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TEMA CAMPANIEI
«Produsele din tutun încălzit și țigările electronice,
mai puțin dăunătoare?»
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SLOGANUL CAMPANIEI
Ţigările fără fum
NU SUNT şi FĂRĂ RISCURI!
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SCOPUL CAMPANIEI
Prevenirea iniţierii consumului produselor din tutun încălzit şi
al ţigărilor electronice, precum şi descurajarea utilizării
acestor produse promovate ca fiind mai puţin nocive, prin
creşterea nivelului de informare şi conştientizare în rândul
populaţiei privind nocivitatea acestor produse.
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MESAJELE PRINCIPALE ALE CAMPANIEI
▪ ATENŢIE! EVITĂ SĂ CAZI ÎN CAPCANA UNUI MIT «PRODUSELE
DIN TUTUN ÎNCĂLZIT ȘI ȚIGĂRILE ELECTRONICE SUNT MAI
PUȚIN DĂUNĂTOARE»!
▪ INFORMEAZĂ –TE CORECT ÎNAINTE DE A LUA O DECIZIE!
▪ EVITĂ RISCUL DE ÎMBOLNĂVIRE ALEGÂND SĂ SPUI NU
CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN ÎNCĂLZIT ŞI AL
ŢIGĂRILOR ELECTRONICE!
▪ AI GRIJĂ ŞI DE SĂNĂTATEA CELOR DE LÂNGĂ TINE!

▪ ALEGE SĂ FII SĂNĂTOS!
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OBIECTIVELE CAMPANIEI
Creşterea numărului de persoane informate cu privire la existenţa compuşilor nocivi
care intră în componenţa produselor din tutun încălzit şi a ţigărilor electronice.
Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei cu privire la riscurile
expunerii la compuși nocivi prin inhalarea vaporilor produselor din tutun încălzit,
respectiv ai ţigărilor electronice.
Creşterea nivelului de conştientizare în rândul populaţiei a prezenţei riscurilor
expunerii altor persoane (expunere pasivă) la vaporii produselor din tutun încălzit,
respectiv ai ţigărilor electronice.
Prevenirea experimentării produselor noi emergente promovate ca fiind mai puţin
nocive.
Creşterea motivaţiei persoanelor care consumă produse noi emergente de a renunţa
să le mai consume.
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INTRODUCERE


Prin Hotărârea 1270/2002 a Guvernului României, cea de-a 3-a zi de joi a lunii
noiembrie a fost declarată “Ziua Naţională fără Tutun”, în temeiul art. 107 alin. (2)
din Constituţie şi al art. 8 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combatarea
efectelor consumului produselor din tutun.



Romania, la fel ca alte țări ale lumii, se confruntă în prezent cu situația generată de
produsele noi emergente de tipul ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) și
HTP (Heated Tobacco Products) [1].



Există o îngrijorare crescândă cu privire la faptul că, produsele din tutun încălzit
(HTP), deși pot expune utilizatorii la niveluri mai scăzute ale unor substanțe toxice
decât țigările convenționale, pot expune la niveluri mai ridicate ale altor substanţe
chimice cancerigene [2].

1. WHO Report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA
3.0 IGO, https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2021
2. Food and Drug Administration (FDA). 2019 premarket tobacco product marketing orders. 2019. Available from: https://www.fda.gov/tobaccoproducts/premarket-tobacco-product-applications/premarket-tobacco-product-marketing-orders
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Expunerea la aerosolii generați de țigările electronice (ENDS) este deseori asociată
cu afectarea funcției respiratorii [3].



Vânzările HTP şi ENDS au crescut rapid la nivel mondial [4]. Din anul 2014 până în
2019, numărul de dispozitive de încălzit (HT) vândute în întreaga lume a crecut de
la 100.000 la 12,8 milioane, iar a stick-urilor de tutun de la 15,3 milioane la 69,5
miliarde. În 2014, din vânzările ENDS au fost generate 2,76 miliarde de dolari,
crescând la 15 miliarde de dolari în 2019.



România face parte dintre țările în care se monitorizează utilizarea ENDS de către
adolescenți și adulți [1].



În România, 5,6% dintre persoanele în vârstă de 15 ani sau mai mult, au consumat,
cel puţin o dată, produse cu tutun încălzit, iar 14,7% cel puţin o dată ţigări
electronice [5].
3. Callahan-Lyon P. Electronic cigarettes: human health effects. Tob Control 2014;23:ii36–ii40. doi:10.1136/tobaccocontrol-2013-051470:
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/23/suppl_2/ii36.full.pdf
4. Euromonitor International
5. https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2019/09/Rezumat.pdf
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În România, între persoanele de 15 ani sau mai mult care au consumat cel puţin o
dată produse din tutun încălzit, vârsta medie a fost de 29,6 ani, iar între cei care
au consumat cel puţin o dată ţigări electronice, de 31,8 ani [5].



România a devenit compliantă cu legislația privind taxarea produselor din tutun a
UE (Directiva 2011/64/EU). Din ianuarie 2016 sunt, de asemenea prevăzute taxe
pentru lichidul din țigările electronice și pentru produsele din tutun încălzit. În
2018, taxa totală pe un pachet standard (de 20 de țigări) din cel mai vândut brand
de țigări a fost 68,6%, iar pentru produsele din tutun încălzit (pe 20 bucăți) a fost
30,9% [6].

6. Food and Drug Administration (FDA). 2019 premarket tobacco product marketing orders. 2019. Available from: https://www.fda.gov/tobaccoproducts/premarket-tobacco-product-applications/premarket-tobacco-product-marketing-orders.
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Bolile pulmonare asociate fumatului

Astmul
Afecțiune cronică, caracterizată prin inflamația cronică a căilor aeriene ce determină limitarea
fluxului de aer. Fumatul contribuie la agravarea acestei afecțiuni care limitează activitatea fizică și
contribuie la dizabilități.
Tuberculoza (TB)
Afectează plămânii și reduce funcția pulmonară, care este în continuare agravată de fumat.
Componentele chimice ale fumului de tutun pot declanșa infecții latente asociate tuberculozei ce pot
afecta 1/4 din cei infectați cu această boală. TB activă, agravată de efectele dăunătoare ale sănătății
pulmonare ale fumatului crește substanțial riscul de dizabilități și de decese cauzate de insuficiențe
respiratorii.*
Fumul de tutun reprezintă o formă foarte periculoasă de poluare a aerului din interior, întrucât
conține peste 7 000 de substanțe chimice, dintre care 69 sunt cunoscute drept cancerigene. Fumul de
tutun poate rămâne în aer circa 5 ore, astfel încât persoanele expuse au un risc crescut de apariție a
cancerului pulmonar, bolilor respiratorii cronice precum și un risc de diminuare a funcțiilor
pulmonare.
Surse: site-ul oficial OMS: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day
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Bronhopneumopatia Obstructivă Cronică (BPOC)
Este o afecțiune caracterizată prin limitarea persistentă și de regulă progresivă a
fluxului de aer, asociată unui răspuns inflamator cronic amplificat al căilor respiratorii și țesutului
pulmonar, ca urmare a expunerii la particule nocive sau la gaze.
➢ Riscul de dezvoltare al BPOC este deosebit de mare în rândul persoanelor care încep să fumeze
la o vârstă fragedă, deoarece fumatul încetinește semnificativ dezvoltarea pulmonară. La nivel
global, aproximativ 165 000 de copii mor înaintea vârstei de 5 ani din cauza infecțiilor
respiratorii cauzate de fumatul pasiv.
➢ Cei care ajung la maturitate suportă consecințele expunerii, deoarece infecțiile căilor
respiratorii inferioare frecvente din frageda copilărie cresc semnificativ riscul de a dezvolta BPOC
la vârsta adultă.
➢ Renunțarea timpurie la fumat este cea mai eficientă măsură pentru încetinirea progresiei BPOC
și ameliorarea simptomelor de astm.

Cancerul Pulmonar
Este responsabil pentru mai mult de 2/3 din decesele cauzate de acest tip de cancer la
nivel global. Expunerea la fumatul pasiv, acasă sau la locul de muncă, crește riscul de apariție a
cancerului pulmonar. După 10 ani de întrerupere a fumatului, riscul de cancer pulmonar scade la
aproximativ jumătate față de cel al unui fumător.
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Efectele fumatului pasiv asupra sugarilor și copiilor
►Sindromul morții subite la sugar (SIDS) este definit ca fiind decesul subit și inexplicabil al unui
copil sub vârsta de un an. Sugarii expuși la fumul de tutun sunt mai predispuși la îngroșarea și
inflamarea căilor respiratorii și sunt mai susceptibili la infecțiile pulmonare.*
►Dezvoltarea și funcționarea creierului fetal pot fi afectate în urma consumului de tutun în timpul
sarcinii. La sugarii expuși fumatului prenatal au fost observate dimensiunea redusă și alte modificări ale
funcțiilor creierului, în comparație cu cei neexpuși.**
►Astmul în perioada copilăriei, precum și alte simptome respiratorii cronice (tusea, expectorația,
senzația de sufocare ) pot fi cauzate și/sau agravate de expunerea la fumul de tutun. Rapoarte și analize
sistematice au prezentat dovezile care arată în mod clar că expunerea la fumul de tutun agravează boala
astmatică.*
►Infecțiile acute ale tractului respirator inferior la sugari și copii sunt cauzate, de asemenea, de
expunerea la fumul de tutun în propriul cămin. Riscul de a dezvolta boli respiratorii inferioare este cu
50% mai mare, iar riscul de a contracta infecții toracice acute, inclusiv bronșită, bronșiolită și
pneumonie este mult mai ridicat decât la copii neexpuși.*
►Bolile urechii medii prezintă risc de apariție cu 35% mai ridicat la copiii expuși la fumul de tutun și
cu 46% dacă mamele lor fumează.*
►Cancerul Tot mai multe studii sugerează existența unei asocieri între consumul de tutun în perioada
preconcepției/prenatală/postnatală și tumorile cerebrale, limfoamele și leucemia limfocitară acută la
Surse: *Campbell MA, Ford C & Winstanley MH. Ch 4. The health effects of secondhand smoke, 2017: http://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-4secondhand/4-17-health-effects-of-secondhand-smoke-for-infants; **G. Banderali, A. Martelli et al. Short and long term health effects of parental tobacco
smoking during pregnancy and lactation: a descriptive review. J Transl Med.2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4608184/
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Date statistice din judeţul Hunedoara
Anul

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BPOC - Cazuri Noi

1.041

1.315

1.247

1.287

1.234

BPOC - Rămaşi în evidenţă

11.822

12.106

12.152

12.138

12.524

1.041
11.572

1.262
12.535

Cancer bronhopulmonar Cazuri Noi

280

254

244

298

378

269

287

Nr.cazuri

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Boli CardioVasculare

33.136

32.320

32.752

33.396

33.380

32.621

32.156

33.002
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REZULTATELE*
EVALUĂRII
CUNOȘTINȚELOR,
ATITUDINILOR
ȘI
PECEPȚIILOR CU PRIVIRE LA FUMAT, ÎN SPECIAL ȚIGĂRI ELECTRONICE ȘI
PRODUSE CU TUTUN ÎNCĂLZIT, ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI GENERALE**
▪ Aproape 8 din 10 respondenți (78,7%) sunt nefumători, mai mult de 9 din 10 (92,5%)
au auzit de țigara electronică și aproape 7 din 10 (66,1%) au auzit de produsele cu tutun
încălzit.
▪ Mai mult de 4 din 10 respondenți (40,6%) consideră că țigările electronice sunt la fel
de dăunătoare ca cele ”clasice”, în timp ce aproape un sfert (23,8%) le consideră mai
puțin dăunătoare și mai mult de un sfert (26%) declară că nu știu care sunt efectele
acestora. Doar aproape 10% le consideră mai dăunătoare.
▪ În ce privește produsele cu tutun încălzit, se poate observa că aproape 4 din 10
respondenți (38,5%) le consideră la fel de dăunătoare, alți aproape 4 din 10 (38,8%)
declară că nu știu și doar aproximativ 10% le consideră mai puțin (12,5%) sau mai
dăunătoare (10,2%).

*Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului KAP (knowledge, attitudes, perceptions) dezvoltat
pentru campania Ziua Națională fără Tutun 2021
** 2675 de respondenţi
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REZULTATELE*
EVALUĂRII
CUNOȘTINȚELOR,
ATITUDINILOR
ȘI
PECEPȚIILOR CU PRIVIRE LA FUMAT, ÎN SPECIAL ȚIGĂRI ELECTRONICE ȘI
PRODUSE CU TUTUN ÎNCĂLZIT, ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI GENERALE**
▪ Majoritatea respondenților (77,2%) nu au consumat țigări electronice sau produse cu
tutun încălzit. Dintre fumători (N=611), mai mult de 6 din 10 (61,2%) consumă
preponderent țigări clasice, mai mult un sfert (26,7%) țigări electronice și doar ceva mai
mult de 1 din 10 (12,1%) produse cu tutun încălzit.

▪ Majoritatea (65%) fumătorilor de țigări clasice raportează motivele consumului
acestor produse ca fiind plăcerea de a le consuma, urmată de accesibilitatea cumpărării
acestora (24,3%). În ce privește fumatul țigărilor electronice sau a produselor cu tutun
încălzit, principalul motiv pentru consumul preponderent al acestora este faptul că pot
fi consumate în locuri unde nu se pot fuma țigări clasice, 38,2%, respectiv 38,8% dintre
respondenți raportând acest lucru.
▪ Aproximativ jumătate dintre respondenți consideră că țigările electronice (47,3%) și
produsele cu tutun încălzit (44%) nu pot fi folosite pentru renunțarea la fumat .
Vasta majoritate a respodenților nu a utilizat țigări electronice (90,8%) sau produse cu
tutun încălzit (93,9%) pentru a renunța la fumat.
*Rezultatele obținute în urma aplicării chestionarului KAP (knowledge, attitudes, perceptions) dezvoltat pentru
campania Ziua Națională fără Tutun 2021
** 2675 de respondenţi

Fumatul poate fi cauza
unei morți lente și
dureroase

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU RENUNȚARE LA FUMAT
TelVerde: 0800 878 673
E-mail – stopfumat@yahoo.com
Facebook.com/stopfumat.eu
https://stopfumat.eu/contact/

http://renuntarea-la-fumat.blogspot.com/2011/04/renunta-la-fumat-acum-cu-metod-laser_07.html
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