
CHOROBY ODTYTONIOWE

Zeskanuj kod aby 
zapoznać się z raportem

KONSEKWENCJE

PALENIE TYTONIU

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Przedstawione wartości
odnoszą się do 2019 roku ZDROWE DANE

Dym nikotynowy to toksyczna mieszanka ponad 7 tys. związków chemicznych, z których co najmniej 73 ma działanie 
rakotwórcze. Z tego powodu palenie tytoniu jest niebezpieczne dla organizmu człowieka i powoduje liczne choroby, które 
znacząco obniżają standard życia, a w wielu przypadkach prowadzą do przedwczesnej śmierci.
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Mężczyźni Kobiety 

Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych to czwarta najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. Szacuje się, 
że na przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych w ciągu swojego życia zachoruje co piąty palacz, z kolei odsetek 
palaczy w tej grupie pacjentów szacowany jest na 85–90%.
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Schorzenie

POChP
1 313,4
Liczba świadczeń (w tys.)

180,3
Wartość refundacji (w mln zł)

Przewlekłe zapalenie oskrzeli
119,9
Liczba świadczeń (w tys.)

17,7
Wartość refundacji (w mln zł)

Rozedma
25,4
Liczba świadczeń (w tys.)

5,5
Wartość refundacji (w mln zł)

Wykazano, że palenie tytoniu może być przyczyną rozwoju co najmniej 13 różnych nowotworów złośliwych (m.in.: raka płuca, 
raka krtani, raka pęcherza, czy raka żołądka). Szacuje się, że palenie tytoniu odpowiada za około 20 do 25% przypadków 
nowotworów złośliwych na świecie.

POLITYKA ANTYNIKOTYNOWA
W ramach opieki zdrowotnej �nansowanej ze środków publicznych pacjentom udzielane są świadczenia z zakresu pro�laktyki 
chorób odtytoniowych oraz świadczenia udzielane w ramach leczenia uzależnień.

Profilaktyka
6,6
Liczba świadczeń (w tys.)

6,1
Liczba pacjentów (w tys.)

172,8
Wartość refundacji (w tys. zł)

Leczenie uzależnień
4,0
Liczba świadczeń (w tys.)

0,7
Liczba pacjentów (w tys.)

401,0
Wartość refundacji (w tys. zł)

Zarówno na świecie, jak i w Polsce w latach 1980-2015 malał odsetek osób palących tytoń. Spadek odsetka palących Polaków 
jest bardziej widoczny w przypadku mężczyzn niż kobiet. 
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Odsetek osób palących tytoń wg grup wiekowych i płci w Polsce w 2015 r.

Liczba pacjentów, którym udzielono świadczenia wg wybranych
grup rozpoznań

Liczba świadczeń i wartość refundacji świadczeń wg wybranych
grup rozpoznań

Wartość refundacji świadczeń (w mln zł) udzielonych z rozpoznaniem głównym raka płuca 
lub z rozpoznaniem głównym Z51 i rozpoznaniem współistniejącym raka płuca: 

Program lekowy Zabiegowe hospitalizacje JGP Chemioterapia

Radioterapia Opieka paliatywna i hospicyjna Pozostałe


