9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Nedeniyle…

Sağlık çalışanları için tütün bırakma önemli bir dayanışma alanıdır.
Tütün kullanımı sağlık çalışanlarının birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla her
zaman mücadele ettikleri bir alan olmuştur. Hekimlerin de içinde bulunduğu sağlık çalışanlarının
tamamı sorumlulukları gereği bu alana her zaman öncelik vermişledir.
Sağlık çalışanlarının tütün kontrolünde etkin bir rolleri vardır.1,2,3 Sağlık çalışanlarının tütün
kullanmaması, bireyleri ve toplumu tütün kullanımının zararları ile ilgili bilgilendirmeleri,
kullananları bırakmaya yönlendirmeleri onların tütün kontrolündeki etkisini pekiştirmektedir.
Bu denli önemli bir sağlık müdahalesine katkı sunan sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasının da
önemli bir önceliktir. Sağlık çalışanlarının sağlığı denildiğinde çok geniş bir yelpaze tanımlanır. Bu
geniş yelpazenin içerisinde sağlık çalışanlarının riskli davranışlarının önlenmesi de yer alır. Örneğin,
sağlık çalışanlarının tütün kullanımı bu yelpazede ele alınan konular arasında olmalıdır. Konuya
dikkat çeken çalışmalar uzun yıllardan bu yana yapılmaktadır.4,5 Son dönemlerde ülkemizde yapılan
çalışmalar arasında Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı hekimler arasında tükenmişlik durumunu
inceleyen bir çalışmanın bulguları arasında hekimlerin tütün kullanma sıklığına dair de veriler yer
almaktadır. Tanımlayıcı özellikteki araştırmaya katılan hekimlerin %18,4’ü (n=115) her gün düzenli
olarak tütün ürünü kullanmaktadırlar. Bırakanlar da grubun %24’6’sını oluşturmuştur (n=154).
Dolayısıyla, araştırma grubuna dahil olan hekimlerin yarından fazlası yaşamının bir döneminde
tütün kullanmıştır. En sık kullanılan tütün ürünü sigaradır (n=105).6 Hekimler arasında tütün
kullanımını ortaya koyan başka bilimsel araştırmalar da benzer eğilimlerin olduğunu işaret
etmektedir. Tıp öğrencileri arasında tütün kullanımının yaygınlığına dikkat çeken çalışma sonuçları
bulunmaktadır.7
Tütün kullanımının önüne geçilmesi için stratejiler bellidir:
1. Başlamama
2. Bırakma
3. Pasif etkilenimin önlenmesi
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Bu üç’lü mücadele alanı sağlık meslek profesyonellerinin farkında olduğu ve çalıştıkları konulardır.
Tütün kontrolü konusunda sağlık meslek örgütleri çalışmalarını çoğu zaman dayanışma içinde
sürdürmektedirler. Bir yandan toplumsal çalışmaları sürdürmekte, bir yandan da kendi meslek
gruplarına yönelik adımlarını atmaktadırlar. Bu yaklaşım oldukça önemli ve değerlidir.
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi olarak, sağlık meslek örgütlerinin 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü
nedeniyle hazırlanmış bu bilgi notunu üyeleriyle paylaşabilmelerini, tütün kontrolü konusunda
topluma yönelik ve üyelerinin sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarını
geliştirerek sürdürebilmelerini bekleriz.
Bu süreçte her türlü dayanışma içinde olacağımızı paylaşırız.
Saygılarımızla
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi

