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Конференција за новинаре
ЗДРАВСТВЕНА УПОЗОРЕЊА НА ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Здравствена упозорења на паковањима дуванских производа која комбинују
текст и слику једна су од најисплативијих начина да се подигне свест јавности
о озбиљним здравственим ризицима због дувана и да се смањи употреба
дувана.
Многи људи још увек нису свесни у ком обиму је дуван штетан, чак и кад понешто
знају о његовим ризицима на здравље. Дуванска индустрија користи паковања
својих производа и друге маркетиншке технике да дуван учини привлачним, па
тако онемогућава потрошаче да сазнају непријатну истину о томе у којој мери
дуван уништава њихово здравље.
Доказано је да је здравствено упозорења на паковањима дуванских производа
јефтин и моћан начин да се покаже истина о употреби дувана. Упозорења која
имају слику оштећења мозга, срца или зуба, а која су настала због дувана, посебно
су делотворна када се људима саопштавају ризици због дувана, али и као мотив за
промену понашања - за остављање пушења или смањивање употребе дувана.
Сликовна упозорења шаљу јасну и непосредну поруку, чак и онима који су
неписмени. Она смањују привлачност дуванских паковања – а лепо паковање и
познати бренд су и те како важни новим корисницима, обично младим људима.
ЗБОГ ЧЕГА НАМ ЈЕ ПОТРЕБНА КАМПАЊА ЗА СТАВЉАЊЕ
СЛИКОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УПОЗОРЕЊА НА СВА ПАКОВАЊА
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА?
ЗАТО ЈЕР ЈЕ ДОКАЗАНО ДА СУ ОНА ДЕЛОТВОРНА У ЗЕМЉАМА КОЈЕ СУ
ИХ ЗАКОНСКИ УВЕЛЕ. ЕВО ПРИМЕРА:
•
•

•

•

У Канади је 58% пушача изјавило да су их здравствена упозорења
натерала да више размишљају о здравственим последицама пушења.
У Бразилу је 67% пушача рекло да су због здравствених упозорења
пожелели да престану са пушењем, а 54% је рекло да су променили
мишљење о здравственим последицама због пушења.
У Сингапуру је 28% пушача изјавило да због здравствених упозорења
пуше мање, а један од шест пушача је изјавио да више не пуши пред
децом баш због здравствених упозорења.
На Тајланду 44% пушача наводи да има „много“више шансе да ће
престати са пушењем због здравствених упозорења, а 53% је изјавило
да „много“ више размишљају о здравственим ризицима.
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Дуван је најзначајнији фактор ризика који доводи до умирања људи а који се може
успешно уклонити. Више од 5 милиона људи умире због дувана сваке године –
више него од ХИВ инфекције и АИДС-а, маларије и тиберкулозе заједно. То је
једини легални производ који убија своје кориснике ако се користи онако како је
прописано. Скоро половина свих пушача умреће због неке болести повезане са
пушењем. Дувански дим из околине штети свакој особи која му је изложена.

Дуванска индустрија прави врло лепа паковања како би њихови производи
били што атрактивнији. Истина је да због њих људи оболевају и умиру.
Сликовна здравствена упозорења помажу људима да оставе дуван. Доста
смо само саопштавали истину о дуванским производима, покажимо је!
Светска здравствена организација
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