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Efectele nocive ale fumatului.  

Educaţia pentru neînceperea fumatului şi pentru renunţarea la fumat  - priorităţi ale 

activităţii medicale în ambulatorul de specialitate de pneumologie 
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Tabagismul cronic este considerat în prezent o boală severă de adicţie dar şi cauza cea 

mai uşor evitabilă de morbiditate şi mortalitate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează pe 

plan mondial 1,1 miliarde de fumători din care ¾ provin din ţările în curs de dezvoltare.  

Fumatul este răspândit pe întreg globul putându-se vorbi de o adevărată "pandemie 

tabagică" cu caracter agresiv şi consecinţe nefaste asupra sănătăţii. În ciuda campaniilor 

antitabac desfăşurate în întrega lume numărul total de fumători este în creştere. Tabagismul 

cronic predomină la bărbaţi dar este în creştere accelerată la femei şi la tineri fiind perceput ca 

mijloc de emancipare. 

Efectele nocive ale fumatului asupra organismului sunt multiple atât la nivelul 

aparatului respirator cât şi la nivelul altor aparate şi sisteme. Mortalitatea secundară 

complicaţiilor pulmonare şi sistemice ale fumatului este deosebit de ridicată şi în continuă 

creştere (10 milioane decese estimate pentru anii 2020 – 2030 majoritatea - 70% în ţările în curs 

de dezvoltare). Fumătorii au o durată de viaţă mai scurtă cu aproximativ 15 ani. Durata vieţii 

scade cu 5,5 minute pentru 1 ţigară. Studiile au arătat faptul că în SUA fumatul ucide  mai mulţi 

oameni într-un an faţă de: SIDA, alcoolismul cronic, consumul de stupefiante, crime, suicid şi 

incendiile  combinate la un loc.  

Ancheta Centrului Naţional pentru Politici de Sănătate  arată o scădere a fumatului în 

România ca urmare a introducerii legislaţiei antifumat şi a campaniilor largi derulate prin 

Clinicile de Pneumologie şi mass-media de la 35,1% în 2003, la 30% în 2007 şi la 26% în 2010.  

Nocivitatea fumului de ţigară este foarte mare prin cele 4000 de substanţe conţinute în 

fumul de ţigară inhalat şi degajat, substanţe care au o acţiuni negative combinate asupra 

organismului: 

- Acţiune citotoxică 

- Acţiune mutagenă şi carcinogenă 

- Acţiune antigenică 

- Acţiuni de tip stress simpatic sau iritativă.  

Nicotina este factorul care determină dependenţa farmacologică. Acţiunile nicotinei sunt 

de tip vasoconstrictor, insecticid, toxic şi carcinogenic. Factorii ce determină efecte cumulative 

ale fumatului sunt: 

- Cantitatea totală de tutun consumată (nr. pachete/ani): 1 pachet ţigări/zi/1an = 1 PA/an 

- Vârsta de debut a fumatului (riscul pentru cancerul bronhopulmonar, BPOC şi afecţiunile 

cardiovasculare este cu atât mai mare cu cât vârsta de debut a fumatului a fost mai mică). 

Fumatul pasiv se defineşte prin inhalarea involuntară a fumului de ţigară de către persoanele din 

anturajul unui fumător. Fumatul pasiv determină un risc pentru persoanele din anturaj (mai ales 

copii) pentru aceleaşi afecţiuni ca şi pentru fumătorii activi.  

Patologia determinată de fumat (activ şi pasiv) constă în  afecţiuni acute şi cronice: 

1. Boli respiratorii rezultate prin efectul direct al fumatului asupra aparatului 

bronhopulmonar: 

- Bronşită acută, bronşită cronică, emfizem pulmonar 

- Bronhopneumopatie cronică obstrutivă BPOC (asociază bronşita cronică obstructivă  cu 

emfizemul obstructiv) 
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- Cancerul bronhopulmonar (cel mai frecvent cancer din toate localizările, cu prognostic sever 

şi posibilităţi reduse de tratament curativ) 

- Creşterea riscului la tuberculoză pulmonară şi la anumite forme grave 

- Creşterea riscului la infecţii respiratorii de orice etiologie 

- Favorizarea dezvoltării astmului bronşic în copilărie dar şi în astmul nonatopic la adult şi 

trigger al crizelor de astm bronşic 

- Efect iritativ pe mucoase: faringită, laringită, conjunctivită, rinită 

22..  BBoollii  rreezzuullttaattee  pprriinn  aaccţţiiuunneeaa  iinnddiirreeccttăă  aa  ffuummaattuulluuii  ((ddeetteerrmmiinnaattăă  ddee  ttrreecceerreeaa  îînn  ssâânnggee  aa  

uunnoorr  ssuubbssttaannţţee  nnoocciivvee  ddiinn  ffuummuull  ddee  ţţiiggaarrăă))::  

  BBoollii  ccaarrddiioovvaassccuullaarree    

--  AAtteerroosscclleerroozzaa  ggeenneerraalliizzaattăă  

--  CCaarrddiiooppaattiiaa  iisscchheemmiiccăă  

--  AAcccciiddeennttee  vvaassccuullaarree  iisscchheemmiiccee    cceerreebbrraallee  

--  AArrtteerriiooppaattiiii  oobblliitteerraannttee  aallee  mmeemmbbrreelloorr  ssaauu  aallee  vviisscceerreelloorr      

--  AAnneevvrriissmmee  aarrtteerriiaallee    

--  FFaaccttoorr  ddee  rriisscc    ppeennttrruu  hhiippeerrtteennssiiuunneeaa  aarrtteerriiaallăă  eesseennţţiiaallăă  

  BBoollii  ggeenniittoo--uurriinnaarree::    

--  CCaanncceerr  ddee  vveezziiccăă  uurriinnaarrăă  

--  SSccăăddeerreeaa  ppootteennţţeeii  sseexxuuaallee  şşii  aa  aappeettiittuulluuii  sseexxuuaall  

--  TTuullbbuurrăărrii  mmeennssttrruuaallee::    ddiissmmeennoorreerree,,  aammeennoorreeee,,  mmeennooppaauuzzăă  pprreeccooccee  

--  SStteerriilliittaattee,,  aavvoorrttuurrii  ssppoonnttaannee,,  nnaaşştteerrii  pprreemmaattuurree  

--  GGrreeuuttaattee  mmiiccăă  llaa  nnaaşştteerree  aa  nnooiilloorr  nnăăssccuuţţii  pprroovveenniiţţii  ddiinn  mmaammee  ffuummăăttooaarree,,  rriisscc  mmaallffoorrmmaattiivv,,  

mmoorrttaalliittaattee  ppeerriinnaattaallăă  ccrreessccuuttăă  

--  CCaanncceerr  ddee  vveezziiccăă  uurriinnaarrăă  

  EEffeeccttee  mmeettaabboolliiccee::  

--  DDeetteerrmmiinnăă  ssllăăbbiirree  ((pprriinn  ssttrreessss  ooxxiiddaattiivv  llaa  nniivveelluull  mmaasseeii  mmuussccuullaarree  şşii  llaa  nniivveell  ssiisstteemmiicc))  

--  SSccaaddee  ffoorrţţaa  mmuussccuullaarrăă  ((oobboosseeaallăă  mmuussccuullaarrăă))      

- Factor de risc independent pentru dezvoltarea intoleranţei la glucoză şi a diabetului zaharat 

- Favorizează distribuţia abdominală a grăsimii, scade sensibilitatea la insulină şi este un 

factor de dezechilibrare al diabetului 

- Factor de risc independent pentru complicaţiile vasculare ale diabetului  

  EEffeeccttee  ppee  ssiisstteemmuull  ddiiggeessttiivv::  

--  DDeeggrraaddaarreeaa  ddiinnţţiilloorr,,  ssccăăddeerreeaa  aaccuuiittăăţţiiii  gguussttaattiivvee  şşii  aa  mmiirroossuulluuii  

--  FFrreeccvveennţţăă  ccrreessccuuttăă  ppeennttrruu  ssttoommaattiittee  şşii  ggiinnggiivviittee  

--  LLeeuuccooddiissppllaazziiii  ((pprreenneeooppllaazziiccee)),,  ccaanncceerree  ddee  lliimmbbăă  şşii  bbuuzzee  

--  FFrreeccvveennţţăă  mmaaii  mmaarree  aa  ttuummoorriilloorr  şşii  aa  uullcceerreelloorr  ppeeppttiiccee,,    ccrreeşştteerreeaa    HHeelliiccoobbaacctteerr  PPyylloorrii    

  RRiisscc  ccrreessccuutt  ddee  aappaarriiţţiiee  aa  ccaattaarraacctteeii  

  RRiisscc  ccrreessccuutt  ddee  ttiirrooiiddiittăă  hhiippeerrffuunnccţţiioonnaallăă  şşii  ppeennttrruu  ffeennoommeenneellee  aauuttooiimmuunnee  

  EEffeeccttee  hheemmaattoollooggiiccee  ––  aanneemmiiee,,  lleeuuccooppeenniiee,,  ttuullbbuurrăărrii  aallee  ccooaagguullăărriiii    

  FFrreeccvveennţţăă  mmaaii  mmaarree  aa  aacccciiddeenntteelloorr  rruuttiieerree  ssaauu  ddee  mmuunnccăă,,  iinncceennddiiii  

  EEffeeccttee  ""ccoossmmeettiiccee””  nneeppllăăccuuttee::  

--  ÎÎmmbbăăttrrâânniirreeaa  ppiieelliiii  ––  rriidduurrii  

--  HHaalleennăă  nneeppllăăccuuttăă,,  iimmpprreeggnnaarreeaa  ddiinnţţiilloorr  şşii  aa  ddeeggeetteelloorr  ccuu  nniiccoottiinnăă  

  CCrreeşşttee  aassoocciieerreeaa  ccuu  aallttee  ttooxxiiccoommaanniiii  --  aallccoooolliissmm,,  ccoonnssuumm  ddee  ssttuuppeeffiiaannttee  

  SSiinnddrroomm  ddeepprreessiivv  pprrooppoorrţţiioonnaall  ccuu  nnuummăărruull  ddee  ţţiiggăărrii  ffuummaattee  //zzii  

 Costul social şi economic foarte mare prin: 

- Invaliditate temporară şi permanentă de muncă prin afecţiunile cronice grave pe care 

tabagismul cronic le determină şi prin scăderea performanţelor fizice/intelectuale. 
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- Scăderea venitul familial cu aproximativ 25% 

Implicaţiile fumatului matern asupra copiilor 

    Nou născutul va avea o greutate mică la naştere, naşteri premature, mortalitate crescută, risc 

malformativ, risc de renunţare la alimentaţia la sân 

    Important factor precursor pentru astmul bronşic la copil  

    Reducerea funcţiei pulmonare la copii 

    Frecvenţa dublă a pneumoniilor, bronşitelor şi a spitalizărilor în primii ani de viaţă   

    Factor de risc pentru otita medie în primul an de viaţă  

    Factor de risc pentru obezitate la copil 

Ca orice boală tabagismul cronic necesită măsuri de profilaxie (neînceperea fumatului) 

iar  dacă pacientul este deja fumător se impun măsuri rapide de diagnostic al statutului de 

fumător, al nivelului de dependenţă, al complicaţiilor precum şi măsuri ferme de tratament 

pentru stoparea fumatului. 

Tratamentul adresat fumatului este complex şi constă în următoarele măsuri: 

- informarea pacientului şi a aparţinătorilor acestuia privind efectele nocive ale fumatului, 

- consilierea de specialitate pentru renunţarea la fumat 

- în unele cazuri ajutorul medical calificat prin tratamente farmacologice (înlocuitori de 

nicotină, antagonişti/agonişti ai receptorilor de nicotină) pentru scăderea dependenţei nicotinice 

şi a sindromului de sevraj 

- suport psihologic şi prin terapie ocupaţională 

Educaţia antifumat şi suportul psihologic sunt mai importante decât mijloacele 

medicamentoase. Măsurile de stopare a fumatului au suces numai prin consiliere repetată şi prin 

voinţa puternică a pacientului. Pacienţii pot fi îndrumaţi de către medicii de familie în Clinica de 

Pneumologie (ambulatorul de specialitate) unde vor întâlni medici calificaţi, cu competenţă în 

consilierea pentru renunţarea la fumat. Din anul 2008 în România se derulează programul de 

susţinere a stopării fumatului finanţat de Ministerul Sănătăţii “STOP fumat”. 

Legislaţia antitabac din România este în deplin acord cu legislaţia din Uniunea 

Europeană şi cuprinde măsuri menite să prevină începerea fumatului şi măsuri care îngrădesc 

răspândirea fumatului: 

- Interzicerea fumatului şi a publicităţii fumatului în unităţi sanitare, săli de spectacol, şcoli, 

locaţii media, restaurante, spaţii publice închise 

- Interzicerea vânzării minorilor  a produselor de tutun 

- Prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun – protejarea sănătăţii 

fumătorilor şi nefumătorilor de efectele dăunătoare ale fumatului   

- Inscripţionarea pachetelor cu avertismente referitoare la nocivitatea tutunului  

- Implicarea Radio/TV naţionale în difuzarea de materiale promoţionale antifumat 

- Impunerea de taxe asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii 

Cunoaşterea şi combaterea fenomenului tabagism cronic trebuie să fie permanent în 

atenţia întregului personal sanitar (medici şi asistenţi medicali) în cadrul acţiunilor de educaţie 

sanitară pentru prevenirea efectelor nocive ale acestuia şi creşterea nivelului de sănătate al 

populaţiei. 

 


