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«Țigările fără fum nu sunt și fără riscuri!»
„Trebuie să

rămânem vigilenți la provocările reprezentate de
produsele noi, cum ar fi sistemele de livrare electronică de
nicotină și produsele din tutun încălzit.”
Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director-General
World Health Organization

„
DATE PRIVIND HTP ȘI ENDS ÎN ROMÂNIA
SURSA: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2019/09/Rezumat.pdf

EVOLUȚIA PIEȚEI NOILOR PRODUSE
DE TUTUN ÎN LUME – UN SEMNAL DE
ALARMĂ!

„Pe măsură ce vânzările de țigări au scăzut,
companiile de tutun au început comercializarea
agresivă de produse noi – cum ar fi țigările
electronice și produsele din tutun încălzit. Scopul lor
este simplu: să agațe o altă generație de nicotină.
Nu putem lăsa asta să se întâmple.”
Michael R. Bloomberg
WHO Global Ambassador for
Noncommunicable Diseases and Injuries
Founder, Bloomberg Philanthropies

dintre adulții români în
vârstă de 15 ani sau mai
mult, au auzit de produse cu
tutun încălzit (HTP)

dintre adulții români în
vârstă de 15 ani sau mai
mult, au auzit vreodată de
țigări electronice (ENDS),

consumatori curenți

consumatori curenți

3,4% au fost

1,3% au fost

EFECTE ADVERSE ALE NOILOR PRODUSE
DIN TUTUN ȘI NICOTINĂ
Produsele HTP au potențial de a
crește stresul oxidativ, inflamația,
infecțiile și de a iniția modificări
ale căilor aeriene legate de
îmbolnăvirea pulmonară

Sursa: Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control. Information note on classification of novel and
emerging tobacco products. WHO Framework Convention on Tobacco Control. Geneva: World Health Organization; 2019

Vaporii din unele țigări electronice
și produse de tutun ”fără fum”
includ substanțe toxice cu
potențial cancerigen

Expunerea la nicotină
poate afecta dezvoltarea
creierului și funcția
cognitivă

Utilizatorii de țigări electronice au un
potențial mai mare de a începe să fumeze
țigări ”clasice”
Sursa:European Respiratory Society, https://www.ersnet.org
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