
De ce fumează tinerii? 

 

Fie că recunosc, fie că nu, oamenii 
capătă acest “viciu” din motive destul de 
puţin întemeiate. Iată doar câteva dintre ele: 

 

• Îşi închipuie că, dacă fumează, 
arată mai interesant. De obicei, aşa se 
întâmplă în cazul tinerilor, care nu vor să se 
lase mai prejos decât prietenii sau colegii 
lor. 

 

• Aşa văd în familie. S-a demonstrat 
că există o posibilitate destul de mare ca 
părinţii fumători să îşi influenţeze  copiii, 
care, prin imitaţie, vor face acelaşi lucru. 

 

• Vor să pară duri.  Mulţi îşi 
imaginează că par rebeli aprinzându-şi o 
ţigară. De fapt, ţigara ajunge să îi conducă. 

 

• Mulţi încep să fumeze din curi-
ozitate, şi apoi, înainte să conştientizeze, 
devin dependenţi. 

 

 

Ai informaţiile corecte? 

 

 “Fumatul te ajută să te simţi bine.” 
 

Fals: De fapt, cei care fumează  se simt obosiţi 
şi le este dificil să facă sport. 
 

“Majoritatea adolescenţilor pot renunţa oricând 
la fumat.” 
 

FALS: Statisticile arata ca 68% dintre adoles-
centii care fumează vor să renunţe la fumat  sau 
încearcă să fumeze mai puţin. 61% dintre tineri 
au încercat să renunţe cel puţin o dată. 
 

 “Fumatul îi ajută pe oameni când sunt nervoşi” 
 

FALS :  Senzaţia de nelinişte este datorată ne-
voii de a fuma o ţigară, iar aparenta senzaţie de 
linişte este datorată faptului că şi-au luat 
”drogul”. 
 

“Exerciţiul fizic elimină efectele negative ale fu-
matului.” 
 

FALS: Nici exerciţiul fizic, nici “laptele de capră” 
nu elimină tutunul şi substanţele cancerigene din 
plămâni. 
 

“Dacă adolescenţii renunţă la fumat înainte ca 
acesta să devină un obicei, ei pot să fumeze.” 
 

FALS:  Nicotina şi celelalte substanţe canceri-
gene pătrund imediat în plămâni şi pot provoca: 
îmbolnăviri mai dese,  bronşite, tuse, cancer pul-
monar etc.  

Ce fumezi, de fapt? 

 

Fiecare dintre noi ştie că ţigările sunt 
nocive, dar puţini sunt aceia care ştiu ce 
substanţe inhalează atunci când fumează. 

Principalii compuşi toxici care sunt 
trecuţi pe ambalaj sunt:  nicotina, gudronii şi 
monoxidul de carbon. Însă ţigările conţin nu 
mai puţin de 4.000 de compuși toxici. 

 

Arsenicul, care se foloseşte pentru a otrăvi 
şobolanii, sau acetona, care îndepărtează vopseaua de pe 
unghii, se găsesc în ţigări.  Amoniacul,   folosit la 
curăţarea toaletei, butanul (combustibil uşor), hexamina 
(întrebuinţată la aprinderea grătarului), acidul acetic 
(oţetul), cadmiul (folosit pentru producerea bateriilor) se 
află şi ele în ţigări.De asemenea, găsim cianură şi 
insecticidul interzis numit DDT. 

 

 Ca şi când lucrurile nu ar sta destul 
de rău,  respectivele chimicale, atunci când 
ard, formează alte chimicale care au şi ele 
efecte nocive asupra sănătăţii. 

 

 

Inspiră viaţă, nu tutun! 
 

 

 



Cum te poţi ajuta când vrei să re-
nunţi la fumat: 
 Fă  o listă cu mici capricii pe care 

ţi le doreşti de mult sau obiecte pe 
care să le faci cadou cuiva drag. 
Scrie costul fiecăruia transformat 
în pachete de ţigări! 

 

 Începe să practici un sport sau 
învaţă să dansezi! 

 

 Mergi mai des în locuri în care nu 
se fumează, cel puţin o perioadă 
după ce ai renunţat la fumat! 

 

 Descoperă… 

 

...Beneficiile unei vieţi fără tutun: 
 

 Vei avea o formă fizică bună, un 
organism mai rezistent, o mai 
mare putere de concentrare! 

 Dantura şi degetele tale nu vor 
mai fi îngălbenite! 

 Hainele tale, părul şi r!espiraţia nu 
vor mai emana mirosul neplăcut 
de tutun! 

 Vei putea folosi banii economisiţi 
pentru a-ţi cumpăra lucrurile pe 
care ţi le doreşti! 
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Acest pliant a fost realizat de către  elevii Colegiului 
Economic „George Bariţiu” Sibiu, voluntari CPECA Sibiu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fumatul e demodat. 

 Se poartă Sănătatea! 
 

 

 

 

 

 

 

 

31 Mai 

Ziua mondială fără tutun 

 

 


