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4 mituri despre fumat si fumatori

)

)

MIT: Bunicul meu a fumat la greu toata viata
, si
, a trait 90 de ani.
ADEVARUL: Faptul că un bunic sau un unchi au trăit 90 de ani fiind mari fumători toată viaţa lor nu înseamnă mare lucru. Un
pădurar din SUA a fost lovit de fulger de 7 ori şi a supravieţuit de fiecare dată. Asta nu înseamnă că a fi lovit de fulger nu prezintă un risc
catastrofal, ci doar că acest pădurar a fost extrem de norocos. Realitatea este că fumatul produce riscuri majore pentru sănătate şi că cei mai
mulţi oameni vor fi afectaţi într-o măsură sau alta.
)

MIT: Tutunul exista de cand e lumea si
, oamenii vor fuma intotdeauna.
ADEVARUL: Obiceiurile cu privire la fumat s-au schimbat dramatic de-a lungul timpului. De exemplu, primul marinar fumător
de pe vremea lui Columb a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru că „înghiţea foc şi scotea fum pe nas”, dar mai târziu tutunul a
devenit „iarbă sfântă” bună de tratat orice. Mai aproape de noi, prin anii ’60, ţigările au fost promovate ca un mijloc de a deveni mai sexy,
mai relaxat şi mai sociabil. Dar în prezent, datorită progresului ştiinţei, reclamele în mass-media şi fumatul în locurile publice au fost
interzise, iar obiceiul este considerat un viciu care poate ucide.
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MIT: Tigarile
light sunt mai putin
, daunatoare decat cele normale.
,
ADEVARUL: Producătorii de ţigări au căutat metode pentru a scădea concentraţia de gudron toxic din acestea folosind filtre cu
pori care să dilueze fumul cu aer. Astfel s-au născut ţigările light şi ultra-light. Dar o consecinţă a acestui tip de filtre este reducerea
consecutivă a cantităţii de nicotină inhalată. Surpriza a constat în faptul că fumătorii acoperă porii filtrului cu degetele sau cu buzele prin
mişcări inconştiente şi trag pufuri mai lungi, mai profunde sau mai frecvente, pentru că organismul nu se mulţumeşte cu doze mai mici de
nicotină. Rezultatul este inhalarea aceleiaşi cantităţi de gudron, nicotină şi substanţe toxice ca şi din ţigările obişnuite.
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MIT: Daca vreau, pot renunta
in orice moment.
,
, la tigari
ADEVARUL: Nicotina este o substanţă care determină apariţia unei dependenţe majore. Când o persoană dependentă încearcă să
renunţe la fumat, va constata că se confruntă cu simptome destul de greu de suportat, cum ar fi: nervozitate, agitaţie, oboseală, poftă de
mâncare ridicată, tremurături ale mâinilor etc. Anual peste 35 de milioane de persoane încearcă să renunţe la ţigări, însă numai 7% îşi ating
scopul. Asta nu înseamnă că tu nu poţi reuşi! Poate fi nevoie de un motiv, un prieten, un plasture, o strategie sau un mod nou de a gândi...
cert este că nu e uşor dar se poate!

