
Fumatul te face mai cool şi mai sexy?

Fumatul determină apariția diverselor tipuri de cancere deoarece Fumatul determină apariția diverselor tipuri de cancere deoarece 
fumul de țigara contine 200 de produsi toxici din care cel putin 69 sunt fumul de țigara contine 200 de produsi toxici din care cel putin 69 sunt 

cancerigeni- cadmiu, benzen, clorura de vinil, arsenic, etc.cancerigeni- cadmiu, benzen, clorura de vinil, arsenic, etc.
Fumatul este incriminat în apariția cancerului pulmonar, dar și a Fumatul este incriminat în apariția cancerului pulmonar, dar și a 
altor tipuri de tumori maligne - din sfera ORL, stomac, esofag, altor tipuri de tumori maligne - din sfera ORL, stomac, esofag, 

pancreas, vezică urinară, rinichi, col uterin  și leucemii acute mieloide. pancreas, vezică urinară, rinichi, col uterin  și leucemii acute mieloide. 
În afară de maladii neoplazice, tutunul are rol în geneza unor boli În afară de maladii neoplazice, tutunul are rol în geneza unor boli 
cardiace (ex.infarct miocardic), accidente vasculare cerebrale și cardiace (ex.infarct miocardic), accidente vasculare cerebrale și 

afecțiuni respiratorii cronice.afecțiuni respiratorii cronice.

SPUNE: STOP FUMATULUI!SPUNE: STOP FUMATULUI!
CANCERUL UCIDE INDIFERENT DE VÂRSTĂCANCERUL UCIDE INDIFERENT DE VÂRSTĂ

Campanie derulată de Asociația Română de Campanie derulată de Asociația Română de 
Oncologie „Sfânta Ana” în parteneriat cu Oncologie „Sfânta Ana” în parteneriat cu 

Consiliul Județean GorjConsiliul Județean Gorj

 De când dantura îngălbenită, faţa ridată şi respiraţia urât mirositoare  De când dantura îngălbenită, faţa ridată şi respiraţia urât mirositoare 
sunt cool? Atracţia sărutului dispare odată cu apariţia ţigării…sunt cool? Atracţia sărutului dispare odată cu apariţia ţigării…

      
Fumatul este considerat principala cauză a impotenţei. Ce este sexy aici?Fumatul este considerat principala cauză a impotenţei. Ce este sexy aici?
        
Adolescenţii care fumează sunt de 4 ori mai expuşi riscului de a suferi Adolescenţii care fumează sunt de 4 ori mai expuşi riscului de a suferi 

de depresie.  Colegii şi prietenii tăi îi evită pe cei ce ajung să-şi plângă de depresie.  Colegii şi prietenii tăi îi evită pe cei ce ajung să-şi plângă 
mereu de milă. Ţi se pare cool să rămâi singur/izolat?mereu de milă. Ţi se pare cool să rămâi singur/izolat?


