Доповiдi II науково-практичної конференцiї
тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi» 2013, cc. 50–59

«Формування

УДК 613.84

Основнi тенденцiї боротьби з тютюновою
епiдемiєю у свiтi в 2003–2009 роках
Ярослав Васильович СТАСIВ
Громадський рух «Твереза Галичина», Львiв. E-mail: Ystasiv1317@gmail.com

У статтi розглянуто основнi демографiчнi та фiнансовi наслiдки вживання
тютюну у свiтi. Зроблено огляд головних заходiв щодо створення бездимного
середовища, якi дiють сьогоднi у бiльш як 20 країнах свiту.
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вживання тютюну, бездимне середовище.
В статье рассмотрены основные демографические и финансовые последствия
употребления табака в мире. Сделан обзор главных мер по созданию бездымной среды, которые действуют сегодня в более чем 20 странах мира.
Ключевые слова: табак, табачная эпидемия, борьба с табачной эпидемией,
употребление табака, бездымная среда.
Major demographic and financial consequences of tobacco-smoking in the world
are considered in the article. The main measures on creating the smoke-free
environment used in more than 20 countries of the world are reviewed.
Key words: tobacco, tobacco epidemic, tobacco use, struggle with tobacco epidemic, an environment without tobacco smoke, smoke-free environment.

Вступ. На сьогоднi вживання тютюнових отрут1 є однiєю iз
найбiльш вiдворотних причин передчасної смертностi на планетi.
Кожна восьма людина i кожен четвертий курець помирають вiд
тютюну. За пiдрахунками експертiв, упродовж ХХ ст. тютюнопалiння стало причиною смертi близько 100 млн. людей. У ХХI ст. цей
показник може сягнути одного мiльярда. Дослiдження цiєї проблеми
як в Українi, так i у свiтi актуальне тому, що за умови правильного
впровадження вiдповiдних законодавчих та просвiтницьких заходiв
удасться уникнути найгiршого — втрати людських життiв.
1 Тут i далi в текстi пiд словосполученням «вживання тютюну» розумiтиметься курiння сигарет, сигар, кальяну, жування, втирання, нюхання, смоктання
та iншi види прийому цiєї наркотичної рослини.
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Статистичнi та демографiчнi прогнози,2 зробленi експертами
Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я (далi — ВООЗ), дали поштовх до запровадження механiзмiв захисту населення вiд тютюнової епiдемiї на всiх континентах. Їх низька економiчна вартiсть
i водночас дiєвiсть пiдтверджується зростанням благоустрою великої
частини населення цих країн упродовж останнiх 30 рокiв.
Основу статтi складають результати дослiджень, проведених
експертами ВООЗ упродовж 2003–2009 рр. [4–6,11,12], данi Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну [3], а також працi
спецiалiстiв у галузi скорочення рiвня тютюнопалiння в Українi [1,9].
Цiннiсть цiєї публiкацiї полягає в тому, що деякi дослiдження вперше
залучаються до обiгу в українськiй науковiй лiтературi.
Метою роботи є огляд найновiших свiтових практик боротьби з
тютюновою епiдемiєю (2003–2009 рр.) i перспективи їх застосування
в Українi.
Актуальнiсть. Створення бездимного середовища є одним зi
щаблiв на шляху до витверезнення суспiльства. Адже тверезiсть —
це не тимчасовий стан невживання психоактивних речовин, а природний стан будь-якого органiзму та свiдомостi людини. Лише тверезiсть є запорукою економiчного, демографiчного, духовного та
iнтелектуального процвiтання народу. Але на сьогоднiшнiй день як
у свiтi, так i в Українi спостерiгається цiлий комплекс асоцiальних
явищ, котрi ведуть до самознищення багатьох нацiй. Одним iз таких явищ є вживання тютюну. Зокрема, в нашiй країнi вiд причин
пов’язаних iз вживанням тютюну, щорiчно помирає бiльше 100 тис.
осiб [8]. Тому впровадження iнструментiв боротьби з цим наркотиком є вкрай необхiдним для збереження значної частини генофонду
української нацiї.
Основна частина дослiдження. Згiдно даних ВООЗ, щороку вiд тютюнових отрут у свiтi помирає бiльше 5,4 млн. людей, а
також 600 тис. вiд вторинного тютюнового диму (т. зв. «пасивне
курiння»). Якщо така тенденцiя зберiгатиметься надалi, то до 2030
року кiлькiсть смертей може зрости до восьми млн. на рiк [6, с. 10].
Зi 100 великих мiст у свiтi тiльки у 22-х створено середовище,
повнiстю вiльне вiд тютюнового диму. 90% населення Землi не захищене вiдповiдно спрямованою полiтикою влади чи вiдповiдними
2 У перiод вiд 2005 до 2030 роками тютюн стане причиною смертi близько
175 млн. людей, причому найбiльший вiдсоток смертей припадатиме на малорозвиненi країни та країни, що розвиваються [11, с. 8].
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заходами щодо створення бездимного середовища. Лише два вiдсотки населення земної кулi проживає в країнах, де дiють комплекснi
програми захисту населення вiд тютюнового диму [4, с. 16].
З огляду на шкоду для здоров’я людей, генетики народiв, а
також фiнансовi збитки у 2005 р. поширенiсть вживання тютюну
в свiтi було оголошено глобальною епiдемiєю. ВООЗ започаткувала
ряд заходiв, спрямованих на вирiшення цiєї проблеми.
До складу тютюнового диму входить близько 4 000 отрутохiмiкатiв, 250 iз них — небезпечнi для здоров’я,3 50 iз них можуть
спричинити захворювання на рак, 12 iз них — наркотики. У свою
чергу, вторинний тютюновий дим у три-чотири рази бiльш токсичний
за первинний.
Бiля третини населення планети регулярно вдихає тютюновий
дим. Регулярно дихають тютюновим димом у себе вдома майже 700
млн. дiтей. В Європейському Союзi вiд вторинного диму на робочих
мiсцях та вдома щороку помирає близько 72 тис. людей. Пасивне
курiння є причиною одного вiдсотка вiд загальної захворюваностi
у свiтi, а також 10–15% хвороб, викликаних активним курiнням [4,
с. 24–27].
Найвищий показник пасивного курiння серед дiтей спостерiгається в Європi, причому 78% з них у вiцi 13–15 рокiв проживають у
сiм’ях, де курять. Це удвiчi бiльше, анiж у Пiвденно-Схiднi Азiї (34%)
чи Схiдному Середземномор’ї (38%). У Захiднiй частинi Тихого Океану цей показник становить 51%, на Американському континентi —
41%, а найнижчий в Африцi — 28% [4, с. 27].
Дiя тютюнового диму на дiтей особливо згубна4 . Батьки, що
курять у сiм’ї, як правило, через своє несвiдоме ставлення навiть не
пiдозрюють, наскiльки ризикують здоров’ям своїх дiтей. У дiтей, що
3 До складу тютюнового диму входять такi смертельнi отрути: стеаринова,
оцтова, синильна та iншi кислоти, барвники, N-нiтрозонорнiкотин, акролеїн,
ацетальдегiд, бензол, бензапiрен, чадний газ, формальдегiд, метан, кадмiй, толуол, оксид вуглецю, бутан, метанол, гексамiн, нiкотин, миш’як, амiак та безлiч
iнших.
4 Тютюнопалiння викликає такi види раку: рак гортанi, носоглотки, стравоходу, трахеї, бронхiв, легенiв, рак шлунку, пiдшлункової залози, нирок, сечового
мiхура, товстої кишки, шийки матки. Також воно є причиною хронiчних захворювань: iнсульт, слiпота, катаракта, пародонтоз, аневризма аорти, iшемiя,
пневмонiя, емфiзема, атеросклероз, хронiчнi захворювання легенiв, астма, згубний вплив на статевi органи. У дiтей, що курять та/або вдихають тютюновий дим,
помiчено: отит, респiраторнi симптоми, синдром раптової смертi, захворювання
нижнiх дихальних шляхiв, поведiнковi розлади та iншi хвороби [6, с. 11].
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вдихають вторинний тютюновий дим, на 50–100% пiдвищений ризик
гострих респiраторних захворювань, помiчено пiдвищену частоту iнфекцiйних хвороб, пiдвищена ймовiрнiсть порушення поведiнкових
форм [6, с. 26]. Тому просвiтницька робота серед дорослого населення
про шкiдливiсть тютюнового диму для дiтей повинна займати чiльне
мiсце у вiдповiдних нацiональних програмах.
Економiчнi втрати держав вiд вживання тютюнових отрут цiлком вiдворотнi. Збереженi кошти можуть бути залученi в широкий
спектр життєвих потреб населення. До прикладу, у США витрати
на медичну допомогу, пов’язану з курiнням, становлять 5 млрд.
доларiв, ще 5 млрд. — непрямi збитки: зниження продуктивностi
працi, втрата працездатностi, iнвалiднiсть тощо. Загальнi економiчнi
втрати, пов’язанi iз вживанням тютюну в США, складають 193 млрд.
доларiв, iз яких пасивне курiння — 19,3 млрд. У Нiмеччинi збитки вiд наслiдкiв вживання тютюну становлять 7 млрд. доларiв, в
Австралiї — 1 млрд. [4, с. 22].
Тютюновий дим шкодить не лише курцевi, а й усiм оточуючим
людям. Тому для подолання тютюнової епiдемiї та створення бездимного середовища експертами ВООЗ було розроблено комплекс
стратегiй — MPOWER. Досвiд десяткiв країн показав, що вони
знижують рiвень тютюнового диму в усiх примiщеннях та у громадському просторi на 80–90% [6, с. 31]. У Канадi з 2004 р. дiє
заборона курiння у барах та в усiх громадських мiсцях. У 2006 р.
у Шотландiї введено законодавство, яке повнiстю забезпечило бездимне середовище. Завдяки старанням мера М. Блумберга в 2003 р. у
штатi Нью-Йорк (включаючи мiсто) введено повну заборону курiння
в громадських мiсцях, у тому числi барах та ресторанах.
Характерним для усiх країн є те, що обмежувальнi закони щодо
тютюнопалiння користуються неабиякою прихильнiстю населення.
Зокрема, у 2004 р. у Новiй Зеландiї було прийнято законодавство про
обмеження курiння в барах (що на 90% знизило рiвень дiї тютюнового диму на працiвникiв), яке пiдтримало 69% населення. Аналогiчний
закон був прийнятий в Iрландiї; його пiдтримали 96% iрландцiв,
зокрема 89% курцiв. Вiд 2006 р. в Уругваї дiє законодавство, яке
на 100% забезпечує бездимне середовище в країнi. Закон пiдтримали
кожнi вiсiм iз десяти людей, а також двi третини курцiв. У 2008 р. у
штатi Мехiко (Мексика) був забезпечений на 100% бездимний простiр. У 2008 р. бiльше 80% мiських жителiв Китаю пiдтримали закон
про заборону курiння на робочих мiсцях. Згiдно даних опитування
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в Росiї, закон про заборону курiння в барах пiдтримала третя частина
населення [4, с. 37].
У 2009 р. лише 17 країн (або 2% населення Землi) були охопленi законодавством, яке забезпечує всебiчний захист населення вiд
тютюнового диму. Рамкова Конвенцiя iз боротьби проти тютюну
(далi — РКБТ), прийнята ВООЗ у 2003 р., охоплює 160 країн i 86%
населення Землi.5
У США в тих штатах, де дiють закони про бездимне середовище
(Юта, Мен, Нью-Йорк та iншi), курiння сигарет на 5–20% нижче,
анiж там, де таке законодавство вiдсутнє. Вiдповiдно, бюджети цих
штатiв витрачають менше коштiв на покриття збиткiв вiд тютюнопалiння. Важливо вiдзначити, що бездимне середовище не лише
захищає людей вiд отруйного диму, воно стимулює кинути та/або не
починати курити. Наприклад, за даними опитування в Iрландiї пiсля
прийняття закону про заборону курiння 46% опитаних сказали, що
ймовiрно кинуть курити, а 60% — сказали, що закон сприяв вiдмовi
вiд курiння.
Зниження рiвня тютюнопалiння та вмiсту тютюнового диму у
громадському середовищi зумовлює скорочення рiвня респiраторних
та iнших захворювань. Зокрема, у Калiфорнiї через вiсiм тижнiв пiсля прийняття законодавства про бездимне середовище, в тому числi
заборону курiння в барах та ресторанах, було вiдмiчено зниження
рiвня респiраторних захворювань працiвникiв цих закладiв на 59%
i симптомiв сенсорного подразнення на 78% [4, с. 28–29].
Обмежувальнi закони дозволяють знизити рiвень наслiдкiв курiння для суспiльства до мiнiмуму. Наприклад, до прийняття закону
в Канадi (2004) рiвень котонiну в сечi працiвникiв ресторанiв м. Торонто був на рiвнi 24 нг/мг, а пiсля прийняття — 8 нг/мг [4, с. 25].
Комплекс MPOWER (монiторинг, захист, допомога, попередження, заборони, податки) — це механiзм сприяння виконанню Конвенцiї. Це найбiльш дiєвий на сьогоднiшнiй день механiзм скорочення
рiвня вживання тютюнових отрут i зниження рiвня тютюнового диму
в громадських мiсцях.
Монiторинг вживання тютюну (Monitor) — один iз найважливiших iнструментiв боротьби з тютюном. У ст. 20 РКБТ сказано,
що сторони (країни-учасницi) зобов’язуються органiзувати епiдемiологiчний нагляд за масштабами, чинниками та наслiдками вживання
5 Україна

ратифiкувала РКБТ у 2006 роцi.
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тютюну i розповсюдження тютюнового диму. Також сторони включають усю необхiдну iнформацiю в локальну та регiональну програми
епiднагляду за тютюном для полегшення доступу та аналiзу iнформацiї [10, ст.ст. 5.3, 8, 11, 13]. Зараз 25% країн з високим, 10% — з
середнiм та 1% з низьким рiвнями доходiв володiють репрезентативними даними про вживання тютюну дорослими i молоддю. Найкращi
результати досягнуто у США, Аргентинi, Уругваї, Австралiї, Iранi,
ОАЕ, Iндiї, Пiвденнiй Кореї, Норвегiї, Фiнляндiї, Данiї та Швецiї [4,
с. 35].
У 2008–2010 рр. в рамках Глобального опитування дорослих щодо рiвня вжитку тютюну, комплексне дослiдження було проведено i в
Українi. Його результати лягли в основу законодавчих нововведень
у сферi скорочення рiвня тютюнопалiння в нашiй державi у наступнi
роки [3].
Захист вiд тютюнового диму (Protect). Одним iз фундаментальних прав людини є право дихати чистим повiтрям. Тiльки на
100% захищене вiд тютюнового диму середовище може забезпечити
це право. Тому, згiдно ст. 8 РКБТ, сторони зобов’язуються захищати право кожної людини дихати повiтрям без тютюнового диму
так само, як право на здоров’я та на життя [10, с. 19–20]. Важливо
вiдзначити, що в Українi закон про повну заборону курiння у громадських мiсцях, у тому числi в закладах громадського харчування,
було прийнято в липнi 2012 р. (набрав чинностi з 1 грудня).
Допомога людям у припиненнi курити (Offer). У свiтi нараховується близько одного мiльярда курцiв. Люди, котрi дiзнаються
про шкоду тютюну для здоров’я бажають позбутися цiєї шкiдливої
звички. Ст. 14 РКБТ говорить, що кожна сторона зобов’язана вжити
ефективних заходiв щодо сприяння скороченню рiвня вживання тютюну, а також лiкування тютюнової залежностi [10, с. 46]. Зокрема,
така система лiкування дiє у Великобританiї (безкоштовна).
Попередження про небезпеку курiння тютюну та вторинного
диму (Warn). Як сказано у ст. 11–12 РКБТ, кожна країна-учасник
здiйснюватиме попереджувальнi заходи шляхом нанесення текстових та графiчних повiдомлень на упаковки. Кожна країна повинна
вдосконалювати систему iнформування населення щодо боротьби з
тютюном для досягнення вищого ефекту [10, с. 34–41].
Небагато курцiв та некурцiв повнiстю осмислюють ризик, який
виникає вiд курiння. Тому попереджувальне маркування (Enforce)
повинне потрапляти у поле зору курця, мотивувати його вiдмовитися
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вiд курiння, а некурця — не починати курити. До прикладу, пiсля
введення графiчних зображень на пачках сигарет в Уругваї (див.
Рис. 1) було проведено опитування: 76% опитаних вiдповiли, що зображення викликали розумiння шкiдливостi вживання тютюну; 67%
пiсля цього бажають кинути курити, а 56% змiнили своє ставлення
до шкiдливостi курiння для органiзму [2].
В рамках програми Enforce в Українi 14 жовтня 2012 р. набрала чинностi постанова Кабмiну про нанесення попереджувальних
зображень на пачки з тютюновою отрутою. Цей крок має ще бiльше
скоротити обсяги курiння в Українi.
Тютюнова промисловiсть витрачає близько 75% бюджету на
рекламу своїх наркотикiв. Тому заборона реклами, спонсорства,
акцiй та iнших видiв маркетингу тютюну є однiєю з найефективнiших
форм боротьби з тютюновою епiдемiєю. За ст. 13 РКБТ сторони зобов’язуються ввести повну заборону реклами, стимулювання продажiв
тютюну та спонсорства, або виходячи iз власних конституцiйних
принципiв якомога повнiше їх обмежити. До прикладу, комплекснi
заборони дiють у Норвегiї, Новiй Зеландiї, Таїландi, Iранi, Єменi, Йорданiї, Мадагаскарi, Пiвденно-Африканськiй республiцi, Кенiї,
Об’єднаних Арабських Емiратах, Єгиптi, Iталiї, Шотландiї, Уругваї,
Панамi [10, с. 51–54].

Рис. 1. Зразки попереджувального маркування на пачках сигарет в Уругваї (2006 р.).
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Таблиця 1. Динамiка акцизних ставок та обсяги продажу сигарет
у Пiвденно-Африканськiй республiцi в 1980–2007 рр.

Рiк

1980 1986 1990 1991 1992 1995 1999 2003 2007

Акцизна ставка
(% вiд вартостi
пачки)

40

26

20

22

20

23

25

33

38

Продано
сигарет,
млн. пачок

0,9

1,5

1,8

1,8

1,9

1,7

1,4

1,25

1,3

Найкращий ефект щодо зниження попиту на тютюн дає пiдвищення податкiв та цiн на нього (Raise). Експертами пiдраховано:
десятивiдсоткове пiдвищення акцизного збору на тютюн скорочує
попит на нього на чотири вiдсотки. Це наочно проiлюстровано у
Таблицi 1 на прикладi Пiвденно-Африканської республiки упродовж
1980–2007 рр. [6, с.41].
У Ст. 6 РКБТ особливу увагу акцентовано на цiновiй полiтицi держав-учасниць Конвенцiї. Кожна сторона зобов’язана застосовувати таку податкову полiтику щодо тютюнових виробiв, яка
скорочуватиме їх вживання [10, с. 19, 62]. Що стосується України,
варто вiдзначити законодавчу iнiцiативу мiнiстра охорони здоров’я
М. Полiщука (2005 р.) «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров’я
населення». Цей законопроект, фактично, став початком масштабних
законодавчих нововведень, пiсля прийняття яких рiвень курiння в
Українi за 2005–2010 рр. серед чоловiкiв знизився з 67% до 50%, а
серед жiнок — з 20% до 11% [3, с. 8].
Висновки. Щороку тютюнова епiдемiя забирає життя мiльйонiв людей. Це повнiстю вiдворотна смертнiсть, а також генетичнi та
фiнансовi збитки, яких можна уникнути, запровадивши комплекснi
законодавчi та просвiтницькi заходи. Упродовж останнiх 15 рокiв
свiтова спiльнота на чолi з ВООЗ робить важливi кроки на шляху скорочення рiвня тютюнопалiння на планетi. У 2002–2008 рр.
було втiлено ряд глобальних протитютюнових проектiв. У 2003 р.
прийнято Рамкову Конвенцiю iз боротьби проти тютюну [10]. Також
розроблено комплекс заходiв MPOWER як iнструмент виконання
Конвенцiї.
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Перспектива наукового дослiдження соцiальних наслiдкiв тютюнопалiння для багатьох країн, у тому числi України, дуже велика.
Вона продиктована, передусiм, потребою пiдвищення низьких показникiв здоров’я населення, що уможливлюється шляхом скорочення
рiвня вживання тютюну. Головну увагу слiд придiлити розробцi
просвiтницьких програмам для дiтей, пiдлiткiв та молодi, котрi є
основними споживачами тютюну.
Деякi iнструменти боротьби з тютюном можна використати для
боротьби iз вживанням алкоголю. Наприклад, нанесення текстових
попереджень та графiчних зображень ушкоджених органiв (мозок,
печiнка, шлунок та iншi) на пляшки зi спиртними отрутами зробить їх естетично менш привабливими. Пiдвищення цiн та акцизних
ставок на спиртне знизить їх цiнову доступнiсть, що автоматично
скоротить рiвень вживання алкоголю дiтьми i дитячого алкоголiзму
в Українi. Повна заборона реклами алкоголю, просвiтницька полiтика, промоцiя тверезого способу життя можуть змiнити уявлення
суспiльства про цей наркотик i дати можливiсть усвiдомити переваги
пiдтримання тверезого стану свiдомостi й тiла. На думку автора,
подiбнi заходи дозволять нашiй державi зробити важливий крок
на шляху до витверезнення України — необхiдної умови нашого
добробуту.
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