Editorial

TUTUNUL,
DROG LEGAL.

DE CE?
În lume există peste 1,1 miliarde
fumători, din care anual mor cca.
5 milioane, iar până în anul 2020 se
previzionează că vor muri 10 milioane pe an.
Pe plan mondial lozinca „TUTUNUL
DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂŢII” este
considerată o falsă inducere în eroare, corect ar fi TUTUNUL ESTE UN
PRODUS CARE CURMĂ VIAŢA.
Moartea survine în urma unor boli legate direct de urmele pe care le lasă
substanţele chimice care se formează în procesul de ardere, în special
benzantracenii, care produc cancerul
pulmonar, laringian, al limbii, gâtului, pancreasului, colului uterin,
esofagului, gastric, renal, vezical, de
sân, de prostată, precum şi o serie
de afecţiuni premergătoare, ca: ulcer
stomacal şi duodenal, puls accelerat,
aritmii, hipertensiune, artrite, flebite,
astm bronşic, ca şi o serie de boli ale
sistemului nervos şi endocrin.
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Consumul ţigărilor a crescut constant
până în anul 2000, când a ajuns la
peste 5.500 miliarde de ţigări anual.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
consideră consumul de tutun cel mai
important factor de risc pentru starea de sănătate precară a populaţiei
din ţările membre. Prevenirea consumului de tutun este în accepţiunea
OMS, cea mai importantă măsură
de sănătate publică care poate avea
ca rezultat îmbunătăţirea stării de
sănătate.
Studii (2007) realizate de Comisia
Europeană referitor la atitudinea
cetăţenilor UE cu privire la consumul
de tutun arată că aproximativ 6,5
milioane de români fumează şi că
anual, în jur de 40.000 de români
mor din cauza consumului de tutun.
Din raportul Agenţiei Naţionale
Antidrog (ANA) reiese că în prezent
din ce în ce mai mulţi români încep

să fumeze de la vârste foarte fragede
(12-13 ani).
Specialiştii ANA au întocmit şi un
profil al fumătorului român, remarcând o scădere a vârstei de debut
în consumul de tutun - 79% dintre
fumători încep să fumeze înaintea
vârstei de 14 ani, consumul de nicotină având o prevalenţă de peste 74%
în rândul elevilor şi studenţilor.
„Dependentul de tutun în România
este bărbat, cu vârsta cuprinsă între
15 şi 19 ani, care consumă în procente
mici şi alte droguri, în special alcool.
Frecvenţa consumului este zilnică,
iar debutul a avut loc înaintea vârstei
de 14 ani. Este elev şi, de regulă, se
prezintă la tratament la recomandarea medicului generalist“ - concluzii
ale raportului Agenţiei Naţionale
Antidrog.
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