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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló T/5451. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslato t

terjeszteni elő :

A törvényjavaslat az alábbi új 34 .§-al egészül ki :

„ 34 . 5

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006 . évi XCVIII . Törvény 17 .5 (5) bekezdése
az alábbiakkal egészül ki :

17 . 5(5) A (4) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik - az egészségnevelési célú - a z
egészségügyi államigazgatási szerv által egyedileg engedélyezett véd őoltási programokat
népszerűsítő [tájékoztatásra], valamint a dohányzásról 	 történő leszokást elősegítő
gyógyszeripari termékekrő l szóló tájékoztatásra .”

INDOKOLÁS

A dohányzás a világon évente 5,4 millió áldozatot követel, és az Egészségügyi Világszerveze t
közelmúltban kiadott jelentése szerint 2015-re 6,5, 2030-ra 8,3 millió ember halálának okozój a
lesz . A drámai emelkedés a szegény és a közepesen szegény országokban a legnagyobb — 6, 8
millióra kétszereződik meg —, miközben a fejlett országokban a dohányzás okozta halálesete k
száma kilenc százalékkal, vagyis másfél millióra csökken .
Ma már létezik olyan gyógyszer, melynek segítségével a súlyosan függő dohányzó betegek
leszokhatnak szenvedélyükrő l.



A tabletta hatóanyaga az agyban lévő nikotin receptorokhoz kapcsolódva jelentősen csökkenti a
dohányzás abbahagyása után jelentkező hiányérzetet, illetve a nikotinéhséget . Ezért a
dohányosnak nem vagy sokkal kevésbé hiányzik majd, hogy egy újabb cigarettára rágyújtson, és
akkor sem szenved a nikotinmegvonás tüneteitől, ha nem gyújt rá .
Ha mégis rágyújt, elmarad a cigarettázással együtt járó megszokott, kellemes élménye. Most az új
hatóanyaggal bizonyítottan hatásos gyógyszer került az orvosok kezébe a dohányzás ellen i
küzdelemben .
Ezt a gyógyszert azonban orvosnak kell rendelnie, azaz vényköteles .
Mindannyiunk érdeke, hogy a lehető leggyorsabban csökkentsük a dohányosok számát és ezzel a
dohányzás okozta megbetegedéseket, ezért arra van szükség, hogy a leszokást elősegítő
gyógyszert mielőbb kivegyük a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó általános tilalom alól . Így
mind az orvosok, mind a betegek mielőbb megismerhetik azt, a leszokást megkönnyítő gyógysze r
reklámozása pedig erősíti dohányzás elleni küzdelmet is !

Budapest, 2008 . április 28 .
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