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CONFERINȚA „DESPRE FUMAT: DE LA TEORIE...LA PUBLIC”
Speakeri:
Lideri ai societăților medicale:
 Prof.dr. Florin Mihălțan - Președinte Societatea Română de Pneumologie
 Prof.dr. Maria Dorobanțu – Președinte Societatea Romana de Hipertensiune
 Dr. Gabriel Tatu Chițoiu - Președinte Societatea Română de Cardiologie
 Prof.dr. Miron Bogdan - medic pneumolog, șef secție Institutul de Pneumologie Marius Nasta
 Dr. Magdalena Ciobanu - Centrul de consiliere pentru renunțarea la fumat, coordonator Expert al Ministerului
Sanatatii Publice pentru controlul tutunului, la Comisia Europeana si OMS
 Dr. Ioana Munteanu - medic pneumolog, Sectiunea de Tabacologie Societatea Romana de Pneumologie
Autorități:
 Prof.dr. Alexandru Rafila - Membru în Comitetul Permanent al Biroului Regional OMS pentru Europa
 Conf.dr. Gabriel Ispas - Secretar General Ministerul Educației și Cercetării
 Aurelia Cristea - Deputat Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci
 Conf.dr. Florin Bîrsășteanu - Deputat Comisia pentru sănătate și familie
Societatea civilă:
 Marius Eremia - Președinte Asociatia Aer Pur
 Mădălina Argăseala - Director Executiv Asociația Romana pentru Promovarea Sănătății
 Ramona Brad – România Respiră
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DECLARAȚII DE PRESĂ

„Misiunea noastră este de a avea o lege anti-fumat completă, care să fie nu numai emisă, ci şi
monitorizată în aplicare. Alături de lege este nevoie de pachete educaţionale, taxe mai mari pe
tutun şi pictograme sugestive pentru a reduce numărul de fumători”, a declarat prof.univ.dr.
Florin Mihălțan, Președintele Societății Române de Pneumologie

„S-au făcut paşi importanţi, dar nu suficienţi. La ultimele sedinţe ale Biroului Regional pentru
Europa al OMS s-au stabilit targeturi foarte clare: reducerea cu 30% până în 2025 a numărului de
fumători. Sunt trei ţări, Finlanda, Irlanda şi Scoţia, care îşi propun ca după 2025 să nu mai aibă mai
mult de 5% din populaţie fumători.” a declarat prof.univ.dr. Alexandru Rafila, Membru în
Comitetul Permanent al Biroului Regional OMS pentru Europa
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DECLARAȚII DE PRESĂ

„Vârsta persoanelor care fac infarct coboară sub 30 de ani. Şi vârsta celor care suferă un accident
vascular a scăzut foarte mult. Una dintre cauzele importante este fumatul timpuriu, de la vârsta de 9-10
ani, care din păcate nu mai este o excepţie. Societatea Română de Hipertensiune susține demersurile
Societății Române de Pneumologie cu privire la limitărea fumatului în spațiile publice și nu numai”, a
declarat prof.univ.dr. Maria Dorobanțu, Președintele Societății Române de Hipertensiune

„60-65% din români mor din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu media europeană, care este
de 40%. Fumatul e principalul factor de risc de infarct miocardic la tineri. 80-90% din cei care fac infarct
sunt fumători. Vârsta arterelor la fumători este cu 10-15 ani mai mare decât cea reală. Fumătorii sunt
mai bătrâni pe interior. Este nevoie de o strategie, iar principala ţintă este populaţia tânără” a declarat
dr. Gabriel Tatu- Chițoiu, Președintele Societății Române de Cardiologie
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DECLARAȚII DE PRESĂ

„Întâlnirea de astăzi cred că este foarte semnificativă, fiindcă de fapt acoperă dezideratul unei politici
coerente împotriva fumatului în locuri publice în ţara noastră şi a fumatului, în general, ca fenomen
epidemiologic de mase. Această regrupare (a profesioniștilor din domeniul medical, autorităților,
societatii civile), cred că faţă de dimensiunile pe care le reprezintă fumatul ca fenomen populaţional, este
cel care poate să ne dea speranţă că eforturile noastre, fiind consecvente şi coerente, vor avea şi un
rezultat pozitiv”, a declarat prof.univ.dr. Miron Bogdan.

”Fumatul se transformă nu într-o acţiune individuală, ci într-o chestiune colectivă „daca toţi o fac, eu
de ce să nu o fac”. Aici trebuie să intervenim, numai că lucrul trebuie să fie psihologic. Trebui să
explicăm și să oferim un model de urmat viitoarei generații” a afirmat conf.dr. Gabriel Ispas,
Secretar General Ministerul Educației
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„Ne-am dorit foarte mult ca ţară să aderăm la Uniunea Europeană. Cred că un pas esenţial este să ne
integrăm în UE, în normele sociale şi în cultura pe care Uniunea Europeană o are. Din tot spaţiul european,
noi suntem ultima ţară care nu am adoptat o legislaţie în sensul interzicerii fumatului în spaţiile publice
închise. Această iniţiativă este practic un pariu pentru sănătatea tinerei generaţii şi pentru a crea un alt tip
de normă socială, în care ne orientăm cu toţii ” a afirmat deputat Aurelia Cristea, Comisia pentru Buget,
Finanțe și Bănci .

„Am constatat cu insatisfacţie că lucrurile merg foarte greu în Parlament. A elabora o lege e un proces
foarte greoi, cu o largă consultare a unor variate organisme care îşi aduc aportul la finisarea proiectului
iniţial al legii. Sigur, această lege care ar urma să interzică fumatul în spaţiile publice este absolut binevenită
şi trebuie să convingem pe toţi ceilalţi parlamentari că suntem majoritatea şi că contăm în toată această
elaborare a legii şi în mod normal şi firesc legea ar trebui să se adreseze celor care sunt mai mulţi, să
producă mai multe efecte benefice asupra mai multor oameni”
a afirmat conf.dr. Florin Bîrsășteanu, Comisia de Sănătate și Familie din Camera Deputaților
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„Psihologia comportamentală ne spune clar ce avem de făcut dacă vrem să contribuim la schimbarea unui
comportament al unui individ, al unei societăţi sau grup de persoane. Care sunt argumentele cele mai eficiente
pentru fumători, aşadar care sunt efectele într-un termen scurt de la renunţarea la ţigări? Acestea trebuie să fie
pozitive, omul să aibă un câştig care să fie imediat şi care să fie cert. La fumat e foarte simplu, avem o mulţime
de efecte pozitive care se văd imediat: începi să respiri mai bine, într-o săptămână, iar la femei, începi să arăţi
mai bine” a afirmat dr.Magdalena Ciobanu, Centrul de consiliere pentru renunțarea la fumat, coordonator
Expert al Ministerului Sanatatii Publice pentru controlul tutunului, la Comisia Europeana si OMS

„Conform ultimului studiu al Ministerului Sănătăţii din 2011, o treime dintre persoanele de 15 ani şi
peste 15 ani au raportat că au fost expuse fumului de tigară acasă. În ceea ce priveşte fumatul la locul
de muncă, un sfert din cetăţenii Uniunii Europene au fost expuşi la locul de muncă la fumat. La noi în
ţară există o proporţie de aproape 40% persoane expuse zilnic la fumul de ţigară”, a declarat dr. Ioana
Munteanu, secțiunea de Tabacologie a SRP.
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„Parlamentarii care se adună pentru a creiona şi vota legi nu cumva se află în conflict de interese atunci
când votează o lege care priveşte strict sănătatea celor care sunt conştienţi că o pierd prin faptul că se
fumează în jurul lor, iar dumnealor fumează?” a declarat Marius Eremia, Președinte Aer Pur .

„Important este ca factorii de decizie să înţeleagă efectele pe care le are, de exemplu, fumatul asupra
economiei pe termen lung, nu neapărat pe termen scurt. Dacă facem o analiză cost-beneficiu, sunt
sigură că va demonstra că dacă nu se intervine în acest moment, costurile vor creşte şi vorbim aici
despre costuri legate de spitalizare, legate de absenteismul la locul de muncă, scăderea
productivităţii” a declarat Mădălina Argăseală, Asociația pentru Promovarea Sănătății

„Este de reflectat la nivelul decidenţilor faptul că nu pot ignora mesajul care vine de la o asemenea coalizare de forţe
a societăţii civile. Trebuie, probabil, să fim mai fermi în a exprima poziţia acelor organizaţii de tineret şi cred că
trebuie să fim în perioada următoare mai fermi în a prezenta public acest mesaj” a afirmat Ramona Brad, România
Respiră.
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