P R E S S E M E D D E L E L S E

Dufter du?
– eller gør dit tøj?
Duft‐ og kemikalieoverfølsomme landet over markerer torsdag den 12. maj den
internationale MCS‐dag ved at opfordre alle til at begrænse deres brug af parfume og
parfumerede produkter i hverdagen
Flere og flere danskere bliver syge, dårlige eller utilpasse af parfume, parfumerede produkter og kemikalier
i hverdagen:
Ifølge Videncenter for Duft‐ og Kemikalieoverfølsomhed føler knap 50% af danskerne sig generet af andres
dufte i hverdagen, 25% får symptomer, og mindst 150.000 danskere er påvirket så meget af dufte og
kemikalier, at det begrænser dem socialt eller arbejdsmæssigt!
”Vi håber naturligvis, at flere og flere tænker over det og viser hensyn ved som minimum at begrænse
deres brug af parfume og parfumerede produkter i det offentlige rum. Det gælder især vaske‐ og
skyllemidler samt – naturligvis – parfume,” fortæller Susanne Hemdorff, formand for MCS Foreningen,
Danmarks største forening for duft‐ og kemikalieoverfølsomme.
I kampen for et mindre parfume‐ og kemikaliebrug går foreningens medlemmer på torsdag ud på gader og
stræder for at fortælle om MCS og om, at rigtig mange har svært ved at tåle fx parfumestofferne i vaske‐ og
skyllemidler.
Læs mere på www.mcsforeningen.dk
Internationalt bliver MCS‐dagen også markeret. Ved et møde med Maria Neira, WHO's direktør for offentlig
sundhed og miljø, bliver underskrifter fra flere end 200 sundhedseksperter og 240 foreninger i 26 lande
over hele verden afleveret på WHO's hovedkontor i Genève den 13. maj i kampen for at få anerkendt duft‐
og kemikalieoverfølsomhed i WHO’s internationale sygdomsklassifikation.
I mødet deltager Francisca Guitérrez Clavero, der er initiativtager til underskriftindsamlingen og formand
for den spanske patientorganisation ASQUIFYDE, og Francesca Romana Orlando, næstformand for den
tilsvarende italienske organisation AMICA. Desuden deltager to spanske læger, hvoraf den ene er med i en
arbejdsgruppe om MCS under det spanske sundhedsministerium, og den italienske biokemiker,
seniorforsker og ph.d. Chiara De Luca, som er kendt internationalt for et meget interessant og lovende
studie, der planlægges efterprøvet af vores hjemlige Videncenter for Duft‐ og Kemikalieoverfølsomhed.
Herudover deltager to advokater, der er specialister i hhv. arbejdsret og miljøsygdomme samt miljøret.
Efter mødet vil der kl. 11.30 blive afholdt en pressekonference ved hovedindgangen til WHO's hovedkontor.

Fakta om MCS:
MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) – direkte oversat ’mangeartet kemisk overfølsomhed’ – i daglig tale ”duft- og
kemikalieoverfølsomhed” eller MCS. MCS-symptomer er bl.a. irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine,
vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. MCS’ere bliver

syge af kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS’ere reagerer altså kraftigt på dufte
og kemiske stoffer, som andre knap mærker.
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed forsker i MCS. Centret ledes af cand.scient.san., ph.d. Sine Skovbjerg,
tlf. 39 77 73 04, sinsko01@geh.regionh.dk, www.mcsvidencenter.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos
MCS Foreningens formand Susanne Hemdorff, 70 20 10 37
www.mcsforeningen.dk
– for et duftfrit offentligt rum

