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OMS: Fumatul pasiv omoara 600.000 de oameni
anual
Fumatul pasiv ucide in fiecare an aproximativ 600.000 de persoane. Cei mai
expusi la fumul de tigara sunt copiii, mai mult decat oricare alta grupa de
varsta, a anuntat, vineri, Organizatia Mondiala a Sanatatii, citata de Reuters.

Cei mai expusi fumului de tigara sunt copiii/Mediafax

Doua treimi din total numarului de decese cauzate de fumatul pasiv au fost inregistrate in tarile
africane si in sudul Asiei, sustine reprezentantul OMS Annette Pruss-Ustun in acest studiu,
potrivit Reuters.
Copiii sunt expusi cel mai des la inhalarea fumului chiar acasa. Nu mai putin de 165.000 dintre ei
mor in fiecare an din cauza acestui fenomen.
"In unele tari, regula anti-fumat in cadrul familiei a devenit capata o importanta din ce in ce mai
mare, insa cu siguranta aceasta nu este valabila la nivel mondial", spun autorii studiului.

Cercetatorii au studiat cazuri din 192 de tari, analizand date si din anul 2004. Oamenii de stiinta
au descoperit ca dintre toate cazurile de deces din acel an, 379.000 au avut loc din cauza unei
boli de inima, 165,000 de la infectii respiratorii, 36,900 din cauza astmului si 21,400 din pricina
cancerului la plamani.
In ceea ce ii priveste pe fumatorii activi, nu mai putin de 5.1 milioane dintre acestia mor in fiecare
an, mai noteaza studiul OMS.
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Pe timp de criza romanii fumeaza mai mult.
Volumul tigarilor vandute a crescut in primele
opt luni
ADRESA: http://crct.ro/n7qW
Inasprirea conditiilor economice i-a impins pe romani sa fumeze mai
mult. Piata tigarilor a fost singurul segment din industria bunurilor de
larg consum (FMCG) care a raportat cresteri in primele opt luni ale
anului fata de aceeasi perioada a lui 2009, conform unui studiu
realizat de compania de cercetare MEMRB.
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Polonia interzice fumatul in locurile publice
ADRESA: http://crct.ro/n6K5
Polonezii nu mai au voie sa fumeze in locurile publice, cu exceptia strazii,
conform unei noi legi intrate in vigoare luni.
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Spania interzice fumatul in toate localurile
publice
ADRESA: http://crct.ro/n4tZ
“Tutunul dauneaza grav sanatatii tale si a celor din jur”. Un
avertisment luat in serios de autoritatile spaniole, care au pus la
punct o noua lege ce interzice fumatul in spatiile publice.

ADRESA: http://crct.ro/n7Bo

