Σοκ για εκατ. καπνιστές:
Σύσταση απαγόρευσης χρήσης
ηλεκτρονικού τσιγάρου μετά το
πέμπτο θανατηφόρο κρούσμα
(βίντεο)
Σοκ σε εκατομμύρια καπνιστές προκαλεί η είδηση για την σύσταση
απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου μετά και το πέμπτο
θανατηφόρο κρούσμα!

Πριν λίγες ώρες, καταγράφηκε και πέμπτος θάνατος στις ΗΠΑ από
σοβαρή πνευμονική νόσο που αποδίδεται στη χρήση ηλεκτρονικού
τσιγάρου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες υγείας του Λος Άντζελες.

Ο 55χρονος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη
ταυτοποιηθεί, ζούσε στην Καλιφόρνια και είχε χρόνιο πρόβλημα
υγείας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αρχές στην εφημερίδα Los
Angeles Times.

Οι αρμόδιοι προειδοποιούν για τη χρήση του ηλεκτρονικού
τσιγάρου, καθώς οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ του ατμίσματος και
το πώς αυτό επηρεάζει τη λειτουργία των πνευμόνων παραμένει
άγνωστη.

Οι αρχές εξετάζουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιλαμβάνουν πόνο στο στήθος,
δύσπνοια και έμετο.

Ο θάνατος του 55χρονου ήταν μια από τις 12 περιπτώσεις
ανθρώπων στο Λος Άντζελες στις οποίες μια σοβαρή πνευμονική
νόσος συνδέεται με το άτμισμα, δήλωσε ο Muntu Davis, αρμόδιος
για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του Los
Angeles.

«Η σύστασή μας … είναι ότι αν δεν χρειάζεται να ατμίσετε, μην
το κάνετε τώρα.

Υπάρχουν πραγματικά πολλά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε»,
δήλωσε ο Davis κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Θάνατοι έχουν καταγραφεί και στο Ιλλινόις, την Ιντιάνα, τη
Μινεσότα και το Όρεγκον, σύμφωνα με τα αμερικανικό Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Επιπλέον, ο οργανισμός εξετάζει 450 περιπτώσεις πνευμονικής
νόσου σε 33 πολιτείες που μπορεί να έχουν προκληθεί από τη
χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε όλη τη χώρα.

Με αφορμή τους θανάτους στις ΗΠΑ από πνευμονική νόσο που
φαίνεται να σχετίζεται με το ηλεκτρονικό τσιγράρο, επιστήμονες
υποστηρίζουν, μιλώντας στο iatropedia.gr, ότι δεν αποκλείεται
να εμφανιστούν και στη χώρα μας αντίστοιχα κρούσματα.

Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου
Υγείας για τον ‘Ελεγχο του Καπνού, καθηγητής πνευμονολογίας,
Παναγιώτης Μπεχράκης, όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Πνευμονολογικής Εταιρείας, Μίνα Γκάγκα, δηλώνουν ότι είναι
θέμα χρόνου να καταγράψουμε και τα πρώτα ελληνικά κρούσματα
πνευμονοπάθειας από το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

“Είναι βέβαιον ότι θα συμβούν και εδώ», υποστηρίζει ο
καθηγητής κ. Μπεχράκης, και συμπληρώνει:

«Παντού θα συμβούν. Δεν έχουν διάκριση στις επιπτώσεις τους τα
καπνικά προϊόντα. ‘Οταν καπνίζουμε βάζουμε μέσα στον πνεύμονές
μας ουσίες, οι οποίες είναι ερεθιστικές και τοξικές για την
αναπνοή. Προφανώς θα έχουμε συνέπειες, δεν χρειάζεται να είναι
κανείς επιστήμων για να το συμπεράνει”.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/ygeia/proionta-ypiresies/802685_so
k-gia-ekat-kapnistes-systasi-apagoreysis-hrisis-ilektronikoy

