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MATERIAL DE INFORMARE 

                                    FUMATUL   
 
Fumatul este acțiunea de a aspira și a trage fumul de tutun din țigară sau din pipă, acțiune 
denumită regional și a bea tutun sau a duhăni 

Prin combustia tutunului sunt eliberate diverse substanțe active, în special nicotina, care 
ajung astfel să fie absorbite de organismul uman prin intermediul organelor interne. Efectul 
sigur al fumatului este tabagismul. Deoarece fumatul creează dependență, încercarea de a 
întrerupe fumatul este dificilă, ducând, de regulă, la sevraj tabagic. 

În august 2011, numărul fumătorilor din întreaga lume era estimat la 3 miliard. În afară de 
acest tip de fumat activ, medicii constată existența și nocivitatea fumatului pasiv, care constă 
din inhalarea involuntară a fumului de țigară de către persoane care se află în aceeași 
încăpere cu fumători activi. Conform unui studiu global din 2010 al Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), circa 600.000 de oameni mor anual din cauza fumatului pasiv, o treime din 
ei fiind copii care sunt expuși fumului de țigară acasă. Totodată, fumatul pasiv poate cauza 
pierderea auzului. 

În secolul XX, aproximativ 100 de milioane de oameni au murit din cauza tutunului. 
Organizația Mondială a Sănătății a declarat ziua de 31 mai "Ziua Mondială fără Tutun", în 
anul 1987, tocmai pentru a-i face pe fumători să conștientizeze pericolul utilizării tutunului, nu 
numai pentru ei, ci și pentru societatea în care trăiesc. Fumatul este cel mai important factor 
de risc pentru bolile pulmonare obstructive cronice (BPOC). 

Tarul și cianidele sunt responsabile de producerea bronșitei și emfizemului, în principal prin 
hipersecreția glandelor bronșice și blocarea acțiunii de epurare (curățare) ciliară. 

Tusea și expectorația, dispneea (dificultatea în respirație), wheezing-ul (respirație 
zgomotoasă) și durerile toracice, constituie simptomele res-piratorii principale. 

Riscul de deces pentru fumătorii de peste 25 de țigări pe zi este de 20 de ori mai mare decât 
al nefumătorilor. Din momentul stabilirii diagnosticului, durata supraviețuirii pentru încă 5-10 
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ani a fost apreciată la 50%. În cazul persoanelor cu forme grave de BPOC (cu valorile VEMS 
sub 1 litru) șansele de supraviețuire sunt de 1-3 ani. 

 
 

 

Fumatul de țigară de foi (trabuc, havană) este un factor de risc cunoscut în apariția certă a 
BPOC. Un studiu realizat printre bărbați cu vârsta cuprinsă între 30-85 de ani, fumători și 
nefumători de țigări de foi, în perioada 1971-1985 în SUA, evidențiază că, independent de 
alți factori de risc, fumatul activ de țigară de foi crește semnificativ riscul de îmbolnăvire prin 
BPOC (cu 45% mai mare). 

În cazul femeilor fumătoare, se pare că riscul de a suferi de BPOC este mai mare și că 
există o vulnerabilitate mai mare la instalarea formelor severe de BPOC. În schimb 
răspunsul la medicația bronhodilatatoare este mai bun. Încetarea fumatului în BPOC are un 
pronunțat impact, scăzând rata exacerbărilor severe și riscul complicațiilor cardiovasculare. 
Abandonul fumatului este benefic în orice moment al evoluției bolii crescând calitatea vieții 
pacienților și reducând mortalitatea datorată BPOC. 

Fumatul este recunoscut ca factor etiologic în dezvoltarea astmului în copilărie și, posibil, în 
debutul astmului la adult. Este știut că fumatul crește numărul celulelor inflamatorii prin 
mecanisme distincte. Acestea includ recrutarea de celule inflamatorii, alterarea subtipurilor 
celulare, intensificarea anumitor funcții celulare, eliberarea de mediatori pro-inflamatori. 

Se consideră că femeile fumătoare care suferă de astm bronșic au un risc crescut al 
mortalității prin această boală comparativ cu bărbații. Coexistența bolilor ischemice cardio-
vasculare ar favoriza aceasta. 

Cercetători americani au descoperit că fumatul cauzează schimbări genetice legate de 
cancer deja după câteva minute de la inhalatul primului fum. 



 
 

Generalități  
Unii consideră fumatul ca fiind o activitate recreațională, o formă recreativă de consum 
neavizat de substanțe. 



Obiceiul se mai practică și ca parte a unor ritualuri religioase sau nereligioase, pentru a 
conduce la înălțarea spiritului. Cea mai întâlnită metodă de a fuma este aceea prin 
intermediul țigărilor, fie fabricate industrial, fie confecționate artizanal, prin împăturirea unei 
cantități de tutun în hârtie. Dintre alte forme de fumat, se pot aminti folosirea pipei, a 
trabucurilor și a narghilelei. 

Fumatul este una dintre cele mai frecvente forme de abuz de substanțe folosite în scop 
recreațional. Fumatul de tutun este de departe cea mai frecventă modalitate de a fuma, fiind 
folosită de peste un miliard de persoane, în majoritatea societăților umane. Fumatul de 
cannabis și opiu sunt mai rar întâlnite. Majoritatea substanțelor care sunt fumate duc la 
dependență. Anumite substanțe sunt considerate ca fiind narcotice puternice, 
precum heroina și cocaina, folosirea acestora fiind de obicei restrânsă la grupuri 
marginalizate social. 

Istoria fumatului se poate dovedi de prin anii 5000 î.Hr, fiind prezentă în diferite culturi din 
întreaga lume. Tutunul a fost cultivat și de asemenea fumat pe continentul american de 
peste 5000 de ani, sursa de origine fiind din Anzii peruvieni și 
ecuadorieni. Fumatul cannabisului în India este practicat de peste 4000 de ani. La început, 
fumatul s-a propagat în combinație cu ceremoniile religioase; ca ofrande aduse zeităților, în 
ritualuri de purificare, care să le permită preoților sau conducătorilor religioși să se detașeze 
de limpezimea minții în scopul de a comunica cu divinitatea sau de a induce viziuni 
spirituale. După explorările europene din Americi, obiceiul s-a răspândit cu repeziciune în tot 
restul lumii. În regiuni precum India și Africa Subsahariană, s-a combinat cu obiceiurile 
existente de fumat (de obicei cannabis). În Europa, s-a răspândit ca un nou tip de activitate 
socială și ca modalitate de consum a substanțelor farmaceutice care până în acel moment 
nu fusese cunoscut. 

Percepțiile culturale care învăluie fumatul au variat cu timpul și locul, de la spiritual - la păcat, 
de la sofisticat - la vulgar, de la plagă socială - la pericol mortal asupra sănătății. Doar de 
curând, și numai în societățile vestice, fumatul a început să fie privit într-o lumină negativă. 
Dovezile clare privind pericolele aduse sănătății au condus la luarea unor măsuri de 
impunere a unor taxe mari asupra produselor din tutun și la inițierea de campanii anti-fumat, 
în încercarea de a opri consumul acestor substanțe. Mai multe țări au interzis fumatul în 
public în majoritatea locurilor publice. 
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Situația în România   
Conform celor mai recente statistici, în România fumatul omoară 33.000 de persoane pe an. 
Peste 70% dintre aceștia mor între 35 și 69 de ani.  

În scopul reducerii efectelor nocive ale fumatului, în România fumatul este interzis în spații 
închise de la locul de muncă. În spațiile publice închise, fumatul este permis numai în 
camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea unor condiții obligatorii. Se interzice 
comercializarea produselor din tutun în unitățile economice situate în incinta și la o distanță 
mai mică de 50 metri față de orice punct de acces în spitale și unități de învățământ, cu 
excepția unităților de învățământ superior. Există obligativitatea de a tipări pe pachetele de 
țigări un avertisment și o fotografie color sau altă ilustrație care ilustrează consecințele 
fumatului asupra sănătății. De asemenea, se interzice orice publicitate pentru produsele din 
tutun prin orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori 
indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului.  

Sistemul de sănătate a plătit, în 2012, 1,2 miliarde de lei pentru tratarea unor boli cauzate 
strict de fumat, din 4,3 miliarde de lei pentru tratarea bolilor asociate fumatului. 

  

La sfârșitul lui 2015 a fost inițiată de Ministerul Sănătății și e susținut de mai multe organizații 
cu activitate în domeniul sănătății și de unele ONGuri, o lege care interzice fumatul în toate 
spațiile publice închise din România, indiferent de destinația lor, precum și în parcuri și locuri 
de joacă. Contestația la această lege fusese depusă în decembrie 2015 de senatori din mai 
multe grupuri parlamentare. În 27 ianuarie 2016 Curtea Constituțională a validat definitiv 
legea antifumat.  
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Klaus Iohannis, Președintele României, a semnat în 29 ianuarie 2016, decretul pentru 
promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun.  

Autoritățile au pus la punct o strategie prin care fumatul în România să fie limitat aproape 
complet în următorii 20 de ani. Prin această strategie se dorește ca în anul 2035, ținta 
asumată de Ministerul Sănătății, România să aibă prima generație de tineri nefumători. 

Fumatul chiar ne îmbolnăvește? 
Există numeroase studii de specialitate care arată că fumatul este un factor de risc pentru o 
serie de boli cronice, printre care cancer pulmonar, cancer esofagian și alte tipuri de cancer, 
boli cardiovasculare și probleme de respirație, inclusiv bronșite cronice și pneumonii. Peste 
42.000 de români mor în fiecare an din cauza acestor boli provocate de fumat și aproape o 
treime din populația țării fumează, expunându-se acestor riscuri. 

Fumatul afectează, în general, toate aspectele sănătății unei persoane, putând contribui și la 
declanșarea sau agravarea altor afecțiuni medicale. Astfel, fumatul atacă și slăbește 
sistemul imunitar, crescând riscul de infecții la nivel general. Fumatul crește, de asemenea, 
riscul apariției unor fracturi osoase, agravează problemele dentare, afectează sistemul 
reproductiv, căile urinare și poate contribui la apariția ulcerului. 

Organismul uman începe să revină la normal din primul moment în care s-a renunțat la 
fumat. De aceea, în timp, riscul de apariție al unor boli asociate cu fumatul scade. Spre 
exemplu, la 1 an de la ultima țigară, riscul de dezvolta o boală de inimă scade la jumate din 
riscul unui fumător. 

 

Ce șanse am să mor din cauza fumatului? 
În fiecare an, aproximativ 4 milioane de oameni mor din cauza fumatului la nivel mondial. În 
România, cifra este de 42.000 de decese pe an, țara noastră aflându-se, de altfel, mult peste 
media europeană din punct de vedere al mortalității datorate bolilor respiratorii 

Este fumatul o boală? 
Fumatul este o dependență psihologică întreținută de dependența biologică de nicotină. 
Aceasta din urmă este o boală, înscrisă în Clasificarea Internațională a Bolilor a Organizației 
Mondiale a Sănătății, la capitolul Adicții – Boli Psihice. De aceea, tocmai pentru că este o 
boală, un doctor te poate ajuta să renunți la fumat. 

Medicamentele se adresează mecanismului biologic care întreține fumatul, adică tratează 
dependența biologică de nicotină. Există medicamente care conțin nicotină, ce scad 
simptomele de sevraj, dar și medicamente fără nicotină, ce blochează receptorii prin 
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intermediul cărora nicotina produce senzația de „bine” și, astfel, îndepărtează motivul 
principal pentru care fumezi: plăcerea. Doctorii din programul StopFumat îți pot prescrie 
tratamentul medicamentos potrivit pentru tine. 

Trebuie, însă, să ții cont de faptul că tratarea părții fizice nu este suficientă pentru a renunța 
pe deplin la fumat. La fel de necesară este și abordarea componentei psihologice, acesta 
fiind motivul pentru care programul StopFumat colaborează cu psihologi specializați în 
tabagism care te pot ajuta să scapi de dependența psihologică de țigări. Sună la TelVerde: 
0800 878 673 și află mai mai multe informații. 

 

Chiar există un tratament eficient pentru fumat? 
De ce fumează oamenii? Motivul este combinarea, în proporții diferite, a două dependențe: 
cea fizică, de nicotină, și cea psihologică, legată de nevoile tale emoționale. Așadar, atunci 
când vrei să renunți la fumat, nu trebuie să te concentrezi pe o singură componentă, ci, 
dimpotrivă, trebuie să ai în vedere toate aspectele. 

Componenta de boală a fumatului – dependența de nicotină – se tratează ca orica altă 
boală, prin medicamente. Medicamentele numite „de substituție nicotinică” conțin nicotină în 
concentrații diverse, sub formă de gumă de mestecat sau plasturi. Rolul lor este să reducă 
simptomele de sevraj nicotinic ce apar în momentul întreruperii fumatului. Aceste 
medicamente își fac efectul doar concomitent cu întreruperea fumatului. Dacă se continuă 
fumatul în timp ce le folosești, există un risc mare de apariție a reacțiilor adverse ca urmare a 
supradozării nicotinei. 

Există și medicamente care nu conțin nicotină. Ele acționează la nivelul receptorilor din 
sistemul nervos de care se leagă nicotina, blocându-i. Astfel, când fumezi, nicotina nu își mai 
face efectul la nivelul creierului, iar rezultatul este că nu mai simți nici plăcerea, nici nevoia 
de a fuma. Rămâne, astfel, doar nevoia de a face gestul, ce poate fi discutată cu un 
psiholog. 
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Utilizarea oricărui tip de medicamente se face doar la recomandarea medicului, deoarece 
acesta este singurul care poate evalua corect existența unor contraindicații și care poate 
monitoriza evoluția tratamentului. 

Tratamentul dependenței psiho-comportamentale este apanajul psihologului. Acesta te ajută 
să înțelegi cum să te pregătești pentru a renunța cu succes la fumat. Dacă vrei să te lași de 
fumat, sună la TelVerde: 0800 878 673 și fă primul pas în această direcție 

Există o variantă mai „sigură” de a fuma? 
Răspunsul la această întrebare este un categoric NU. Orice țigară fumată îi face rău 
organismului tău și chiar și fumatul ocazional este periculos. 

Adesea, oamenii cred că, înlocuind țigările cu unele cu un conținut mai mic de gudron și 
nicotină, pot să fumeze în continuare și să fie în siguranță, însă acest lucru nu este neapărat 
adevărat. Atunci când oamenii fac trecerea către acest tip de țigări, frecvent, măresc 
cantitatea de țigări fumate în total și, de asemenea, tind să inspire mai profund pentru a simți 
același efect oferit de nicotină. 

Cea mai sigură cale de a elimina efectele negative ale fumatului asupra sănătății tale este să 
renunți complet la țigări. 

 

Este periculos fumatul chiar dacă nu inhalez fumul? 
Da. Chiar dacă nu inhalezi fumul, cum este cazul fumătorilor de pipă sau trabuc, te expui în 
continuare unui risc mare de apariție a cancerului la nivelul buzelor, gurii și limbii. În plus, din 
punct de vedere anatomic, se întâmplă des să inhalezi fumul chiar dacă nu îți propui, ceea 
ce poate crește și riscul de cancer bronhopulmonar. 

Ce face nicotina? 
Nicotina este un drog care, în cantități mari, ar putea să omoare o persoană prin efectul de 
paralizie asupra mușchilor care controlează respirația. Pentru că fumatul eliberează nicotină 
în doze mici, corpul uman le poate metaboliza mai ușor și le poate elimina fără acest efect 
extrem. Prima doză de nicotină ajută fumătorul să se simtă mai alert și mai treaz. Apoi, în 
aproximativ 10 secunde, nicotina ajunge în creier și crește secreția de dopamină, numită și 
hormonul fericirii, oferindu-ne, astfel, o senzație plăcută și reconfortantă. Nicotina crește 
pulsul și tensiunea arteriale, motiv pentru care există numeroase dovezi ce leagă consumul 
de nicotină de riscul crescut de a dezvolta boli ale inimii și ale sistemului circulator. 

Cât timp rămâne nicotina în corp? 
Cantitatea de nicotină, monoxid de carbon sau alte substanțe componente ale țigărilor care 
se găsește în corp variază în funcție de tipul de tutun fumat, de tipul de țigări și de modul în 
care fumează o persoana (respectiv cantitatea zilnică de tutun sau cât de adânc inhalează). 
Cu toate acestea, în 3-4 zile de la ultima țigară, nivelul acestor substanțe în corp scade 
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substanțial, organismul începând, încet, să revină la parametrii săi normali din toate punctele 
de vedere: puls și tensiune arterială, capacitate pulmonară sau proces digestiv. 

 

Ce câștig dacă mă las de fumat? 
În termeni foarte simpli, câștigi șansa să te bucuri de o viață mai lungă și mai sănătoasă. 
Indiferent de vârsta pe care o ai, renunțarea la fumat are beneficii considerabile și imediate: 

• La 20 de minute de la ultima țigară, tensiunea arterială și pulsul se normalizează. 
• În 12 ore de la ultima țigară, nivelul de oxigen din sânge revine la normal. 
• În 48 de ore de la ultima țigară, simțul mirosului și al gustului încep să își recapete 

din sensibilitate. 
• Între 2 săptămâni și 3 luni de la ultima țigară, circulația sanguină se 

îmbunătățește, funcția pulmonară sporește și abilitatea corpului de a face față 
efortului fizic se îmbunătățește. 

• La 9 luni de la ultima țigară, simptomele de tuse, congestie a sinusurilor, oboseală 
și dificultățile de respirație se ameliorează și chiar dispar. 

• La 1 an de la ultima țigară, riscul de a dezvolta o boală coronariană scade la 
jumătate din riscul unui fumător activ. 

• Între 2 și 5 ani de la ultima țigară, riscul unui atac cerebral cardiovascular devine 
același cu cel al unui nefumător. 

• La 5 ani de la ultima țigară, riscul de cancer al gurii, gâtului, esofagului sau al 
vezicii urinare se înjumătățește. 

• În 10 ani de zile de la ultima țigară, riscul de a dezvolta cancer pulmonar devine 
similar cu cel al unui nefumător. 
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• În 15 ani de zile de la ultima țigară, riscul unui fost fumător de a dezvolta o boală 
coronariană este același cu al unei persoane ce nu a fumat niciodată. 

Dincolo de cifre, odată ce ai renunțat la fumat, te vei simți mai bine fizic, vei dormi mai bine și 
vei avea mai multă energie. În plus, îți vei proteja familia, prietenii și colegii de riscul de a 
dezvolta o varietate de boli datorate fumatului pasiv. Iar dacă ai copii, le vei da un exemplu 
extraordinar de voință și putere. 

 

Ce este sevrajul de nicotină? 
Toate stările neplăcute pe care le resimte o persoană când nu fumează și care dispar în 
momentul aprinderii unei țigări noi se numesc sevraj de nicotină. Sevrajul se datorează 
scăderii concentrației de nicotină din sânge și reprezintă o dovadă a dependenței biologice 
de nicotină, ce poate avea diverse intensități, de la ușoară la severă. 

Simptomele de sevraj nu reprezintă, așa cum cred unii fumători, semn de boală. De fapt, ele 
arată că organismul și toate funcțiile acestuia revin la normal. Vestea bună este că sevrajul 
de nicotină nu durează mai mult de 2 săptămâni și că primele efecte benefice ale renunțării 
la fumat pot fi observate imediat: în doar 20 de minute de la ultima țigară, tensiunea arterială 
și pulsul se normalizează. 

 
  

La ce simptome fizice să mă aștept dacă renunț la fumat? 
Fumatul reprezintă, pentru majoritatea fumătorilor, o dependență psihologică de starea 
plăcută pe care le-o oferă aprinderea unei țigări, dar și o dependență biologică de nicotină. 
De aceea, în momentul în care ei decid să renunțe la fumat, pot experimenta o serie de 
simptome. Cele mai frecvente dintre acestea sunt: 

Nevoia imperioasă, acută de a fuma 

• episoade de scurtă durată (1-3 minute), aparent fără motiv 
• pot surveni chiar și la câteva săptămâni sau luni după renunțarea la fumat 
• pot fi controlate prin introducerea unor activități de „diversiune”, cum ar fi distragerea 

atenției sau inițierea altor obiceiuri care să înlocuiască fumatul. 

Stare de iritabilitate, agitație sau „nervi” 

• starea este cea mai intensă în prima săptămână de la ultima țigară 
• dispare în 2-4 săptămâni 
• este util să îi previi pe cei din jur, prieteni, familie sau colegi, că te lași de fumat 

pentru ca ei să înțeleagă starea prin care treci și să te poată ajuta în demersul tău. 

https://stopfumat.eu/cele-mai-frecvente-intrebari-despre-fumat/#collapse-efect-boli-stomac
https://stopfumat.eu/cele-mai-frecvente-intrebari-despre-fumat/#collapse-efect-boli-uter


Anxietate, chiar depresie, și senzația că nimic nu mai are sens 

• este cea mai intensă în primele 3 zile 
• dispare în maxim 4 săptămâni 
• este ameliorată dacă fumătorul începe, concomitent, o serie de activități plăcute ce 

pot înlocui fumatul. 

 

Senzații fizice acute: durere de cap, transpirații, palpitații, tremor, amețeală, greață sau 
stare de leșin 

• aceste stări fizice indică scăderea tensiunii arteriale și a pulsului la valori normale 
• în doar câteva zile, aceste senzații dispar, deoarece corpul revine la normal și se 

obișnuiește cu noua stare 
• stările acestea pot apărea și dacă elimini sau scazi drastic cantitatea de cafea băută 

într-o zi, alături de țigară – de aceea, ar fi recomandat să păstrezi un pic de cafea în 
meniul tău zilnic pentru a-i ușura misiunea organismului. 

Modificări ale somnului: insomnie sau, dimpotrivă, somnolență, apariția unor vise 
neobișnuite 

• fragmentarea somnului cu senzația de insomnie poate apărea ca urmare a sevrajului 
de nicotină, manifestat și noaptea. Senzația dispare în câteva săptămâni. 

• creșterea duratei somnului este un semn că organismul a revenit la numărul normal 
de ore de somn, adică la durata care îi asigură refacerea. 

Constipația 



• se datorează eliminării din organism a nicotinei care provoca scaunul pentru că 
stimula contracția musculaturii digestive (mai ales dimineața, dacă se asocia și cu 
cafea) 

• durează doar 2-4 săptămâni 
• după ce renunți la fumat, ai grijă la alimentație și bea mai multă apă, iar tranzitul 

intestinal va reveni în curând la normal. 

Senzația intensă de foame 

• poate apărea chiar din primele zile fără tutun 
• se datorează revenirii la normal a „centrului foamei”, un centru nervos inhibat de 

nicotina 
• un regim alimentar corect, ce include, în special, un mic dejun consistent și o cină 

lejeră, fără „ronțăieli” asigură normalizarea senzației de foame și împiedică creșterea 
excesivă în greutate. 

Aceste senzații neplăcute pot fi reduse, sau chiar eliminate, prin utilizarea corectă a 
medicamentelor potrivite. Ele pot administrate la recomandarea medicului. Sună acum la 
TelVerde: 0800 878 673 ca să afli mai multe detalii despre programul StopFumat și cum te 
poate ajuta el. 

  

Nu am voință suficientă să mă las de fumat. Ce să fac? 
„Dacă ai voință, te lași; dacă nu, nu!” De câte ori nu ai auzit această afirmație și ai 
considerat-o adevărată, fără să te mai gândești ce se ascunde în spatele ei? 

Lipsa voinței înseamnă, de fapt, anticiparea efectelor negative pe care le are renunțarea la 
fumat. Să luăm decizia de a ne schimba comportamentul în orice fel are la bază o cântărire 
atentă a beneficiilor și dezavantajelor acestei schimbări și, dacă nu suntem convinși de 
lucrurile pe care le câștigăm renunțând la fumat, va fi, într-adevăr, foarte dificil să avem 
succes. Astfel, voința crește doar dacă mintea noastră învață că fumatul nu este, în sine, o 
activitate plăcută, ci una care ne face rău și că am fi mai câștigați eliminând obiceiul din viața 
noastră. 

 
 
 

https://stopfumat.eu/cele-mai-frecvente-intrebari-despre-fumat/#collapse-efect-boli-testicule
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