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СНЮС: БЕЗДИМНИЙ ТЮТЮН, 

ЯКИЙ НЕБЕЗПЕЧНІШИЙ СИГАРЕТ 

Сьогодні існує безліч різних видів наркотиків, які негативно впливають на 

психіку і фізичний стан людини. На жаль, багато речовин, які зараз є у вільному 

доступі, є або наркотиками, або препаратами, що містять токсини. І одна з таких 

речовин іменується СНЮС. Що це таке? Багато хто вважає, що це відмінний замінник 

сигарет, який не зашкодить навіть підліткам. Звичайно, така думка – абсолютно 

помилкова. І саме через те, що люди не усвідомлюють справжньої проблеми, снюс 

поступово стає причиною багатьох захворювань і залежності. 

Снус (іноді вживається як Снюс) - це продукт, виготовлений із зволоженого або 

висушеного в спеціальних умовах тонко подрібненого тютюну, обробленого розчином 

солі і соди, а потім ферментованого або пастеризованого в теплових процесах, з 

наступним додаванням ароматичних і смакових домішок з огляду на побажання 

виробника. На відміну від жувального тютюну вживається шляхом його розміщення 

між яснами та верхньою губою. Продукт пропонує задоволення від тютюну без 

супутнього диму. Таким чином людина отримує певну дозу нікотину без диму. 

Жувальний тютюн містить щонайменше 2500 різних хімікатів (велика частина 

яких похідна з тютюну). Крім отрут і подразників, до складу жувального тютюну 

входять і канцерогени (алкалоїди, алкани, нітрати, металеві з'єднання та ін.). Ось 

тільки люди не зважають на те, що в тютюні міститься далеко не сіль і вода. Тому 

легко може виникнути алергія на снюс, а також інші серйозні захворювання. 

Встановлено, що через велику кількість хімічних речовин в складі, снюс може 

провокувати різні зміни в роботі органів, і навіть стати причиною раку. 

Якщо говорити про снюс і що це таке, то потрібно усвідомлювати, що це нікотин, 

який потрапляє в організм в кілька разів швидше ніж той, який міститься в сигаретах. 

Коли людина не курить сигарету, а розсмоктує снюс, нікотин потрапляє відразу ж в 

кров і клітини головного мозку. Відповідно, коли людина розсмоктує снюс, всі її 

внутрішні органи отримують справжній нікотиновий удар. А це особливо шкідливо в 

тих випадках, коли мова йде про підлітковий організм. 

У підлітковому середовищі снюс дуже популярний, оскільки діти впевнено 

вважають, що це не сигарети, а значить, вони не роблять нічого поганого. До того ж, 

снюс доступний для кожного, тому у багатьох підлітків навіть не з’являється думки 

про те, що він дійсно може їм нашкодити. 

До речі, снюс шкодить здоров’ю не тільки у вигляді тютюну, а й у вигляді 

цукерок або мармеладок. Напевно, це ще одна причина, чому він такий популярний 

серед підлітків. Виробник надав тютюну красиву форму і яскравий колір, а це, 

безумовно, привертає увагу дітей. До того ж, у пресованому тютюні досить мало 

ароматизаторів і вони можуть просто не сподобатися підліткам, через що ті не стануть 

його вживати. У «мармеладки» додано велику кількість підсолоджувачів і виглядають 

вони як цукати. Тому діти пробують їх із задоволенням, а іноді і ковтають. Через що у 

них можуть виникнути серйозні проблеми з шлунком. І це ще одна небезпека, яку несе 

в собі снюс. 

Розсмоктати один пакетик снюсу — те саме, що викурити пів або навіть дві пачки 

сигарет — залежно від міцності тютюнового виробу.  
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ЧИ Є СНЮС НАРКОТИЧНОЮ РЕЧОВИНОЮ І ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО 

ДИТИНА ЙОГО ВЖИВАЄ 

Ще раз повторимося про те, що тютюн завжди викликає залежність. Так, 

безсумнівно, споконвіку люди його вживали, але це не означає, що він їм не шкодив 

або у них не було залежності. Просто чим менш розвинутим було суспільство – тим 

менше уваги звертали на такі «дрібниці», оскільки тоді шанс померти від будь-якої 

хвороби, травми і так далі був набагато вище. Але сьогодні, коли від більшості 

захворювань знайдені ліки, проблема тютюнової залежності стає дуже яскравою і 

гострою, бо вона призводить до серйозних порушень в роботі організму. 

А якщо говорити конкретно про снюс, то через наявність великої кількості 

канцерогенів, він не тільки викликає залежність, а й шкодить організму більше, ніж 

простий тютюн для куріння. Тому дуже важливо вчасно помітити, що ваша дитина 

розсмоктує снюс і вжити всіх заходів, щоб вона припинила це робити. В іншому 

випадку у неї можуть початися порушення в роботі органів і з’явиться залежність, від 

якої зовсім не просто позбутися. 

Що ж стосується ознак вживання снюса, то тут досить складно назвати якісь 

стовідсоткові особливості та зміни в поведінці, які підтвердять те, що підліток вживає 

тютюн. Але, якщо говорити про найпоширеніші зміни в поведінці, то можна 

відзначити: 

• дратівливість; 

• швидку стомлюваність; 

• проблеми зі сном; 

• погіршення апетиту. 

Також з часом з’являється неприємний запах з рота, а зуби починають швидко 

жовтіти. Ще дитина може скаржитися на нудоту і головний біль. Але в перехідному 

віці, всі ці ознаки можуть говорити і про зовсім інше. Наприклад, про те, що у дитини 

проблеми з соціалізацією, вона перевтомлюватися, переживає через конфлікти. 

Загалом, причин може бути безліч. 

Тому, щоб не нашкодити своїй дитині, необхідно акуратно розпитати її про те, що 

відбувається. І якщо батьки так і не зможуть домогтися зрозумілої відповіді – 

звернутися до психолога. Можна відразу ж відправитися до нарколога-психолога або 

поговорити з сімейним. У будь-якому випадку, він допоможе розібратися в ситуації і 

зрозуміти, що ж відбувається з дитиною. А також підкаже, як правильно поводити 

себе, щоб допомогти їй вирішити проблему. 

Батькам потрібно пам’ятати про те, що діти ніколи не вживають будь-які 

наркотичні речовини (в тому числі і алкоголь) просто так. Цьому завжди є причина, 

яку дорослі, часто не помічають або просто не хочуть бачити. Замість цього вони 

намагаються вирішити проблему покараннями, погрозами і заборонами. Але, в 

більшості випадків, діти не кидають шкідливу звичку, а лише вчаться краще брехати і 

приховувати. 

Тому необхідно усвідомлювати, що навіть якщо ви все робите для дитини, це не 

дає гарантії того, що у неї не виникне якихось особистих проблем в підлітковому віці. 

І через це вона не почне вживати снюс або інші речовини. Ось чому дуже важливо 

будувати довірчі відносини, поважати свою дитину і ніколи не боятися звертатися до 

психологів. Тому що психологічна допомога, яка надана вчасно – це запорука 

щасливого життя. 

 


