
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ  

ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Усім давно відомо, що куріння дуже шкідливе для здоровя. Ця звичка призводить до 

незворотніх наслідків і смертельних захворювань. Близько  десяти років тому на сві-

товому ринку зявилися електронні сигарети. Досить швидко модне ноу-хау стало по-

пулярним серед курців: виробники стверджували, що новинка є безпечнішою, ніж 

звичайна сигарета, називали її ефективним способом боротьби з  курінням.  

Нікотиновий інгалятор.  
Електронна сигарета (вейп) складається з акумулятора, датчика, який визначає  тиск 

повітря, мікросхеми, контейнера для рідини і випарника. Як тільки людина робить 

вдих, мікросхема запускає випарник, завдяки чому рідина нагрівається. В результаті 

випаровування рідини  утворюється пара, яку вдихає курець. Картридж містить запра-

вну рідину. Саме від її складу залежить смак і «міцність» сигарети. Різноманітність 

картриджів  задовольнить навіть дуже вимогливого курця: можна вибрати не тільки 

аромат , але й регулювати концентрацію нікотину. Проте ароматизатори можуть ви-

кликати  алергію. 

« Це модно, незвичайно, круто – парити вейп», - вважають підлітки. Їх манить та захо-

плює приємний аромат, замість сигаретного диму. Підлітки дуже швидко потрапляють 

під вплив оточення , хоча у них  немає природної потреби в курінні. 

Проте ми забуваємо , що так само, як куріння звичайної  сигарети , електронна викли-

кає нікотинову залежність. Річ у тім, що нікотин діє  на курця розслабляючи , тимча-

сово покращуючи його настрій . Саме тому підліткам хочеться цей ефект повторити, 

але вони забувають про те , що наші  легені взагалі  не призначені  для вдихання па-

рів , так і диму.  

Варто знати,  що  входить до складу вейпів: 

По-перше, це  пропіленгліколь – речовина, що міститься в багатьох продуктах побуто-

вої хімії. До того ж немає даних, що вона абсолютно безпечна. 

По-друге, у вейпі є гліцерін. Однак на даний момент шляхом досліджень поки  не до-

ведено, що відбувається при його згоранні. 

                                   РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ КУРЯТЬ ВЕЙП: 

 

1. Батькам варто звернути увагу на те, чому ваша дитина курить електронні сигарети, аджн на їх придбання необхідні 

кошти – і чималі. 

2. Можливо, слід просто поговорити з дитиною, зясувати причину неспокою та нервування. Записати підлітка в спор-

тивну або будь – чку іншу секцію, щоб він перебував у психологічно здоровому колективі, де у дітей зовсім інші інте-

реси. 

Необхідно зайняти вільний час дитини, тобто має зявитися якесь цікаве захоплення, яке подобається їй. Разом з тим ду-

же важливо прислухатися до її думки, адже найчастіше те, що подобаєтьсябатькам – зовсім не подобається дітям. Варто 

лише зацікавити їх. 

І найголовніше – проводити більше часу з дітьми. Як правило, вони обділені увагою дорослих і дуже потребують 

нашого спілкування та розуміння. 

 


