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- Egyes ran ulmanyok sze
rint a nikotin fuggdseget 
kivalto hatasa erosebb, 
mint a heroine, igy a le 
szokas kerdeser va l6ban 
komo lyan kell venniink 
figyelmeztet dr. Hidvegi 
Edit ni dogyogyasz. 

Az Ege z

met tekinti az 
egyik legfontosabb felada
tanak, es bar a cigarettas
dobozokon leva felira tok 
figyelm eztetnek a dohany
zas karos hatasaira, most 
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egy uj eszkozt vetn ek be 
a szakemberek . - Celjuk, 
hogy ezutan dobozokon 
a dohanyzas egeszsegka 
rosito hatasait bemutato 
kepeke t is elhelyezzenek. 
Ezek a kepe k va l6ban se 
gitseget nyujthatnak ab 

ban, hogy a 
segugyi Vi dohanyzo 
lagszervezet elhata roz
a dohanyzas za magat, es 
elleni kuzdel Dr.Hidvegi Edit tiid/igy6gy3sZ a leszokas 

mell tt dont 
son. A dohanyzas hatasai 
ugyanis sokszor csak evek
kel kesobb jelentkeznek, 
igy addig az erintettek sem 
veszik komolyan a vesze 
lyeket. Leszokni valoban 
nem konnyii. De ha elha
taroztuk magunkat , don
tesiink legyen vegleges. 
Ne essunk aldozatul "csak 

~p.~r~.k. 
meg egy szal" csabftasa 
nak sem. A leszokas ered 
menyesebb I het, ha szak
orvosi feliigyelet mellett, 
csoportban kezdiink hoz
za, igy a felm erulc nehez
segeket is konnyebben ke
ze lhetjiik - javasolja a ni 
do gyogyasz. 

Az ed d ig elert eredrne 
nyek val6ba n azt igazol 
j ak, hogy azokban az or
szagokban, ahal beveze 
resre keriil t az uj m6dszer, 
az elre ttento kepek val6 
ban nagy ha tast gyako 
ro ltak a dohanyzo szern e
lyekre . Kana dab an a meg
kerd ezettek 58, Brazflia
ban ped ig 54 szazaleka 
nak velernenyet val toz tat 
tak meg a dohanyzas ka
ros hatasairol kesziilt ke
pek. CS.K. 

Az Egeszsegilgyi Vilagszervezet legujabb kampanyaban a 
d gisdobozokon lev6 ijeszt6 kepekre helyezik a hangslily t 

Becslesek alapian hazankban rna minden harmadik 14 v 
feletti szemetvdohanyzik. daganatos.sziv-es errendszeri 
beteqseqek mlatt kev kez halalozasok a legti ti 
betegek magasart! ya is egyertelmuen mutatja. hogy a 
dohanvosok szarna az elm tilt idOszakba sem csokkent, 
A to rvenyi szabalvozasellenere ez a szarn a 18 valatt iak 
koreben is tartja magat, ei enklvi.il tovabbra is megoldatlan 
problema a gyermekek es a nem dohanvzok vedelrne, A 
passzlv dohanvzas soran a leveg6be keri.i16 lobb mint 400 0 
ki.ilonbOz6.a szerveiet szamara karos vegyi anyag az 6 

eszsegi.iket sem klmeli . 
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