רבבות מתים בארה״ב כתוצאה מעישון*

•
•
•

בכל שנה מתים בארה״ב* כ־( 150,000מאה וחמישים אלף) איש כתוצאה
מעישון.
כ־ 50,000נהרגים שם בתאונות דרכים.
כ־ 17,000איש נהרגים מפגיעות נשק קל 3000 ,מטביעה במים.
רק מאה ( )100איש נספים בתאונות הקשורות בשימושי אנרגיה גרעינית
וכורים אטומיים ,ופחות מ־ 10אנשים לשנה נספים עקב השימוש בכל סוגי
התרסיסים הביתיים וחומרי ההדברה.

•

•
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אסור לעשן
לפני שנה פרסם משרד הבריא ות תקנה
בנ ושא איס ור עישון בבתי חולים.
התק נה ק ובעת כי לא יעשן אדם מ וצרי
טבק לרב ות סיגרים וסיגריות בתח ום
מחלקה — הכוונה לחדרים בבית ח ולים
המי ועדים לאשפ וז ,לטיפול ,לבדיק ות וכן
חדרי המת נה ומנוחה ,חדרי אוכל,
פרוזדורים ומעברים .העישון מ ותר רק
במק ומ ות שה וקצ ו לשם כך ע״י מנהל
בית הח ולים  .האס ור חל על כל אדם —
עובדים ,תלמידים  ,חולים ,מבקר ים
ואורחים.
מן הראוי להזכיר — לצ ו ות הרפ ואי יש
תפקיד חש וב במאבק נגד העישון .ר ופא
מעש ן עלול לשמש ד וגמא שלילית
ולהכשיל כל מבצע הסברה בנ ושא
העישון.
עם זאת  ,ממצא י סקר שביצע ד׳׳ר

טוביה לרר ממשרד הבריאות עבור
האגודה למלחמה בסרטן מרא ים שיפור
ניכר בירידת ת ופעת העישון בקרב
רופאים .בסקר זה נשאל ו 70%
מהר ופאים בארץ לגבי עמד ותיהם בנ ושא
העישון .מתברר שבשנת  ,1970השנה
שבה החל ו פעולות ההסברה של האג ודה
למלחמה בסרט ן  64% ,מהר ופאים בארץ
עישנו .בשנת  1975נמצא ו רק 33%
מעשנים מקרב הר ופאים ובשנת — 1980
רק  .16%לפני  10שנים רוב הר ופאים
סבר ו שאי ן פעולה אפשרית נגד העישון
ואילו כיום רובם מכירים באחריותו

המיוחדת של הרופא כמנהיג במאבק
נגד עישון 91% .מהר ופאים שנשאל ו
הביעו הסכמה לחת ום על עצ ומה הפונה
לכנסת בענין ח וק הגבלת פרס ומת
לעישון.

מת וך " ה ד הדסה,,

יר חון עובדי הסתדרות מדי ציני ת הדסה ירו שלים
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