
2. STRESZCZENIE 

 

Elektroniczne papierosy stanowią wyzwanie dla współczesnego zdrowia publicznego, 

wciąż napędzając zażartą już debatę na temat redukcji szkód wywołanych przez tytoń. Brak 

badań epidemiologicznych, które oceniłyby skutki stosowania elektronicznego papierosa w 

perspektywie długoterminowej nie pozwala na jednoznaczne określenie ich właściwości. 

E-papieros jest bowiem nowym towarem, a jego produkcja ciągle ulega modyfikacjom 

technologicznym, stąd też trudno ocenić jego wpływ na zdrowie. 

Nie mniej jednak możliwe jest obecnie zdefiniowanie zachowań konsumentów, 

doświadczeń, opinii i ich postaw wobec e-papierosów, co zostało poczynione w niniejszej 

dysertacji. Uzyskane wyniki mają cenną wartość i winny być brane pod uwagę w kreowaniu 

profilaktyki zdrowotnej w zakresie zmniejszenia epidemii palenia oraz liczby chorób i zgonów 

z niej wynikających.  

Elektroniczny papieros jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które pragną ograniczyć i 

zaprzestać palenie, bez rezygnacji z mocno ugruntowanych wzorców behawioralnych. Z 

perspektywy palacza e-papierosy stanowią atrakcyjną propozycję, bowiem zapewniają wiele 

doświadczeń związanych z paleniem (tj.: uderzenie nikotyny, trzymanie czegoś w ręku i 

gestykulowanie z tą rzeczą, zmysłowe doświadczenie) przy niewielu szkodach (mniejsza 

dezaprobata społeczeństwa, minimalna uciążliwość zapachowa) i mniejszych kosztach, co ma 

korzystny wpływ na budżet rodzinny, szczególnie w mniej zamożnych rodzinach. Produkty te 

oferują także potencjalne korzyści zdrowotne przy jednoczesnej minimalizacji szkód i zagrożeń 

dla zdrowia indywidualnego oraz społecznego. Należy jednak podkreślić, iż uzyskane profity 

nie powinny być utożsamiane z e-papierosem, lecz z ograniczeniem i wyeliminowaniem 

kontaktu z substancji toksycznymi uwalnianymi podczas palenia tytoniu. 

Już czterdzieści lat temu stwierdzono, że ludzie palą dla nikotyny, a umierają od substancji 

smolistych. Sama nikotyna nie jest szczególnie niebezpieczna, a podawanie jej w formie 

substytutu papierosa konwencjonalnego jest głównym założeniem strategii redukcji 

szkodliwości tytoniu.  

Pojawienie się alternatywy w postaci e-papierosa ma dużo większy potencjał w obniżaniu 

ogólnego ryzyka w populacji niż w przypadku prowadzenia tylko polityki abstynencji. Dlatego 

też dla osób, które z sukcesem zamieniły palenie na wapowanie większym priorytetem powinno 

być niesięganie po papierosy tytoniowe niż zaprzestanie używania e-papierosów. 

Mimo, iż nie można jednoznacznie stwierdzić, że e-papieros jest całkowicie bezpieczny, 

to możliwe jest uznanie go za mniej szkodliwego od tradycyjnego. Debatując o elektronicznym 

papierosie nie należy przedkładać potencjalnych zagrożeń nad istniejącymi korzyściami 

związanych z jego używaniem. Warto podkreślić, iż wśród obecnie stosowanych produktów 

istnieją takie, które stwarzają pewne ryzyko, co zostało dowiedzione naukowo, a mimo to 

dostępne są nadal w sprzedaży. Przykładem mogą być chociażby papierosy.  



Zniechęcanie do korzystania z e-papierosów, a nawet ich zabranianie może przynieść 

zgubne skutki dla całego zdrowia publicznego. Ponadto, traktowanie ich za wyroby tytoniowe 

jest niewłaściwe, gdyż nie zawierają one tytoniu, lecz pozyskiwaną z niego nikotynę. 

Wielu zwolenników jak i przeciwników e-papierosów zgodnych jest co do konieczności 

wprowadzenia pewnych regulacji prawnych, które ograniczyłyby sprzedaż nowych produktów 

osobom nieletnim. Oprócz zaostrzeń prawnych konieczne jest przed wszystkim wzmocnienie 

działań informacyjnych i edukacyjnych wśród społeczeństwa, szczególnie w grupie palaczy. 

Opinia społeczna winna być kształtowana na podstawie aktualnych badań naukowych, a nie 

pojedynczych, zaskakujących przypadkach stosowania e-papierosa (jak np. samozapłon) 

prezentowanych przez media, które działają przede wszystkim na emocje.  

Jak przewiduje jeden z analityków Wall Street - Herzog B., papierosy elektroniczne będą 

częściej stosowane niż tradycyjne do 2023r. Zaznacza jednak że wiele zależeć będzie jednak 

od tego, czy powstające regulacje prawne będą zachęcać do innowacji, czy też ją zahamują. 

Jeżeli wapowanie okazałoby się rzeczywiście bardziej popularne niż palenie tytoniu, to byłoby 

to jedno z najbardziej niezwykłych i przełomowych wydarzeń w dziedzinie zdrowia 

publicznego współczesnych czasów.  

 

  



3. ABSTRACT 

 

Electronic cigarettes are a challenge for modern public health, continuing to fuel a fierce 

debate on the reduction of tobacco-related harm. The lack of epidemiological studies that would 

assess the effects of using an electronic cigarette in the long-term does not allow for an 

unambiguous determination of their properties. An e-cigarette is a new commodity, and its 

production is continuously subject to technological modifications, hence it is difficult to assess 

its impact on health. 

Nevertheless, it is now feasible to define the behavior of consumers, experience, their 

opinions and attitudes towards e-cigarettes, which was done in the present dissertation. The 

results obtained are of immeasurable value and should be considered in the creation of health 

prevention in the area of reducing the epidemics of smoking and the number of diseases and 

deaths resulting from it. 

An electronic cigarette is a good solution for people who want to reduce and stop smoking 

without abandoning well-established behavioral patterns. From the perspective of a smoker, e-

cigarettes are an attractive solution, because they provide a lot of smoking experience (i.e.: 

nicotine strike, holding something in one’s hand and gesticulating with this thing as well as 

providing  some sensory experience) with few damages (less disapproval from the society and 

minimal odor nuisance) and lower costs, which has a positive impact on the family budget, 

especially in less affluent families. These products also offer potential health benefits while 

minimizing harms and threats to individual and social health. It crucial to emphasize, however, 

that the profits obtained should not be identified with an e-cigarette, but with limitation and 

elimination of contact with toxic substances released while smoking. 

As early as forty years ago, people were found to smoke for nicotine and dying from tarry 

substances. Nicotine itself is not particularly dangerous, and its administration as a substitute 

for a conventional cigarette is the main assumption of a strategy to reduce the harm caused by 

tobacco. 

The emergence of an alternative in the form of an e-cigarette has much greater potential in 

reducing the overall risk in the population than in the case of a mere abstinence policy. 

Therefore, for those who have successfully switched from vaping to smoking, the priority 

should be not to buy tobacco cigarettes rather than stop using e-cigarettes. 

Although it cannot be clearly stated that an e-cigarette is completely safe, it is possible to 

consider it as less harmful than a traditional one. While debating on an electronic cigarette, you 

should not prioritize potential threats over the existing benefits associated with its use. It is 

worth emphasizing that among the currently used products there exist the ones that pose certain 

risks, which has been scientifically proven, and yet are still available for sale. A firsthand 

example may be cigarettes themselves. 



Discouraging the use of e-cigarettes, or even prohibiting them, can have fatal consequences 

for all public health. In addition, treating them as tobacco products is inappropriate because 

they do not contain tobacco, but nicotine derived from it. 

Many supporters and opponents of e-cigarettes agree on the need to introduce certain legal 

regulations that would limit the sale of new products to minors. In addition to legal restrictions, 

it is, most of all, necessary to reinforce information and education activities among the public, 

especially among smokers. Public opinion should be shaped on the grounds of current scientific 

research, and not individual, extraordinary cases of using e-cigarettes (such as self-ignition) 

publicized by the media, which act primarily on emotions. 

According to one of Wall Street's analysts - Herzog B., electronic cigarettes will have been 

used more often than traditional ones by 2023. He pinpoints, however, that much will depend 

on whether the resulting legal regulations will encourage the innovation or inhibit it. If vaping 

really becomes more popular than smoking, it would be one of the most unusual and 

breakthrough events in the field of public health of contemporary times.  



 


