




Pentru sănătate spune NU consumului de tutun

Ziua Națională fără Tutun –21 noiembrie 2019
La nivel mondial

Epidemia de tutun este una dintre cele mai mari 

amenințări la adresa sănătății publice cu care s-a 

confruntat lumea, omorând peste 8 milioane de 

persoane pe an. 

7 milioane din decese sunt rezultatul direct al 

consumului de tutun

1,2 milioane de decese sunt rezultatul fumatului 

pasiv (1, 2).

Costul total al fumatului (cheltuielile de sănătate 

și pierderile de productivitate) depăşeşte 1.400 

miliarde de dolari, reprezentând echivalentul a 

1,8% din produsul intern brut anual al lumii. 

În Europa

În România
30,7% (5,63 de milioane) dintre adulții cu vârsta
de minimum 15 ani (40,4% bărbați și 21,7%
femei) comsumă curent tutun sub orice formă
[pentru fumat, tutun fără fum și produse cu tutun
încălzit (3)].

Dintre fumătorii curenți zilnic, 71.5% fumează în
primele 30 de minute de la trezire (sunt
dependenţi de nicotină).

Mai mult de 4 din 10 români în vârstă de cel
puțin 15 ani fumează 20 sau mai multe țigări pe
zi

3,4% din populaţia adultă a României utilizează
curent țigări electronice.

43,9% dintre fumătorii români nu sunt interesați
să renunțe la fumat.

31,9% din adulții de 15 ani sau mai mult
(reprezentând aproximativ 5,8 milioane de
persoane) sunt expuși la fumului de tutun la
domiciliu cel puțin lunar

Efectele consumului de tutun

Renunţarea la fumat

Doar 23,8% dintre
fumătorii curenți au
avut o tentativă de
renunțare la fumat în
2018, comparativ cu
37,8% în anul 2011.

Dintre aceştia, două
treimi au renunţat
fără niciun ajutor,
15% au devenit
utilizatori de ţigări
electronice şi 10%
de produse cu tutun
încălzit.

Dacă nu fumezi, nu începe! 

Dacă fumezi, renunţă şi NU schimba!



 

 Dependența de nicotină 
 
 Iritații ale cavității bucale și 

gâtului 
 
 Tuse și respirație șuierătoare 
 
 Agravarea astmului 
 
 Creșterea presiunii arteriale 
 
 Creșterea frecvenței cardiace 
 
 Iritații gastrice 
 
 Greață 

Sursa: MD Anderson Cancer Center 
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Țigările electronice sunt 
dispozitive cu baterii, care 
încălzesc un lichid pe care îl 
transformă în vapori—sau 
mai exact în aerosoli—pe 
care utilizatorul îi inhalează  
(”vaping”).  

Aceste dispozitive încălzesc 
lichide cu diverse arome, 
nicotină, marijuana, sau alte 
substanțe potențial 
dăunătoare.  

Nicotina crează dependență! 

Vaporii țigărilor electronice 
conțin plumb și nicotină care 
pot determina  pe termen lung 
PROBLEME DE 
DEZVOLTARE CEREBRALĂ 
la copii și adolescenți.  
 
Nicotina din țigările electronice 
este EXTREM DE ADICTIVĂ și 
poate predispune creierul la 
dependența de tutun sau alte 
substanțe. 
 
Vaping-ul LEZEAZĂ INIMA ȘI 
VASELE DE SÂNGE  prin 
modificarea enzimelor 
sanguine în același mod ca și 
țigările.  
 
 

 
Vaping-ul LEZEAZĂ PLĂMÂNII 
prin afectarea sistemului lor 
defensiv natural, determinând 
o vulnerabilitate crescută la 
îmbolnăviri de tipul bronșitelor 
și pneumoniei. De asemenea, 
AGRAVEAZĂ 
SIMPTOMATOLOGIA 
ASTMULUI. 
 
Tigările electronice produc 
multe dintre SUBSTANȚELE 
CHIMICE CAUZATOARE DE 
CANCER care se găsesc în 
țigări, inclusiv formaldehida și 
componenete organice volatile 
ca benzenul. 
 
Vaporii țigărilor electronice 
conțin metale grele care 
produc  LEZARE PULMONARĂ. 
HEPATICĂ ȘI CARDIACĂ. 
 
Nicotina poate face mai dificil 
CONTROLUL GLICEMIEI  la 
persoanele cu diabet. 
 
Vaping-ul de lichide fără 
nicotină NU VĂ PROTEJEAZĂ 
de numeroasele efecte 
adverse asupra sănătății! 
 

Sursa: www.panmn.org/health 
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CE POATE MĂRI RISCUL 

Alcoolul Cafeaua 
sau ceaiul 

Țigările 
mentolate 

Fumatul în frig Fumatul rapid 

Risc de deces 

 - Acest material este adresat populației generale— 
 
 

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății pentru distribuire gratuită 



Timp  
de la  

renunțare 

Source

20 minute 
Frecvența cardiacă 

se reduce 

12 ore 
Nivelul monoxidului de carbon în 
sânge revine la normal. 

2 săptămâni - 3 luni 
Riscul de infract miocardic începe să 
se reducă. Funcția pulmonară începe 

să se amelioreze. 

1—9 luni 
Se reduce tusea și respirația se 
ameliorează. 

1 an 
Riscul suplimentar de boală 

coronariană este înjumătățit față de 
cel al fumătorului. 

5 ani 
Riscul de accident vascular cerebral 
se reduce la cel al unui nefumător la 
5-15 ani de la renunțarea la fumat 

10 ani 
Nivelul monoxidului de carbon în 

sânge revine la normal 

15 ani 
Riscul de boală coronariană cardiacă 
revine la cel al unui nefumător.  

Sursa:  The Health Consequences of Smoking. A Report of Surgeon General Atlanta, 
GA: United States Department of Health and Human Services, CDC, National Center 
for Chronic Diseases Prevention and Health Promotion, Office of Smoking and 
Health, 2004. 

 -  Acest material este adresat populației generale— 
 

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății pentru distribuire gratuită 



RISCURILE ASOCIATE VAPING-ULUI 

Sursa: MD Anderson Cancer Center 

  
 
 Dependența de 

nicotină 
 
 Iritații ale cavității 

bucale și gâtului 
 
 Tuse și respirație 

șuierătoare 
 
 Agravarea astmului 
 
 Creșterea presiunii 

arteriale 
 
 Creșterea frecvenței 

cardiace 
 
 Iritații gastrice 
 
 Greață 

 Acest material este adresat populației 
generale 

 
Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare 
și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al 

Ministerului Sănătății pentru distribuire gratuită 


