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"Пушење је доказано као фактор који највише од свих штетних фактора утиче на појаву
хроничаних незаразних обољења. На првом месту су срце и крвни судови и повишен
крвни притисак, респираторни проблеми. И најтежа обољења се могу разити као
последица шетеног дејства дувана као што су туморска обољења.

Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, културни или образовни
ниво", упозорио је др Дарко Тешмановић,спец.социјалне медицине, и наводи да у нашој
земљи сваке године 16 000 људи односно 45 дневно изгуби живот услед последица
директног дејства дуванског дима.

Зато превентива и помоћ у одвикавању од пушења треба да буду доступни свим
заинтересованим особама. Такав случај је у Дому здравља где у склопу Превентивног
центра постоји саветовалиште. У саветовалиште за одвикавање од пушења могу се
јавити сви заинтересовани грађани за стручну помоћ сваког радног дана од 7 до 14
часова. Контакт се може остварити и путем телефонског броја 877 378.

Чињенице о дувану, контроли дувана и циљевима развоја

Око 6 милиона људи сваке године умире због коришћења дувана, а предвиђа се да ће
ова бројка да нарасте на више од 8 милиона до 2030. године ако се активности не
интензивирају.Дуван је претња за сваку особу, без обзира на пол, старост, расу,
културни или образовни ниво. Он доводи до патње, болести и смрти, осиромашује
породице и националне економије.

Употреба дувана има огромну цену за националну економију због пораста трошкова за
здравствену заштиту и смањења продуктивности рада. Он појачава неједнакост у
здрављу и погоршава сиромаштво, јер најсиромашнији људи троше мање на основне
потребе као што је храна, образовање и здравствена заштита. Око 80% свих
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превремених смртних исхода због дувана настаје у државама са ниским и средњим
приходом, које се ионако суочавају са великим проблемима да достигну своје циљеве
развоја.При гајењу дувана користи се велика количина пестицида и вештачких ђубрива,
која могу бити токсична и која загађују снабдевање водом. Сваке године, узгајивачи на
4,3 милиона хектара земљишта гаје дуван, што доводи да глобалног крчења шуме за 2%
до 4%. Поред тога, производња дувана доводи до настанка преко 2 милиона тона
чврстог отпада.

Оквирна конвенција о контроли дувана СЗО даје смернице за глобалну борбу против
епидемије дувана. То је међународни уговор који је ратификовало 180 држава (179
држава и Европска унија). До данас, више од половине свих држава на свету, које
представљају скоро 40% светске популације (2,8 милијарди људи), применило је у
највећем обиму бар једну од најисплативијих мера Оквирне конвенције. Све већи број
држава ствара заштитни зид да се одбрани од утицаја дуванске индустрије на државну
политику контроле дувана.Порастом пореза на цигарете у целом свету за 1 амерички
долар могло би се сакупити додатних 190 милијарди долара за развој. Високи порези на
дуван доприносе већем приливу средства за државу, смањују потражњу за дуваном и
дају значајан прилив прихода за финансирање активности које доприносе развоју.
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