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TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
Thuốc lá điện tử có chứa nhiều chất độc như hóa chất hương liệu, kim loại và
Nicotine nên có hại cho sức khỏe. Nhiều người vẫn thường lầm tưởng thuốc lá
điện tử không gây hại vì khi hút vào không tỏa ra khói hay có chứa mùi khó
chịu như hút thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của sản
phẩm này chẳng kém cạnh gì thuốc lá điếu thông thường.
Thuốc lá điện tử là gì?
Nếu là một điếu thuốc lá bình thường thì quy trình sử dụng sẽ là châm lửa, hít và
nhả khói, người sử dụng sẽ hít khói vào để cung cấp nicotine cho phổi. Nhưng một
điếu thuốc điện tử lại không dựa vào quá trình đốt cháy này, thay vào đó nó chuyển
đổi một lượng dung dịch chất lỏng nicotine bốc hơi trong buồng nóng thành hơi
nước hay sương mù để người dùng hít vào. Dung dịch này chứa Nicotin trộn với
dung dịch nền thường là propylene glycol, cùng hương liệu và các chất hoá học khác.
Đầu thiết bị có một đèn led, mô phỏng ánh sáng của một điếu thuốc đang cháy.
Thuốc lá điện tử rất đa dạng về hình dạng và kích thước, nhưng kết cấu chung bao
gồm một pin, một bộ đốt, buồng chứa dịch lỏng và phần ngậm hút.
Tác hại của thuốc lá điện tử
Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia tốt nhất là cấm lưu hành thuốc
lá điện tử, thuốc lá kiểu mới, còn nếu cho phép thì cần quản lý chặt để hạn chế những
ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
Gây nghiện: Người dân cần được hiểu đúng về thuốc lá điện tử. Người nghiện thuốc
lá trước hết là do nghiện Nicotin. Nicotin chính là chất gây nghiện, nó gây cho người
quen sử dụng nó dài ngày sự lệ thuộc bắt buộc phải dùng tiếp, nếu không sẽ vật vã
khó chịu. Người nghiện thuốc lá không chỉ nghiện Nicotin mà còn nghiện cung cách
hút thuốc, tức cách rít hơi thuốc lá, nhả khói, tay kẹp điếu thuốc (sành điệu).

Gây viêm phổi: Các hóa chất hương liệu được sử dụng trong thuốc lá điện tử có thể
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Một số chất phụ gia hương vị
như diacetyl, propylen có thể an toàn khi dùng ở số lượng nhỏ nhưng sẽ gây nguy
hiểm khi hít phải trong thời gian dài sẽ gây ra một bệnh phổi nghiêm trọng.
Gây ra bệnh tim, mạch: Nicotine có trong thuốc lá điện tử có thể ảnh hưởng đến
lưu lượng máu, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và thậm chí là mắc bệnh về tim
mạch. Trên thực tế, nghiên cứu còn cho thấy những người dùng thuốc lá điện tử có
khả năng bị đau tim gần gấp đôi so với người không sử dụng.
Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất không phải là từ nguyên liệu lá
thuốc lá điếu thông thường. Nguyên liệu phối trộn nhiều loại thành phần khác nhau
nên có thể bị lợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc pha trộn. Tại Việt Nam,
tình trạng tội phạm ma túy trộn các loại ma túy vào các sản phẩm thuốc lá điện tử và
hướng vào đối tượng học sinh, sinh viên và giới trẻ đang rất phức tạp và một số vụ
việc đã được điều tra, phát hiện.

Quảng cáo thuốc lá điện tử thường là tiếp thị có "cánh", quyến rũ người chưa hút
thành người hút thuốc. Chính những câu quảng cáo kiểu: "Thuốc lá điện tử sẽ trở
thành văn hóa hút thuốc lành mạnh trong tương lai" và với hình ảnh giới thiệu người
hút thuốc lá điện tử có thể hút ở mọi nơi cấm hút thuốc lá do họ phà hơi không phải
là khói thuốc lá, làm cho giới trẻ chưa từng hút thuốc lá sẽ bị hấp dẫn, tò mò, tập hút
thuốc lá.
Pin thuốc lá điện tử bị lỗi đã gây ra cháy nổ, một số trong đó đã dẫn đến thương tích
nghiêm trọng cho con người; Hầu hết các vụ nổ xảy ra khi pin thuốc lá điện tử đang
sạc.
Mọi người hãy cùng nhau “Nói không với thuốc lá”! Đó là một thông điệp tốt đẹp
vì sức khỏe của cộng đồng và vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình.

