
Stimați colegi, 

 

Subsemnata, Dr.Ianosi Edith Simona,medic primar pneumolog,șef lucrări la Disciplina 

Pneumologie,UMF Tg.Mureș aș dori să supun atenției dumneavoastră candidatura  mea 

pentru a fi membru al Secțiunii Tabacologie a SRP.  

Tabagismul fiind o problemă de sănătate publică cu un deosebit impact  și răsunet  în 

domeniul  multor specialități medicale  se impune ca și pe viitor să milităm cu toții împotriva 

acestui flagel nociv și să intensificăm măsurile de educație contra fumatului. 

Fumatul activ reprezintă o boală severă,cronică, de addicție cu consecințe nocive asupra 

sănătății indivizilor și a comunității. Fumatul pasiv (respirarea aerului poluat provenit de la 

fumători) are efecte nocive asemănătoare fumatului activ, dar mult mai severe deoarece 

afectează nediscriminat întreaga populație (inclusiv nefumătorii, copiii, gravidele, bolnavii, 

spațiile publice.) 

În ciuda legislației antifumat existente în România, fumatul continuă să afecteze grupuri 

mari de populație având risc crescut pentru cancer bronhopulmonar, bronșită cronică, 

afecțiuni cardiovasculare, risc crescut la alte cancere, astm bronșic, infecții respiratorii, boli 

digestive, scăderea randamentului muncii, depresie, anemie, etc. 

Stă în puterea promovatorilor de sănătate și în primul rând a medicilor și asistenților 

medicali  de toate specialitățile să intensifice educația pentru neînceperea fumatului și 

pentru renunțarea la fumat. Pentru aceasta trebuie luate măsuri diversificate în 



concordanță cu Legislația din România și din Comunitatea Europeană, măsuri ce pot fi 

promovate și răspândite de noi toți. 

Acesta este motivul pentru care aș dori  să particip în mod activ și permanent  în răspândirea 

pe scară largă a informațiilor privind pericolul fumatului în comunitatea generală  prin toată 

energia și entuziasmul meu  alături de colegii mei din toate specialitățile medicale.   

Aceste obiective  le voi putea realiza doar cu ajutorul unei echipe de specialiști bine 

pregătite și informate în acest domeniu și care vor duce mai departe o muncă susținută și 

sperăm cu rezultatele  mult scontate. 

Societatea Română de Pneumologie ne-a oferit în permanență posibilitatea de 

perfecționare,dezvoltare și răspândire a celor mai updatate cunoștiințe cu ocazia multiplelor 

manifestări științifice care s-au desfășurat de-a lungul anilor și care au fost un prilej de a 

prezenta cele mai importante realizări ale acestei Societăți minunate și active pe toate 

planurile. 

Cu deosebită considerație,  

Ianosi Edith Simona. 

20.04.2015,Târgu-Mureș  

 


