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CĂTRE,

CORESPONDENŢII DE PRESĂ

ZIUA NATIONALA FĂRĂ TUTUN
17 NOIEMBRIE 2016
Ziua Naţională fără Tutun, marcată în fiecare an în a 3-a zi de joi a lunii noiembrie, oferă cadrul
informării şi sensibilizării populaţiei cu privire la riscurile generate de consumul de tutun, precum şi a
populaţiei nefumătoare cu privire la riscurile la care se supune prin inhalarea fumului de ţigară – aşa
numitul “fumat pasiv” –, alături de încurajarea acesteia din urmă de a-şi solicita dreptul la un aer fără fum
de ţigară, prin respectarea prevederilor legale în vigoare.
În România, se fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de ţigări, iar aproximativ 85% dintre
pacienţii cu cancer bronhopulmonar sunt fumători, potrivit Societăţii Române de Pneumologie. Totodată
studiile au arătat că 89% dintre fumătorii din ţara noastră şi-ar dori să reducă numărul ţigărilor sau să
renunţe complet la fumat.
Campania din acest an „Învinge dependența de tutun! Recâștigă-ți sănătatea!”
are ca obiective :
Creşterea numărului de persoane din grupul ţintă informate cu privire la efectele nocive ale
fumatului
Creşterea numărului de persoane care nu încep să fumeze şi a celor care renunţă la fumat
Diseminarea de recomandări în vederea renunţării la fumat
Sensibilizarea populaţiei şi a profesioniştilor din sistemul sanitar în privinţa pericolului pe
care îl reprezintă bolile cauzate de fumat
Scopul campaniei este de reducerea prevalenţei fumatului în rândul tinerilor prin promovarea
unui stil de viaţă fără tutun şi conştientizarea populaţiei generale cu privire la efectele nocive ale fumatului
Printre numeroasele avantaje ale renunțării la fumat se numără:
• crește speranța de viață
• scade riscul producerii unui infarct miocardic
• scade riscul formării unei tumori cancerigene
• un mod de viață mult mai sănătos
• mai mulți bani în buzunar
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Date statistice din judeţul Hunedoara :
Anul

2012

2013

2014

2015

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

910
11699
259

843
11747
267

1041
11822
280

1315
12106
254

Compartimentul Evaluarea, Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate,în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean si Centrul de Prevenire,Evaluare si Consiliere Antidrog Hunedoara va
celebra Campania “ ZIUA NATIONALĂ FĂRĂ TUTUN “ în data de 17.11.2016, la ora 13ºº la Scoala
Gimnaziala “ Dr. Aurel Vlad “ din Orastie . Cu aceasta ocazie se vor celebra campaniile :
”Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Diabetului” – 14 noiembrie 2016
„Ziua Europeana de Informare despre Antibiotice „ - 18 noiembrie 2016
”Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor „ – 25 noiembrie 2016
„ Gripa – Nu se trateaza cu Antibiotice”
„Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA” – 1 decembrie 2016
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat sănătăţii noastre şi a copiilor noştri!

MEDIC ŞEF DEPARTAMENT SSP,
Dr. Birău Cecilia

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ec. Mona Radu
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