Ziua Mondială fără Tutun (World No Tobacco Day) 31 mai 2017
“Tutunul – o ameninţare severă la adresa dezvoltării”
Obiectivul OMS de reducere globală a fumatului cu 30% până în 2025 necesită măsuri mai ferme de control al tutunului.
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 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

În Regiunea Euro-OMS, 2013:

Povara socio-economică a fumatului în
România 2012

 4,489 mld lei pentru tratarea bolilor legate de fumat
 1,252 mld lei pentru bolile cauzate exclusiv de fumat
(5,7% din bugetul sănătăţii).
Morbiditatea atribuită exclusiv fumatului:
 43% dintre diagnosticele de boli respiratorii
 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

implicarea fumatului în etiologia accidentului
vascular cerebral, infarctului miocardic acut
sau a cancerului pulmonar.

3/10 locuitori sunt fumători
(prevalenţa cea mai ridicată între regiunile OMS).
8/10

2/10 decese la adulţii peste 30 ani
erau atribuite consumului de tutun
(faţă de 1/10 media mondială).

În plan economic
de tutun:
deceseconsumul
prin cancer
pulmonar sunt
 creşte costurile pentru sănătate prin efectele fumatului
cauzate de inhalarea fumului de tutun
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
cauzate de morbiditatea şi mortalitatea specifice.

42 800 decese premature au fost atribuite fumatului în 2010
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DE REŢINUT: Fumătorii au speranţa de viaţă
cu cel puţin 10 ani mai mică faţă de nefumători.
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