
2021. november 18. - ORSZÁGOS DOHÁNYMENTES NAP 

«A füstmentes cigaretták egyben nem kockázatmentesek is!» 

„Továbbra is ébernek kell maradnunk az új 
termékek, például az elektronikus nikotinleadó 
rendszerek és a melegített dohánytermékek,  
jelentette kihívásokkal szemben.” 
Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Director-General 

World Health Organization 

A HTP ÉS ENDS 
TERMÉKEKRE 

VONATKOZÓ ADATOK 
ROMÁNIÁBAN 

 
FORRÁS: https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-

content/uploads/2019/9/Rezumat.pdf 

„A cigarettaeladások visszaesésével a dohányipari 
vállalatok agresszíven új termékeket kezdtek 
forgalmazni – például az elektronikus cigarettákat és 
a hevített dohánytermékeket. Céljuk egyszerű: egy 
új generáció nikotinhoz kapcsolása. Nem 
hagyhatjuk, hogy ez megtörténjen.” 

Michael R. Bloomberg 

WHO Global Ambassador for 

Noncommunicable Diseases and Injuries 

Founder, Bloomberg Philanthropies 

AZ ÚJ DOHÁNYTERMÁKEK 
PIACÁNAK ALAKULÁSA A 
VILÁGBAN – VÉSZJELZÉS! 

Global market size for vapour (e-cigarette and HNB) 
products 2011-2021 

                   a 15 éves vagy idősebb                             
                     román felnőttek közül                     
                     hallott már a hevített                
                     dohánytermékekről  
                     (HTP) 
1,3% jelenlegi fogyasztó volt  

                    a 15 éves vagy idősebb                             
                     román felnőttek közül                     
                     hallott már az elektronikus  
                     cigarettákról (ENDS) 
 

3,4% jelenlegi fogyasztó volt 

■ Closed Tank ■ Open Tank ■ Heated Tobacco 
 

Forrás: Euromonitor International. Passport tobacco 2017: new insights and system 

refresher. January 2018 

 

ENDS SALES. CURRENTAND PROJECTED, BY UNITED NATIONS REGIONS 

AZ ÚJ DOHÁNY- ÉS NIKOTINTERMÉKEK 
MELLÉKHATÁSAI 

A HTP termékek növelhetik az oxidatív 
stresszt, a gyulladásokat, a fertőzéseket, és 
tüdőbetegséggel kapcsolatos légúti 
elváltozásokat idézhetnek elő. 

A nikotinnak való kitettség befolyásolhatja az 
agy fejlődését és a kognitív funkciót. 

 

Forrás: Secretariat of the WHO Framework 

Convention on Tobacco Control. Information note on 

classification of novel and emerging tobacco products. 

WHO Framework Convention on Tobacco Control. 

Geneva: World Health Organization; 2019 

Egyes elektronikus cigaretták és füstmentes 
dohánytermékek gőzei rákkeltő potenciállal 
rendelkező mérgező anyagokat tartalmaznak. 

Az elektronikus cigaretta használói nagyobb 
eséllyel kezdhetik el a „klasszikus” cigarettázást 
 
Forrás: European Respiratory Society, https://www.ersnet.org 

Az Egészségügyi Minisztérium egészségértékelési és népszerűsítési és egészségnevelési Alprogramja keretében megvalósított anyag  – ingyenes szétosztásra. 
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