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«Η κατανάλωση καπνού εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τις κοινωνίες
μας»: δήλωση του επιτρόπου κ. Αντριουκάιτις σχετικά με την παγκόσμια
ημέρα κατά του καπνίσματος
Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2018
Η χρήση καπνού παραμένει η μεγαλύτερη αιτία χρόνιων νόσων και θανάτων που μπορούν να
αποφευχθούν στην ΕΕ. Οι στατιστικές σχετικά με τους θανάτους στην ΕΕ από καρκίνο του πνεύμονα,
τον καρκίνο ο οποίος σχετίζεται περισσότερο με το κάπνισμα, δείχνουν ότι το 2015 σημειώθηκαν
273 400 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα μόνο, που είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Κάποιος
έχασε το παιδί του, τον γονέα του, τον αδελφό του, την αδελφή του ή έναν φίλο του. Ο καρκίνος του
πνεύμονα αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο όλων των θανάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο. Επιπλέον,
ο καπνός αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου και για πολλές άλλες μορφές καρκίνου, καθώς και για
άλλες σοβαρές νόσους, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το ποσοστό των καπνιστών στην ΕΕ έχει παραμείνει στάσιμο στο
26 % από το 2014. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 έως 24
ετών, το ποσοστό αυξήθηκε από 25 % το 2014 σε 29 % το 2017. Έχοντας ο ίδιος βιώσει την απώλεια
αγαπημένων μου προσώπων και τον τρόμο του καπνού, είμαι βαθιά αναστατωμένος από τις στατιστικές
σχετικά με τους νεαρούς καπνιστές. Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Ένας από τους βασικούς
στόχους της νέας οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, που εφαρμόστηκε πλήρως στην ΕΕ πριν από δύο
χρόνια, είναι να γίνουν τα προϊόντα καπνού λιγότερο ελκυστικά για τους νέους. Ωστόσο, η αυξανόμενη
δημοτικότητα νέων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στη νέα γενιά με ανησυχεί πολύ.
Βέβαια, έχουμε προβεί σε σημαντικά βήματα για την καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών μας
από την κατανάλωση καπνού, ιδίως μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, καθώς
και της οδηγίας για τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού. Επίσης, φτάσαμε σ' ένα σημαντικό ορόσημο
στις 6 Μαΐου του τρέχοντος έτους, όταν τέθηκε σε ισχύ το σύστημα παρακολούθησης και ανίχνευσης της
ΕΕ, καθιστώντας την ΕΕ την πρώτη διεθνή δικαιοδοσία σε όλο τον κόσμο που έχει θεσπίσει το νομικό
πλαίσιο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού. Η απαγόρευση των τσιγάρων με
μενθόλη αρχίζει επίσης να ισχύει τον Μάιο του 2020. Επιπλέον, στο τέλος του περασμένου έτους
ξεκινήσαμε την κοινή δράση για την καταπολέμηση του καπνίσματος, με προϋπολογισμό σχεδόν 2 εκατ.
ευρώ, για να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τα προϊόντα καπνού τα
επόμενα τρία χρόνια. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν επίσης να διαδραματίσουν στην
προκειμένη περίπτωση σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό, τον Απρίλιο εγκαινίασα το ευρωπαϊκό βραβείο υγείας
για ΜΚΟ προκειμένου να αναδείξουμε τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες των διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών
και περιφερειακών μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόληψη της χρήσης
καπνού στην ΕΕ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15 Ιουνίου 2018 και θα
παρουσιάσω το βραβείο τον Νοέμβριο.
Ως γιατρός, έχω δει από πρώτο χέρι την καταστροφή που προκαλεί η χρήση καπνού στην υγεία και
γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από όλες τις πλευρές του. Ας εντείνουμε
όλοι τις προσπάθειές μας, ώστε να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να προστατεύσουμε τους
πολίτες μας από τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνού.
Ακολουθήστε μας στο Twitter:@V_Andriukaitis @EU_Health
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