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Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, όσον αφορά τη χρήση του
ηλεκτρονικού τσιγάρου, ένα θέμα που αποτελεί θέμα συζήτησης συχνά, ειδικά
τον τελευταίο καιρό στα Μ.Μ.Ε., θεωρεί ότι η σωστή πληροφόρηση του
κοινού είναι αναγκαία δεδομένης της έκτασης χρήσης του ηλεκτρονικού
τσιγάρου. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ε., μετά από συνεδρίαση στις 21
Φεβρουαρίου 2012, υιοθετεί πλήρως τις θέσεις της Ευρωπαϊκής
Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) που διαμορφώθηκαν και με την δική μας
συμμετοχή (Χ. Γκράτζιου, Αναπλ/τρια Καθηγήτρια, Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της Ε.Π.Ε. και Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου Καπνού της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας) και που είναι
οι εξής:
Ηλεκτρονικό Τσιγάρο: Θέση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής
Εταιρείας (Εuropean Respiratory Society) - Φεβρουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS), αντιτίθεται στη χρήση όλων
των προϊόντων καπνού καθώς και στην προώθηση προϊόντων νικοτίνης
χωρίς έγκριση όπως ο μασώμενoς καπνός, και άλλα νέα προϊόντα, που
περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα (e-cigs), το snuss (σουηδικός
ενδοστοματικό προϊόν καπνού ), τον διαλυόμενο καπνό και τον ναργιλέ.
Σε απάντηση για την επιτυχή αύξηση των πολιτικών ενάντια στο τσιγάρο, η
καπνοβιομηχανία έχει αναπτύξει αυτά τα νέα προϊόντα, επιτρέποντας στους
καταναλωτές να αποκτήσουν τη νικοτίνη χωρίς τη χρήση ενός τσιγάρου. (1)
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα νέα προϊόντα θεωρούνται ότι «μειώνουν την
βλάβη που προκαλεί το τσιγάρο» ή ότι είναι ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις
στα συμβατικά τσιγάρα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη επιστημονική
μελέτη για να τεκμηριώσει την υπόθεση αυτή. (2) Αντίθετα, διαθέσιμες
έρευνες δείχνουν ότι τα προϊόντα αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την
υγεία των καπνιστών, θέτοντας τους σε συνεχή υψηλό κίνδυνο για ασθένεια
και έχοντας αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. (3,4).Υπάρχει μια
αυξανόμενη ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που
συνδέονται με την χρήση και την έκθεση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σε ένα
πρόσφατο δείγμα του προϊόντος διαπιστώθηκε ότι περιέχει καρκινογόνες και
τοξικές χημικές ουσίες όπως διαιθυλενογλυκόλη, ένα συστατικό που
χρησιμοποιείται σαν υλικό απόψυξης (5). Αυτές οι ανησυχίες δεν μπορεί
παρά να αντιμετωπιστούν επαρκώς με κατάλληλη αξιολόγηση και ρύθμιση
από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Ως εκ τούτου, με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες και την διαθέσιμη έρευνα,
η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία δεν ταξινομεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
ως ασφαλή εναλλακτική λύση στο κάπνισμα ούτε τα θεωρεί ένα εγκεκριμένο
εργαλείο για την διακοπή του καπνίσματος ή κατάλληλα για να
χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου το συμβατικό κάπνισμα απαγορεύεται. Η
Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά να ακολουθούνται οι
κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική θεραπεία της διακοπής του
καπνίσματος που βασίζονται σε κλινικές αποδείξεις και στις οποίες δεν
υποστηρίζεται η χρήση των προϊόντων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία υποστηρίζει ότι οι καπνιστές "δεν θα
πρέπει να ανταλλάσουν ένα καρκινογόνο προϊόν με ένα άλλο ..." (6).
Η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία υιοθετεί πλήρως τις κατευθυντήριες
γραμμές του άρθρου 14 της σύμβασης-πλαισίου για τον έλεγχο του
καπνίσματος (FCTC) (7) και ως εκ τούτου υποστηρίζει ότι η καλύτερη
συμβουλή υγείας για τους καπνιστές είναι να σταματήσουν το κάπνισμα
σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους.
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