
 

În fiecare an, în a treia joi a lunii noiembrie se marchează ZIUA 

NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN, autorităţile subliniind riscurile privind 

sănătatea și alte riscuri asociate consumului de tutun (în toate formele sale) și 

militând pentru politici eficiente care să reducă consumul. 

OMS le solicită tuturor țărilor să prioritizeze și să grăbească eforturile în 

ceea ce privește controlul tutunului, ca parte din asumările trecute în agenda 

privind dezvoltarea durabilă pentru 2030.  

Toate țările vor beneficia de pe urma unui control eficient în ceea ce 

privește epidemia tutunului, în primul rând protejându-și cetățenii proprii de 

efectele dăunătoare ale tutunului și în al doilea rând reducându-și cheltuielile din 

economia națională. 

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII POŢI SĂ 

CONTACTEZI: 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

Bd. Unirii, nr.37, bl.A4, sector 3, Bucureşti 

www.ana.gov.ro 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog sector 2 

Tel: 021.314.76.78 

 

Aceasta este o linie telefonică specială, tip help-line, funcţională în toate 

judeţele din ţară şi în cele 6 sectoare din Bucureşti, prin care se face legătura cu 

Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog. 
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Ce este tutunul? 

 
Tutunul a fost una dintre descoperirile făcute de marinarii spanioli ajunşi în   

„Lumea Nouă”. Consumul lui constituia o practică comună unora dintre triburile 

indigene, în general în cadrul ceremoniilor rituale, date fiind proprietăţile 

halucinogene care i se atribuiau. Era consumat, de asemenea, în mod curios, 

pentru unele efecte presupus medicale care derivau din planta de tutun. 

Tutunul nu a constituit o probemă de sănătate publică până la inventarea, 

odată cu revoluţia industrială, a maşinii de fabricat ţigări. Tehnologia de 

fabricare a ţigărilor a pus bazele consumului masiv de tutun care, în zilele 

noastre, a ajuns să fie principala cauză a deceselor în Europa. Industria de tutun 

a ţinut ascunse până nu demult studiile care arătau capacitatea tutunului de a 

genera dependenţă şi diverse probleme de sănătate. Forma cea mai extinsă de 

consum a tutunului este cea de ţigări, în al căror fum s-au identificat aproximativ 

4000 de compuşi chimici, dintre care cei mai importanţi sunt următorii: 

 Nicotina: substanţă care stimulează sistemul nervos central, responsabilă 

de efectele psihoactive ale substanţei şi de puternica dependenţă fizică pe care o 

generează tutunul. 

 Gudronii: substanţe al căror efect cancerigen a fost dovedit, aşa cum 

este benzopirenolul şi pe care îl inhalează fumătorul, precum şi cei care 

convieţuiesc cu acesta într-un mediu închis şi sunt forţaţi de împrejurări să 

respire fumul toxic pe care îl eliberază în mediul înconjurător. 

 Substanţe iritante: substanţe toxice responsabile de iritarea sistemului 

respirator datorită consumului de tutun (faringită, tuse, mucozitate). 

 Monoxidul de carbon: substanţa care aderă la hemoglobină îngreunând 

distribuţia oxigenului în sânge. 

Mai mult de 6 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza consumului de 

tutun, o cifră estimată să crească la mai mult de 8 milioane pe an până în 2030, 

fără acțiuni intensive de stopare. Consumul de tutun reprezintă o amenințare 

pentru fiecare dintre noi, indiferent de sex, vârstă, rasă, cultură sau nivel de 

educație. Aduce suferință, boală și moarte, sărăcește familiile și economiile 

naționale. 

Convenția OMS privind controlul tutunului ghidează lupta globală împotriva 

epidemiei tutunului. Acest tratat internațional are 179 de țări partenere și 

Uniunea Europeană.  Mai mult de jumătate din țările lumii au implementat cel 

puțin o măsură din tratat. 

Efecte psihologice 
Tutunul este consumat în căutarea unor efecte pozitive dintre care amintim: 

 Relaxarea, 

 Senzaţie de concentrare facilă/ridicată. 

Efecte fiziologice 
Dintre cele mai importante efecte provocate de consumul regulat de tutun 

putem menţiona următoarele: 

 Diminuarea capacităţii pulmonare, 

 Oboseală prematură, 

 Diminuarea simţurilor olfactiv şi papilo-gustativ, 

 Îmbătrânirea prematură a pielii feţei, 

 Mirosul neplăcut al respiraţiei, 

 Culoarea gălbuie a degetelor şi a dinţilor, 

 Tuse şi expectoraţie, mai ales dimineaţa. 

Riscuri 
Tabagismul este considerat la ora actuală drept principala cauză ce determină 

îmbolnăvirea şi moartea prematură. Studiile de specialitate i-au asociat un număr 

considerabil de boli. Prin urmare, combaterea sa a devenit una din principalele 

privocări pentru sănătatea publică. 

În plan psihologic 

Consumul de tutun determină: 

 Dependenţă psihologică, 

 Reacţii de anxietate şi depresie ca urmare a suprimării consumului. 

În plan fiziologic 

Dintre multiplele riscuri ale consumului de tutun putem menţiona următoarele: 

 Faringita şi laringita, 

 Dificultaţi respiratorii, 

 Expectoraţie şi tuse, 

 Ulcer gastric, 

 Cancer pulmonar, 

 Bronşită şi tumefierea ţesutului pulmonar, 

 Cardiopatie ischemică, infarct miocardic şi anghină pectorală, 

 Cancerul gurii, al laringelui, al esofagului, al rinichilor şi al vezicii. 

Dependenţa fizică şi psihică de tutun, e greu de depăşit chiar şi atunci când 

fumătorul e motivat în acest sens. Când se abandonează consumul de tutun e 

frecventă apariţia sindromului de abstinenţă ale cărui simptome obişnuite sunt: 

anxietatea, iritabilitatea, insomnia, durerile de cap, oboseala, creşterea apetitului 

alimentar, dificultăţi de concentrare, etc. Acest sindrom care apare la câteva ore 

după consumul ultimei ţigări se poate prelungi pe parcursul a 7-10 zile. Dorinţa de 

a aprinde o ţigară se poate menţine de-a lungul multor ani. 


