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Betiltatnák a rászokást elısegítı adalékanyagokat
Már alig van olyan diák, aki úgy fejezné be középiskolai tanulmányait, hogy nem próbálta ki a
vízipipázást.
Az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ), az Asztmás és Allergiás
Gyermekek Magyarországi Egyesülete (AGYME), a COPD-s Tüdıbetegek és az
Oxigénnel Kezeltek Közhasznú Egyesülete (OKKE), valamint a Légúti Betegek Országos
Egyesülete (LEBE) támogatja, hogy tiltsák meg minden olyan adalékanyag alkalmazását,
amely a dohánytermékek fogyaszthatóságát, illetve a hozzászokást, a függıség
kialakulását erısítheti - tudatták közös közleményben.
HIRDETÉS

Mint írják, az Egészségügyi Világszervezet által kezdeményezett, és az EU által 2003-ban elfogadott, majd
a Magyar Köztársaság Országgyőlése által is törvénybe iktatott Dohányzás-ellenırzési Keretegyezmény
(FCTC), 9-10. cikkéhez készülı irányelv tervezete foglalkozik a dohánytermék kipróbálását követıen is
további fogyasztásra ösztönzı, azaz a rászokást elısegítı adalékanyagokkal.
Az új tervezet más országokhoz hasonlóan nálunk is szigorítaná (korlátozná vagy tiltaná) mindazon
anyagok alkalmazását, amelyek a dohányterméket élvezhetıbbé teszik (pl. méz, melasz, mentol), vagy
olyan hatást keltenének, mintha egészségesebbek vagy legalábbis kevésbé károsak lennének (pl. vitamin,
zöldség, gyümölcs), esetleg élénkítı vagy vitalitásfokozó hatásúak (pl. koffein, taurin, guarana,
glukuronolakton, amelyek részben további egészségkockázatot is jelenthetnek).
A dohánygyártás résztvevıi szeretnék megakadályozni, hogy ezek a szigorítások megszülessenek. A
Magyar Dohánytermelık Országos Szövetsége (MADOSZ) azzal érvel, hogy a jogszabály szigorításával
munkahelyek szőnnének meg, elsısorban a Nyírségben, ahol a Burley dohány termesztése 10 ezer
embernek biztosít néhány hétig-hónapig tartó idénymunkát. A jogszabály-változtatás azonban nem a
Burley dohányról és a Nyírségrıl szól, hanem mindazon adalékanyagoknak a betiltásáról, amelyek
élvezhetıbbé teszik a dohányzást, és könnyítik a rászokást.
A még nemdohányzók számára a dohányzástól visszatartó egyik legnagyobb akadályt a dohányfüst bőze
és kellemetlen íze jelenti. Mivel a Burley dohány keserőbb, mint a Virginia típusú dohány, ezért annak
elviselhetıvé tételéhez adalékanyagokra van szükség. Ezek nélkül az adalékanyagok nélkül sokkal
kevesebb fiatal tudná elviselni/elfogadni a dohányfüst beszívásával járó kellemetlenségeket. A már függı
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dohányosok jelentıs része ugyanakkor szinte bármilyen dohányterméket kész elszívni annak érdekében,
hogy megszabaduljon a nikotin(drog)függıség számára elviselhetetlen tüneteitıl.
Az adalékanyagoknak (pl. melasz, gyümölcs, fahéj, szegfőszeg stb.) is jelentıs szerepük van abban, hogy a
vízipipázás rendkívüli mértékben elterjedt a fiatalok körében. Már alig van olyan diák, aki úgy fejezné be
középiskolai tanulmányait, hogy nem próbálta volna ki a vízipipázást. A magyar piacon is megjelentek már
a gyümölcsízesítéső cigaretták, amelyeket egyértelmően azért fejlesztettek ki, hogy a hagyományosan
büdösnek tartott dohányfüsttıl irtózó fiatalok számára is elfogadhatóvá tegyék a dohányzást.
Magyarországon évente mintegy 30.000 ember veszíti életét a dohányzás miatt kialakult betegségek
következtében, többségük 40-65 éves kora között. A függı dohányosok fele valamilyen dohányzással
kapcsolatos betegségben veszíti életét átlagosan 10-15 évvel korábban, mint nemdohányzó társai. A
MADOSZ ragaszkodása a Burley dohány termesztéséhez hasonló ahhoz, mint az afganisztáni hadurak
ragaszkodása a máktermeléshez és az ehhez kapcsolódó ópiumgyártáshoz. Meg kell találni annak a
módját, mivel lehet kiváltani a dohánytermesztést az érintett területeken, és ebben kell segíteni,
meggyızni a termesztıket - írják a szervezetek.
Az adalékanyagok betiltása elıreláthatólag – sajnos – nem fogja jelentısen befolyásolni a jelenlegi
cigarettafogyasztás mértékét, legfeljebb az egyes cigarettamárkák piaci részesedése fog megváltozni. A
legnagyobb elırelépést attól várhatjuk, hogy így várhatóan kevesebb fiatal fog rászokni a dohányzásra,
ezáltal gyermekeink egészségesebben és tovább élhetnek.
Nemes Mária, elnök, OKKE
Pós Péter, elnök, ABOSZ
Váci Sándor, elnök, LEBE
Zempléni János, elnök, AGYME
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