Un apel către

nefumători
... şi cei care vor să
devină nefumători

De fapt,
deja ştiam că ...

Studiul medicilor britanici din anii 1950 a
arătat în mod concludent relaţia dintre
fumat şi cancerul de plămâni.
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aclamata iubire faţă de copii?
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Un alt drog al nostru

Un apel adresat nefumătorilor ...

Un punct de cotitură decisiv

La început au fost doar clasele bogate care şi-au
permis să fumeze, dar mai târziu, când ţigările au
fost produse în masă, fiecare şi-a putut permite
acest lucru. Înainte de al Doilea Război Mondial
fumatul era răspândit doar printre bărbaţi. Dar
după război, s-a răspândit extrem de repede şi în
rândul femeilor.

Un pachet de la dl. Butts
În mai 1994 a sosit un pachet mare pentru profesorul
Stanton Glantz. Nu conţinea ceva ce fusese comandat,
ci era o încărcătură cu un impact teribil: 4000 de
documente secrete ale industriei tutunului. Expeditorul
a rămas anonim – dl. Butts era numele unui personaj
comic, creat pentru a personifica industria ţigărilor.

În timpul dominaţiei naţionalist-socialiste din Germania,
fumatul a fost interzis în locurile publice, fiind considerat
dăunător sănătăţii.
După cel de-al Doilea Război Mondial a început marşul
triumfător al ţigării. Fumatul a devenit un semn care arăta
că ai o minte deschisă şi că eşti la modă. În 1950 nouă din
zece bărbaţi fumau.
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Studiul medicilor britanici din anii 1950 a fost primul care a
dovedit în mod concludent legătura dintre fumat şi
cancerul de plămâni.
Dar nu a existat nici o schimbare decisivă.
Punctul de cotitură nu a venit decât 40 de ani mai târziu,

În mod simultan, ziarele au publicat rapoarte cu privire la
documentele interne ale companiei B&W, unul din cei mai
mari producători americani de ţigări. Conţinutul a avut un
efect exploziv; timp de patruzeci de ani – de când fusese
publicat studiul medicilor britanici – s-a dus o luptă
hotărâtă pentru a nu fi scos în evidenţă pericolul pentru
fumători şi nefumători. Miliarde de dolari au fost alocaţi
cercetărilor, mitei, reclamelor publicitare şi litigiilor

Prof. Glantz
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când pe 12 mai, 1994, profesorul Stanton Glantz de la
Universitatea din California, a primit un pachet pe care
nu-l comandase. Pachetul conţinea documente ce
aparţineau Companiei „Brown and Williamson” (B&W),
un mare producător american de ţigări. Nimeni nu
cunoştea identitatea expeditorului – dl. Butts.
Documentele au fost chipurile furate de la un angajat care
a dat în judecată compania din cauza bolii sale grave de
inimă, dobândită de-a lungul zecilor de ani în care fumase
ţigările acestei companii.
judiciare pentru a înşela publicul cu privire la pericolele
demult cunoscute ale fumatului. Industria ţigărilor a fost
cu mulţi ani înaintea ştiinţei în privinţa cunoaşterii.
Milioane de oameni ar fi putut să evite atacurile de
inimă, cancerul de plămâni şi bolile de astmă, dar
cunoaşterea acestor pericole a fost ascunsă.
Însă acum documentele au fost făcute publice.
Oricine le putea citi.

Publicarea datelor acestora în presă a avut urmări vaste.
După ce mai multe state americane au cerut daune
industriei tutunului, a fost redactată o reglementare
legală între avocaţii statului american şi companiile
americane de ţigări. Ca parte a acestei înţelegeri industria
tutunului s-a angajat să publice pe internet documentele
activităţii interne.
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Câţiva ani mai târziu a reieşit clar din aceste documente în
ce măsură au fost abuzaţi oamenii de ştiinţă şi politicienii
germani de către industria tutunului, iar publicul a fost
înşelat. Timp de mulţi ani nu s-a acordat importanţă
efectelor grave ale fumatului pasiv.
Abia din 2009 cercetările au arătat cât de mulţi oameni au
murit din cauza atacului de inimă sau cancerului de
plămâni, sau au suferit încă din copilărie de astmă din
cauza fumatului pasiv. Interzicerea fumatului în locurile

Dacă vreţi să citiţi mai mult:
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/smoke/readings/wienerarticle.html
Wiener, Jon, “The cigarette papers” The Nation. January 1, 1996.
Webumentary: www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/smoke/webumentary

publice, clasificarea tutunului ca fiind un drog periculos şi
avertizarea clară împotriva fumatului activ şi pasiv au fost
întârziate cu mult.
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„Se poate depinde
doar de Germania!”

În politică
În Germania, politicienii şi oamenii de ştiinţă au fost
influenţaţi cu putere de industria tutunului. Între 1989 şi
1998 guvernul german a votat în repetate rânduri
împotriva introducerii unei legi de către parlamentul
european care avea drept scop stabilirea unei interdicţii
asupra întregii Europe în ce priveşte reclama la produsele
din tutun.
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„Se poate depinde doar de Germania” stătea scris pe una
din hârtiile găsite când au răsfoit prin acele documente.
În ştiinţă
Cei mai de frunte dintre oamenii de ştiinţă din domeniul
sănătăţii au fost sprijiniţi financiar şi ei şi-au făcut partea
lor în minimalizarea rezultatelor fumatului activ şi pasiv.

Conducătorii celor mai mari grupări din industria
tutunului SUA au declarat în 1994 că nicotina
nu creează dependenţă.
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Efectele fumatului activ

Ochi: Cataractă
Dinţi: Paradentoză
Tractul respirator: Boli pulmonare cronice, pneumonie,
bronşită, astmă
Sistemul circulator: Arterioscleroză, boli de inimă coronariene
(criză cardiacă), boli ale aparatului circulator (atac cerebral),
anevrism al aortei, obstrucţie vasculară (piciorul fumătorului).
Cancer: Cancer de plămâni, cancer bucal, cancer al laringelui,
cancer al stomacului, cancer al pancreasului, cancer al
ureterului, cancer de vezică, cancer de rinichi, leucemie
Metabolism: Diabet
Femei:

Bărbaţi:
Impotenţă

Sterilitate, complicaţii la
naştere (naştere prematură,
avort spontan, naşterea unui
copil mort, desprinderea
prematură a placentei, ruperea
prematură a apei, sarcină
ectopică), osteoporoză (după
menopauză), cancer cervical,
cancer la sân
Nou-născuţi:
Greutate redusă la naştere, mărime redusă,
cap mic, malformaţii congenitale, moarte subită
10în timpul somnului

… şi pasiv 3

Tractul respirator: iritaţii ale tractului respirator
(tuse, respiraţie grea, expectorare, gâfâire), iritaţii
ale nasului, boli de plămâni cronice, agravarea
fibrozei chistice
Sistemul circulator: Boli de inimă, criză cardiacă, boli de
inimă coronariene, atac cerebral
Cancer: Cancer de plămâni, cancer la sân (la femei înainte
de menopauză)
Alte urmări: Îţi ard ochii, îţi lăcrimează ochii, iritaţii ale
mucoaselor, predispoziţie la infecţii, dureri de cap, ameţeli

Nou-născuţi:
Greutate redusă la naştere, moarte subită în timpul
somnului
Copii:
Simptome acute ale tractului respirator (tuse,
expectorare, respiraţie grea, gâfâire),
pneumonie, bronşită, diminuarea funcţionării
plămânilor, astmă, inflamaţii ale urechii medii
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Mai puţini pacienţi cu
boli de inimă în Toronto 4

Timp de mai mult de zece ani, oamenii de ştiinţă din
Canada au observat efectele interzicerii fumatului
într-unul din oraşele canadiene. Rezultatele au fost
indiscutabile. După ce fumatul a fost interzis în instituţiile
publice şi la locul de muncă, numărul de oameni internaţi
în spital din cauza crizelor cardiace sau a bolilor de
plămâni a scăzut semnificativ. Când fumatul a fost interzis
în restaurante şi teatre doi ani mai târziu, numărul de
internări a scăzut din nou. Extinderea interdicţiei în
parcurile de distracţie şi aleile de bowling, a condus în cele
din urmă la reducerea numărului de internări în spital cu
39% în cazul bolilor de inimă şi ale sistemului circulator,
şi 33% în cazul bolilor de plămâni.

12

Internările anuale în spital la o mie de locuitori
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Ce să spunem despre atât de mult
aclamata iubire faţă de copii?

În noiembrie 2010 cel mai important ziar medical, The
Lancet, a publicat rezultatele unor cercetări cuprinzătoare
cu privire la efectele fumatului pasiv. Rezultatele au fost
următoarele:
Mai mult de 600.000 de oameni mor anual din cauza
fumatului pasiv (5,1 milioane mor anual din cauza
fumatului activ). Mai mult de 160.000 din fumătorii pasivi
sunt copii.
Oamenii de ştiinţă au calculat efectele fumatului asupra
longevităţii: Cât de mulţi ani din viaţă au pierdut aceşti
oameni (APV) şi cât de mulţi ani au fost pierduţi prin
invaliditate (API)? Apoi oamenii de ştiinţă au adunat APV
14

cu API pentru a afla totalul de ani pierduţi din viaţă prin
moarte şi invaliditate (TAP), pentru a câştiga o mai bună
înţelegere a efectelor fumatului. Rezultatele sunt şocante:
Copiii sunt cel mai mult afectaţi cu un procentaj de 61%,
apoi femeile cu 24%, şi în cele din urmă bărbaţii cu 16%.

Număr de decesei

Decese

Copii

Bărbaţi

Femei

TAP = Numărul de ani pierduţi prin moarte şi invaliditate
Million

Număr total (TAP)

Million
Million

Copii

Bărbaţi

Femei
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„Răul produs de
industria tutunului...”

Industria tutunului a ştiut dinainte cât de dăunător este
tutunul – că fumul cauzează cancer la plămâni, că nicotina
provoacă dependenţă, şi multe altele. Ei nu au făcut
cunoscut publicului ceea ce ştiau, ci au continuat să facă
reclamă pentru a avea clienţi noi, pentru a vinde ţigări
şi a face mai mulţi bani.
Industria tutunului este într-adevăr foarte dăunătoare!
Ţigările sunt oferite spre vânzare la staţiile de benzină
chiar lângă sertarul cu bani, iar în supermarket sunt chiar
lângă casa de marcat – lângă gumele de mestecat
şi portchei.
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Staţiile de benzină şi supermarket-urile vor să-şi mărească
şi ele profitul!
Tutunul este un drog, unul din cele mai primejdioase
droguri. Şi din acest drog se fac profituri – fără a încălca
legea. Cei care se îmbolnăvesc sunt cei care trebuie să
plătească – familiile, când tatăl suferă o criză cardiacă, când
mama care este un fumător pasiv face cancer la plămâni,
sau când copilul suferă de astmă. În cele din urmă, întreaga
societate trebuie să plătească.
Locurile în care nu se fumează şi nu se bea alcool sunt doar
un prim pas care s-a făcut. Însă ele ne arată o îmbunătăţire
clară. Drogurile îşi pierd puterea asupra oamenilor.
Este doar industria tutunului vinovată? Nu. Suntem cu toţii
responsabili, pentru că suntem o naţiune care suferă
de dependenţă.
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Un alt drog al nostru
„Paradoxul francez” este înşelător

„Un pahar cu vin roşu este bun pentru artere.” Poţi să auzi
această afirmaţie în fiecare zi de la oameni de ştiinţă, doctori
şi oameni de rând. Acest mesaj este acceptat şi dat mai
departe altora.
„Alcoolul este cel mai primejdios drog; este drogul care
pricinuieşte cel mai mare rău.” Nu auzi aşa ceva prea des.
Şi atunci când se spune, este negat cu vehemenţă. Oamenii de
ştiinţă sunt concediaţi şi înlăturaţi din viaţa publică, politicienii
sunt mituiţi, iar oamenii de rând sunt catalogaţi ca fanatici.
Şi totuşi acesta este adevărul. Dar mesajul nu este apreciat,
de aceea se luptă împotriva lui.
În Franţa oamenii au o speranţă de viaţă mai lungă în ciuda
concentraţiei mari de lipide din sânge. Acest lucru este cunoscut
sub denumirea de „Paradoxul francez”. Explicaţia pentru
longevitatea lor se presupune că stă în cantităţile mari de vin
roşu pe care le consumă francezii. Pe această ipoteză se
bazează numeroasele pretenţii cum că alcoolul este sănătos.
Însă, explicaţia pentru longevitatea lor se află mai degrabă în
prosperitatea lor, şi a dietei mai sănătoase din partea de sud a
Franţei – o dietă mediteraneană. Pe de altă parte, alcoolul, inclusiv
vinul roşu este răspunzător pentru suferinţele îngrozitoare din Franţa:
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În 1970 69% din toate cazurile de sinucidere s-au
datorat alcoolului. (5)
În 1980 40-45% din toate accidentele rutiere s-au
datorat alcoolului. (5).
Franţa a înregistrat mai multe cazuri de moarte din
cauza cirozei ficatului (ca urmare a consumului de
alcool) de cât majoritatea ţărilor europene. (6).
Dintre 185 de ţări, Franţa ocupă locul al şaselea cu cel
mai mare consum de alcool pe locuitor. Aceasta
înseamnă că din populaţia de 60 de milioane de
locuitori , cinci milioane sunt alcoolici şi 45,000 de
oameni mor anual din cauza alcoolului. Franţa are o
mare problemă în ce priveşte alcoolul (7, 8).

Toate acestea sunt trecute cu vederea atunci când se
discută despre „Paradoxul francez”.
Este ca şi cu tutunul. Cu greu este posibil să ai o apreciere
corectă a problemei. Politicienii, industria şi publicul sunt
curtaţi, mituiţi şi ameninţaţi. Alcoolul este dorit, iar profitul
rezultat din vânzarea lui este de asemenea dorit. Însă
consecinţele la nivel mondial sunt fatale. Putem doar spera
că va exista o trezire generală, cum a fost şi în cazul
„tutunului sănătos”.
„Paradoxul francez” este înşelător. Chiar în Franţa, oamenii
ar fi mai sănătoşi, ar trăi mai mult, ar fi mai puţine accidente
rutiere şi mai puţine crime violente, fără alcool. Franţa cu
consumul ei ridicat de alcool, nu este un exemplu strălucit,
ci mai degrabă o avertizare.
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Trei povestiri scurte:
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Lista drogurilor – evaluare făcută în 2010
O nouă evaluare a primejdiei drogurilor a fost publicată în
ediţia din noiembrie, 2010 a revistei medicale britanice,
The Lancet, de către un grup de lucru al cercetătorului
David Nutt. Au fost folosite criterii meticuloase şi demne
de încredere pentru a estima primejdia folosirii drogurilor.
Droguri ca heroina, cocaina, metamfetamina şi alcoolul
sunt enumerate ca fiind cele mai periculoase. Iar efectele
asupra celorlalţi oameni (care nu folosesc aceste droguri)
sunt mai grave decât în cazul oricărui alt drog. În sumar,
cercetătorii au ajuns la concluzia că alcoolul este unul din
cele mai primejdioase droguri.
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Albastru: Rău provocat sieşi
Roşu:
Rău provocat altora
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Un apel către nefumători
… şi cei care vor să devină nefumători

S-a văzut de mult timp că fumatul pasiv dăunează
sănătăţii. Usturimea ochilor după ce ţi-ai petrecut seara
într-o cârciumă, durerile de cap şi problemele respiratorii
după o zi petrecută în biroul plin cu fum de ţigară – toate
aceste efecte au fost observate, şi totuşi primejdia în ce
priveşte fumatul pasiv a fost pusă la îndoială timp de
mulţi ani.
La fel stau lucrurile şi în ce priveşte alcoolul: în fiecare zi
auzim ştiri despre accidente de maşină cauzate de
conducători beţi; se găsesc alcoolici peste tot în jurul
nostru; tragediile din familii sporite de folosirea alcoolului
sunt ceva obişnuit în mijlocul prietenilor sau rudelor.
Primejdiile acestui drog şi efectele lui nu trebuie să fie
dezbătute mai mult – în fiecare zi costă nenumărate vieţi,
distruge mijloacele de existenţă şi îi răpeşte pe copii de
mamele sau taţii lor.
Iar noi nu spunem nimic, privim la toate aceste lucruri, sau
ne bucurăm să bem şi noi „o picătură” din acest drog. . .
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Deci care este apelul?
„Veniţi-vă în fire, cum se cuvine,
şi nu păcătuiţi.” 1 Corinteni 15,34.
Vedeţi lucrurile aşa cum sunt în
realitate şi separaţi-vă de ele!
Aceasta înseamnă nicotina
şi de asemenea alcoolul.
Dr. Joachim Schwarz.
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