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COMUNICAT DE PRESA
CAMPANIA

«Tigarile otriivesc oamenii si planeta!»
NOIEMBRIE 2022

17 noiembrie 2022 - ZIUA NATIONALA FARA TUTUN

In fiecare an, in a treia joi a lunii noiembrie este celebrata ,,z;ua nationala lara tutun" care are scopul
de a constientiza populatia si decidentii politici In legatura cu enorma povara social a (boli/ dizabilitati/decese
premature) generata de consumul de tutun, ca punct de plecare pentru initierea de modificari comportamentale
~imasuri legislative adecvate.

Campania se desfasoara pe toata durata lunii noiembrie si are ca scop cresterea constientizarii In
randul populatiei generale a riscurilor asociate fumatului, atat la nivel individual, asupra sanatatii organismului,
cat ~i la nivel societal, prin amprenta negativa pe care industria tutunului 0 are asupra mediului inconjurator.

Astfel, pana la 25% dintre fermierii cultivatori de tutun sunt afectati de boala tutunului verde
(intoxicatie cu nicotina), 0 boala cauzati'i de nicotina absorbita prin piele la manipularea frunzelor de tutun.

Productia ~i consumul de tutun contribuie la incalzirea global a, eliberand anual In mediu 80 de
milioane de tone de dioxid de carbon (C02), echivalentul conducerii a 17 milioane de masini pe benzina In
fiecare an.

Romania s-a clasat pe locul trei In ceea ce priveste productia de tigari din UE, in anul 20 17. In ceea
ce priveste consumul de tutun, In Romania 30,7% (5,63 de milioane) dintre adultii cu varsta de minimum 15 ani
(40,4% barbati ~i 21,7% femei) comsuma curent 0 forma de tutun (fumat, tutun lara fum si produse cu tutun
incalzit).

Campania din acest an este un apel pentru constientizare a pericolului pe care tutunl il reprezinta, pentru
om si mediu inconjurator.

Sloganul campaniei Ziua Nationala lara Tutun 2022: "Renuntati lafumat pentru siinatatea voastra si a
planetei!

Directia de Sanatate Publica Judeteana Vaslui, in parteneriat cu asistentii medicali comunitari din judet,
organizeaza in luna noiembrie activitati educative pentru elevi cu tema «Tigarile otravesc oamenii si planeta!».
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