
Е - цигарете 

 

Комисија за превенцију пушења Министарства здравља подржава став Светске 

здравствене организације по питању употребе електронске или такозване Е-

цигарете.  

 

Светска здравствена организација (СЗО) је у петак, 19. септембра 2008. године, 

упозорила јавност да не употребљава електронске цигарете, јер нема доказа да су 

оне безбедне нити да помажу пушачима да се одвикну од пушења. 

 

Електронска цигарета је први пут произведена у Кини и продавана углавном преко 

интернета у земљама као што су Бразил, Британија, Канада и Израел. Њихова 

популарност је порасла упркос непостојању регулативе о одобравању ових 

производа. 

 

Типична електронска цигарета је направљена од металне цевчице, у коју се 

поставља дозна са течним никотином, која се може допуњавати. Пушачи из ње 

удишу али је не пале, тако да их неки користе да би избегли забрану пушења на 

јавним местима. 

 

Др Даглас Бечер, директор одсека Тобако Фрее Инитиативе (Tobacco Free Initiative) 

Светске здравствене организације, нагласио је да корисници електронских цигарета 

удишу никотинска испарења у своја плућа а поврх тога и многе друге потенцијално 

токсичне састојке који још увек нису откривени и испитани и да није познат баш 

ни један научни доказ који би на било који начин могао да потврди да је 

електронска цигарета безбедна и да је ефикасно средство за одвикавање од 

пушења. 

 

Др Даглас Бечер је такође рекао да електронска цигарета тек треба да се докаже као 

званична терапија, попут никотинских жвака, фластера или дражеја које помажу 

пушачима у постепеном ослобађању од никотинске зависности. Ако произвођачи и 

продавци електричних цигарета хоће да помогну пушачима у одвикавању, онда 

треба да поступају у складу са одговарајућим законским оквирима. То значи да би 

морале да се спроведу ригорозне клиничке и токсиколошке студије.  

 

Неки произвођачи су користили име или лого Светске здравствене организације на 

својим паковањима или вебсајтовима, лажно наводећи званично признање и не 

именујући никога.  

 

Стога су контактирана министарства здравља у свих 193 земаља чланица Српске 

здравствене организације која су упозорена на ове лажне, непроверене и 

неистините тврдње. 

 

Коришћење дуванских производа значајан је узрок томе да 5.400.000 људи 

годишње умре од срчаних болести, можданог удара и других болести. 


