
Fumatul - o loterie. Merită riscul ? 
 

Aproximativ 20% dintre adulții români sunt fumători. Probabil că toți dintre ei sunt conștienți 

că fumatul este nociv, dar nu toți înțeleg riscurile la care se expun.  

 

Fumatul și bolile cardiovasculare 

Fumatul este cel mai puternic factor de risc pentru apariția bolii cardiovasculare, care 

reprezintă cea mai frecventă cauză de deces în țara noastră și la nivel mondial. Un fumător 

trăiește în medie cu 10 ani mai puțin decât un nefumător1. În comparație, hipertensiunea 

arterială severă scade speranța medie de viață cu 3 ani1. Efectele sunt cu atât mai nocive cu 

cât vechimea fumatului este mai mare, numărul de țigări fumate pe zi este mai crescut și cu 

cât vârsta de la care s-a început fumatul este mai mică. Se pare că vechimea fumatului este 

mai importantă decât numărul de țigări fumate/zi2. Astfel, un pacient care a fumat timp de 40 

de ani un pachet/zi are un risc mai mare de deces decât un pacient care a fumat 20 de ani câte 

2 pachete/zi. Deci conceptul că reducerea fumatului la 3-5 țigări/zi este suficientă nu este 

adevărat. Expunerea pasivă la fumul de țigară crește de asemenea riscul de deces. Se 

estimează că soțul/soția unui fumător are un risc cu 30% mai mare de apariție a bolii 

cardiovasculare1.  

 

Alte afecțiuni induse de fumat 

Pe lângă boli de inimă și accident vascular cerebral, fumatul poate provoca cancer, bronșită 

cronică, diabet zaharat sau osteoporoză. Fumătorii au un risc mai mare de a dezvolta 

pneumonie, tuberculoză și alte infecții ale căilor respiratorii. Bărbații care fumează au un risc 

mai mare de disfuncție erectilă, iar femeile rămân mai greu însărcinate. 

Fumatul crește riscul de apariție pentru cel puțin 14 tipuri de cancer, inclusiv cancerul de 

plămân, laringe, esofag, faringe, vezică urinară sau pancreas. Dintre toate aceste forme, 

fumatul determină cel mai frecvent cancer pulmonar. Datele arată că 95% dintre pacienții cu 

cancer pulmonar sunt fumători și se estimează că circa unul din nouă fumători va dezvolta pe 

parcursul vieții cancer pulmonar3. 

 

Întreruperea fumatului 

Oprirea fumatului este cea mai cost-eficientă strategie pentru prevenția bolilor 

cardiovasculare, superioară oricărui tip de tratament medicamentos. Întreruperea completă a 

fumatului determină scăderea progresivă în timp a riscului cardiovascular până la jumătate 

după un an și apropierea de cel al unui nefumător după circa 10-15 ani, chiar dacă nu va putea 

atinge acel nivel niciodată1. De asemenea, la 10 ani după oprirea fumatului, riscul de cancer 

pulmonar se înjumătățește3. 

Oprirea fumatului este pe cât de importantă, pe atât de dificilă de obținut și menținut. Doar o 

treime dintre cei care au luat hotărârea să întrerupă fumatul, rămân nefumători după un an. 

Totuși, dintre cei care au oprit fumatul timp de 2 ani, 80% nu vor mai fuma niciodată. 

În primele zile pot să apară simptome ca: anxietate, senzație de nervozitate, insomnie, 

depresie, dificultăți de concentrare sau tremurături. Intensitatea acestor simptome variază de 

la un individ la altul, între forme aproape inexistente și forme severe. Au intensitate maximă 

în primele zile, iar apoi se diminuează progresiv și dispar în 4-8 săptămâni. Există și un sevraj 

social (senzația că au pierdut un mijloc de interacțiune cu ceilalți) și un sevraj gestual 

(senzația că nu au ce face cu mâinile). Chiar dacă oprirea fumatului determină, în medie, o 

creștere în greutate de circa 5 kg în primul an, beneficiile asupra stării generale de sănătate 

depășesc cu mult efectele adverse ale creșterii în greutate. 

 

  



Nicotina este substanța răspunzătoare pentru apariția dependenței de fumat, dar nu este 

implicată în apariția cancerului sau a bolilor cardiovasculare. De aici rezultă eficiența și 

siguranța terapiilor de substituție a nicotinei (patch-uri transdermale, gumă de mestecat, spray 

nazal) ca metode ajutătoare pentru oprirea fumatului. În ultimii ani s-a încercat utilizarea 

țigărilor electronice ca metodă intermediară către oprirea completă a fumatului cu rezultate 

variabile în studiile efectuate4. Totuși, experiența privind efectele adverse pe termen lung ale 

țigărilor electronice este încă limitată la doar câțiva ani. Utilizarea de medicamente precum 

bupropion sau vareniclină crește semnificativ procentul celor care rămân nefumători după un 

an, cu prețul unor efecte adverse rare precum depresie sau agitație. 

Cea mai cost-eficientă metodă, fără efecte adverse și indispensabilă pentru succesul oricăreia 

dintre metodele enumerate mai sus rămâne propria voință de a trăi o viață mai lungă și mai 

sănătoasă. 
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Medic specialist cardiolog 
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