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Ziua Mondială fără Tutun -31 mai 2017
„Fumatul ruinează sănătatea şi contribuie la sărăcie! ”
“Tutunul – o ameninţare severă la adresa dezvoltării”
Începând cu 1988, OMS şi partenerii săi celebrează în fiecare 31 mai Ziua Mondială Fără Tutun
(WNTD) , pentru a conştientiza publicul şi decidenţii în privinţa poverii sociale enorme atrase de fumat şi de a
impulsiona implementarea Convenţiei Cadru OMS pentru Controlul Tutunului (FCTC) - primul tratat
internaţional de sănătate publică - instituită în mai 2003 şi ratificată actualmente de180 țări sau uniuni de ţări –
numite părţi.
Evidenţierea relaţiilor în triunghiul format de consumul produselor din tutun - controlul tutunului dezvoltarea durabilă în vederea identificării celor mai eficace măsuri de reducere a consumului în interesul
naţiunilor, comunităţilor şi indivizilor.
Încurajarea ţărilor de a include controlul tutunului în strategia naţională privind Agenda OMS de
Dezvoltare Durabilă 2030.
Tema campaniei 2017: Tutunul – o ameninţare severă la adresa dezvoltării
Sloganul campaniei 2017: Fumatul ruinează sănătatea şi contribuie la sărăcie!
Scopul campaniei 2017: WNTD 2017 pune în lumină ameninţările industriei şi consumului de tutun
la adresa dezvoltării ţărilor, incluzând sănătatea şi bunăstarea economică a cetăţenilor.
În lume:
1,1 miliarde de persoane ≥15 ani fumează zilnic;
80% dintre fumători trăiesc în ţări cu venituri mici şi medii;
până la 50% dintre nefumători sunt expuşi fumatului pasiv;
422 miliarde US$ reprezintă povara economică globală atrasă de bolile atribuibile fumatului în 2012;
346 milioane adulţi şi circa 13 milioane minori folosesc surogate de tutun (ţigarete electronice).
În Regiunea Euro-OMS, 2013:
3/10 locuitori sunt fumători (prevalenţa cea mai ridicată între regiunile OMS).
2/10 decese la adulţii peste 30 ani erau atribuite consumului de tutun(faţă de 1/10 media mondială).
În România 2013-2014:
4,3 milioane de fumători curenţi -prevalenţa 27% (37% bărbaţi; 17% femei)
2/10 tineri de 15 ani au declarat iniţierea fumatului la 13 ani sau mai devreme (16% fete şi 26% băieţi)
1/5 fumători nu conştientizau implicarea fumatului în etiologia accidentului vascular cerebral,
infarctului miocardic acut sau a cancerului pulmonar.
În plan economic consumul de tutun:
creşte costurile pentru sănătate prin efectele fumatului activ sau pasiv;
exacerbează sărăcia prin reducerea veniturilor; deturnează resursele limitate ale familiilor de la nevoi
de bază precum hrana şi educaţia;
încetineşte dezvoltarea, prin scăderea productivităţii
Morbiditatea atribuită exclusiv fumatului:
43% dintre diagnosticele de boli respiratorii
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33% dintre diagnosticele de cancer
13% dintre diagnosticele de boli cardiovasculare
Mortalitatea atribuibilă fumatului (activ sau pasiv) în 2015:
- 11 841 decese prin cancer
- 18 732 decese prin BCV
- 3 646 decese prin BPOC

Legislaţia românească anti-tabac
După preliminarii datând din 2011, pe 17 martie curent a intrat în vigoare Legea nr. 15/2016 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun, care în esenţă:
- interzice complet fumatul în toate spaţiile publice închise - incluzând locurile de muncă (în
particular cele din sănătate, învăţământul de toate gradele, protecţia copilului), mijloacele de transport în comun
şi locurile de joacă pentru copii (spaţii închise sau deschise); un spaţiu este închis când este delimitat de un
plafon şi minimum doi pereţi;
- interzice, de asemenea, ţigaretele electronice în mijloacele de transport în comun;
- pune la dispoziţia ministerelor şi organizaţiilor nonguvernamentale cu atribuţii specifice spaţiii
de minimum 30 de minute săptămânal la posturile radio/TV - pentru combaterea consumului de tutun.

DE REŢINUT: Fumătorii au speranţa de viaţă cu cel puţin 10 ani mai mică faţă de nefumători.
Date statistice din judeţul Hunedoara :
Anul
2012

2013

2014

2015

2016

BPOC -Cazuri Noi
BPOC -Rămaşi în evidenţă
Cancer bronhopulmonar- Cazuri Noi

843
11747
267

1041
11822
280

1315
12106
254

1247

910
11699
259

12152

244

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate,în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean ;Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara si
Centrul de Prevenire,Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara ,vor celebra Campania “ZIUA MONDIALĂ
FĂRĂ TUTUN “ în data de :
- 29.05.2017 ora 12ºº la Universitatea Politehnică Timişoara – Facultatea de Inginerie Hunedoara in
Sala F 01.
-30.05.2017 ora10ºº se va amplasa cortul pe zona pietonală din faţa Direcţiei de Sănătate Publică Deva,
unde se va măsura: - vârsta plămânului persoanelor interesate;
- concentraţia de CO din aerul exhalat;
- tensiunea arterială persoanelor interesate;
de asemeni se vor oferi pliante privind efectele tutunului asupra sănătaţii.
- 31.05.2017 ora 10ºº la Colegiul Naţional ,,Avram Iancu “ Brad.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat sănătăţii noastre şi a copiilor noştri!
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