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A hagyományos értelemben vett dohányzáshoz 

képest mennyire káros a szervezetre az elektro-

mos cigaretta, amely a térségünkben is egyre in-

kább elterjedőben van – ennek a kérdésnek jár-

tunk utána szakember, illetve elektromos cigaret-

tát használók megkérdezésével. 

Kezdjük az alapoknál: az 
elektromos cigaretta egy 
akkumulátorról működő 

eszköz, amely a hagyományos 
cigaretta alternatívájaként je-
lent meg. Rendszerint egy fém-
csőből áll, amelyben van egy pá-
rologtató, fűtőegység, illetve az 
ahhoz szükséges áramforrás, 
továbbá egy tartály. A tartály-
ban oldott állagú nikotin és más 
vegyi anyagok találhatók. Az ol-
dott nikotin biztosítja a dohá-
nyosok számára, hogy ne legye-
nek elvonási tüneteik, mellőzve 
ezzel a hagyományos cigaretták 
egyéb toxikus (mérgező) hatá-
sait (szén-monoxid, kátrány és 
egyéb veszélyes anyagok), ame-
lyek károsítják a tüdőt és a ke-
ringési rendszert, roncsolják a 
fogakat és rossz leheletet okoz-
nak. Így a dohányos csak elpá-
rologtatott vízgőzt szív be, emi-
att pedig az elektromos cigaret-
tából nem távozik füst.

Hamar elterjedt 

A Wikipédia szabad enciklo-
pédia szerint az elektromos ci-
garettát 2003-ban találta fel egy 
kínai férfi, 2004-ben került a kí-
nai piacra, a következő években 
pedig világszerte elterjedt ter-
mékké vált. Nagyban hozzájá-
rult az elterjedéséhez, hogy az 
elektromos cigaretta olcsóbb, 
mint a hagyományos dohány-
zás. Nem kell messze menni, 
manapság nálunkfelé is min-
dennapos jelenség, hogy úgy-
nevezett e-cigarettával pöféke-
lő embereket látunk. Feltevődik 
azonban a kérdés, hogy ez a faj-
ta dohányzás mennyire káros 
az egészségre?

Káros, de nem annyira

Dr. Kurkó Csilla, a Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórház tü-
dőgyógyászati osztályvezető fő-
orvosa szerint az elektromos ci-
garetta egyértelműen nem any-
nyira káros, mint a hagyomá-
nyos dohányzás. Egy egyesült ál-
lamokbeli tanulmányt hozott fel 
példának, amelyben az elektro-
mos cigaretta által kibocsájtott 
gőzt hasonlították össze a pasz-
szív dohányzás során beszívott 
káros anyagokkal. „A tanulmány 
egyértelműen kijelenti, hogy a 
passzív dohányosok sokkal több 
toxikus anyagot szívnak be ah-
hoz képest, mint amennyi mérge-
ző anyagot kibocsát ki az elekt-
romos cigaretta” – magyarázta. 
Azonban – tette hozzá –, az elekt-
romos cigaretta is tartalmaz a 
szervezetre káros anyagokat, de 
míg a normál dohányosok eseté-
ben a tüdőtágulás 10-15 év alatt 
is kialakulhat, addig az elektro-
mos cigarettások esetében jóval 
több időbe telhet, akár 40 évbe is. 
Más kutatások viszont arról ér-
tekeznek, hogy az elektromos ci-
garettában lévő nikotin növelheti 
a rák egyes fajtáinak kockázatát. 

Pozitív tapasztalatok 

A lapcsaládunk által megszó-
laltatott elektromos cigarettá-
zók szerint ez a fajta dohányzás, 
amellett, hogy jóval olcsóbb, mel-
lőzi a hagyományos cigarettázás-
sal járó kellemetlenségeket is, 
mint például a fáradtság, a rossz 
lehelet, vagy a cigarettafüsttel át-
itatott szagú ruhák. „Sokkal ol-
csóbb. Nyilván elsőként meg kell 
venni az elektromos cigarettát, 
amely 150-200 lej között van. Az 

követően havi 50 lejbe kerül a 
szerkezetbe járó folyadék (pat-
ronokban tárolt, aromásított fo-
lyadék). Az elektromos cigi előtt 
napi egy csomag cigarettát szív-
tam, el lehet képzelni, hogy az 
mennyivel volt drágább” – fogal-
mazott érdeklődésünkre egy fia-
tal. „Csak pozitív tapasztalataim 
vannak, amióta ezt használom 
nőtt az állóképességem, nem fá-
radok annyira, nincs büdös száj-
szagom. Mellette pedig nem szí-
vok hagyományos cigit” – szá-
molt be tapasztalatairól egy má-
sik, elektromos cigarettát hasz-
náló személy.  

Hol lehet használni? 

A cigarettázás káros hatásai-
nak megelőzésére és leküzdésé-
re vonatkozó, 2002-ből származó 
349-es számú törvény kiegészíté-

sére és módosítására vonatkozó, 
2016-ból származó 15-ös számú 
törvény előírásai nem térnek ki 
egyértelműen arra, hogy szabad-e 
vagy sem zárt helyeken használ-
ni az elektromos cigarettát. A két 
éve hatályos törvény csupán két-
szer említi az elektromos cigaret-
tát: először megnevezi, hogy pon-
tosan milyen eszközről van szó, 

a második említésnél pedig ar-
ra tér ki, hogy a tömegközlekedé-
si eszközökön tilos ezek haszná-
lata. Így, mivel a törvény más ese-
tekben nem tiltja az elektromos ci-
garetta használatát, elméletileg a 
tömegközlekedési eszközökön kí-
vül minden egyéb zárt helyiség-
ben használható.

MOLNÁR RAJMOND

Olcsóbb, mint a hagyományos dohányzás

Érdemes e-cigarettára váltani?

 Alternatív megoldás az elektromos cigaretta. Kevésbé káros, mint a hagyományos dohányzás

Tovább nőttek a fogyasztói árak
Csaknem ötéves csúcsra há-

gott az infláció, miután február-
ban a fogyasztói árak 4,7 száza-
lékkal voltak nagyobbak a tava-
lyi év második hónapjához mér-
ten – derül ki az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS) által teg-
nap nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. Az élelmiszerek 3,74 
százalékkal, a nem élelmiszer 
jellegű termékek 6,27 százalék-
kal, míg a szolgáltatások 2,92 
százalékkal drágultak. A legna-
gyobb, 7,39 százalékos áremel-
kedést a gyümölcsöknél és gyü-
mölcskonzerveknél mérték, a 

földgáz díjszabása eközben 5,69 
százalékkal nőtt, míg a zöld-
ségek és zöldégkonzervek 4,43 
százalékkal, a villanyáram 2,3 
százalékkal, a távhő pedig 2,14 
százalékkal lett drágább. Janu-
árhoz képest a fogyasztói árak 
0,3 százalékkal nőttek.

Amint arról korábban be-
számoltunk, a Román Nemze-
ti Bank (BNR) februárban emel-
te inflációs előrejelzését, e sze-
rint az idén 3,5 százalékos fo-
gyasztói árindex-növekedés-
re számít, 2019-ben pedig 3,1 
százalék inflációra. A jegybank 

szerint az élelmiszerek árá-
nak alakulása befolyásolja je-
lentős mértékben az inflációt, 
hiszen Romániában jelentősen 
gyorsult az élelmiszerimport a 
megnövekedett fogyasztás kö-
vetkeztében, ez pedig az élel-
miszerek drágulásához vezet. 
Tavaly egész évben több mint 
12 százalékkal nőtt az import, 
januárban pedig több mint 17 
százalékkal emelkedett a beho-
zatal a tavalyi év első hónapjá-
hoz mérten.

BÁLINT ESZTER
A legnagyobb az áremelkedés a gyümölcsöknél és gyümölcskonzerveknél
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Valódi dohánnyal működő e-cigaretta

A szóban forgó elektromos cigaretta mellett nemrég egy hasonló ter-
méket vezetett be a világ egyik legnagyobb dohánygyártója, a Philip 
Morris vállalat. Ez a fajta elektromos cigaretta nem vízgőzös niko-
tinnal működik, mint a hagyományos e-cigaretták, hanem valódi do-
hánnyal. A kimutatások szerint ezzel mintegy kilencven százalékkal 
csökkenthető a tüdőbe kerülő káros anyagok aránya. Az IQOS-nek 
nevezett eszköz felforrósítja a dohányt, viszont nem égeti el azt. A 
dohányosok így hozzájuthatnak a napi nikotinadagjukhoz, de mivel a 
dohány nem ég el, nem szabadulnak ki belőlük az egészségkárosító 
anyagok, legalábbis ezt állítja a gyártó. 
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