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Fumatul reprezintă principala cauză evitabilă de deces la nivel mondial!  

 

Organizaţia Mondială a Sănătătii (OMS) a proclamat în anul 1987 ziua de 31 mai ca fiind "Ziua 

Mondială fără Tutun" pentru a atrage atenţia asupra riscurilor de sănătate asociate consumului de tutun.  

 
In 2013 OMS a lansat apelul: 

 „Să interzicem publicitatea, promovarea si sponsorizarea în favoarea produselor de tutun”. 

 

      Tutunul ucide aproape jumătate din utilizatorii săi: numărul deceselor cauzate de tutun  a fost de 

100 de milioane în secolul 20. Dacă tendinţele actuale continuă, se va ajunge până la un miliard de 

decese în secolul 21.  Fumatul este responsabil pentru aproximativ 6 milioane decese in fiecare an, din 

care peste 5 milioane  sunt fumători, iar peste 600.000 nefumători expuşi fumatului pasiv. 

11.000 decese asociate fumatului în fiecare zi! 

     

      Fumatul este incriminat în aparitia cancerului pulmonar, dar si a altor tipuri de cancere (bucal, 

laringian, faringian, stomac, esofag, pancreas, vezică urinară, rinichi, s.a). În afară de maladii 

neoplazice, tutunul are rol în apariţia unor afecţiuni cardiace (ex. cardiopatia ischemica şi infarctul 

miocardic), accidente vasculare cerebrale si afectiuni respiratorii cronice. 

     

      In România se estimează că aproape 1 din 4 decese considerate a fi premature în rândul celor cu 

vârsta 30 - 44 şi 1 din 3 decese din grupul de vârstă 45 - 59 de ani se datorează fumatului. 

    

    In judetul Cluj , numărul bolnavilor aflaţi în evidenţă cu afecţiuni pulmonare cronice obstructive a 

crescut de la 12.501 cazuri (în 2011) la 13.176 (în 2012),  iar în cazul bolnavilor cu cardiopatii 

ischemice de la 41.460 (în 2011) la 42.017 (în 2012). Datele Registrului Regional de Cancer NV 

indică creşterea cu 34% a ratei brute a incidenţei cancerului bronhopulmonar la sexul masculin, între 

anul 2000 şi 2008,  de la 66,86 la 89,8/100.000 barbati, iar la sexul feminin cu 60% de la 11,77 la 

18,89/100.000 femei, de asemenea crescand şi rata brută a mortalităţii, prin la cancer bronhopulmonar 

la bărbaţi, între 2000-2008,  cu 25,3%, de la 67,57 la 84,67/100000 barbati, iar la femei cu 42% de la 

12,85 la 18,33/100.000 femei. De asemenea datele Registrului Regional de Cancer NV indică şi 

creşterea accentuată a tuturor formelor de cancer asociate fumatului, mai ales în rândul femeilor. 

  

  

    "Interzicerea publicitaţăţi, promovării şi sponsorizării tutunului este una din cele mai bune 

căi de a proteja tinerii de a începe să fumeze dar şi de a reduce consumul de tutun la nivelul 

întregii populaţii" consideră Douglas Bettcher, Director OMS al diviziei de prevenire a bolilor 

netransmisibile.  
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