
1 
 

Маніфест за майбутнє без тютюну 
У 2008 році небайдужі громадяни України ухвалили «Маніфест проти куріння», в якому 

оголосили війну курінню. Наразі небайдужі громадяни Україні проголошують, що вони мають 

намір і натхнення здобути перемогу у цій війні. 

Наша мета – зробити Україну вільною від пов’язаних зі вживанням тютюну хвороб, смертей та 

залежності. І ми маємо зробити це не через засудження тих, хто колись почав курити і зараз не 

здатен це припинити. Ми хочемо створити такі умови, щоб нові покоління українців просто не 

захотіли курити, а нинішні курці отримали стимули й можливості звільнитися від куріння. 

Досягнення цієї мети є цілком реалістичним і спирається на перелічені нижче факти: 

1. Жодна людина, яка ніколи не курила, не отримує задоволення від вдихання ядучого 

тютюнового диму. Фактично сучасне суспільство змушує людей починати курити, натякаючи, 

що куріння нібито може допомогти у спілкуванні або у вирішенні деяких емоційних проблем, 

хоча люди, які ніколи не курили, вирішують такі проблеми і успішно спілкуються. 

2. Кожна людина, яка курить, знає, що вживання тютюну є шкідливим для її здоров’я. 

Опитування показують, що дві третини курців відверто кажуть, що хочуть припинити курити, а 

решта просто не наважуються визнати, що були б раді знову стати некурцями. 

3. Жоден курець не хоче, щоб його діти вживали тютюн. Тому навіть курці згодні підтримати 

жорсткі заходи, які здатні запобігти споживанню тютюну серед молоді. 

4. Кожна людина має бути захищена від чужого тютюнового диму, бо безпечного рівня 

тютюнового диму в повітрі не існує. Право людей дихати чистим повітрям має незаперечний 

пріоритет перед правом інших людей забруднювати повітря токсичними речовинами заради 

вгамування нікотинової залежності. 

5. Безпечних тютюнових виробів або безпечного рівня вживання тютюнових виробів не існує. 

Більш того, виробники тютюнових виробів намагаються всіляко підвищити привабливість 

тютюнових виробів та їхню здатність спричинити залежність.  

6. Витрачання грошей на тютюн є економічно безглуздим. Державний бюджет отримує від 

курців величезні суми через оподаткування тютюнових виробів. Проте коли курці починають 

хворіти на спричинені тютюном хвороби, виявляється, що медицина за жодні кошти не здатна 

вилікувати ці хвороби. У багатьох випадках державні та приватні кошти витрачаються лише на 

те, щоб подовжити страждання людини, яка повільно вмирає від спричиненої тютюном 

хвороби. Тютюнокуріння є частою причиною пожеж, призводить до спалювання тонн паперу 

та інших речовин, які можна було б використати для корисних цілей. 

7. Тютюнова рослина стала ворожою для довкілля. Функція нікотину в рослині – це отрута для 

комах. Споживання тютюну призводить до вирубки лісів, забруднення повітря у місцях 

перебування людей через куріння й спричинені тютюном пожежі, до забруднення довкілля 

добривами, викидами тютюнових фабрик, недопалками та іншими відходами. 

8. Виробники тютюнових виробів грабують, обманюють та вбивають своїх клієнтів. Єдина мета 

виробників тютюнових виробів – прибутки їхніх акціонерів. Єдине джерело цих мільярдних 

прибутків – це гроші споживачів тютюнових виробів. Заради грошей виробники свідомо 

обманюють своїх клієнтів, підвищуючи зовнішню привабливість тютюнових виробів та 

маніпулюючи їхнім внутрішнім складом задля утримання споживачів. Коли ж клієнт вмирає від 

споживання тютюнових виробів, єдине, що турбує виробників тютюну, – це як знайти йому 
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заміну. Чим більше людей тютюнові корпорації роблять залежними і врешті вбивають, тим 

більше грошей вони отримують. 

9. Якщо уявити, що тютюнові вироби зараз представлені на ринок з усіма вже відомими 

наслідками їхнього споживання, жоден уряд у світі не дозволив би їх вільний обіг. Через 

історичні причини та значне поширення споживання тютюну в сучасному суспільстві повна 

заборона тютюнових виробів поки що не є можливою, проте регулювання виробництва 

тютюнової продукції має принципово відрізнятися від регулювання інших споживчих товарів, 

бо всі тютюнові вироби завдають шкоди за будь-якого способу вживання.  

10. Час виправити історичну помилку людства і назавжди позбутися тютюну. Розвиток людства, 

серед іншого, зумовлений здатністю людей відмовлятися від непотрібних явищ та речей, таких 

як жертвоприношення, рабство, віспа, спалення китового жиру для освітлення вулиць тощо. 

Наші нащадки ще будуть дивуватися дикунській звичці тютюнокуріння своїх пращурів. 

Україна має приєднатися до тих країн, які вже поставили собі за мету 

стати вільними від тютюну 
Фінляндія у 2010 році ухвалила «Тютюновий акт», у якому задекларовано покласти край 

споживанню тютюну в країні. Згодом уряд підтримав заклик досягти цієї мети до 2040 року. Для її 

досягнення у 2013 році розроблено детальні пропозиції: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114672/URN_ISBN_978-952-302-116-7.pdf?sequence=1.  

Уряд Нової Зеландії у 2011 році підтримав намір зменшити до 2025 року поширеність 

тютюнокуріння до мінімальних рівнів, аби країна стала фактично вільною від тютюну: 

http://www.parliament.nz/resource/en-

nz/49DBHOH_PAP21175_1/9f015010d386fe11050cddfbb468c2a3f5b0cb89. 

Ірландія у 2013 році ухвалила комплексну антитютюнову стратегію, яка ставить за мету зробити до 

2025 року країну «вільною від тютюну», тобто країною, де курять менше 5% населення: 

http://static.rasset.ie/documents/news/tobacco-free-ireland.pdf. 

Шотландія у 2013 році поставила за мету до 2034 року створити вільне від тютюну покоління, за 

допомогою реалізації комплексу заходів, які дадуть змогу зменшити поширеність тютюнокуріння 

серед дорослого населення до рівня менше 5%. http://www.gov.scot/Resource/0041/00417331.pdf.  

У 2011 році неурядові організації Канади запропонували план дій, здатний зробити країну вільною 

від тютюну до 2035 року: http://www.cpha.ca/uploads/positions/position-paper-tobacco_e.pdf.  

Новий уряд Канади у 2015 році вже підтримав деякі з цих дій: http://www.cbc.ca/news/health/end-

game-smoking-rates-canada-1.3414199.  

У вересні 2013 року в Індії, за участі генерального директора ВООЗ Маргарет Чен, пройшла 

міжнародна конференція http://www.endgameconference2013.in/ , яка ухвалила Декларацію «До 

вільного від тютюну світу». Декларація проголосила намір зробити ХХІ сторіччя останнім періодом 

в історії, коли тютюн буде шкодити людям. У Декларації конференції запропоновано комплекс 

стратегій, які мають зменшити споживання тютюну серед населення до рівня менше 5%, що буде 

вважатися переломним моментом у денормалізації тютюну, після чого країни зможуть 

запровадити інші заходи, щоб повністю позбутися всіх форм вживання тютюну. 

Повноважні представники країн Європейського регіону ВООЗ, включаючи Україну, схвалили у 

вересні 2015 року «Дорожню карту», яка ставить за мету зробити тютюнокуріння явищем 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114672/URN_ISBN_978-952-302-116-7.pdf?sequence=1
http://www.parliament.nz/resource/en-nz/49DBHOH_PAP21175_1/9f015010d386fe11050cddfbb468c2a3f5b0cb89
http://www.parliament.nz/resource/en-nz/49DBHOH_PAP21175_1/9f015010d386fe11050cddfbb468c2a3f5b0cb89
http://static.rasset.ie/documents/news/tobacco-free-ireland.pdf
http://www.gov.scot/Resource/0041/00417331.pdf
http://www.cpha.ca/uploads/positions/position-paper-tobacco_e.pdf
http://www.cbc.ca/news/health/end-game-smoking-rates-canada-1.3414199
http://www.cbc.ca/news/health/end-game-smoking-rates-canada-1.3414199
http://www.endgameconference2013.in/
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минулого: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/282962/65wd10e_Tobacco_150475.pdf?ua=1 . 

Тютюнова епідемія в Україні 
Поширеність тютюнокуріння в Україні поступово зростала за часів СРСР [1], зокрема виробництво 

сигарет на душу населення у 1940–1990 роках зросло в Україні втричі. Після стрімкого падіння під 

час економічних негараздів початку 1990-х років з 1993 року виробництво та продаж сигарет в 

Україні почали стрімко зростати. Це було значною мірою зумовлено тим, що тютюнову галузь в 

Україні стали контролювати транснаціональні тютюнові корпорації, які задіяли розроблені у 

західних країнах методи маркетингу. За оцінками самих тютюнових компаній, споживання сигарет 

в Україні (включаючи контрабанду) в середині 1990-х становило 60–65 млрд сигарет, а в середині 

2000-х років воно зросло до 85–90 млрд. Обіг оподаткованих сигарет за ці роки зріс із 40 мільярдів 

у 1996 році до 124 мільярдів у 2007-му. З початку 2000-х років нелегальне вивезення сигарет із 

України перевищує нелегальне ввезення: у 2008 році, за деякими оцінками, до 40 мільярдів 

вироблених в Україні сигарет було нелегально вивезено в інші країни, погіршуючи стан тютюнової 

епідемії в цих країнах. 

За даними проведеного у 2005 році Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 

опитування, в Україні щоденно курили 62% чоловіків і 17% жінок, загалом 37% населення від 15 

років [2]. Відповідно до звіту ВООЗ [3], у 2006 році Україна посідала четверте місце у світі за 

поширеністю тютюнокуріння, поступаючись лише Греції, Науру та Росії.  

Перший суттєвий крок у протистоянні тютюновій епідемії в Україні було зроблено у вересні 2005 

року, коли за ініціативи голови комітету з охорони здоров’я Верховної Ради М.Є.Поліщука та за 

підтримки громадських організацій було ухвалено Закон України «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» [4], 

який в подальші роки кілька разів змінювали та доповнювали, на жаль, не завжди в бік посилення. 

Цей закон, зокрема, започаткував перші заходи щодо звільнення громадських місць від 

тютюнового диму, а також запровадив досить великі (30%) й різноманітні попередження на 

тютюнових пачках. 

У 2006 році Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну [5] – перший 

у світі міжнародний правовий договір у сфері громадського здоров’я, що накладає юридичні 

зобов'язання. Мета цієї Конвенції та її протоколів полягає в захисті нинішнього та прийдешніх 

поколінь від руйнівних наслідків для здоров’я людей, а також від соціальних, екологічних та 

економічних наслідків вживання тютюну і впливу тютюнового диму. 

Підвищення середнього акцизного навантаження на пачку сигарет із 0,5 до 3 гривень у період із 

серпня 2008 року по липень 2010-го (у 6 разів за 2 роки) призвели як до суттєвого зменшення 

поширеності куріння, так і до зростання надходжень до державного бюджету від тютюнових 

акцизів: з 2,5 млрд гривень 2007 року до 13,1 млрд у 2010-му, або на 424% за три роки, при 

зменшенні обсягу оподаткованих сигарет зі 125 млрд до 95 млрд. Поширеність тютюнокуріння 

серед людей, старших за 15 років, зменшилася з 37% 2005 року до 26% 2010-го [6]. 

Протягом 2011–2012 років було ухвалено такі закони: (1) про заборону тютюнової реклами, який 

набув чинності 16 вересня 2012 року [7]; (2) про запровадження великих (50% площі пачки) 

попереджень з малюнками на тютюнових упаковках, який набув чинності 4 жовтня 2012 року [8]; 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/282962/65wd10e_Tobacco_150475.pdf?ua=1
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(3) про звільнення закладів громадського харчування та інших місць від тютюнового диму (набув 

чинності 16 грудня 2012 року) [9].  

Завдяки всім цим заходам, за даними Держстату України [10], кількість курців серед населення 

України віком понад 12 років скоротилася з 10,1 млн осіб у 2008 році до 7,25 млн у 2014-му (без 

урахування тимчасово окупованої території Криму). Загалом за шість років (2008–2014) 

поширеність куріння серед населення України скоротилася на 18%. Найвищі темпи скорочення 

куріння спостерігалися серед молоді віком 18–29 років: з 34 до 23%, тоді як серед осіб старшого 

віку темпи скорочення були повільнішими: з 26 до 22%. Поширеність щоденного куріння серед 

підлітків 16–17 років зменшилася до 3,6%, тоді як у 2000 році цей показник становив 16,3%. 

За даними п’ятого Звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я 2015 року про тютюнову 

епідемію [11], Україна була лідером за фактором зменшення цінової доступності сигарет у період 

2008–2014 років. Зменшення цінової доступності та інші заходи контролю за тютюном стали 

головними факторами того, що розрахований ВООЗ стандартизований показник поширеності 

тютюнокуріння в період 2006–2013 років зменшився в Україні з 45 до 30,7, або на 32%.  

За даними звіту МОЗ [12], зменшення поширеності активного й пасивного куріння в Україні у 2005–

2012 роках супроводжувалося суттєвим скороченням захворюваності і смертності від емфіземи, 

астми та інших респіраторних хвороб в Україні. Зменшення смертності в Україні від деяких інших 

хвороб, зокрема від інсульту та інших хвороб системи кровообігу, туберкульозу, смертей на 

пожежах, синдрому раптової смерті немовляти та деяких інших хвороб, також є наслідком 

зменшення поширеності куріння.  

Проте тягар тютюнових смертей залишається надзвичайно великим. За оцінками Оксфордського 

університету [13], у 2010 році від спричинених тютюном хвороб в Україні померли близько 63 

тисяч людей, що складало 9% від загальної смертності. Людина, яка померла через вживання 

тютюну, в середньому втрачала 16 років життя. 

Обсяги реалізації сигарет в Україні скоротилися зі 124 млрд у 2008 році до 75 млрд у 2013-му, або 

на 40% за п’ять років. Це було зумовлено не лише зменшенням споживання тютюну в країні, а й 

скороченням нелегального вивезення сигарет з України. 

Проте в останні роки темпи подолання тютюнової епідемії значно уповільнилися: у 2013–2015 

роках обсяги реалізації сигарет майже не зменшилися. За даними опитувань КМІС, хоча у період з 

лютого 2013 року по грудень 2015-го поширеність щоденного тютюнокуріння серед людей, 

старших 18 років, скоротилася, зокрема серед чоловіків з 44,6 до 42,4%, а серед жінок з 11,2 до 

9,0%, проте відмінності не були статистично значущими.  

Ці дані показують, що заходи, проведені у 2005–2015 роках, були ефективними щодо подолання 

тютюнової епідемії, проте потенціал деяких із цих заходів майже вичерпаний, бо вони не 

підкріплені державними ресурсами. Затверджена у 2009 році Державна цільова соціальна 

програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року 

[14] не була профінансована з бюджету, а в 2011 році уряд М.Азарова скасував її. 

Аби зробити Україну вільною від тютюну, потрібно задіяти широкий комплекс заходів, що 

включатимуть як подальше творче використання тих заходів, котрі вже дали можливість зменшити 

споживання тютюну в Україні, так і нові підходи, які довели свою ефективність в інших країнах, але 

поки що не були застосовані в Україні. 
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Ми звертаємося до органів влади в Україні: 
1. Органи влади мусять, нарешті, серйозно поставитися до хвороб і смертей, які спричиняє 

вживання тютюну, і почати використовувати власні ресурси для подолання тютюнової 

епідемії в Україні. Доходи державного бюджету від тютюнових акцизів у 2015 році 

становили 22,2 млрд гривень, а витрати на подолання тютюнової епідемії – 0 гривень. 

Джерело доходів бюджету – це не рахунки транснаціональних тютюнових корпорацій, це 

гаманці українських курців, але за їхні кошти влада має запропонувати щось більше, ніж 

нібито безкоштовна медична допомога. Найкращою інвестицією для курців є витрати не на 

їх лікування, а на створення ефективних і доступних служб допомоги тим курцям, які хочуть 

припинити куріння, а також на заходи, які спонукають до цього курців (наприклад, 

зростання ставок акцизу, які створюють економічний стимул для припинення куріння).  

2. Потрібно ухвалити державну програму з контролю за тютюном, забезпечивши її 

фінансовими, людськими та іншими ресурсами в бюджеті 2017-го та подальших років. 

Майже всі заходи контролю за тютюном, які здійснювалися в Україні в попередні роки, 

проводилася за фінансової підтримки ВООЗ та інших міжнародних донорів. Слід зрозуміти, 

що скорочувати споживання тютюну ми маємо не лише на вимогу Світового банку або 

Директив ЄС. Це потрібно людям, які живуть в Україні, а міжнародні організації лише 

допомагають знайти найбільш ефективні та рентабельні шляхи для подолання тютюнової 

епідемії. Колишні керівники України вихвалялися досягненнями у скороченні рівнів 

тютюнокуріння, проте не виділяли для цього коштів і навіть скасували Державну програму 

зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення. Наразі в Україні немає 

національної програми або плану контролю за тютюном. 

3. Встановити чіткі індикатори просування країни до звільнення від тютюну для 

відстежування ефективності запроваджених заходів і, за необхідності, їх посилення, 

зміни або доповнення. 

Ми закликаємо депутатів Верховної Ради України 

Визнати, що будь-які законодавчі акти, що стосуються тютюну, мають розглядатися виходячи з 

пріоритету захисту здоров’я і звільнення країни від тютюну. Тому при розгляді у ВРУ будь-яких 

питань, що прямо чи опосередковано стосуються тютюну (включаючи розмір ставок акцизу на 

тютюнові вироби), профільним комітетом має бути Комітет з охорони здоров’я.  

Визнати, що будь-які тютюнові вироби принципово відрізняються від інших споживчих товарів, 

оскільки вони шкодять здоров’ю та спричиняють залежність за будь-якого їх використання. 

Регулювання тютюнових виробів має бути спрямоване на те, щоб заохотити людей відмовитись 

від вживання тютюнових виробів або й ніколи не починати його. 

Визнати, що оскільки інтереси тютюнових корпорацій є повністю протилежними інтересам 

захисту здоров’я людей, представники тютюнових корпорацій та пов’язаних із ними організацій 

не мають права брати участь в обговоренні проектів будь-яких законодавчих актів, пов’язаних із 

тютюном. 

Ми пропонуємо ухвалити зазначені нижче зміни до законодавства: 

Оподаткування та обмеження обігу тютюнових виробів: 

 Передбачити щорічне збільшення податків на всі тютюнові вироби, щоб суттєво зменшити 

їхню цінову доступність, враховуючи інфляцію і рівень доходів населення. Зокрема 
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передбачити на найближчі роки ухвалення таких мінімальних ставок акцизу на 30% вище 

рівня інфляції. 

 Затвердити, що всі тютюнові та немедичні нікотинові вироби мають обкладатися 

приблизно однаковим акцизним податком, оскільки всі вони є небезпечними для 

здоров’я. 

 Ратифікувати міжнародний Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими 

виробами. 

 Заборонити продаж тютюнових виробів через Інтернет. 

 Заборонити продаж тютюнових виробів у магазинах безмитної торгівлі та провезення 

тютюнових виробів приватними особами при перетині кордону України. 

 Запровадити, за прикладом Угорщини 

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1200134.TV , державну неприбуткову 

монополію на оптовий продаж тютюнових виробів і поступово скорочувати мережу 

роздрібної торгівлі цими виробами. 

 Доповнити чинну заборону на продаж тютюнових виробів неповнолітнім довічною 

забороною на продаж таких виробів всім особам, які народжені після визначеного року 

(наприклад, у XXI столітті). 

Захист від тютюнового диму та тютюнових відходів 

Звільнення робочих та громадських місць від тютюнового диму не лише захищає некурців від 

нього, але й допомагає тим, хто не курить, не починати курити, а тим, хто припинив курити, 

втриматися від спокуси закурити знову. Для цього потрібно доповнити чинне законодавство 

такими нормами: 

 Запровадити повний захист від тютюнового диму в усіх робочих та громадських 

приміщеннях без виключень, визначивши приміщення відповідно до рекомендацій РКБТ, а 

саме: «приміщення – будь який простір, обмежений дахом та однією чи більше стінами, 

незалежно від матеріалу конструкції та від того, чи має така конструкція постійний 

чи тимчасовий характер». 

 Заборонити курити в усіх автомобілях, де знаходяться діти та люди, народжені після 

визначеного року. 

 Запровадити адміністративну відповідальність за забруднення недопалками та іншими 

відходами вживання тютюну. 

Захист дітей та інших споживачів від усіх форм введення в оману рекламними та 

промоційними заходами: 

 Усунути з тютюнових пачок всі елементи, які можуть збільшити їхню привабливість. 

 Заборонити тютюновим компаніям надавати будь-яку фінансову або іншу підтримку будь-

яким підприємствам та організаціям, включаючи оптових чи роздрібних продавців 

тютюнових виробів. 

 Заборонити викладки тютюнової продукції в тих місцях торгівлі, де їх можуть побачити діти 

та люди, народжені після визначеного року. 

Особливий режим регулювання для тютюнових виробів, що відрізняється від регулювання 

інших споживчих товарів: 

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1200134.TV
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 Заборонити будь-які ароматичні, смакові та інші добавки, які збільшують привабливість 

тютюнових виробів для молоді. 

 Заборонити будь-які добавки до тютюну, які змінюють кислотність (pH) тютюнового диму 

або іншим чином підвищують здатність тютюнових виробів спричиняти залежність від них. 

 Заборонити обіг будь-яких виробів, які містять нікотин, крім тих, що отримали дозвіл МОЗ 

на використання як лікарський засіб. 

Ми звертаємося до органів виконавчої влади 

Виконувати покладені на згадані органи чинним законодавством повноваження, спрямовані на 

захист людей від тютюнової епідемії. 

 Вулична торгівля тютюновими виробами має бути ліквідована. Досвід таких міст, як 

Львів, Вінниця та інші, показує, що це цілком реально.  

 Робочі та громадські місця мають бути звільнені від тютюнового диму. Більшість курців 

виконують норми закону не через страх покарання, а через розуміння шкідливості 

тютюнового диму для оточуючих. Суворе та гласне покарання порушників допоможе всім 

курцям і некурцям сприйняти відсутність тютюнового диму в робочих та громадських 

місцях як абсолютну соціальну норму. Органи державної влади мають забезпечити 

контролюючі органи відповідними людськими та іншими ресурсами.  

Вимагати посилення повноважень у тих випадках, коли чинне законодавство не дозволяє 

ефективно протидіяти тютюновій епідемії. Зокрема, пропонуємо запровадити кримінальну 

відповідальність за контрабанду тютюнових виробів, продаж сигарет дітям або їх купівлю для 

дітей (включаючи людей, народжених після визначеного року), а також надати відповідним 

громадським організаціям повноваження на здійснення певних функцій контролю. 

Для протидії незаконній торгівлі створити непідконтрольну тютюновій індустрії систему 

простежування обігу тютюнових виробів. 

Ми закликаємо депутатів органів місцевого самоврядування 

Користуватися тими правами щодо запровадження заходів захисту людей від тютюнового 

диму, які надає чинне законодавство і які вже були запроваджені в Черкасах та інших містах. 

Вимагати від ВРУ ухвалення таких змін до законодавства: 

 Надання органам місцевого самоврядування прав на регулювання торгівлі тютюновими 

виробами на відповідній території, зокрема права обмежувати кількість ліцензій на право 

роздрібної торгівлі тютюновими виробами, а також права збільшувати вартість такої 

ліцензії. 

 Надання органам місцевого самоврядування прав на введення додаткових обмежень на 

куріння тютюнових виробів, особливо в тих місцях, які відвідують діти, наприклад, у 

парках, на пляжах тощо, за умови, що органи місцевого самоврядування забезпечать 

належний контроль за виконанням таких обмежень. 

Ми закликаємо при проведенні реформи системи охорони здоров’я в Україні 

Визнати, що допомога у припиненні куріння є однією з найбільш рентабельних дій системи 

охорони здоров’я з точки зору подовження здорового життя. Виходячи з цього, потрібно: 
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 Запровадити форми фінансового заохочення всіх медичних працівників, які ефективно 

допомагають своїм пацієнтам відмовитися від вживання тютюну. 

 Організувати навчання теперішніх та майбутніх медичних працівників ефективним 

методам допомоги у припиненні куріння. 

 Оснастити сімейних та інших лікарів обладнанням, яке дозволяє визначати статус пацієнта 

щодо куріння. 

 Передбачити фіксацію статусу пацієнтів щодо куріння та зміни такого статусу у формах 

медичної документації та звітності й проводити узагальнення та аналіз отриманих даних. 

 При запровадженні медичного страхування передбачити підвищений розмір страхових 

ставок для тих людей, які продовжують курити. Також передбачити повну компенсацію зі 

страхових фондів усіх витрат на ліки та консультації, які допомогли повністю відмовитися 

від вживання тютюну. 

 Забезпечити підготовку та публікацію щорічних звітів про стан подолання тютюнової 

епідемії в Україні, надавши необхідні ресурси для проведення відповідних опитувань та 

інших досліджень. 

Ми закликаємо всіх медичних працівників 

Визначати у кожного свого пацієнта курильний статус (включаючи пасивне куріння) і 

наполегливо рекомендувати всім пацієнтам, котрі активно або пасивно наражаються на 

тютюновий дим, звільнитися від тютюнової загрози. 

Не враховувати курильний статус пацієнта (включаючи пасивне куріння) – це не професійно, бо 

компоненти тютюнового диму ускладнюють і обтяжують перебіг майже всіх захворювань. 

Не надавати пацієнтам, які курять або пасивно наражаються на тютюновий дим, дієвої поради про 

те, як позбутися впливу тютюнового диму, – це не етично, бо відмова від куріння реально 

поліпшує здоров’я пацієнтів будь-якого віку та при будь-якій хворобі. Особливо це стосується 

дітей, які змушені дихати тютюновим димом. 

Якщо ж лікар курить сам, це означає, що він свідомо не дбає про власне здоров’я і навряд чи 

прагне дбати про здоров’я своїх пацієнтів. Ми вважаємо, що всі пацієнти мають право знати, чи 

курить лікар, і відмовлятися від послуг тих лікарів, які не дбають про власне здоров’я.  

Ми закликаємо керівників і працівників всіх підприємств та закладів 

Забезпечити дієвий захист від тютюнового диму в усіх приміщеннях та на інших робочих місцях не 

через страх покарання, а як прояв турботи про здоров’я працівників та підвищення їхньої 

працездатності. 

Ми звертаємося до некурців 

Держава не зможе захистити ваше право на чисте повітря, якщо ви не будете захищати це право 

самі. Досвід показує, що ввічливе, проте наполегливе прохання не курити у тих місцях, де це 

шкодить іншим людям, зазвичай сприймається з розумінням, і курці перестають курити. Якщо ж 

курець порушує закон і не реагує не зауваження, повідомляйте відповідним органам влади про 

порушення. Такі повідомлення поступово утворять соціальні норми, які будуть виконуватися без 

будь-якого примусу. 

Захистіть від тютюнового диму тих, хто не здатен зробити це самостійно. Якщо ви бачите батьків, 

які курять поруч із дитиною, попросить їх перестати курити. Врешті ці батьки будуть вам вдячні за 
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це зауваження. Якщо у ваших друзів чи колег не вистачає сміливості зробити зауваження курцю, 

допоможіть їм, і вам знов-таки будуть вдячні. 

Допомагайте курцям відмовитися від куріння. Кинути курити важко, іноді це потребує кількох 

спроб, і курцям потрібне не засудження, а розуміння. Ви не можете кинути курити замість іншої 

людини, але ви можете разом із цією людиною створити такі умови, щоб вона назавжди 

відмовилася від куріння. Результативні спільні дії для припинення куріння лише покращують 

взаємини. 

Ми звертаємося до курців 

Не куріть там, де це може зашкодити іншим людям. Проблему створюють не люди, які 

заважають вам курити, – це ваш тютюновий дим створює проблеми для людей: бруднить їх одяг, 

спричиняє кашель та інші неприємні відчуття. Тому не питайте дозволу курити в присутності інших, 

просто не куріть. Ніхто, яким би ввічливим він не був, не мусить жертвувати своїм здоров’ям 

заради вашої залежності. 

Любіть своїх та інших дітей більше, ніж свої сигарети. Навіть коли ви виходите покурити на 

балкон, частки тютюнового диму залишаються на вашому одязі і потрапляють до організму 

дитини, яка поруч із вами. Подаруйте дітям дорослих, які не курять, і їхня вдячність буде 

безмежною. 

Поважайте некурців. Ви колись самі були некурцем, і, маємо надію, знову станете ним. Тому з 

розумінням сприймайте їхнє прохання не курити. 

Не вірте, що припинити курити «вже пізно», «не на часі» та іншим балачкам, що намагаються 

утримати вас від спроби припинити курити. Наукові дослідження переконливо доводять, що 

повна відмова від куріння позитивно впливає на стан здоров’я в будь-якому віці, при будь-якій 

хворобі, за будь-якого стажу куріння. 

Не кидайте кидати. Ми розуміємо, що відмовитися від куріння непросто. Ви, можливо, вже 

пробували кинути, але почали курити знову. Це трапляється, більшості колишніх курців потрібно 

було кілька спроб для повної відмови від куріння. Важливо лише аналізувати причини попередніх 

зривів і враховувати їх при наступній спробі. 

Ніхто не може припинити курити замість вас, але багато людей здатні вам допомогти 

відмовитися від куріння. Ваші родичі, ваші друзі (якщо вони справжні друзі), відповідні фахівці 

можуть вам допомогти, тож звертайтеся по допомогу – і ви її отримаєте і, нарешті, знову станете 

некурцем. 

Всі разом, дорослі і діти, депутати і лікарі, курці і некурці, ми зробимо нашу 

оселю, нашу громаду, нашу країну вільною від тютюну! 
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