31 Mayıs
Tütünsüz Bir Dünya Günü

Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumalıyız.

Sağlığı seçin, tütünü değil !
Tütün kullanımının önlenmesinde hekim sorumluluğunun önemli bir yeri vardır. Hekimler konuyla ilgili
farkındalık yaratabilecek her durum ve koşulu dikkate almalı ve çalışmalarında bu sorumluluklarını yerine
getirebilmelidirler. Birey ve toplum farkındalığının artmasına katkı amacıyla 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya
Gününde hekim örgütlerinin birlikte hareket edebilmesi konuya verilen önemin topluma daha geniş bir
zeminde yayılması için bir olanaktır. Bu yıl (2020) Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs için GENÇLERİN TÜTÜN
ENDÜSTRİSİNİN TAKTİKLERİNDEN KORUNMASI temasını belirlemiştir.1
Bu mücadelede gençlerle birlikte olmak istiyoruz.2 Bu amaçla gençlerin;
1.
2.
3.
4.

Tütün endüstrisinin oyunlarının3 farkında olmalarını istiyoruz.
Tütün kullanımına başlamaya güçlü ve kararlı bir şekilde HAYIR diyebilmelerini bekliyoruz.
Ebeveynlerini tütün kullanmamaları konusunda uyarmalarını önemsiyoruz.
Tütün kullanan yakınlarını, arkadaşlarını bırakmaya davet etmelerini yürekten destekliyoruz.

Tütün kullanımı basit bir davranış değildir.
Tütün kullanımı bir bağımlılıktır.
Tütün bağımlılığı nikotin bağımlılığıdır.
Kendi kendine bu bağımlılıktan kurtulunamıyorsa, sağlık profesyonellerinin desteği alınmalıdır.
Tütün ürünleri oldukça çeşitlidir. Endüstri bu amaçla her geçen gün ürün pazarını genişletmektedir.4
Gençler farklı tütün ürünleri farkında bile olmadan denemektedirler, denedikleri anda da bağımlılık
açısından potansiyel aday olmaktadırlar. Bağımlı olduklarında da bağımlılıktan kurtulmaları
güçleşmektedir. Dolayısıyla, HİÇ BAŞLAMAMAK en akılcı yaklaşımdır.
Tütün kontrolünün küresel düzeyde sağlanabilmesi için tütüne olan arz ve talebin birlikte azaltılması
gerekir. Bununla birlikte, arz azaltımı önlemleri daha kalıcı bir çözümdür. Oysa, tütün kontrolü politikaları
günümüzde daha çok talebin azaltılmasına yönelik olarak sürdürülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Tütün
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Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi5 içeriği ile de uyumlu bir şekilde çalışmaların arz azaltımı yönünde
güçlendirilmesi gerekmektedir. 31 Mayıs 2020 temasının odağında olan gençlerin de korunması için bu
tercihin daha etkili olacağı açıktır. Bu amaçla, çalışmaların hedefinde ulusötesi tütün endüstrisi ile kararlı
mücadele olmalıdır.
Bu dönem, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) olması nedeniyle çok özel bir dönemdir. Bütün dünya bu
durumla baş etmeye çalışmaktadır. Tütün kullanımı COVID-19’un seyrini kötüleştirmektedir.6 Tütün
kullananlarda hastalığın daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Dolayısıyla, bu önemli bilginin yaşadığımız
COVID-19’lu günlerde tütünü bırakmak için dikkate alınması son derece önemlidir.
Tütün kullanımı ÖNLENEBİLİR.
Endüstri mücadelesi ÖNCELİKLİ OLMALIDIR.
Kararlı politikalarla ilerlemeye İHTİYAÇ VARDIR.
Gençler geleceğin teminatıdır.
Sağlıklı gelecek kuşaklar için tütünsüz yaşamdan başka seçenek yoktur.
Gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden koruyan her türlü yaklaşım hekimlerin önceliğinde olmalıdır,
olacaktır.
Saygılarımızla
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