ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: 7 εκατ. θάνατοι ετησίως οφείλονται στο κάπνισμα

Το κάπνισμα αποτελεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-νισμό Υγείας, μία από
τις μεγαλύτερες απειλές για τη δη-μόσια υγεία που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η...

ανθρωπότητα, καθώς περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από
ασθένειες που σχετίζονται με αυτό.
Συνδέεται με πολλές μορφές καρκίνου (καρκίνο του πνεύμονα, του λάρυγγα, του
στόματος, της ουροδόχου κύστης), ενώ οι βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος
σχετίζονται με σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις (έμφραγμα, στηθάγχη,
εγκεφαλικό, κ.ά.), παθήσεις του αναπνευστικού (χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, εμφύσημα, βρογχίτιδα) κ.ά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) και οι παγκόσμιοι εταίροι του μετά από
30 χρόνια καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος, καλούν
ακόμα τους καπνιστές σε όλο τον κόσμο να ανακλογισθούν την υγεία των
πνευμόνων τους, καθώς το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια αιτία για
τις θανάσιμες πνευμονικές και αναπνευστικές νόσους.
Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Global Burden of Disease και, η οποία
διεξήχθη από το Institute for Health Metrics and Evaluation, από τους περισσότερους
από 8 εκατομμύρια θανάτους που οφείλονταν στο κάπνισμα το 2017, τα 2,88
εκατομμύρια αυτών προήλθε από χρόνιες αναπνευστικές νόσους, όπως καρκίνο
του φάρυγγα, του βρόγχου, του πνεύμονα και φυματίωση.
Ο Πρόεδρος του Foundation for a Smoke-Free World, Dr. Derek Yach επισημαίνει ότι
εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με
το κάπνισμα οπότε, είναι σαφές ότι μία Παγκόσμια Ημέρα ενημέρωσης κατά του
Καπνίσματος δεν είναι αρκετή. Όπως λέει, πρέπει να επεκταθεί το πεδίο της
επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας για τη διακοπή του καπνίσματος και τη
μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία, προκειμένου να οδηγηθούμε σε
νέες λύσεις που θα συμβάλλουν στην εξάλειψη της χρήσης προϊόντων καπνού και
στη διαφύλαξη ζωών.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το Foundation for a Smoke Free World προσφέρει
επιχορηγήσεις που θα επιτρέψουν σε περισσότερους από 100 ερευνητές να
διευρύνουν τη μελέτη τους σε πολλαπλά πεδία για τη διακοπή του καπνίσματος και
του περιορισμού της επιβλαβών συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης της
ανίχνευσης βιοδεικτών, των επιπτώσεων της διακοπής/αλλαγής στο μικροβίωμα
και των καινοτόμων κλινικών δοκιμών για τις θεραπείες διακοπής. Με την
υποστήριξη αυτή, πολλοί κορυφαίοι ερευνητικοί οργανισμοί του κλάδου της υγείας
και πανεπιστήμια θα συνεργαστούν για την καταπολέμηση του καπνίσματος,
εστιάζοντας στις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος, όπου ζουν οι περισσότεροι καπνιστές παγκοσμίως.
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Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) των ΗΠΑ, αναφερόμενο στη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από
τους νέους και τους εφήβους επισημαίνει ότι αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα
δημόσιας υγείας στις μέρες μας. Σχετική μελέτη του CDC έδειξε ότι, το ποσοστό
εφήβων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα αυξήθηκε σε επίπεδο συναγερμού
τα τελευταία χρόνια. 3,6 εκατομμύρια μαθητές γυμνασίου και λυκείου στις ΗΠΑ
έκαναν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου το 2018, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2011
ήταν 280.000 μαθητές.
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τόσο τα συμβατικά τσιγάρα όσο και τα ηλεκτρονικά,
αλλά και οι συσκευές θέρμανσης καπνού αποτελούν απειλή για την υγεία.
Ιδιαίτερα, μεταξύ των νέων , οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε
υψηλότερα ποσοστά από τους ενήλικες.
Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τη χρήση νέων προϊόντων καπνού στις νέες
ηλικίες στην Ελλάδα, δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά
την εξάπλωση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους νέους και στους εφήβους.
Επιπλέον, πρέπει να περιορισθεί η χρήση, η εμπορική προώθηση και η πώλησή
τους μεταξύ των νέων και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, επιτέλους, η
αντικαπνιστική νομοθεσία.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος το Ινστιτούτο Prolepsis
επισημαίνει ότι οι μεγάλες βιομηχανίες καπνού κερδίζουν εις βάρος του ανθρώπου
στοχεύοντας ιδιαίτερα ευάλωτους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες της
Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, εκμεταλλευόμενες συνήθως την πιο
χαλαρή αντικαπνιστική νομοθεσία.
Όπως αναφέρει από τα 1,1 δισ. άτομα στον κόσμο που καπνίζουν καθημερινά, το
80% ζει σε χώρες με χαμηλό και μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα. Στις χώρες του
δυτικού κόσμου η καπνοβιομηχανία εξισορροπεί τις προκαλούμενες ζημίες (από
την απαγόρευση διαφημίσεων, το πιο ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και από ένα
μεγαλύτερο ποσοστό ενημερωμένων πολιτών) και με την εμπορική προώθηση του
ηλεκτρονικού τσιγάρου και των συσκευών θέρμανσης καπνού, στοχεύοντας στις
νεότερες ηλικίες. Αυτή η εξάπλωση της χρήσης νέων προϊόντων καπνού έχει
δημιουργήσει προκλήσεις για τη δημόσια υγεία.
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