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Cuvânt înainte

România a intrat deja în liga țărilor care plasează controlul consumului de tutun pe lista
priorităților naționale cu impact direct asupra sănătății publice. Fumatul și expunerea la fumul
de țigară reprezintă prima cauză prevenibilă de îmbolnăvire în România și în lume - cei peste
42.000 de români care mor anual datorită unor boli asociate fumatului reprezintă, fiecare în
parte, drame evitabile și față de care avem o responsabilitate uriașă.
În timp ce multe tări ale lumii au exprimat deja obiective clare în această direcție, această
strategie își propune să articuleze aceleași obiective și pentru România, incluzând și un interval
de timp concret în care ne propunem să realizăm aceste elemente. Prioritatea noastră este
legată de toate acele acțiuni care să încurajeze copiii României anului 2016 să aleagă o viață
fără tutun. Prin aceste acțiuni, sperăm să reușim să atingem obiectivul unei prime generații de
români eliberați de această dependență în anul 2035.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv- definit în această stategie ca și prevalență a fumatului
în rândul copiilor de 5% sau mai mică- este necesar să continuăm să promovăm schimbarea
atitudinilor și comportamentelor sociale care să de-normalizeze fumatul ca și stil de viață.
Diminuarea atractivității tutunului, în special în rândul tinerilor, este o parte importantă a
acestui efort.
În timp ce acțiunile detaliate în această strategie se concentrează din motive clare pe prevenție,
suntem, de asemenea, determinați să oferim și soluții și sprijinul necesar celor care vor alege
să se elibereze de povara acestei dependențe. În tot acest efort de reducere a prevalenței
fumatului prin prevenție și asistență de specialitate, trebuie să rămânem axați pe un obiectiv
fundamental, acela de a proteja cetățenii, în special copiii, de efectele expunerii la fumul de
țigară, fie direct, fie indirect, prin fumat pasiv.
Sunt extrem de multe argumente în favoarea unei astfel de strategii pentru dezvoltarea
sustenabilă a României. Inegalitățile sociale din perspectiva sănătății sunt accentuate de
consumul de tutun în special în rândul comunităților defavorizate. Ca atare, este un act necesar
de responsabilitate și asumare să ne asigurăm că generațiile viitoare vor crește într-un mediu
care să le asigure o stare de sănătate corespunzătoare si ne-expuse unor factori de risc majori.
Strategia pe care o lansăm și discutăm astăzi va cere, dincolo de acțiunile specifice,
responsabilitate, asumare și parteneriat - din partea Guvernului României, din partea
Parlamentului României, din partea autorităților locale, dar și din partea societății civile. Mai
mult, va cere o veritabilă angrenare de efort la nivelul comunității - fie că este vorba despre
cetățeni, familii - pentru că doar prin această asumare și implicare directă putem să începem
să creștem, de astăzi, tinerii liberi și sănătoși ai viitorului.
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Preambul

Dr. Margaret Chan
Director General al Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii
Extras din Discursul de deschidere a Conferinţei Mondiale „Tutun sau Sănătate”,
Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite , 18 martie 2015

Ca mesaj cheie către diferitele ţări, permiteţi-mi să mă folosesc de sloganul unei bine cunoscute
campanii de publicitate pentru ţigări: „Don’t be a maybe”/ „Nu spune poate”. Campania a fost
interzisă în câteva ţări bogate pe motivul încălcării codului etic care nu permite publicitatea
către tineri, şi totuşi continuă să fie difuzată nestingherit în statele în curs de dezvoltare, acel
El Dorado al industriei tutunului în căutare de noi pieţe.
Poate controlul tutunului şi-a făcut treaba. Poate implementarea Convenţiei cadru a OMS
pentru controlul tutunului, în vigoare de un deceniu, şi-a atins limitele.
În mare parte datorită măsurilor legislative, fumatul a scăzut drastic în mai multe ţări.
Un raport OMS, lansat cu ocazia acestei conferinţe, arată că proporţia de fumători
bărbaţi scade în 125 de ţări. Interdicţia de a fuma devine norma.
Poate că este destul. Poate este timpul să vedem comunitatea internaţională interesată de alte
cauze de afecţiuni care pot fi prevenite.
Ei bine nu, din multe motive.
Industria tutunului ar fi încântată să asiste la o diminuare a mobilizării controlului, mai ales a
celui legislativ. Investeşte de altfel bani grei ca să se întâmple aşa.
Consumul de tutun creşte cel mai rapid în ţări unde măsurile de control sunt relativ noi. Trebuie
să ne mobilizăm în faţa inamicului şi să nu îl lăsăm să ne înconjoare.
Reducerea în continuare a consumului de tutun este un obiectiv deosebit de atractiv şi care
poate aduce multă satisfacţie. Consumul de tutun este unul din cei mai mari factori de risc
pentru bolile cronice, şi mai ales pentru cancer. De asemenea, poate fi foarte uşor influenţat
de măsurile de control.
Nu-i ascultaţi pe cei care spun că zilele controlului tutunului au apus. Puteţi conta pe industrie
să menţină linia de atac mereu viguroasă. Pe măsură ce lupta pentru controlul tutunului se
mută în tribunale, cele mai recente manevre contestă autoritatea suverană a statelor de a
reglementa în scopul binelui public.
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Industria tutunului şi grupurile sale de frunte vorbesc sus şi tare despre „panta alunecoasă” pe
care ne angajăm. Argumentul lor: pachete neutre pentru ţigări astăzi. La fel pentru ciocolată şi
băuturi carbogazoase mâine.
Nu.
Adevărata pantă alunecoasă este aceasta: lipsirea guvernelor de dreptul lor suveran
de a utiliza legislaţia pentru a îşi proteja cetăţenii de ceea ce le dăunează. Iată o bătălie
care pune faţă în faţă puterea şi autoritatea guvernelor cu forţa corporaţiilor.
Convenţia cadru a fost o victorie pentru supremaţia preocupărilor pentru sănătate asupra
intereselor economice. Nu putem lăsa să ne fie furată această victorie, mai ales acum când
Convenţia cadru intră în al doilea deceniu de aplicare, mergând înainte, din succes în succes.
Ţările care doresc să îşi protejeze cetăţenii prin avertismente vizuale de dimensiuni mai mari
afişate pe pachete sau prin introducerea ambalajelor neutre sunt intimidate de perspectiva
unor procese lungi şi costisitoare cu care le ameninţă industria tutunului. Poate statele, mai
ales cele mai sărace, ar trebui să se încline în faţa acestor ameninţări.
Nu. Sunt prea multe în joc. OMS acţionează cot la cot cu părţile care implementează Convenţia
cadru. Mă aştept ca şi comunitatea reprezentată în această sală să îşi exprime solidaritatea cu
aceste state.
OMS nu se va lăsa intimidată, şi nici dumneavoastră. Nu dispunem de bogăţiile industriei
tutunului, dar noi avem dreptate şi ştim să fim hotărâţi.
În litigiul intentat de Philip Morris împotriva legislaţiei privind pachetele de tutun din Uruguay,
OMS a înaintat o acţiune „amicus curiae” pe lângă Centrul internaţional pentru soluţionarea
litigiilor legate de investiţii.
Şi am plăcerea să vă anunţ că tribunalul responsabil de dosar a acceptat cererea OMS de a fi
auzită ca „amicus curiae”, respingând argumentele industriei tutunului care susţinea că OMS
nu poate avea o poziţie obiectivă. Iată o victorie importantă pentru interesul public.
Legislaţia din Australia în favoarea ambalajelor neutre este şi ea contestată în faţa Organizaţiei
Internaţionale a Comerţului. Poate că pachetele neutre vor cauza toate problemele trâmbiţate
de industria tutunului, printre care o explozie a comerţului ilicit, a infracţiunilor şi chiar a
terorismului.
Nu.
Industria tutunului este complice la comerţul ilicit. Contrabanda este una din strategiile
sale de afaceri. Îndemn toate părţile să ratifice Protocolul pentru eliminarea comerţului
ilicit cu produse din tutun. Avem nevoie de acest instrument juridic.
Vă rog să discutaţi cu preşedinţii şi prim miniştrii dumneavoastră, semnaţi protocolul şi
transformaţi-l în lege.
Avem de-a face cu un standard dublu aici. Industria insistă că nu există dovezi credibile care să
sprijine beneficiile ambalajelor neutre. Şi totuşi unde sunt dovezile care arată că trebuie să ne
aşteptăm la contrabandă, infracţiuni şi alţi „baubau”? Nimic.
Industria a creat un grup de lucru pentru pachetele neutre încă din 1993. În documentele
interne din acea perioadă, industria susţinea categoric că nu dorea introducerea pachetelor
septembrie 2016
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neutre nicăieri în lume, deşi afirma public că ambalajele nu au niciun impact asupra consumului.
Şi atunci de ce se opune?
Putem avea încredere în industria tutunului doar într-un singur domeniu. Forţa cu care se
opune unei măsuri de control este o bună dovadă a eficacităţii acelei măsuri. Dacă vă atacă
virulent, înseamnă că i-aţi lovit acolo unde îi doare. Este valabil pentru taxele pe tutun. Şi
pentru ambalajele neutre.
În ciuda eforturilor industriei de a bloca pachetele neutre, trenul a părăsit deja staţia. Baza
probatorie este solidă şi vine din surse calificate, respectate şi credibile. Mulţumesc tuturor
cercetătorilor care au contribuit. Ştim că ambalajele neutre funcţionează.
Urmând exemplul Australiei, peste 10 state examinează acum introducerea pachetelor neutre.
Chiar acum două săptămâni, Irlanda a devenit a doua ţară care a legiferat în acest domeniu.
Regatul Unit, Burkina Faso şi Noua Zeelandă urmează pe lista statelor celor mai avansate din
acest punct de vedere. Dar nici altele, ca Chile, Panama, Franţa, Norvegia şi Turcia nu rămân
în urmă.
Interzicerea publicităţii şi promovării tutunului, precum şi a sponsorizărilor nu poate fi
suficientă atât timp cât siglele colorate şi alte elemente de branding continuă să acţioneze ca
nişte agenţi de vânzare din umbră.
Şi mai am un mic sfat final. Agenţia de publicitate care a creat campania „Don’t be a maybe”
şi-a afişat cu mândrie strategia bazată pe întărirea valorilor mărcii, şi anume “be true, bold,
and forever forward” / „fii sincer, îndrăzneşte şi priveşte mereu înainte”.
Nu sunt sigură că industria tutunului are prea multe valori, însă cred ca aceste cuvinte pot fi
obiectivele potrivite pentru controlul tutunului.
Să ne asumăm cu sinceritate adevărul, dovezile arată că tutunul ucide.
Să îndrăznim să implementăm Convenţia Cadru.
Să privim mereu înainte, să fim cu un pas în faţa „Big Tobacco”.
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A. Introducere

Strategia „2035 – Prima Generaţie fără Tutun a României” este un document de angajament dar
şi un program de lucru propus de reprezentanţi ai societăţii civile şi ai societăţilor profesionale
ale medicilor cu scopul de a contribui la apărarea dreptului la viaţă şi la sănătate al cetăţenilor
români, adulţi şi copii, prin îndepărtarea celui mai important factor de risc evitabil pentru
bolile cronice, consumul de tutun.
Strategia „2035 – Prima generaţie fără tutun a României” a fost realizată în conformitate cu
principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale de Sănătate 2014 – 2020 şi detaliază măsurile
de combatere a consumului de tutun prevăzute în Planul multianual integrat de promovare a
sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.
Obiectivul principal al acestei strategii este reducerea consumului de tutun la minimum
posibil, adică la 5% din populaţie, prag considerat de OMS ca fiind echivalent cu „finalul
jocului devastator cu tutunul”, într-un interval de timp rezonabil.
Documentul propune o serie de măsuri care urmăresc ca adolescenţii să aleagă să nu înceapă
să fumeze, astfel încât copiii care se vor naşte începând cu anul 2017 să devină prima generaţie
liberă de tutun. Astfel, anul 2035 fiind anul începând cu care vor putea cumpăra legal produse
din tutun, putem spera ca acel an să marcheze noua generaţie fără tutun deoarece tinerii
respectivi vor alege să nu consume tutun.
Strategia pune accent pe prevenţia debutului consumului de tutun şi pe protecţia copiilor şi
adolescenţilor faţă de efectele devastatoare ale tutunului, fiind cunoscut faptul că endemia
tabagică este întreţinută de generaţiile de tineri care continuă ”să cocheteze” cu tutunul. Deşi
sunt incluse şi măsuri care vizează încurajarea abandonării produselor din tutun, documentul
nu are în vedere interzicerea fumatului în România şi nici stigmatizarea persoanelor care
consumă tutun deoarece este recunoscut faptul că acest comportament este întreţinut de
dependenţa de nicotină, o boală cu determinism genetic şi epigenetic.
Politicile de reducere a consumului de tutun sunt un element central în respectarea dreptului
la viaţă şi a dreptului la asigurarea celor mai înalte standarde de sănătate deoarece este
recunoscut faptul că a te bucura de o viaţă mai lungă şi mai sănătoasă presupune şi lipsa
ameninţării efectelor devastatoare ale fumatului activ şi pasiv. În cazul României, consumul
de tutun este una dintre provocările cele mai importante de sănătate publică datorită rolului
covârşitor pe care îl are în producerea şi perpetuarea bolilor cronice, principala cauză de
dizabilitate şi deces.
• În România, principalele cauze de deces sunt reprezentate de bolile cardiovasculare
şi tumorile maligne, urmate îndeaproape de bolile respiratorii. Aceleaşi afecţiuni sunt
principalii responsabili de scăderea calităţii vieţii cetăţenilor, indicator evaluat prin anii
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potenţiali de viaţă sănătoasă pierduţi prin dizabilitate sau deces prematur şi care se
manifestă concret în speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani (de asemenea în scădere).
Fiind boli cronice şi netransmisibile, reducerea poverii pe care o induc atât la nivel
individual cât şi al societăţii în ansamblul ei, se poate face doar prin corectarea cauzelor
evitabile ce le determină, şi anume a comportamentelor non-sanogene.
• Consumul de tutun este recunoscut pe plan mondial a fi cea mai importantă cauză
evitabilă a bolilor cronice astfel încât reducerea lui se asociază cu cea mai semnificativă
îmbunătăţire a indicatorilor care reflectă calitatea vieţii. Scăderea prevalenţei bolilor
cardiovasculare şi a cancerelor se observă în ţările care au aplicat consecvent măsuri
comprehensive de control al tutunului, fapt ce s-a asociat şi cu creşterea duratei de viaţă
sănătoasă.
• În România, fumatul este un factor de risc major pentru bolile cronice, contribuind
semnificativ la creşterea numărului de ani sănătoşi pierduţi datorită dizabilităţii şi
decesului prematur. De aceea se consideră că fumatul este una din cauzele principale
ale poverii pentru societate şi individ legată de starea de sănătate.
• Bolile cronice provocate de fumat nu apar imediat ci după 15 – 20 de ani de consum.
Efectele reducerii lui se văd pe termen scurt şi mediu, în special asupra bolilor cardiovasculare,
şi pe termen mediu şi lung, în ceea ce priveşte cancerele şi bolile respiratorii cronice. De aceea,
eforturile societăţii trebuie să aibă în vedere atât încurajarea opririi consumului de tutun cât şi
prevenţia debutului, debut care are loc cel mai frecvent în timpul adolescenţei, până la vârsta
de 18 ani. Concentrarea eforturilor pentru ca un număr cât mai mic de copii şi adolescenţi
să înceapă fumatul este indispensabilă reducerii pe termen mediu şi lung a poverii pe care
o reprezintă cancerul, bolile respiratorii cronice şi bolile cardiovasculare pentru societatea
românească.
Tinerii sunt consideraţi sănătoşi comparativ cu alte grupe de vârstă, însă astăzi adolescenţa
este recunoscută ca un moment critic în cursul vieţii în care se formează numeroase modele
de comportament care ajută la definirea stării actuale de sănătate şi a consecinţelor viitoare
asupra acesteia. Dovezile cele mai recente sugerează că adolescenţii sunt deosebit de
sensibili la influenţele mediului, ceea ce accentuează importanţa adoptării unei abordări a
determinanţilor sociali pentru a înţelege sănătatea şi starea de bine la tineri.
Propunerea Strategiei „2035 – Prima generaţie fără tutun a României” este făcută atât în
contextul în care România a progresat semnificativ în ultimul an în iniţierea schimbării atitudinilor
culturale şi sociale faţă de fumat, prin adoptarea legislaţiei privind interzicerea fumatului în
spaţiile publice închise la sfârşitul anului 2015, cât şi în contextul adoptării măsurilor prevăzute
în Directiva Comisiei Europene nr. 2014/ 40/ EU privind produsele din tutun, măsuri care se
adresează cu precădere descurajării debutului fumatului în rândul copiilor şi tinerilor.
Propunerile cuprinse în Strategia „2035 – Prima generaţie fără tutun a României” ţin cont
de angajamentele interne şi internaţionale ale Guvernului şi Parlamentului României şi se
bazează pe recomandările şi strategiile propuse de organizaţii internaţionale independente
de industria tutunului. De aceea, putem considera că eficacitatea acestor măsuri este deja
dovedită, cu atât mai mult cu cât în multe ţări ale lumii s-au aplicat deja aceste măsuri iar
efectele benefice se pot deja observa.
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Eventualele efecte negative asupra altor domenii ale societăţii, cum ar fi sectorul economic, fie
nu există, fie pot fi evitate printr-o bună corelare a măsurilor sociale şi economice. Experienţa
ţărilor care au aplicat consecvent şi comprehensiv măsurile de reducere a consumului de tutun
ne demonstrează că principiul european de bună guvernare „Sănătatea în toate politicile”
poate fi pus în practică, inclusiv într-un domeniu în care presiunile mediului economic sunt
deosebit de puternice.
Succesul acestei strategii depinde însă de implicarea societăţii în totalitatea ei: autorităţile
guvernamentale centrale şi locale, autorităţile legislative, autorităţile profesionale din
domeniul sănătăţii şi educaţiei, reprezentanţii sectoarelor societăţii civile dar şi înşişi cetăţenii
trebuie să conlucreze şi să se susţină astfel încât tutunul să fie considerat un produs inutil al
trecutului care produce doar suferinţă şi deces prematur.
Construirea unui mediu social şi economic care să favorizeze respingerea consumului de
tutun de către copii şi adolescenţi este posibilă dacă adulţii de azi înţeleg că sănătatea copiilor
depinde şi de comportamentele pe care aceştia şi le însuşesc în prima perioadă a vieţii lor,
adeseori prin imitaţia adulţilor.
De aceea, menţinerea stării native de nefumător poate determina corectarea şi a altor
comportamente nocive precum consumul de alcool sau droguri ilegale, sedentarismul şi chiar
alimentaţia improprie, fiind cunoscut faptul că fumatul este poarta de intrare pentru consumul
drogurilor ilegale şi alcoolului.

Aplicarea Strategiei „2035 – Prima generaţie fără tutun a României”
poate fi considerată o oportunitate unică de a îmbunătăţi starea de
sănătate a generaţiilor viitoare.

B. Starea actual`
Sănătatea copiilor şi adolescenţilor este importantă pentru orice societate, investiţiile pentru
menţinerea ei aducând beneficii sociale şi economice considerabile, dincolo de îmbunătăţirea
obiectivelor specifice sănătăţii. De aceea, Organizaţia Mondială a Sănătăţii – Regiunea Europa
consideră că, indiferent de nivelul economic şi de gradul de dezvoltare socială a unei ţări,
pentru copii şi adolescenţi oricând poate fi făcut mai mult pentru a promova sănătatea şi
starea de bine, într-un mod echitabil.
Grija pentru sănătatea copiilor şi adolescenţilor trebuie să înceapă încă din perioada fetală,
prin asigurarea condiţiilor pentru o sarcină şi naştere normale, astfel încât şi mama şi nounăscutul să beneficieze de cea mai bună stare de sănătate posibilă. Primii trei ani de viaţă,
copilăria şi adolescenţa ridică probleme diferite care necesită soluţii de prevenţie diferite din
partea autorităţilor, societăţii civile şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
septembrie 2016
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Pe baza informaţiilor din studiile ştiinţifice, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a prezentat
în Programul de Lucru 2014 – 2019 priorităţile de acţiune pentru sănătatea copiilor şi
adolescenţilor:
• Asigurare medicală universală;
• Abordarea bolilor netransmisibile, bolilor mentale, violenţei, accidentelor şi
dizabilităţilor, acestea fiind principalele cauze ale afectării sănătăţii copiilor şi
adolescenţilor;
• Abordarea factorilor determinanţi ai stării de sănătate (sociali, economici, de mediu),
aceasta fiind modalitatea de reducere a inechităţilor din domeniul sănătăţii, atât la nivel
naţional cât şi interstatal.
• Astfel, prin acţiuni convergente şi concomitente adresate determinanţilor sociali ai
stării de sănătate (cuprinse de altfel în Strategia Europeană pentru sănătatea copilului
şi adolescentului a OMS), se pot reduce inechităţile în asigurarea serviciilor de educaţie
pentru sănătate şi promovare a sănătăţii, astfel încât fiecărui copil să i se ofere şansa de
a trăi o viaţă sănătoasă.
Consumul de tutun, mai ales cel de ţigarete, nu numai că este principala cauză evitabilă de
mortalitate prematură şi morbiditate ci este şi principala cauză a inegalităţilor în asigurarea
sănătăţii determinate de factori socio-economici: consumul de tutun este mai frecvent în
rândul persoanelor cu nivel socio-economic redus şi accentuează nivelul de sărăcie.
Iniţierea făcându-se în marea majoritate a cazurilor în perioada adolescenţei, perioadă în
care se testează şi se iniţiază şi alte comportamente cu impact asupra sănătăţii (consum de
alcool şi droguri, comportament alimentar, activitate fizică), UNICEF a propus încă din 2011 ca
adolescenţa să fie transformată din perioadă vulnerabilă în perioadă de oportunitate pentru
acţiuni de prevenţie: “turn this vulnerable age into an age of opportunity for preventive action”.
Tutunul influenţează sănătatea copiilor chiar şi înainte de a se naşte, iar dacă ţinem cont de
scăderea fertilităţii observată la femeile şi bărbaţii fumători, putem spune că însăşi concepţia
este afectată dacă părinţii fumează. Modelul familial şi social de fumător este înregistrat de
copilul mic care, deseori, îşi însuşeşte comportamentele asociate fumatului şi le percepe ca
fiind atribute ale adultului de succes.
La adolescenţă, vârsta descoperirilor şi experimentărilor, şi sub influenţa anturajului şi mediului
social, „testarea” tutunului este percepută ca fiind chiar normală, curiozitatea motivând multe
comportamente nesanogene iar riscurile fiind desconsiderate, cu atât mai mult cu cât efectele
negative imediate ale fumatului sunt puţin vizibile şi pot fi neglijate cu uşurinţă.
Riscul instalării adicţiei este minimizat, adolescenţii considerându-se invincibili şi rezistenţi,
deşi ei au nevoie de mult mai puţine ţigări şi de mult mai puţin timp pentru a se instala
dependenţa de nicotină. Astfel, mulţi dintre ei devin adulţi fumători care vor suferi din cauza
bolilor provocate de consumul de tutun, boli care se manifestă devreme datorită debutului
precoce al fumatului, numărului mare de ţigări fumate într-o zi (deseori cei care încep
fumatul de tineri sunt „mari fumători”) dar şi asocierii frecvente cu alte comportamente
10
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nesănătoase (sedentarism, comportament alimentar defectuos, asocierea altor droguri). Mai
mult, dezvoltarea creierului la adolescenţii fumători este afectată datorită în special efectelor
nicotinei, iar funcţia şi dezvoltarea plămânilor sunt deficitare ca urmare a inhalării substanţelor
toxice care alcătuiesc gudronul, ceea ce contribuie la scăderea implicării în activităţi fizice.
În consecinţă, instituţiile statului, societatea civilă şi societăţile profesionale din domeniul
sănătăţii trebuie să adopte cât mai repede măsuri pentru scăderea poverii pe care o reprezintă
consumul de tutun, măsuri adresate tuturor categoriilor de vârstă, începând cu femeile
însărcinate.
Soluţiile adoptate trebuie să fie adaptate nevoilor şi particularităţilor fiecărei regiuni şi
ţări, motiv pentru care studiul epidemiologic al perioadei copilăriei şi adolescenţei, mai
ales în ceea ce priveşte inegalităţile induse de statutul economico-social, vârstă sau gen,
a fost recent introdus în statisticile de sănătate.
Începând cu anul 2004, în România a fost implementat studiul Global Youth Tobacco Survey
(GYTS, repetat în 2009 şi 2013) care evaluează atât comportamentul cât şi opiniile copiilor de
13 – 15 ani referitor la consumul de tutun. Studiul Health Behaviours in School-age Children
(HBSC), introdus în 2009 şi repetat în 2015, evaluează consumul de tutun al copiilor de 11, 13
şi 15 ani în raport cu alte comportamente care determină starea de sănătate fizică şi mentală.
Studiul European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), realizat în
România în 1999, 2003, 2007, 2011 şi 2015, evaluează consumul de droguri legale și ilegale în
rândul adolescenţilor cu vârsta de 15 – 16 ani.
Evaluarea comportamentului adolescenţilor (15 – 18 ani) asociat consumului de tutun a mai fost
realizată în diverse studii adresate adulţilor: GATS (2011 şi 2014), Eurobarometre, Organizaţii
non-guvernamentale naţionale şi internaţionale (UNICEF, Agenţia Antidrog internaţională),
societăţi profesionale ale medicilor.
Institute de cercetare au realizat studii de evaluare a comportamentului de fumător al copiilor
şi adolescenţilor, fie separat, fie în cadrul unor anchete epidemiologice mai largi, însă aceste
studii sunt limitate la anumite categorii (femei, consumatori de droguri, studenţi, elevi de
liceu din anumite regiuni ale ţării, etc). Deşi importante din perspectiva creării unor strategii
specifice pentru fiecare tip socio-economic, aceste studii nu au fost luate în calcul în procesul
de realizare a prezentei propuneri de Strategie datorită adresabilităţii ei la nivel naţional, larg.
Spre deosebire de adulţi, în cazul copiilor şi adolescenţilor evaluarea epidemiologică a
consumului de tutun trebuie să conţină cont de evoluţia naturală a acestuia: unii copii încearcă
să fumeze prima ţigară încă de la vârste fragede (chiar sub 11 ani), dar doar o parte continuă
comportamentul, la început ocazional, ulterior săptămânal şi, în final, zilnic. Din rândul acestora
din urmă se recrutează viitorii fumători zilnici.
Astfel, studiile epidemiologice realizate în rândul copiilor şi adolescenţilor urmăresc vârsta de
debut a fumatului („Când ai fumat primele ţigări?”) la diverse grupe de vârstă: la copiii de 11,
13 şi respectiv 15 ani – studiul HBSC, la toţi copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani – studiul GYTS, la
adolescenţii de 15 – 16 ani – studiul ESPAD. Consumul de tutun este evaluat atât prin prisma
consumului vreodată („Ai încercat vreodată să fumezi?”) cât şi al fumatului curent: în ultimele
30 de zile (studiile GYTS şi ESPAD), în ultima săptămână sau zilnic (studiile HBSC şi ESPAD).
septembrie 2016
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Numărul de ţigări fumate zilnic este evaluat în studiile GYTS şi ESPAD.
Evaluând consumul de tutun la diverse vârste şi în mai mulţi ani, studiile ne prezintă evoluţia
comportamentului de fumător atât la nivelul unei generaţii cât şi la nivelul societăţii, în timp.
Studiul GYTS analizează în profunzime comportamentul de fumător, încercând să ofere
răspunsuri la întrebări precum de ce fumează copiii şi ce putem face pentru ca ei să nu mai
fumeze.

I. Context actual epidemiologic
Când încep copiii români s` fumeze?
Vârsta medie de debut a fumatului zilnic în rândul adulţilor este de 18,4 ani (Eurobarometru
2015) dar dacă luăm în considerare doar adulţii tineri (20 – 34 de ani) atunci cei mai mulţi
(43,1%, respectiv 41,2% dintre bărbaţi şi 46,9% dintre femei) au început să fumeze între 17 şi
19 ani. Foarte mulţi bărbaţi tineri au debutat la o vârstă mai mică de 15 ani (21,6%) în timp ce
multe femei tinere (24,9%) au început să fumeze zilnic după 20 de ani (GATS 2011).
Debutul fumatului la vârste mai mici de 18 ani este din ce în ce mai frecvent,
înregistrându-se procente semnificative de copii care „testează” tutunul şi chiar de
fumători zilnici, inclusiv la copii mai mici de 11 ani.
De la o primă ţigară fumată la îndemnul colegilor sau chiar al membrilor familiei, copilul creşte
frecvenţa cu care consumă tutun iar mulţi dintre ei devin repede dependenţi de nicotină şi au
nevoie să fumeze zilnic, sistemul lor nervos nefiind maturizat complet.
În anul 2013, elevii de gimnaziu cu vârsta între 13 – 15 ani care au afirmat că au fumat cel
puţin o dată în viaţă (33,9% din tot eşantionul cercetat) au fost întrebaţi la ce vârstă au fumat
prima ţigară. Răspunsurile primite au fost surprinzătoare datorită procentului mare de copii
mici căruia i s-a permis să fumeze: 15,1% au fumat prima ţigară la 7 ani sau chiar mai puţin1.

Vârsta la care copiii cu vârsta între 13 – 15 ani au afirmat că au fumat prima ţigară, în funcţie de gen
GYTS 2013

1
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Dacă procentul fetelor cu vârsta de 15 ani care afirmă că au încercat prima ţigară la 13 ani
sau mai devreme a crescut semnificativ din 2010 până în 2014, de la 11% la 16%, în ceea ce îi
priveşte pe băieţi procentul a rămas constant: 26%.
De remarcat este faptul că în 2010 s-a înregistrat o scădere considerabilă a procentului
fetelor care au „cochetat” cu ţigara înainte de 13 ani: de la 15% în 2006 la 11% în 2010
(studiul HBSC 2006, 2010, 2014).

Câ]i copii români fumeaz`?
Un răspuns precis nu poate fi dat deoarece modelul de consum al copilului şi adolescentului
este diferit de cel al adultului. Astfel, majoritatea copiilor fumează ocazional, însă acest termen
nu este definit uniform. De exemplu, în unele studii se evaluează consumul în ultimele 30
de zile (GYTS), în altele în ultima săptămână iar HBSC evaluează fumatul zilnic. Toate studiile
evaluează însă procentul celor care au „testat” tutunul, adică au fumat fie chiar şi o singură
dată.
Din perspectiva politicilor de combatere a debutului fumatului, este important să cunoaştem
câţi copii şi adolescenţi „cochetează” cu tutunul, precum şi evoluţia în timp. Produsele din
tutun, conţinând nicotină, pot induce rapid dependenţa biologică, fapt care determină trecerea
copilului din stadiul de fumător ocazional în cel de fumător zilnic, dependent. De aceea, unul
dintre obiectivele de prevenţie trebuie să fie reducerea drastică a numărului copiilor care
încearcă fie şi un puf de ţigară, evitându-se astfel contactul sistemului nervos al copilului cu
drogul.
Astfel, curiozitatea copiilor referitoare la tutun trebuie combătută de la vârste fragede
deoarece, pe măsura înaintării în vârstă, din ce în ce mai mulţi copii afirmă că au „testat”
ţigările cel puţin o dată în viaţă:
5% dintre copiii cu vârsta de 11 ani (7% dintre băieţi şi 2% dintre fete), 17% dintre copiii
cu vârsta de 13 ani (17% dintre băieţi şi 16% dintre fete) şi 37% dintre adolescenţii de 15
ani (40% dintre băieţi şi 35% dintre fete) - în anul 20142
33,9% din copiii cu vârsta între 13 – 15 ani (38,1% dintre băieţi şi 29,4% dintre fete) - în
anul 20133
52% dintre adolescenţii cu vârsta de 15 – 16 ani (acelaşi procent şi la băieţi şi la fete) - în
anul 20114
Urmărind evoluţia în ultimii 10 ani, constatăm că în prezent semnificativ mai puţini copii afirmă
că au fumat măcar o dată comparativ cu anul 2010. Din 2006 în 2010 se înregistrase o uşoară
creştere, însă valorile înregistrate în 2014 sunt chiar mai mici decât în 2006.
HBSC 2014
GYTS 2013
4
ESPAD 2011
2
3
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Procentul copiilor cu vârsta între 11 ani şi 16 ani care au afirmat că au fumat
cel puţin o dată în viaţa lor

Din perspectiva efectelor pe termen lung al consumului tutunului, important este procentul
copiilor care afirmă că fumează constant: mai mult de un sfert (29% în anul 2011) din totalul
copiilor cu vârsta între 15 şi 16 ani, şcolarizaţi5, o valoare la acelaşi nivel cu consumul adulţilor.
Astfel, menţinerea relativ constantă a procentului de copii care fumează constant precum şi
valorile mari ale consumului zilnic la adolescenţi, sunt factori predictivi extrem de gravi pentru
evoluţia sănătăţii publice în următorii ani.

*Se referă la consumul în ultimele 30 de zile
Procentul copiilor cu vârsta între 11 ani şi 16 ani care au afirmat că fumează zilnic
ESPAD 2011
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Studiul HBSC a demonstrat că fumatul se asociază şi creşte riscul adoptării şi altor
comportamente la risc precum comportamentul alimentar defectuos, consumul de alcool în
cantităţi mari, comportament tip bullying, debutul precoce al vieţii sexuale, percepţia unui
nivel scăzut de satisfacţie a vieţii şi a stării de sănătate, risc crescut de accidente, numeroase
acuze legate de sănătate.
Studiul GYTS descrie în detaliu elemente comportamentale şi credinţe ale tinerilor fumători şi
nefumători, elemente foarte importante pentru design-ul campaniilor.
Studiul ESPAD integrează fumatul în contextul consumului altor droguri, facilitând design-ul
campaniilor comune adresate tuturor drogurilor.

Copiii români fumeaz` [i alte produse ce
con]in nicotin` sau tutun?
Studiul GYTS oferă un răspuns pozitiv la această întrebare. Astfel, 6,7% dintre adolescenţii cu
vârsta între 13 şi 15 ani (4,5% dintre fete, 8,8% dintre băieţi) au afirmat că folosesc zilnic ţigara
electronică iar 27,8% dintre adolescenţii de 15 ani au folosit cel puţin o dată acest produs.

septembrie 2016
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Narghileaua, un produs rar folosit în România, câştigă teren în rândul adolescenţilor, 10,1%
dintre cei cu vârsta între 13 şi 15 ani afirmând că au folosit-o măcar o dată.

Datele epidemiologice prezentate ne arată că, în ciuda faptului că numărul copiilor mici care
testează ţigările este în scădere, numărul celor fumează constant, zilnic este în uşoară creştere.
De aceea, sunt necesare eforturi mai puternice şi pe termen mai lung care să grăbească
procesul de scădere a consumului de tutun în rândul copiilor şi adolescenţilor.

De ce \ncep românii s` fumeze?
Conform Eurobarometrului 2012, cei mai mulţi adulţi români (82%) au afirmat că au început să
fumeze deoarece prietenii fumau, dar 14% au indicat părinţii fumători ca motiv semnificativ.
Gustul sau mirosul considerate plăcute, dar şi accesul facil la ţigări au fost menţionate ca şi
cauze de debut al consumului de tutun de 22%, respectiv 20% dintre adulţi.

16

septembrie 2016

2035 - prima genera]ie f`r` tutun

Strategie na]ional` pentru reducerea
consumului de tutun în România

II. Context actual legislativ
M`suri legislative pentru implementarea Strategiei MPOWER a OMS
România a implementat toate măsurile recomandate în Strategia MPOWER a OMS dar în
proporţii diferite.
Monitorizarea consumului de tutun este realizată la intervalele recomandate de OMS, prin
Programul Naţional de Promovare a Sănătăţii al Ministerului Sănătăţii.
Protecţia nefumătorilor faţă de efectele fumatului pasiv este implementată începând cu luna
martie a anului 2016 la standardele recomandate de OMS.

Oferirea ajutorului pentru renunţarea la fumat este asigurată prin Subprogramul naţional de
combatere a consumului de tutun al Ministerului Sănătăţii, prin care se asigură consilierea
telefonică gratuită şi medicaţia non-nicotinică pentru tratamentul dependenţei nicotinice
(doar în unele zone ale ţării).
Avertizarea (Warn) consumatorilor produselor din tutun despre efectele fumatului este
asigurată încă din anul 2008 prin inscripţionarea pachetelor de tutun cu avertismente grafice
de sănătate.
Întărirea (Enhance) interzicerii publicităţii, promovării şi sponsorizării pentru produsele din
tutun nu a mai fost abordată din anul 2008, actual fiind permise mai multe forme de publicitate
care au impact în special asupra tinerilor.

Creşterea (Raise) taxelor aplicate produselor din tutun se face în mod continuu, conform unui
calendar agreat cu Comisia Europeană, dar procentul creşterii anuale este mic.
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Se estimează5 că implementarea completă a Strategiei MPOWER ar determina o scădere
a deceselor premature provocate de fumat de aproape 900.000 de români (898.810) în
următorii 40 de ani.

M`suri legislative pentru implementarea Conven]iei Cadru pentru
Controlul Tutunului

Cele mai multe dintre recomandările Convenţiei care intră în sfera de competenţă a sănătăţii
publice sunt transpuse în strategia MPOWER. Prin urmare, putem considera că România şi-a
îndeplinit satisfăcător obligaţiile ce decurg din articolele 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 16.
Măsurile care nu au fost încă implementate sau au fost implementate insuficient se adresează
limitării accesului industriei tutunului în procesul de elaborare a legislaţiei din domeniul
sănătăţii publice (art. 5.3), domeniului combaterii contrabandei (art. 15) şi cel al răspunderii în
justiţie pentru daunele provocate de consumul produselor din tutun (art. 19).
Măsurile care se adresează cultivării plantei de tutun în sensul susţinerii schimbării culturilor
de tutun cu altele mai puţin dăunătoare, s-au aplicat de la sine, ca urmare a pieţei libere
şi aplicării principiului cererii şi ofertei, astfel încât a cultiva tutun nu mai este o activitate
economică profitabilă.

M`suri legislative pentru implementarea Directivei 2014/ 40/ EU a
Parlamentului European [i a Consiliului privind apropierea actelor cu putere
de lege [a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce prive[te
fabricarea, prezentarea [i vânzarea produselor din tutun [i a produselor
conexe

Directiva menţionată introduce măsuri de scădere a atractivităţii produselor din tutun, de
creştere a informării consumatorilor cu privire la efectele nocive ale fumatului, de control al
ingredientelor utilizate în procesul de fabricaţie dar şi reglementarea fabricăriii şi etichetării
ţigărilor electronice şi a noilor produse din tutun.
Totodată, stabileşte măsuri care vizează combaterea contrabandei şi contrafacerii produselor
din tutun. Doar prin aplicarea acestor măsuri, se estimează o reducere cu două puncte
procentuale a prevalenţei la nivelul întregii Uniuni Europene în următorii 5 ani.

M`suri legislative pentru implementarea Directivei 2010/ 12/ EU privind
structura [i nivelul accizelor aplicate produselor din tutun

Directiva menţionată stabileşte criteriile pe baza cărora Statele membre elaborează modul
de calcul, nivelul şi calendarul de implementare a accizelor aplicate produselor din tutun. În
România, ea este transpusă prin Codul Fiscal iar calendarul de creştere a accizei pentru a se
atinge nivelul stabilit de Directivă a fost confirmat de Comisia Europeană.
WHO Europe. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework Convention on Tobacco
Control (WHO FCTC). 2016
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C. Ce ne propunem
Viziunea Strategiei „2035 – Prima Generaţie fără tutun a României ” este ca un copil care
se va naşte începând cu 2017 să fie nefumător atunci când va împlini vârsta de 18 ani,
adică începând cu anul 2035.
Strategia îşi propune atingerea unor ţinte ale consumului de tutun în concordanţă cu
previziunile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi cu angajamentele asumate de România în
domeniul sănătăţii publice, pentru a avea garanţia faptului că sunt realiste şi că impactul este
suficient de mare pentru a merita efortul global ce urmează a fi făcut.
Astfel, pentru ca România să îşi îndeplinească obligaţia asumată în cadrul Planului global de
acţiune împotriva bolilor netransmisibile de reducere a consumului de tutun până în anul 2025
cu 30% faţă de anul 2010, este necesar ca prevalenţa fumatului curent (zilnic şi ocazional) să
ajungă în anul 2025 la 21,8% iar a fumatului zilnic – la 18,4% din populaţia cu vârsta peste 15
ani.
Conform Modelului SIM SMOKE dezvoltat de David Levy şi colaboratorii la Universitatea
Georgetown din SUA, şi utilizat de OMS pentru a estima impactul diverselor politici de control al
tutunului6, dacă România implementează complet şi corect măsurile recomandate în Strategia
MPOWER a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, este posibil ca în doar 5 ani prevalenţa fumatului
să scadă cu 26% şi cu 34% după 15 ani.
Aplicând acelaşi model şi în cazul copiilor cu vârsta până în 15 ani, este posibil ca în anul
2035 să fie atins pragul de prevalenţă de 5% în rândul copiilor, prag sub care se consideră
că o ţară este „liberă de fumat” adică „a încheiat jocul cu tutunul”.
În anul 2015, conform GATS 2015, din totalul adulţilor cu vârsta peste 18 ani, 26,2% fumau
curent şi 22,8 fumau zilnic.
În anul 2013, conform GYTS 2013, din totalul copiilor cu vârsta între 13 şi 15 ani, 11,2% fumau
curent iar 33,9% au încercat măcar o dată în viaţă să fumeze.
Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că măsurile recomandate în Strategie depăşesc
recomandările strategiei MPOWER a OMS, considerăm că următoarele ţinte de prevalenţă pot
fi atinse dacă se implementează cât mai repede intervenţiile recomandate:
- În anul 2025, o prevalenţă a fumatului zilnic la persoanele cu vârsta peste 18 ani de
maxim 17%, sau a fumatului curent (zilnic şi ocazional) de 19%.
- În anul 2025, cel mult 9% dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani să fumeze în mod
curent, sau cel mult 25% să fi încercat măcar o dată să fumeze.
- În anul 2035, o prevalenţă a fumatului zilnic la persoanele cu vârsta peste 18 ani de
maxim 14%, sau a fumatului curent (zilnic şi ocazional) de 16%.
- În anul 2035, cel mult 5% dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani să fumeze în mod
curent, sau cel mult 18% să fi încercat măcar o dată să fumeze.
WHO Europe. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework Convention on Tobacco Control
(WHO FCTC). 2016
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Cu cât adulţii se vor mobiliza în următorii 18 ani să acţioneze pentru a preveni debutul fumatului
în rândul copiilor, pentru a-i proteja de efectele fumului de tutun şi de influenţele comerciale
ale industriei tutunului şi pentru a încuraja abandonarea fumatului, cu atât va fi atinsă mai
repede ţinta de „stop jocul cu tutunul al copiilor” adică o prevalenţă a fumatului curent în
rândul copiilor de 13 – 15 ani mai mică de 5%. Astfel, riscul de deces prematur prin boli cauzate
de fumat va scade considerabil, iar calitatea vieţii viitorilor adulţi va creşte semnificativ.

D. Interven]ii pentru combaterea
consumului de tutun
Spre deosebire de alte produse de uz general, produsele din tutun au o particularitate:
oamenii încep şi continuă să le folosească deşi ştiu că, utilizându-le conform instrucţiunilor,
se îmbolnăvesc şi mor prematur. În ultimii zece ani, s-au atins, mai ales în ţările dezvoltate,
obiective considerate utopii în anii ’60 ai secolului trecut: baruri, restaurante, cluburi în care
nu se fumează; pachete de ţigări purtând inscripţionate imagini dezgustătoare; reclame şi
promovare reduse drastic, etc.
Cu toate acestea, în multe ţări numărul total al fumătorilor se menţine oarecum constant
sau rata scăderii prevalenţei nu este atât de mare precum se anticipa. Motivul este evident:
fumătorii ucişi de ţigară sunt înlocuiţi de tinerii care intră în jocul letal al dependenţei de
nicotină.
De aceea din ce în ce mai mulţi specialişti din domeniul sănătăţii publice şi din ce în ce
mai multe state propun înlocuirea conceptului de „control al consumului de tutun” – care
presupune asumarea prezenţei produselor din tutun pe piaţă, ca un bun oarecare de consum,
uşor disponibil – cu cel de „stop jocului devastator cu tutunul” care defineşte un viitor în care
produsele ce conţin tutun nu vor mai fi cerute de piaţă sau utilizarea lor va fi restricţionată
semnificativ.
În România, acţiunile care vizează reducerea consumului de tutun reprezintă o urgenţă
atât datorită faptului că fumatul reprezintă cea mai importantă cauză evitabilă a bolilor
netransmisibile, cauza principală de morbiditate şi mortalitate în România, cât şi faptului că
prevalenţa acestui comportament a scăzut foarte puţin în ultimii 6 ani.
Cu toate că din ce în ce mai mulţi fumători români nu mai consumă produse din tutun – fie
pentru că au renunţat de bunăvoie, fie pentru că au decedat prematur din cauza fumatului numărul fumătorilor zilnici nu scade proporţional cu numărul celor care „ies din joc”.
Cauza este una singură: foştii fumători sunt înlocuiţi de noii fumători, proveniţi din rândul
adolescenţilor şi tinerilor. Statisticile demonstrează acest lucru fără niciun dubiu: Eurobarometrul
realizat de Comisia Europeană în 2012 şi 2014 arată că în doar doi ani, procentul celor care
au afirmat că au început să fumeze în mod constant între 15 şi 18 ani a crescut cu 5 puncte
procentuale, adică aproape jumătate (47%) dintre fumătorii actuali şi foştii fumători au devenit
dependenţi de nicotină în perioada adolescenţei, iar o treime (33%) în primii ani ca adult tânăr
(19 – 25 ani).
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Pentru a acţiona în direcţia descurajării debutului fumatului şi a încurajării alegerilor bune
pentru sănătate, este necesar să identificăm cauzele şi, ulterior, intervenţiile despre care se
ştie că sunt eficiente dar şi pe cele care sunt în curs de evaluare, având în vedere orizontul de
acţiune, de 18 ani, până la care ne propunem să avem o primă generaţie fără tutun.
Copiii se confruntă, de la vârste din ce în ce mai fragede, ajungând chiar şi de la 10 ani, cu
numeroase presiuni şi provocări, printre care relaţii sociale în schimbare cu familia şi ceilalţi
tineri şi adulţi, aşteptări academice şi sociale din ce în ce mai mari, dar şi cu transformări fizice
şi emoţionale legate de pubertate şi maturizare.
În acest context, copiii sunt supuşi unei presiuni crescânde de a lua decizii şi dezvoltă, sau îşi
doresc să dezvolte, din ce în ce mai devreme perioada de autonomie specifică adolescenţei,
fără a avea însă abilităţile şi chiar cunoştinţele necesare pentru a face alegeri care să nu le
influenţeze sănătatea şi comportamentul legat de sănătate. Mai mult, modul în care tinerii
interacţionează şi comunică s-a schimbat în ultimii ani, odată cu dezvoltarea reţelelor sociale şi
a altor forme de mass media electronică, iar progresele tehnologice din ultimele decenii aduc,
pe lângă beneficiile de netăgăduit, şi riscuri pentru tineri. De aceea comunicarea cu ei este în
plină schimbare, atât sub aspectul modului de transmitere a mesajelor, cât şi al conţinutului şi
formei acestora.
Cum comportamentele formate în această perioadă de tranziţie pot continua până la vârsta
adultă, afectând aspecte ca sănătatea mentală, apariţia problemelor de sănătate, consumul de
alcool, tutun şi droguri ilegale, nivelul activităţii fizice, nutriţia, este evident că sunt necesare
politici de tip nou, bazate pe noile realităţi, care să îi vizeze nu numai pe adolescenţi în mod
direct ci şi întreaga societate, chiar cu schimbări ale normelor sociale.
Datele ştiinţifice dar şi experienţa noastră de adulţi demonstrează că nu există un singur motiv
pentru care un copil încearcă prima ţigară şi apoi continuă să fumeze. Acest comportament
este rezultatul a trei categorii de factori care interacţionează sinergic dar în proporţii diferite de
la un individ la altul: factori individuali, de anturaj personal şi de mediu socio-cultural (Figura
1). De aceea, orice strategie care îşi propune să diminueze consumul de tutun în rândul copiilor
şi adolescenţilor trebuie să aibă în vedere intervenţii asupra tuturor celor 3 niveluri.

Figura 1 – Factorii care influenţează însuşirea comportamentului de fumător
de către copil sau/ şi adolescent
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Intervenţiile trebuie să fie cuprinzătoare (integrate), flexibile şi cu suficientă acoperire din
perspectiva vârstei (toţi copiii şi adolescenţii), a frecvenţei (de exemplu în întreaga curriculă
şcolară) şi a distribuţiei geografice (la nivel naţional). Politicile ar trebuie să vizeze şi grupurile
aflate în situaţie de risc, cu ajutorul unor mesaje care atrag atenţia, prezentate în modul cel
mai eficient şi eficace şi care să ţină cont de particularităţile grupului. De exemplu, unele studii
realizate în Statele Unite privind tinerii şi adulţii, arată că intervenţiile au efecte diferite în
funcţie de statutul socio-economic: campaniile anti-fumat din mass-media au un impact mai
mare în rândul persoanelor cu un statut socio-economic scăzut.
Intervenţiile sunt eficace dacă sunt comunicate clar, aduc reguli fără echivoc şi fără excepţii, iar
penalităţile pentru cei care le încalcă se aplică (a se vedea, de exemplu, interdicţia de a vinde
produse din tutun către minori). Intervenţiile trebuie aplicate tuturor celor implicaţi în mediile
sociale ale tinerilor, fără să promoveze excepţii (de exemplu, locuri special amenajate pentru
fumătorii adulţi şi profesori).
Modul de comunicare este esenţial. Studiile recente arată că tinerii folosesc din ce în ce mai
mult reţelele sociale pentru a interacţiona şi a avea acces la informaţii, prin urmare intervenţiile
inovatoare ar trebui să utilizeze tactici de marketing comercial pentru a produce schimbări de
atitudine şi comportament.

În concluzie, pentru a obţine dezideratul unei generaţii libere de tutun, este necesar ca
intervenţiile să se axeze pe prevenţia atât a experimentării de către copii şi tineri a „doar
un fum” cât şi a adoptării unui obicei regulat de către cei care deja au experimentat,
concomitent cu politici de restricţionare a accesului la produse de tutun prin surse
comerciale.

Având în vedere condiţiile specifice ţării noastre, în care un procent foarte mare de copii sunt
expuşi acţiunii nocive a fumului de tutun, prin fumat pasiv, şi publicităţii deşănţate pentru
produse din tutun, este necesar ca intervenţiile să aibă în vedere şi protecţia copiilor şi
adolescenţilor faţă de aceste agresiuni.
Cum imitarea adulţilor joacă un rol vital în învăţarea şi adoptarea comportamentelor de către
copii, încurajarea şi susţinerea abandonării tutunului trebuie să fie, de asemenea, incluse în
orice strategie ce vizează reducerea fumatului în rândul copiilor.
Având în vedere cele de mai sus, strategia propusă pentru ca anul 2035 să fie anul Primei
Generaţii fără Tutun cuprinde 3 direcţii majore de intervenţie: prevenţia debutului fumatului,
protecţia copiilor şi adolescenţilor de agresiunea industriei tutunului şi încurajarea renunţării
la fumat. Intervenţiile propuse vor avea în vedere consumatorul, produsul şi piaţa de desfacere,
şi se vor adresa atât instituţiilor statului (Parlament şi Guvern) cât şi societăţii (organizaţii nonguvernamentale şi asociaţii profesionale).
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I. Preven]ia debutului fumatului
„Dacă nu acţionăm decisiv astăzi, peste o sută de ani, nepoţii noştri şi copiii lor
se vor uita în spate şi se vor întreba foarte serios cum nişte persoane care susţin
că lucrează pentru sănătatea publică şi justiţia socială au permis ca epidemia
tutunului să se desfăşoare fără control.”
Gro Harlem Brundtland, fost Director General OMS (1999)
Datorită influenţelor sociale şi din anturajul imediat, precum şi în condiţii de acces facil la
produsele din tutun, actual copiii „testează” primele fumuri de ţigară iar unii dintre ei continuă
să fumeze, simţind că beneficiile imediate aduse de fumat (gestionarea stressului, a anxietăţii,
a imaginii de sine şi chiar a greutăţii corporale) sunt mai importante şi mai concrete decât
incertele efecte negative viitoare. Într-un interval de timp mai scurt sau mai lung, dependent
şi de anumite caracteristici genetice dar şi de anumite proprietăţi ale produsului din tutun, se
instalează adicţia de nicotină, factorul responsabil de perpetuarea consumului de tutun.

Starea actual`
Se estimează că:
• aproape jumătate de milion de copii români cu vârsta între 10 şi 18 ani (477.050),
reprezentând aproximativ un sfert din totalul copiilor din această categorie de vârstă, au
încercat cel puţin o dată în viaţă să fumeze7;
• 11,2% dintre copiii şcolarizaţi cu vârsta între 13 şi 15 ani fumează constant (adică au
afirmat că au fumat în ultimele 30 de zile), ceea ce înseamnă că aproximativ 70.000
de copii (69.493) din această categorie de vârstă au şanse mari de a deveni în curând
fumători zilnici8;
• 32.608 copii cu vârsta de 15 ani, reprezentând 14% din totalul acestei categorii de
vârstă, fumează deja zilnic9;
• mai mult de jumătate (58%) dintre fumătorii români afirmă că au început să consume
constant tutun înaintea vârstei de 18 ani, iar o treime (33%) între 19 şi 25 de ani10
Dacă anii 2007 - 2008 au fost ani de referinţă pentru introducerea de multiple măsuri de
control al consumului de tutun care s-au adresat, în proporţii diferite, tuturor determinanţilor
principali ai fumatului (creşterea preţului ţigărilor; inscripţionarea cu avertismente mari,
ulterior şi cu imagini, a pachetelor de tutun; restricţionarea fumatului în spaţiile publice închise;
restricţionarea publicităţii şi interzicerea promovării pentru minori; introducerea medicaţiei
pentru tratamentul dependenţei de nicotină şi a consilierii psihologice pentru renunţarea la
fumat; programe de educaţie pentru sănătate în şcoli), după anul 2009 s-au implementat doar
măsuri de creştere a preţului ţigărilor, de menţinere a sprijinului acordat celor care doresc să
Studiu UNICEF 2015
GYTS, 2013
9
HBSC 2014
10
Eurobarometru 2014
7
8
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renunţe la fumat şi campanii de educaţie în şcoli. Mai mult, după anul 2011, preţul ţigărilor
a crescut periodic dar cu procente infime, ceea ce a făcut ca românii, inclusiv tinerii. să îşi
permită să cumpere aceste produse.
În concluzie, deşi se observă o discretă scădere a încercării fumatului la vârste mici, 11-15 ani,
adolescenţii „recuperează” atât prin prisma testării cât şi a consumului constant de tutun.
Deşi este îmbucurător faptul că nu se constată o creştere semnificativă la nivel naţional, totuşi
această stagnare nu este de bun augur, având în vedere asocierea cu alte comportamente
nocive pentru sănătate care augmentează probabilitatea de a suferi de o boală cronică în
perioada adultă. Această evoluţie poate arăta şi faptul că mulţi tineri continuă să îşi dorească
să fumeze, în ciuda informaţiilor oferite şi măsurilor restrictive adoptate de-a lungul timpului.
Faptul că adolescenţii şi copiii mici au acces la produsele din tutun, în ciuda existenţei
interdicţiei de a le vinde aceste produse şi în ciuda interzicerii promovării de tip „vânzare cu
prime” în rândul minorilor, subliniază nevoia urgentă a adoptării unor măsuri care să facă
dificilă achiziţionarea produselor din tutun de către minori.

Interven]ii
Experienţa statelor care au reuşit reducerea prevalenţei fumatului în rândul tinerilor
precum şi rezultatele studiilor ştiinţifice ne indică direcţiile concrete de acţiune: măsuri
adresate produsului (reducerea atractivităţii şi capacităţii de inducere a adicţiei nicotinice),
consumatorului (educaţia formală şi non-formală a copiilor şi adulţilor) şi pieţei (reducerea
disponibilităţii şi accesibilităţii produselor din tutun). Astfel, vor fi influenţate toate cele trei
categorii de factori determinanţi ai debutului şi menţinerii comportamentului de fumător:
mediul socio-cultural, anturajul personal şi factorii individuali.
Studiile11 demonstrează că probabilitatea ca un copil să ajungă fumător adult, să fumeze
mult, să se îmbolnăvească şi să moară prematur printr-o boală datorată fumatului, este direct
proporțională cu vârsta la care începe fumatul. De aceea, pentru a atinge scopul de a avea o
Generaţie fără tutun, sunt necesare măsuri care să creeze un mediu social şi personal în care
copiii şi adolescenţii să aleagă să rămână nefumători.

Aria strategic` de interven]ie 1: MEDIUL SOCIAL
Scopul intervenţiilor este acela de a crea un mediu social care să favorizeze opţiunea copiilor
şi adolescenţilor de a rămâne nefumători, prin acţiuni adresate produsului, consumatorilor şi
pieţei de desfacere.

Obiectivul General 1: Reducerea promovării produselor din tutun
Încă din anul 2004, studiile12 au demonstrat cert relaţia pozitivă, consistentă şi specifică
între expunerea la publicitatea pentru produsele din tutun şi debutul fumatului în rândul
adolescenţilor. Mai mult, adolescenţii sunt mai receptivi la publicitatea pentru tutun decât
adulţii, mai ales cei nefumători.
Convenţia Cadru pentru Controlul Tutunului este foarte clară în acest domeniu: în articolul 13
http://www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/passive-smoking-and-children.pdf
Lovato C, Linn G, Stead LF, Best A. Impact of tobacco advertising and promotion on increasing adolescent smoking
behaviours (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
11
12
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se menţionează chiar la alineatul 1 faptul că “Părţile recunosc că o interzicere comprehensivă
a publicităţii, promovării şi sponsorizării pentru produsele din tutun reduce consumul
acestora” iar în alineatul 2 se recomandă ca “Fiecare Parte să introducă o interzicere cât mai
comprehensivă a tuturor formelor de publicitate, promovare şi sponsorizare pentru produsele
din tutun”.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă în Strategia MPOWER de control al tutunului
interzicerea completă a tuturor formelor de publicitate, promovare şi sponsorizare pentru
produsele din tutun.
În România, în anul 2013, patru din zece copii (41,1%) cu vârsta între 13 şi 15 ani care au fost
la un loc de vânzare a ţigărilor în ultimele 30 de zile, au observat activităţi de publicitate sau
promovare în aceste locuri. Deşi oferirea gratuită de ţigări către minori este interzisă din 2008,
totuşi 6,4% dintre copiii de 13 – 15 ani afirmă că au primit astfel de mostre gratuite13. Acest lucru
este posibil datorită faptului că „vânzarea cu prime” este permisă pentru produsele şi mărcile
nou introduse pe piaţă iar controlul vârstei nu poate fi făcut de reprezentanţii producătorilor
de ţigări.
Şi adulţii români sunt expuşi reclamelor la produsele din tutun14, mai mult de jumătate (57%)
afirmând că au văzut diverse forme de publicitate şi promovare în ultimul an. Dintre ei, 43% au
văzut reclamele la locurile de vânzare a ţigărilor şi 44% în baruri şi cafenele.
Se estimează15 că dacă s-ar interzice şi formele de publicitate directă şi indirectă permise actual
astfel încât publicitatea, promovarea şi sponsorizarea să fie interzise complet iar aplicarea să
fie monitorizată şi controlată, prevalenţa fumatului s-ar reduce cu până la 5% în 5 ani şi cu 42%
în 40 de ani, ceea ce ar însemna evitarea decesului prematur pentru 88.973 persoane.
Pentru atingerea acestui obiectiv general, se propun următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1.1. Interzicerea completă a publicităţii pentru produsele din tutun.
Obiectiv specific 1.2. Interzicerea totală a promovării produselor din tutun (a
“vânzărilor cu prime”).
Obiectiv 1.3. Interzicerea afişării produselor din tutun la locul de vânzare.

Îndeplinirea acestor obiective presupune modificarea de către Parlamentul României a Legii nr.
457/ 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, printr-un proiect
de lege.
Organizaţiile non-guvernamentale pot sprijini parlamentarii care doresc să iniţieze astfel de
proiecte de lege prin activităţi specifice de advocacy.

Obiectivul General 2: Reducerea disponibilităţii produselor din tutun
Procurarea cu uşurinţă a produselor din tutun de către copii şi adolescenţi este un factor care
favorizează debutul şi ulterior întreţinerea comportamentului de fumător. Mai ales studiile
din SUA demonstrează o relaţie direct proporţională între densitatea magazinelor aflate în
jurul şcolilor şi în care se vând ţigări, şi probabilitatea debutului fumatului în rândul copiilor şi
adolescenţilor.
GYTS 2013
GATS 2011
15
WHO Europe. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework
Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). 2016
13
14
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Pe lângă îmbunătăţirea implementării interdicţiei de vânzare către minori, identificarea
surselor cele mai frecvente de procurare a ţigărilor şi adoptarea măsurilor prin care vânzarea
către minori este descurajată, urmăresc creşterea dificultăţii de obţinere a acestor produse.
În România, în anul 201316, cei mai mulţi dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani şi-au procurat
ţigările de la un magazin (65,4%) dar unul din cinci copii (21,9%) şi mai ales fetele (27,2%
dintre fete versus 17,9% dintre băieţi) au afirmat că în ultima lună au primit ţigările de la alte
persoane.
Deşi este interzisă din anul 2008, vânzarea la bucată a ţigărilor se practică încă, iar copiii
sunt printre „beneficiarii” principali ai încălcării acestei reguli. Astfel, 44,4% dintre copiii
care şi-au cumpărat ţigări în ultima lună au afirmat că au cumpărat „ţigări la bucată”.
Şi adulţii îşi cumpără ţigările preponderent de la magazine şi supermarket (84,3%)17 dar şi de
la magazine specializate în vânzarea produselor din tutun (12%), chiar dacă într-o proporţie
mult mai mică decât media europeană (37%)18. Indiferent de tipul de studiu, procentul celor
care afirmă că îşi cumpără ţigările din surse presupus a fi ilicite (vânzători ambulanţi, pieţe, din
stradă) nu depăşeşte 4%.
Deşi impactul atingerii acestui obiectiv nu este evaluat de organismele internaţionale,
experienţa pozitivă a altor ţări (de exemplu Ungaria) care au introdus măsuri ce au vizat
reducerea disponibilităţii produselor din tutun este suficientă pentru a lua în considerare
implementarea lor şi în România, pe termen scurt şi mediu.
Pentru atingerea acestui obiectiv general, se propun următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 2.1. Vânzarea produselor din tutun doar în magazine specializate
(„tutungerii”).
Activităţile ce pot conduce la îndeplinirea acestui obiectiv au în centru adoptarea, de
către Parlamentul României şi Guvernul României, a condiţiilor şi regulilor de funcţionare.
Organizaţiile profesionale pot susţine instituţiile statului prin elaborarea unor studii de impact
şi evaluare a modalităţilor practice de implementare, iar organizaţiile non-guvernamentale pot
organiza acţiuni de advocacy şi de informare a opiniei publice.

Obiectiv specific 2.2. Reducerea comerţului ilicit cu produse din tutun

Protocolul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de combatere a comerţului ilicit cu produse
din tutun a fost ratificat de 19 Părţi la Convenţia Cadru, printre care şi Uniunea Europeană.
El conţine toate măsurile pe care ar trebui să le adopte un stat pentru a combate eficient
contrabanda cu produse din tutun.
Directiva 2014/ 40/ EU a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea,
prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe prevede măsuri clare de
combatere a comerţului ilicit prin implementarea unor măsuri de trasabilitate şi marcaje de
securitate.
Ratificarea Protocolului şi implementarea cât mai rapidă şi mai completă a prevederilor
Directivei, concomitent cu măsuri specifice de întărire a controlului la graniţele ţării, sunt
GYTS 2013
GATS 2011
18
Eurobarometru 2012
16
17
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în măsură să diminueze substanţial comerţul ilegal cu produse din tutun. Acest fapt este
important pentru sănătatea publică deoarece contrabanda sabotează măsurile de creştere a
preţului ţigărilor adoptate de state, măsura cea mai cost-eficientă de scădere pe termen scurt
a prevalenţei fumatului, mai ales în rândul tinerilor.
Organizaţiile non-guvernamentale pot facilita atingerea acestui obiectiv prin campanii de
informare a populaţiei referitoare la impactul real şi la cauzele reale ale comerţului ilicit cu
produse din tutun, dar fără a încuraja consumul produselor legale (aşa cum s-a întâmplat în
campaniile realizate de industria tutunului). Totodată, ONG pot organiza acţiuni de advocacy
pentru denunţarea de către instituţiile statului a oricăror acorduri şi forme de parteneriat
cu industria tutunului, urmând exemplul organizaţiilor europene care au convins Comisia
Europeană să nu mai prelungească acordul cu Philip Morris International pentru combaterea
contrabandei.

Obiectiv specific 2.3. Descurajarea adulţilor de a oferi produse din tutun copiilor şi
adolescenţilor.
Obiectiv specific 2.4. Creşterea nivelului de conştientizare a agenţilor economici
asupra necesităţii de a nu mai vinde „la bucată” produse din tutun, mai ales minorilor.
Aceste obiective pot fi atinse prin implicarea atât a ONG cât şi a organizaţiilor patronale şi
sindicale în campanii de informare-educare despre impactul negativ pe care îl are practica
ilegală a oferirii şi vânzării „la bucată” a produselor din tutun, şi de descurajare a atitudinilor
permisive faţă de copiii şi adolescenţii care solicită ţigări.

Obiectivul General 3: Reducerea promovării comportamentului de fumător
Comportamentul de a fuma a fost încurajat în ultimul secol, fiind atât de acceptat în normele
sociale încât mulţi fumători îl consideră chiar un „drept fundamental” sau chiar constituţional.
Curtea Constituţională a României, ca şi alte foruri similare din alte ţări, a explicat, prin Decizia
nr. 29/ 27 ianuarie 2016, faptul că „Constituţia nu consacră dreptul la fumat şi nici drepturi
specifice ale fumătorilor”.
În condiţiile în care adulţii fumează în orice locuri şi în orice situaţii, prezintă fumatul ca un
comportament de gestionare a multor şi diverse situaţii („mă calmează”, „o plăcere”, „mă ajută
să mă concentrez”, etc) şi minimizează consecinţele negative („toată lumea moare”, „bunicul a
fumat şi a trăit până la 90 de ani”, „sunt şi nefumători care fac cancer pulmonar”,etc), copiii şi
adolescenţii sunt tentaţi să îi imite, cu atât mai mult cu cât efectele negative imediate lipsesc.
Mass media a jucat mereu un rol semnificativ în transmiterea de mesaje subliminale de
încurajare a fumatului, prin prezentarea liderilor de opinie şi a modelelor adolescenţilor, ori a
personalităţilor de succes în ipostaze de fumător.
Promovarea dubiilor referitoare la efectele negative ale fumatului şi a mesajelor industriei
tutunului a contribuit, de-a lungul ultimilor 100 de ani, la crearea unei „aure” favorabile a
comportamentului de fumător, astfel încât fumatul a fost mereu considerat a fi „la modă”.
Chiar şi astăzi, fumatul continuă să fie prezentat, mai ales în mediul online, ca fiind „glamour”,
„normal”, „dezirabil”.
Aproape 70% dintre copiii şi adolescenţii cu vârsta între 13 şi 15 ani care s-au uitat la televizor
sau la filme în ultima lună, au sesizat faptul că la TV sau în filme oamenii fumează19. Dintre
adulţi, 57% afirmă că au văzut reclame pentru tutun în ultimul an, România situându-se pe
GYTS 2013
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locul patru în UE, după Suedia, Bulgaria şi Germania. Relevant pentru impactul pe care îl
are prezentarea gestului de fumător asupra percepţiei celor care privesc este faptul că 21%,
respectiv 8% dintre cei care afirmă că au văzut reclame, indică prezenţa reclamelor în ziare,
respectiv la televizor, deşi este interzisă20.
Faptul că jumătate dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani afirmă că au văzut un adult fumând
în interiorul sau în exteriorul şcolii, în ultimele 30 de zile, în ciuda faptului că fumatul este
interzis în interiorul unităţilor de învăţământ, arată cât de răspândit şi acceptat este acest
comportament.
Deşi pare imposibil, experienţa altor ţări, în special a SUA, demonstrează că există soluţii pentru
ca, pe termen mediu, să se reducă substanţial promovarea fumatului ca un comportament
dezirabil, atât în mass media cât şi în viaţa zilnică. Este necesară, însă, o implicare consecventă
a societăţii civile.
Pentru atingerea acestui obiectiv general, se propun următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 3.1. Interzicerea plasării de produse din tutun în filme şi emisiuni TV

Această măsură este propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii iar în multe state autorităţile
care reglementează activitatea din domeniul audio-vizual o aplică deja, în diverse stadii.
De exemplu, în stabilirea clasificării filmelor, prezenţa fumatului şi a produselor din tutun
determină clasificarea în categoria nerecomandată copiilor.
Organizaţiile nonguvernamentale se pot implica prin acţiuni adresate producătorilor dar şi
actorilor şi regizorilor în sensul de a-i îndemna să refuze prezentarea unui produs din tutun sau
chiar de a fuma în timpul unui spectacol, acestea fiind intervenţii ce pot fi implementate fie
chiar şi numai din convingere.

Obiectiv specific 3.2. Diminuarea prezentării fumatului ca un comportament dezirabil
şi normal
Este dificil a impune prin lege eliminarea prezentării comportamentului de a fuma, cel puţin
în această perioadă de evoluţie. De aceea organizaţiile nonguvernamentale şi asociaţiile
profesionale au un rol esenţial în convingerea cetăţenilor şi a mass media de impactul pe care
îl are promovarea acestui comportament asupra copiilor şi adolescenţilor.
Pot derula campanii atât pentru creşterea conştientizării opiniei publice şi reprezentanţilor
mass media asupra importanţei non-promovării fumatului, cât şi în vederea identificării
şi monitorizării situaţiilor în care fumatul este foarte promovat (acţiuni de tip watch-dog).
Exemplele personale de nefumător ale personalităţilor vieţii publice au un impact pozitiv
asupra adolescenţilor, contribuind la contracararea percepţiei promovate de mediile favorabile
industriei tutunului că „oamenii valoroşi au fost/ sunt fumători”. Informarea şi dezvoltarea de
abilităţi pentru gestionarea situaţiilor în care fumătorii prezintă fumatul ca „singura soluţie”
sunt activităţi pe care ONG le pot implementa împreună cu asociaţiile profesioniştilor din
sănătate, inclusiv din psihologia clinică.
Identificarea grupurilor vulnerabile (femei însărcinate, adolescenţi care trăiesc în medii
defavorizate sau care consumă şi alte droguri) şi definirea unor acţiuni specifice sunt, de
asemenea, recomandate.
Poliţia locală şi celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au un rol foarte important
în atingerea acestui obiectiv deoarece sunt instituţiile responsabile pentru controlul respectării
Eurobarometru 2014
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interdicţiei de a fuma în spaţiile publice închise, mai ales în instituţiile de învăţământ şi la locurile
de joacă pentru copii. În condiţiile în care interdicţia este respectată, va scade semnificativ
expunerea directă a copiilor şi adolescenţilor la comportamentul de fumător al adulţilor.

Obiectivul General 4: Reducerea accesibilităţii financiare a produselor din tutun
În ciuda creşterii preţului ţigărilor în ultimii ani, copiii şi adolescenţii continuă să îşi permită
să le cumpere, chiar din magazine, în mod legal. Studiile ştiinţifice şi experienţele altor ţări
propun măsuri concrete de diminuare a acestui factor care încurajează debutul şi continuarea
fumatului.

Obiectiv specific 4.1. Creşterea preţului produselor din tutun
„Creşterea taxelor aplicate produselor din tutun astfel încât aceste produse mortale să
devină inaccesibile este cea mai cost-eficientă metodă de a reduce consumul tutunului
sau de a preveni debutul fumatului în rândul tinerilor.”
Dr.Tim Evans şi Patricio Marquez, Banca Mondială
Specialiştii în sănătate publică şi cei în fiscalitate sunt de acord că implementarea politicilor
de preţ şi taxe astfel încât preţul de vânzare a produselor din tutun să crească este cea mai
cost-eficientă metodă de reducere a cererii de produse din tutun concomitent cu creşterea
veniturilor statului. Deşi industria tutunului face eforturi enorme pentru a dezinforma
decidenţii politici şi populaţia, totuşi din ce în ce mai multe Părţi semnatare ale Convenţiei
Cadru pentru Controlul Tutunului aplică politici de taxare a produselor din tutun ţinând cont
de obiectivele de sănătate.
Articolul 6 al Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului prevede că „măsurile referitoare
la preţ şi taxe sunt modalităţi eficiente de a reduce consumul de tutun mai ales în rândul
tinerilor” şi persoanelor cu venituri reduse. Ghidul de implementare a articolului adoptat
de Conferinţa Părţilor recomandă ca, la stabilirea nivelului taxelor, guvernele să ţină cont de
elasticitatea preţului şi a cererii, de inflaţie şi veniturile gospodăriilor, dar şi de necesitatea de a
ajusta regulat nivelul şi chiar modul de calcul, astfel încât produsele din tutun să devină din ce
în ce mai puţin accesibile concomitent cu creşterea veniturilor. Produsele din tutun, inducând
adicţie, vor fi mereu căutate şi achiziţionate de fumători dispuşi să plătească oricât pentru a le
consuma. De aceea, scăderea numărului consumatorilor ca urmare a depăşirii posibilităţii de
cumpărare este contracarată de veniturile mai mari provenite din taxarea mai mare şi obţinute
de la fumătorii care încă îşi permit să le cumpere.
În România, cei mai mulţi copii şi tineri cumpără produse din tutun de nivel mediu din punct
de vedere al costului pachetului de ţigări (la nivelul anului 2013, 46,5% dintre copiii cu vârsta
între 13 şi 15 ani îşi cumpărau ţigări care costau 13 şi 14 lei, în timp ce ţigări scumpe, de 15-16
lei, îşi cumpărau doar 28% dintre ei)21, ceea ce demonstrează că preţul este încă suficient de
mic pentru ca un copil de 13 – 15 ani să îşi permită să îl cumpere.
Pentru 77% dintre tinerii români cu vârsta între 15 şi 24 de ani preţul este un factor important
şi foarte important de alegere a brandului ţigării22. Mai mult, 63,7% dintre ei sunt de acord cu
creşterea taxelor aplicate produselor din tutun23.
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OMS estimează că dacă în România s-ar implementa doar măsura de creştere a taxării
produselor din tutun conform recomandărilor Strategiei MPOWER, atunci prevalenţa fumatului
ar scade cu 13,8% după 5 ani şi cu 27,7% după 40 de ani, şi s-ar evita decesul prematur al mai
mult de o jumătate de milion de români. Astfel, se estimează că după 40 de ani de la aplicarea
măsurilor de creştere a taxării, reducerea numărului de decese prin boli atribuibile fumatului
ar fi de 595.048 vieţi omeneşti.
Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesară modificarea Codului Fiscal şi a normelor de
aplicare de către Parlamentul şi Guvernul României. Organizaţiile non-guvernamentale pot
sprijini autorităţile prin activităţi specifice de advocacy.

Obiectiv specific 4.2. Uniformizarea nivelului taxelor pentru toate produsele din tutun
O dată cu apariţia ţigărilor rulate („roll-your-own”) şi a accentuării promovării trabucurilor,
ţigărilor de foi, pipei, s-a constatat existenţa unui dezechilibru între taxarea ţigărilor fabricate
industrial (foarte mare) şi restul produselor din tutun care ard astfel încât din ce în ce mai mulţi
fumători consumă ţigări pe care şi le realizează singuri din tutun pentru rulat şi foiţă de hărtie,
costul lunar fiind mai mic. Aceste produse sunt nu numai complet necontrolate din punct de
vedere al conţinutului dar nici nu sunt inscripţionate cu avertismente de sănătate.
În România, 5% dintre adulţii cu vârsta peste 18 ani şi 4% dintre cei cu vârsta peste 15 ani care
consumă tutun în mod curent afirmă că fumează şi ţigări rulate personal25,26. Faţă de valoarea
înregistrată în 2011 – 0,7% din adulţii cu vârsta peste 15 ani care consumă tutun în mod curent
– se observă o creştere netă şi rapidă a preferinţei pentru acest tip de produs.
În contextul demarării procesului de modificare a Directivei 2010/ 12/ EU, organizaţiilor nonguvernamentale le revine un rol foarte important şi anume acela de a convinge, prin acţiuni
specifice de advocacy, decidenţii politici de la nivel naţional (Guvernul şi Parlamentul) şi
european (Comisia Europeană şi Parlamentul European) să modifice Codul Fiscal, respectiv
directiva, în sensul ca taxele instituite pe produsele din tutun să fie similare pentru toate
tipurile de produse din tutun.

Obiectiv specific 4.3. Introducerea unui sistem de licenţiere/ înregistrare a agenţilor
economici care vând produse din tutun
Ghidul de implementare a articolului 6 al Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului
recomandă stabilirea unui sistem de înregistrare/ licenţiere a tuturor agenţilor economici care
comercializează produse din tutun, începând cu producătorul şi până la vânzătorul en-detail.
Deşi la prima vedere pare un sistem greu de administrat, tot mai multe autorităţi fiscale iau
în considerare implementarea unui astfel de sistem, posibilităţile actuale de comunicare la
distanţă şi de prelucrare a informaţiei reducând povara administrativă. Printre beneficiile
cele mai importante se numără controlul mai facil al interdicţiei de vânzare către minori şi
combaterea comerţului ilegal.
Guvernul şi Parlamentul au răspunderea implementării acţiunilor care conduc la
îndeplinirea acestui obiectiv, iar organizaţiile non-guvernamentale şi asociaţiile
profesionale pot sprijini instituţiile publice prin acţiuni de advocacy specifice.
WHO Europe. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework
Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). 2016
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Obiectivul General 5: Îmbunătăţirea aplicării interdicţiei referitoare la vânzarea
produselor din tutun către minori
Articolul 16 al Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului recomandă Părţilor creşterea
vârstei de la care este permisă achiziţia produselor din tutun, limita de 18 ani fiind cea mai
frecventă.
Deşi este în vigoare în România de mai mult de 14 ani iar utilitatea ei este evidentă, interzicerea
vânzării produselor din tutun către minori este una din cele mai puţin respectate prevederi
legale, atât în România cât şi în alte ţări. Este cu atât mai puţin de înţeles cu cât profitul net
realizat de micii vânzători este insignifiant. Deşi motivele acestui comportament al agenţilor
economici nu a fost cercetat în profunzime, se presupune că ar avea la bază acceptabilitatea
socială a comportamentului de a fuma; în ţări precum SUA în care fumatul nu mai este privit
ca un comportament dezirabil, minorilor le este foarte greu să îşi procure un produs din tutun.
Controlul aplicării legii este responsabilitatea ANPC dar reprezentanţii acestei autorităţi nu au
pârghiile legale pentru a dovedi că un agent economic încalcă legea, vânzând ţigări minorilor.
În 2013, în România27, 72,3% dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani care au declarat că
fumează în mod curent şi-au cumpărat ţigările în mod legal, de la magazin ori chioşc.
Mai mult, 74,2% dintre ei au afirmat că nu au fost refuzaţi de vânzători din cauza vârstei.
Această situaţie chiar s-a agravat în ultimii 10 ani deoarece în anul 2004 mai puţini copii
afirmau că au cumpărat ţigări legal de la magazin (62,9%) şi că nu au fost refuzaţi din cauza
vârstei (73%)28.
Totodată continuă să existe adulţi care oferă ţigări sau facilitează obţinerea de către minori
a produselor din tutun: aproape un sfert (21,9%) din copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani au
afirmat că au primit ţigările de la o altă persoană decât un vânzător, fetele părând a fi mai
convingătoare (27,2% dintre fete au primit ţigările, comparativ cu 17,9% în cazul băieţilor).
Soluţiile aplicate în alte state au în vedere atât o largă coalizare la nivel naţional şi local a tuturor
celor implicaţi în vânzarea produselor din tutun, mai puţin a producătorilor, cât şi identificarea
unor metode noi prin care să fie întărită şi facilitată aplicarea legii. Creşterea conştientizării
responsabilităţii pe care o au cei care sunt implicaţi în vânzarea produselor din tutun şi cei care
facilitează procurarea lor de către minori este un obiectiv esenţial.
Implementarea concomitentă a mai multor măsuri de reducere a accesului minorilor la
produsele din tutun precum licenţierea agenţilor economici care vând aceste produse, limitarea
vânzărilor doar în magazine dedicate exclusiv acestor produse („tutungerii”), introducerea
sistemului de verificare a vârstei, organizarea unor campanii de responsabilizare a agenţilor
economici şi a adulţilor, creşte considerabil şansele de succes. Succesul se măsoară în acest
caz prin scăderea numărului copiilor care continuă să fumeze după „testarea” primelor ţigări
şi, deci, prin creşterea şansei la o viaţă sănătoasă acordată copiilor.

Obiectiv specific 5.1. Îmbunătăţirea conştientizării agenţilor economici asupra
efectelor negative ale vânzării produselor din tutun minorilor.
Campaniile derulate în alte ţări, independente de industria tutunului, au demonstrat o
GYTS 2013
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oarecare reducere a vânzării de ţigări către minori. Organizaţiile patronale şi sindicale se pot
mobiliza pentru a implementa diverse campanii de informare a membrilor lor, punând accent
pe creşterea responsabilităţii civice.

Obiectiv specific 5.2. Îmbunătăţirea implicării cetăţenilor în identificarea agenţilor
economici care încalcă legea
Adulţii au posibilităţi numeroase de a se implica, fie individual fie în cadrul unor forme
asociative, pentru a limita vânzările de ţigări către minori. Metodele folosite în alte ţări au
la bază principii coercitive (sesizări la autorităţile de control) sau educative (conştientizarea
impactului negativ al vânzării ţigărilor către minori).

Obiectiv specific 5.3. Creşterea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor (ANPC) de a controla aplicarea interdicţiei vânzării de produse din
tutun către minori
Inspectorii ANPC au nevoie de mijloace tehnice şi metode legale pentru a verifica şi
sancţiona agenţii economici, iar cooperarea cu societatea civilă poate facilita identificarea
contravenienţilor, mai ales în condiţiile actuale de comunicare facilă şi rapidă la distanţă.

Obiectiv specific 5.4. Introducerea unui sistem de verificare a vârstei pentru persoanele
care doresc să cumpere produse din tutun
Implementată cu succes în alte ţări, inclusiv în cazul vânzărilor de produse alcoolice, măsura
poate fi aplicată mai uşor în zilele noastre datorită mijloacelor electronice de identificare. Sunt
necesare însă modificări legislative care să permită legitimarea unei persoane de către un
agent economic, în cazul specific al achiziţiei unui produs din tutun.

Obiectivul General 6: Descurajarea consumului noilor produse care conţin tutun şi a
ţigărilor electronice
Promovate ca produse care „ajută” fie prin diminuarea daunelor provocate de fumat asupra
sănătăţii („harm reduction”) ori bugetului personal („e mai ieftin”), fie prin facilitarea renunţării
la fumat, ţigările electronice sunt iniţial testate şi apoi folosite ocazional sau chiar zilnic atât de
adulţi cât şi de copii şi adolescenţi.
Din ce în ce mai multe studii demonstrează toxicitatea substanţelor conţinute în aerosolii
pe care îi produce ţigara electronică, iar nicotina este la fel de toxică şi adictivă ca şi cea
din ţigara obişnuită.
În cazul tinerilor, utilizarea acestui produs pare să reprezinte o „poartă” de intrare pentru
ţigările obişnuite, mai ales în ţări precum SUA în care prevalenţa fumatului în rândul tinerilor
este în scădere. Ţigările electronice menţin comportamentul şi, prin faptul că sunt permise
în locuri în care ţigările din tutun sunt interzise, contribuie la persistenţa imaginii glamour a
gestului de a fuma.
Noile produse care conţin tutun dar nu ard ci sunt încălzite de-abia au intrat pe piaţă, motiv
pentru care studiile ştiinţifice care să arate impactul asupra sănătăţii lipsesc. În schimb,
menţinând gestul de a fuma, este evident că vor contribui la menţinerea comportamentului
de fumător în memoria colectivă, printre normele acceptate social.
În România, în 2013, 17,7% dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani au consumat măcar o dată
ţigara electronică, băieţii mai mult decât fetele (21,5% versus 13,5%) şi copiii de 15 ani mai
mult decât cei de 13 ani (27,8% versus 14,6)29.
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Faptul că în 201430 doar 8% dintre adulţii cu vârsta peste 15 ani au declarat că au consumat
vreodată ţigara electronică demonstrează că acest produs îi atrage în special pe tineri.
Analizând distribuţia consumului în funcţie de categoria de vârstă, constatăm că într-adevăr
tinerii sunt consumatorii cei mai frecvenţi, prevalenţa în rândul grupei de vârstă 15 – 24 de ani
fiind aproape identică cu cea din rândul copiilor între 13 şi 15 ani: 17%.

Distribuţia în funcţie de vârstă a celor care
au încercat ţigara electronică măcar o dată

Datorită faptului că sunt pe piaţă de puţin timp iar reglementarea lor comprehensivă este
de dată foarte recentă (Directiva 2014/ 40/ EU fiind printre primele acte normative care
reglementează aceste produse), nu sunt studii care să evalueze impactul diverselor măsuri
de control asupra consumului de ţigări electronice. Prin analogie cu ţigările din tutun – cu
care împărtăşesc acelaşi mod de utilizare, factori favorizanţi comuni, risc de adicţie – putem
extrapola măsurile de control al tutunului, în aşteptarea unor studii care să indice cert care
sunt metodele cele mai eficiente de combatere.

Obiectiv specific 6.1. Creşterea preţului acestor produse

Această măsură ar putea fi eficientă deoarece mulţi dintre cei care consumă ţigări electronice
sunt atraşi de preţul mai mic al acestora comparativ cu cel al ţigărilor din tutun. Pentru
consumatorul român, factorul determinant în alegerea tipului de ţigară electronică este preţul,
la egalitate cu concentraţia de nicotină (33%)31.
În plus, creşterea preţului ar descuraja copiii şi tinerii să o „testeze”, fiind dovedit că adolescenţii
şi tinerii sunt principalii consumatori dar şi că răspund la polticile de creştere a preţului.

Obiectiv specific 6.2. Introducerea unui sistem de licenţiere/ înregistrare a agenţilor
economici care vând astfel de produse
O astfel de măsură are menirea de a creşte, pe lângă preţul ţigărilor electronice, şi probabilitatea
respectării interdicţiei de vânzare a acestor produse către minori.

Obiectiv specific 6.3. Îmbunătăţirea reglementării acestor produse

Directiva 2014/40/EU conţine prevederi pentru reglementarea conţinutului, etichetării,
ambalării şi prezentării ţigărilor electronice, precum şi pentru restricţionarea publicităţii,
promovării şi sponsorizării pentru aceste produse. Este posibil ca, pe parcursul timpului, să fie
necesare şi alte reglementări, de exemplu ale locurilor în care poate fi consumată.

Obiectiv specific 6.4. Îmbunătăţirea gradului de informare a populaţiei cu privire la
efectele acestor produse

Deşi în anul 2014, comparativ cu anul 2012, mai mulţi români considerau că ţigările electronice
afectează sănătatea (o creştere cu 21%), totuşi doar 54% ştiu acest lucru iar 23% îl neagă32.
În plus, motivul principal afirmat de consumatorii români pentru care au folosit ţigara electronică
Eurobarometru 2015
Eurobarometru 2014

30
31

septembrie 2016

Eurobarometru 2014

32

33

Strategie na]ional` pentru reducerea
consumului de tutun în România

2035 - prima genera]ie f`r` tutun

este reducerea sau oprirea fumatului (61% îl consideră un motiv important), această opinie
fiind împărtăşită în special de tineri (68% dintre cei cu vârsta între 15 şi 24 de ani, şi 74% dintre
cei cu vârsta între 25 şi 39 de ani).
Spre deosebire de alte ţări, ţigara electronică nu i-a ajutat pe fumătorii români de tutun să
renunţe la tutun, doar 8% reuşind să renunţe complet (prin comparaţie cu 21% dintre englezi).
De fapt, mai mult de jumătate dintre români (53%) nu au redus deloc consumul de tutun ca
urmare a utilizării ţigării electronice, spre deosebire de englezi care au avut mai mult succes
(doar 27% nu au avut deloc succes).
Prin urmare, acţiunile de informare ar putea avea ca obiectiv îmbunătăţirea gradului de
informare asupra efectelor reale asupra sănătăţii ale acestor produse dar şi demantelarea
mitului că ţigara electronică te ajută să nu mai fumezi.
Copiii şi adolescenţii ar trebui să fie principalele grupuri-ţintă ale activităţilor de informare,
ei fiind categoria cea mai predispusă. În plus, efectul negativ al nicotinei, indiferent de
sursă, asupra dezvoltării sistemului nervos este mai accentuat la copii şi adolescenţi.
Pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară implicarea atât a autorităţilor statului
pentru a introduce schimbările legislative necesare, cât şi a organizaţiilor non-guvernamentale
care să deruleze acţiuni de advocacy dar şi de informare şi educare.

Obiectivul General 7: Transparentizarea intervenţiilor industriei tutunului în procesul
legislativ, în conformitate cu prevederile art 5.3 din Convenția Cadru
Articolul 5.3 al Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului precizează: „În stabilirea şi
implementarea politicilor de sănătate publică în domeniul controlului tutunului, Părţile vor
acţiona pentru a proteja aceste politici de interesele comerciale şi de altă natură ale industriei
tutunului, în concordanţă cu legile naţionale”. Având în vedere faptul că legislaţia naţională
referitoare la transparenţa actului de guvernare şi la tentativele de corupere a funcţionarilor
publici este foarte clară, realizarea şi implementarea unui sistem care să permită identificarea
acţiunilor industriei de influenţare a factorilor decidenţi nu pare a fi foarte dificilă.
În plus, Ghidul de implementare a articolului 5.3 aprobat de Conferinţa Părţilor prezintă detaliat
măsurile care conduc la o protecţie semnificativă şi sustenabilă a politicilor de sănătate publică
faţă de influenţele industriei tutunului.

Obiectiv specific 7.1. Implementarea unui sistem de raportare asupra respectării
prevederilor art. 5.3, cu formularea de opțiuni pentru asigurarea protecției politicilor
de sănătate publică de orice potențială interferență a industriei tutunului
Obiectiv specific 7.2. Îmbunătăţirea nivelului de informare a populaţiei cu privire la
intervenţiile şi tacticile industriei tutunului
Guvernul poate stabili mecanismele prin care să fie îndeplinite acest obiectiv, iar
organizaţiile non-guvernamentale şi asociaţiile profesionale pot implementa acţiuni de
informare şi de tip „watch-dog”.
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Aria strategic` de interven]ie 2:
ANTURAJUL PERSONAL
Modalităţile convenţionale de prevenire a fumatului (interzicerea publicităţii şi promovării,
creşterea preţului ţigărilor, interzicerea fumatului în spaţii publice, campanii de conştientizare
despre efectele fumatului) sunt eficace şi cost-eficiente iar România a implementat sau este
în curs de implementare a unor astfel de politici. Deoarece nu a atins ţintele recomandate de
OMS, este necesară în continuare dezvoltarea acestor politici.
Deşi componentele individuale ale politicilor de control al tutunului au efecte modeste, totuşi
implementarea lor într-un context colectiv larg de politici poate avea un impact substanţial.
Abordările inovative care să ofere soluţii concrete problemelor invocate de adolescenţi ca motiv
pentru a începe fumatul, aplicarea personalizată a politicilor care reduc fumatul în locurile ori
în situaţiile în care copiii şi adolescenţii însoţesc sau sunt în prezenţa modelelor, informare
a persoanelor care vin în contact cu copiii şi adolescenţii cu privire la metode alternative de
comunicare a riscului, sunt metode care, aplicate consecvent în timp şi la nivel naţional, pot
contribui la schimbarea atitudinii anturajului personal al copiilor faţă de fumat.
Promovarea unei „culturi” de respingere a fumatului la nivelul şcolilor, oraşelor, zonelor
rezidenţiale, campusurilor, încurajarea implicării copiilor şi adolescenţilor în design-ul
campaniilor şi activităţilor destinate promovării beneficiilor non-fumatului ori implicarea unor
modele în campanii de susţinere a non-fumatului sunt doar câteva exemple de abordări care
s-au dovedit eficiente în alte ţări.
Asociaţiile dar şi simplele grupuri ale adolescenţilor sunt eficiente nu numai în a transmite
mesajele oferite prin educaţia formală ci şi pentru a ajunge la grupurile vulnerabile.
Tipurile de acţiuni ce se pot implementa pentru a modifica atitudinea anturajului personal faţă
de consumul de tutun sunt în general comune pentru toate componentele anturajului (familie,
şcoală, mediu de recreere) şi ele trebuie aplicate concomitent, la toate nivelurile, inclusiv la
nivelul instituţiilor publice locale.

Obiectivul General 8: Promovarea non-fumatului în mediul familial
Obiectiv specific 8.1. Creşterea nivelului de informare, conştientizare, motivare şi
educare a copiilor şi adolescenţilor privind beneficiile refuzului de a consuma tutun
Obiectiv specific 8.2. Dezvoltarea de abilităţi pentru a refuza consumul de tutun în
familie
			
Obiectiv specific 8.3. Creşterea nivelului de informare, conştientizare şi motivare
a adulţilor privind motivele şi modalităţile de sprijinire a copiilor pentru a refuza
tutunul
Obiectiv General 9: Promovarea non-fumatului în instituţiile de învăţământ
Obiectiv specific 9.1. Creşterea nivelului de informare, conştientizare, motivare şi
educare a copiilor şi adolescenţilor privind beneficiile refuzului de a consuma tutun
la şcoală
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Obiectiv specific 9.2. Dezvoltarea de abilităţi pentru a refuza consumul de tutun
specifice mediului şcolar
			
Obiectiv specific 9.3. Creşterea nivelului de informare, conştientizare şi motivare a
cadrelor didactice privind motivele şi modalităţile de sprijinire a copiilor pentru a
refuza tutunul
Obiectiv General 10: Promovarea non-fumatului în activităţile de recreere
Obiectiv specific 10.1. Dezvoltarea de abilităţi pentru a refuza consumul de tutun în
activităţile de recreere
			
Obiectiv specific 10.2. Creşterea nivelului de informare, conştientizare şi motivare
a persoanelor implicate în activităţile de recreere a copiilor privind motivele şi
modalităţile de sprijinire a copiilor pentru a refuza tutunul
					
Obiectiv General 11: Promovarea comportamentelor sănătoase de management al
stressului şi anxietăţii
Obiectiv specific 11.1. Dezvoltarea de abilităţi pentru managementul stress-ului şi
anxietăţii
			
Obiectiv specific 11.2. Creşterea nivelului de informare, conştientizare şi motivare a
psihologilor şcolari şi cadrelor didactice privind management-ul stress-ului şi anxietăţii
			
Obiectiv General 12:Descurajarea consumului mixt de droguri
Consumul de tutun, şi mai ales fumatul ţigărilor, este considerat de specialiştii în adictologie
ca fiind „poarta de intrare” a drogurilor, mai ales a celor inhalatorii. Consumul mixt de droguri,
mai ales asocierea tutun – alcool, începe de cele mai multe ori aproximativ la aceeaşi vârstă,
însă fumatul precede de obicei consumul altor droguri. O dată cu creşterea accesibilităţii
cannabis-ului, din ce în ce mai mulţi adolescenţi fumează ţigări ce conţin tutun şi cannabis,
ceea ce creşte riscul de instalare rapidă a adicţiei.
În România, în 2011 raportau consum curent de 2 droguri 5,5% din adolescenţii cu vârsta de
15-16 ani şi 1,6% raportau consum curent de 3 substanţe adictive33.
De aceea, acţiunile care vizează sprijinirea copiilor şi adolescenţilor de a nu consuma
tutun trebuie să ţină cont şi de posibilele interacţiuni dintre fumat şi consumul altor
droguri, iar atunci când este cazul, abordarea problemelor să se facă în comun.

Obiectiv specific 12.1. Creşterea nivelului de informare, conştientizare, motivare şi
educare a copiilor şi adolescenţilor privind riscurile consumului mixt de droguri
ESPAD 2011
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Obiectiv specific 12.2. Dezvoltarea de abilităţi pentru a refuza consumul mixt de
droguri
			
Obiectiv specific 12.3. Creşterea nivelului de informare, conştientizare şi motivare
a cadrelor didactice şi psihologilor şcolari privind particularităţile combaterii
consumului mixt de droguri
			
Obiectiv General 13: Creşterea capacităţii instituţiilor publice responsabile şi a
comunităţilor locale de a proiecta, dezvolta, implementa, monitoriza şi evalua
programe de descurajare a consumului de tutun
Obiectiv specific 13.1. Dezvoltarea de programe de instruire şi formare continuă
pentru personalul din instituţiile publice responsabile
Obiectiv specific 13.2. Creşterea capacităţii instituţionale la nivel naţional şi judeţean
Obiectiv specific 13.3. Dezvoltarea de programe de instruire pentru membrii
comunităţilor locale

Aria strategic` de interven]ie 3:
FACTORII INDIVIDUALI
Comportamentul de fumător este unul dobândit, omul născându-se nefumător. Pentru a
deveni fumător, copilul/ adolescentul trebuie să ia decizia de a testa prima ţigară. Dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor de a lua decizii se face gradual, iar influenţa mediului social şi a
anturajului personal nu este singurul factor care poate determina deciziile.
Copilul are şi el un cuvânt de spus, informaţiile dobândite, percepţiile senzoriale, cogniţiile,
experienţele trăite, definirea recompensei şi a beneficiilor sunt elemente personale,
individuale, unice. În plus, factorii genetici pot influenţa la rândul lor atât modul de percepţie
a efectului drogurilor (există gene care predispun la creşteri mari şi rapide ale mediatorilor
chimici care induc senzaţie de plăcere şi recompensă) cât şi viteza de instalare a dependenţei
de substanţă (există gene care favorizează sinteza rapidă a receptorilor cerebrali implicaţi în
inducerea dependenţei, gene care modifică timpul de metabolizare a drogului).

Obiectiv General 14: Creşterea gradului de informare a copiilor şi adolescenţilor
despre consumul de tutun
Conştientizarea efectelor nocive ale fumatului şi a beneficiilor non-fumatului necesită în
primul rând un bagaj de cunoştinţe teoretice. Deşi considerăm că, datorită internetului, copiii
şi adolescenţii cunosc multe lucruri, în realitate faptul că au acces la informaţie nu înseamnă că
obligatoriu şi-au şi însuşit respectiva informaţie. În plus, multe din informaţiile ce pot fi găsite
în mediul online nu sunt corecte, iar unele chiar promovează, mascat, fumatul, fiind transmise
de industria tutunului prin intermediul unor firme de publicitate şi PR.
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Obiectiv specific 14.1. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi a conştientizării de
către copii şi adolescenţi a efectelor nocive ale consumului de tutun

O dovadă a informării eronate sau incomplete este faptul că doar 63,8% dintre copiii cu vârsta
între 13 şi 15 ani ştiu că fumatul pasiv afectează sănătatea. De asemenea, doar 62,8% dintre
copiii din această categorie de vîrstă au confirmat că la şcoală li s-au prezentat efectele toxice
ale fumatului în ultimele 12 luni.
Oferirea informaţiilor se poate face şi prin metode educaţionale non-formale, putând fi
implicate şi alte categorii de profesionişti decât personalul didactic, cu condiţia să fi fost instruit
corespunzător.
			

Obiectiv specific 14.2. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi a conştientizării de
către copii şi adolescenţi a beneficiilor nonfumatului

Beneficiile rămânerii în starea naturală, de nefumător sunt foarte rar prezentate, mesajele
transmise copiilor fiind în general de tip negativ, „de sperietură”, motiv pentru care uneori
stârnesc curiozitatea şi provoacă chiar testarea unei ţigări. Este cu atât mai puţin recomandată
această abordare cu cât efectele negative nu apar imediat ci după zeci de ani, şi, prin urmare,
copilul nu poate verifica veridicitatea mesajelor transmise de adulţi iar încrederea în aceştia
scade.
Abordarea pozitivă, de scoatere în evidenţă a avantajelor este cu atât mai utilă cu cât verificarea
lor de către copil confirmă imediat cele spuse de adult. Dacă adultul face apel şi la tipul de
beneficii la care copilul este de obicei sensibil, atunci şansele ca adolescentul să preţuiască mai
mult rămânerea în starea naturală cresc.
		

Obiectiv General 15: Dezvoltarea atitudinilor şi aptitudinilor de rezistenţă la consumul
de tutun
Consumul de tutun reprezintă pentru copil şi adolescent o provocare, o curiozitate, cu atât mai
mult cu cât a primit pe parcursul copilăriei informaţii verbale şi non-verbale despre beneficiile
fumatului. Motivele care l-ar face să refuze ţigările oferite de antural nu sunt foarte evidente.
De aceea, metodele naturale, înnăscute care ne ajută să refuzăm diversele „ispite” nu sunt
întordeauna suficiente pentru a refuza o ispită atât de tentantă precum ţigările. De aceea este
necesar ca adolescentul să îşi dezvolte noi aptitudini pentru a spune „NU” şi pentru ca în final
să îşi însuşească o atitutine contra fumatului.

Obiectiv specific 15.1. Îmbunătăţirea aptitudinilor de rezistenţă faţă de consumul de
droguri
Obiectiv specific 15.2. Dezvoltarea de atitudini şi aptitudini specifice fiecărui
sex
Obiectiv specific 15.3. Dezvoltarea de aptitudini pentru gestionarea situaţiilor dificile
Obiectiv specific 15.4. Identificarea convingerilor de respingere a fumatului
			
Obiectiv General 16: Scăderea atractivităţii produselor din tutun
Deşi copiii şi adolescenţii cunosc, măcar în parte, efectele nocive ale fumatului, totuşi o
treime dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani şi jumătate dintre cei de 15 – 16 ani au încercat
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măcar o dată să fumeze. Una din cauze este şi persistenţa unui anumit grad de atractivitate
a pachetelor şi ţigărilor, producătorii reuşind să găsească soluţii pentru a contracara măsurile
luate de autorităţile de sănătate publică precum etichetarea cu avertismente de sănătate mari,
conţinând imagini dezgustătoare.
De aceea, pe măsură ce industria tutunului identifică noi metode de creştere a
atractivităţii produsului din tutun, specialiştii în sănătate publică trebuie să propună
metode de contracarare.

Obiectiv specific 16.1. Introducerea etichetării standardizate/ uniforme

Copiii observă etichetele şi modul de ambalare a pachetelor de tutun, 83,8% observând
avertismentele cu imagini. Aceste avertismente îi influenţează în special pe copiii nefumători
care declară, în proporţie de 44%, că nu vor fuma datorită mesajelor care sunt inscripţionate
pe pachetele de ţigări. Chiar şi copiii care fumează curent le observă şi sunt influenţaţi de
aceste avertismente, 29,8% dintre ei afirmând că se gândesc să nu mai fumeze datorită acestor
informaţii.
Şi tinerii români fumători cu vârsta între 15 şi 24 ani sunt influenţaţi în alegerea mărcii de ţigări
de aspectul produsului: 56% de modul de ambalare iar 40% de aspectul şi forma ţigării (cu
capsule, slim, culoare).
Prin urmare, introducerea etichetării standardizate, uniforme a tuturor pachetelor
de ţigări astfel încât toate pachetele şi toate ţigările să aibă aceeaşi formă, culoare,
dimensiune, fără niciun element decorativ dar să fie inscripţionate cu avertismente
grafice de sănătate, mari, s-ar justifica din perspectiva potenţialului impact pozitiv asupra
adolescenţilor şi tinerilor.
Aceştia nu ar mai fi atraşi de ambalaj şi ar putea să se gîndească mai mult la conţinutul aducător
de boală şi moarte prematură.
		

Obiectiv specific 16.2. Interzicerea tuturor produselor din tutun cu aromă caracteristică
Deşi Directiva 2014/ 40/ EU interzice ţigările cu arome caracteristice, este posibil ca producătorii
să dezvolte noi tehnologii care să ofere un gust aparte ţigărilor. 		
Deşi implementarea acestei măsuri nu este de actualitate, trebuie să rămânem vigilenţi şi
să contracarăm orice metodă de eludare a interdicţiei de comercializare a ţigărilor cu arome
deoarece tinerii români apreciază gustul ţigărilor. Astfel, în alegerea mărcii de ţigări, pentru
98% dintre tinerii fumători cu vârsta între 15 şi 24 ani este important gustul general al ţigării
iar pentru 35% este important gustul specific (mentolat, fructat, dulce, iute),

Obiectiv General 17: Dezvoltarea unui Ghid de bune practici pentru prevenţia
consumului de tutun
Metodele aplicate, instrumentele folosite, obiectivele educaţionale ale acţiunilor care vizează
prevenţia consumului de tutun trebuie să fie unitare şi bazate pe dovezi ştiinţifice. Adaptarea
lor la schimbările societăţii şi ale rezultatelor ştiinţifice trebuie de asemenea asigurată.
Din aceste motive se impune realizarea unui Ghid de bune practici de către specialiştii din
domeniul sănătăţii, educaţiei, comunicării, psihologiei în colaborare cu reprezentanţii societăţii
civile şi ai copiilor şi tinerilor. Forma acestui Ghid trebuie să permită adaptarea permanentă la
noile cunoştinţe şi tendinţe.
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Obiectiv specific 17.1. Stabilirea unor standarde de calitate pentru activităţile ce
vizează combaterea consumului de tutun
			
Obiectiv specific 17.2. Realizarea curiculei pentru formarea cadrelor didactice
implicate în activităţi de combatere a consumului de tutun
Informațiile transmise elevilor de către cadrele didactice trebuie să fie comune și, mai ales,
să nu fie contradictorii. Având in vedere absența pregătirii universitare și postuniversitare
specifice în domeniul tabacologiei, precum și faptul că sursele de informație credibilă și corectă
sunt dificil de identificat, este necesară realizarea și distribuirea unei curicule adresată tuturor
cadrelor didactice.
În plus față de informația propriu-zisă, se recomandă a se introduce și exemple de activități
care să dezvolte atitudinea de refuz a tutunului din partea elevului.
Având în vedere rolul de model al profesorilor, propria atitudine a acestora față de consumul
de tutun este esențială pentru credibilitatea informațiilor transmise în timpul orelor de curs.
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II. Protec]ia copiilor [i adolescen]ilor
de efectele nocive ale tutunului
Este recunoscut faptul că tutunul îi afectează nu numai pe cei care îl consumă direct ci şi pe
cei din jur care inhalează particulele şi gazele toxice emanate în urma arderii produsului din
tutun şi care rămân în atmosferă (fumat pasiv sau „la mâna a doua”) sau care se depun pe
diverse suprafeţe solide („fumat la mâna a treia”). Mai mult, este demonstrat faptul că fătul
este afectat de fumul inhalat de femeia însărcinată, fie activ fie pasiv (de la cei care fumează
în jurul ei).
Lipsa unor politici integrate poate conduce la consecinţe negative: crearea unor medii şcolare
fără tutun, de exemplu, poate determina scăderea fumatului în şcoli dar poate avea un efect
limitat dacă nu este susţinută de politici similare în alte medii.
Provocarea este de a crea cât de multe medii ale tinerilor fără tutun, posibil prin introducerea
de exemplu a politicilor de interzicere a fumatului în şcoli. Având în vedere că adolescenţii îşi
petrec o bună parte din timp în şcoală, unde sunt expuşi unor diferiţi factori de risc legaţi de
fumat, este important să fie introduse politici pentru crearea unui mediu fără tutun în şcoli.
Acelaşi lucru se aplică şi mediului familial, unele ţări introducând măsuri de tipul interzicerii
fumatului în vehiculele care transportă copii.
În estimarea realizată de David Levy pentru România34 se apreciază că implementarea corectă
doar a politicilor recomandate în Strategia MPOWER de protecţie a nefumătorilor faţă de
efectele fumului de tutun poate conduce la o reducere a prevalenţei fumatului în rândul
adulţilor cu 2,8% în primii 5 ani şi cu 3,5% pe parcursul a 40 de ani. Astfel, numărul de decese
premature atribuibile fumatului care ar putea fi evitate după 40 de ani ar fi de 74.339.
Având în vedere drepturile fundamentale ale copilului stipulate în Convenţia Naţiunilor
Unite, este de datoria noastră să ne asigurăm şi să luăm măsuri pentru ca toţi copiii,
începând din perioada fetală, să fie protejaţi de efectele dăunătoare ale consumului de
tutun.

Aria strategic` de interven]ie 4:
PROTEC}IA F~TULUI {I NOU-N~SCUTULUI
Fătul primeşte substanţele toxice, inclusiv nicotina, pe care le inhalează mama din fumul de
tutun prin fumat activ sau pasiv. Având în vedere efectele neurotoxice recunoscute ale nicotinei
dar şi toate celelalte riscuri la care este expus fătul când mama fumează activ sau pasiv, este
vital ca acesta să fie protejat de fumul de tutun.
În România nu există date la nivel naţional referitoare la expunerea la fum de tutun a femeilor
gravide, însă studii efectuate la nivel local35 evaluează prevalenţa fumatului în rândul femeilor
însărcinate la un nivel comparabil cu cel al femeilor neînsărcinate: 22%. Acesta este însă
34
WHO Europe. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework Convention on Tobacco Control
(WHO FCTC). 2016
35
Cunoştinţe, atitudini şi comportamente ale femeilor însărcinate şi ale femeilor având copii sub 9 luni din Bucureşti , privind
fumatul şi renunţarea la fumat. CPSS şi IOMC, 2007
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procentul gravidelor care au fumat pe parcursul întregii sarcini, deoarece perioade diferite au
fumat 36% dintre ele.

Obiectiv General 18: Scăderea expunerii antenatale la fum de tutun
Scăderea expunerii fătului la fumul de ţigară inhalat de mamă în mod activ sau pasiv se poate
obţine prin acţiuni care să vizeze modificarea comportamentului atât al femeilor însărcinate,
în sensul de a nu mai fuma dar şi de a refuza să stea în preajma fumătorilor, cât şi al cetăţenilor
obişnuiţi, în sensul de a manifesta grijă şi respect faţă de femeia gravidă prin evitarea fumatului
în preajma ei.

Obiectiv specific 18.1.Creşterea conştientizării efectelor asupra fătului ale fumatului
mamei sau tatălui
Obiectiv specific 18.2. Creşterea conştientizării efectelor tutunului asupra femeii
însărcinate

Nivelul de cunoştinţe referitoare la efectele fumatului în timpul sarcinii este relativ mare
în populaţia generală, 74,7% dintre adulţi afirmând că ştiu că fumatul provoacă naştere
prematură36. Pe de altă parte, 93% din femeile însărcinate din Bucureşti ştiu că fumatul
afectează sănătatea femeii gravide iar 87% ştiu că afectează sănătatea şi a fătului, deşi doar
38,5% dintre gravidele fumătoare confirmă că au primit informaţii despre efectele fumatului.

Obiectiv specific 18.3.Creşterea capacităţii instituţiilor de îngrijire a femeii însărcinate
şi nou-născuţilor de asistare în vederea asigurării unui mediu fără fum de tutun

Instruirea personalului medical pentru acordarea sfatului minimal pentru renunţarea la fumat
şi oferirea sprijinului necesar abandonării fumatului este vitală nu numai prin prisma impactului
pe care îl au recomandările medicului şi moaşei ci şi datorită faptului că foarte puţine cadre
medicale oferă gravidelor informaţii despre efectele fumatului asupra mamei şi copilului. În
anul 2007, în Bucureşti, doar 14,3% dintre gravidele fumătoare au indicat personalul medical
ca sursă a informaţiilor, sursa principală fiind internetul şi părinţii (65%).
Totodată, este necesară şi adaptarea infrastructurii astfel încât femeile gravide şi lăuzele să
aibă acces facil la informaţii şi la modalităţi de relaxare care să nu implice fumatul .

Obiectiv General 19: Descurajarea utilizării ţigărilor electronice si a altor produse ce
conţin tutun dar nu ard
Având în vedere efectele extrem de toxice ale nicotinei asupra fătului şi sugarului, este
recomandat ca femeia însărcinată şi mama care alăptează să nu utilizeze niciun produs care
conţine nicotină deşi nu sunt suficiente studii care să lege utilizarea ţigărilor electronice sau
a produselor ce conţin tutun dar nu ard de efecte asupra sănătăţii. Impunerea acţionării pe
baza principiului prevenirii efectelor negative prezumate este cu atât mai recomandată cu cât
studiile pun în evidenţă existenţa în vaporii ţigărilor electronice a unor substanţe toxice ce pot
străbate placenta sau pot trece în laptele matern.

GATS 2011

36
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Obiectivele propuse şi metodele utilizate pentru atingerea acestor obiective sunt similare cu
cele propuse pentru descurajarea consumului de tutun în rândul femeilor însărcinate.

Obiectiv specific 19.1. Creşterea conştientizării efectelor asupra fătului
Obiectiv specific 19.2. Creşterea conştientizării efectelor asupra femeii însărcinate
Obiectiv specific 19.3. Creşterea capacităţii instituţiilor de îngrijire a femeii însărcinate
şi nou-născuţilor
Obiectiv specific 19.4. Obţinerea de dovezi ştiinţifice privind efectele consumului
acestor produse

Aria strategic` de interven]ie 5:
PROTEC}IA COPILULUI
Obligaţia autorităţilor, dar şi a tuturor adulţilor este de a proteja faţă de un anumit risc în
special persoanele care nu consimt sau care nu pot să consimtă la expunerea la respectivul
risc. Având în vedere faptul că efectele fumatului pasiv al copiilor sunt bine documentate prin
studii ştiinţifice iar rezultatele obţinute în ţările în care fumatul a fost foarte mult restricţionat
denotă eficacitatea măsurilor de protecţie, se impune ca şi societatea românească, în întregul
ei, să acţioneze concret pentru protejarea copiilor faţă de fumul de tutun.
În România, copiii sunt în continuare expuşi fumului de tutun: dintre copiii cu vârsta între
13 şi 15 ani, 35,5% afirmă că se fumează în prezenţa lor acasă, 40% că se fumează în
spaţiile publice închise şi 44,6% în cele deschise. Cu toate acestea, se observă o scădere
semnificativă a fenomenului prin comparaţie cu situaţia din 2004 când 89,4% dintre copii
erau expuşi acasă şi 85% în alte spaţii decât căminul37.

Obiectiv General 20: Asigurarea unui mediu familial fără fum de tutun
Preocuparea pentru asigurarea unui climat familial potrivit pentru buna dezvoltare fizică şi
psihică a copilului trebuie să includă şi absenţa totală a fumului de tutun din locuinţă deoarece
copiii sunt în mod particular mai sensibili la efectul fumului de tutun datorită faptului că
plămânii şi sistemul imun nu sunt complet dezvoltate. Încă din anii ’70 au fost publicate studii
care demonstrează afectarea sănătăţii copilului care creşte într-o locuinţă în care se fumează,
mai ales prin boli ale căilor aeriene superioare şi inferioare şi chiar prin creşterea riscului de a
dezvolta boli netransmisibile în perioada de adult38. De asemenea, riscul unui copil de a deveni
fumător este de aproape două ori mai mare dacă părinţii lui fumează39.
Chiar dacă actual nu se cunoaşte natura precisă a efectelor epigenetice ale fumatului de tutun,
totuşi modificările epigenetice observate în unele celule ale fumătorilor, inclusiv în cazul
GYTS 2013 şi 2004
Association of environmental tobacco smoke exposure in childhood with early emphysema in adulthood among nonsmokers: the MESA-lung study. Am J Epidemiol 2010; 171
39
Royal College of Physicians. Passive smoking and children. A report by the Tobacco Advisory Group. London: RCP, 2010.
37
38
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copiilor ale căror mame au fumat în timpul sarcinii, sugerează că aceste efecte ar putea fi
importante40.
De aceea, sfaturile privind pericolele fumatului pasiv al copiilor ar trebui oferite încă de când
femeia este însărcinată, tuturor membrilor familiei, iar medicii de familie şi pediatrii ar trebui
să ofere recomandarea de a nu se fuma în locuinţă la fiecare consultaţie medicală acordată
unui copil.

Obiectiv specific 20.1. Descurajarea fumatului în locuinţă

Sunt numeroase metodele prin care familiile pot fi încurajate să nu fumeze în locuinţe, mai
ales dacă sunt prezenţi copii. Deşi utilizarea mijloacelor legislative pare cea mai facilă cale,
totuşi în ţările în care s-a înregistrat o scădere a expunerii la tutun a copiilor în mediul familial,
acţiunile au pus accentul pe educaţie, consiliere, persuasiune şi sprijin concret pentru membrii
familiei pentru a renunţa complet la fumat.
Interzicerea fumatului în spaţiile publice închise şi la locul de muncă a condus şi la
reducerea expunerii copiilor la tutun, la domiciliu.
Până în acest moment, studiile arată că măsurile cele mai eficiente pentru prevenirea fumatului
pasiv în locuinţe, în rîndul copiilor, sunt: creşterea preţului produselor din tutun, campanii în
mass media ţintite pe această temă şi încurajarea părinţilor de a nu permite fumatul în casă.
Campaniile în mass media şi avertismentele de sănătate sunt, probabil, cele mai eficace metode
de a creşte conştientizarea populaţiei cu privire la riscurile fumatului pasiv şi la necesitatea de
a avea un cămin fără fum de tutun.

Obiectiv specific 20.2. Descurajarea fumatului în maşină

Probabil una din cele mai noi măsuri de combatere a expunerii copiilor la fum de tutun este
interzicerea completă a fumatului în maşinile personale în care sunt transportați copii.
Actual, în România, este interzis fumatul în maşină în timpul orelor de muncă (maşina de
serviciu este considerată loc de muncă, în conformitate cu legislaţia muncii) iar şoferul nu are
voie să fumeze în timp ce conduce maşina. Prin urmare, dacă într-o maşină se află un copil,
acesta ar putea fi expus la fumat pasiv deoarece, conform legii, ceilalţi ocupanţi, cu excepţia
şoferului, pot fuma.
Necesitatea interzicerii complete a fumatului în orice maşină în care se află un copil rezidă
din concentraţia foarte mare a substanţelor toxice în interiorul maşinii care se acumulează
datorită caracterului etanş al habitaclului. Chiar dacă ferestrele sunt deschise sau este folosit
aerul condiţionat, iar în interior nu mai miroase a fum, totuşi particulele toxice rămân foarte
mult timp în aerul şi pe suprafeţele din interiorul maşinii şi depăşesc limitele de toxicitate chiar
până la de trei ori nivelul stabilit de OMS pentru calitatea aerului41.
Măsurile care pot fi implementate trebue să includă, pe lângă modificări legislative
corespunzătoare şi campanii în mass media, de informare şi creştere a acceptabilităţii măsurii.

Obiectiv General 21: Asigurarea unui mediu social fără fum de tutun
Implementarea corectă şi consecventă a prevederilor Legii nr. 15/ 2016 prin care este
restricţionat fumatul în spaţiile publice închise şi la locurile de joacă pentru copii, indiferent
că sunt în interior sau exterior, va contribui semnificativ la schimbarea percepţiei sociale
pozitive a fumatului dar şi la creşterea gradului de protecţie a copiilor şi adolescenţilor faţă
http://www.ashscotland.org.uk/media/567272/epigenetics.pdf
http://www.healthscotland.com/scotlands-health/evidence/smokefreelegislation/publications.aspx;
http://www.euro.who.int/en/what-we-publish
40
41
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de efectele fumatului pasiv. Deşi în ţări precum Marea Britanie au fost exprimate preocupări
în legătură cu o posibilă creştere a expunerii copiilor la tutun la domiciliu ca urmare a faptului
că părinţii ar compensa diminuarea fumatului la serviciu şi în spaţiile publice de recreere prin
creşterea fumatului acasă, realitatea a dovedit contrariul: regulile de restricţionare a fumatului
s-au aplicat benevol şi în mediul personal iar expunerea copiilor la tutun a scăzut. Dincolo de
restricţiile impuse de lege, este important ca adulţii să accepte că fumatul în prezenţa copiilor
le face rău acestora, atât din perspective biologice (probleme de sănătate pe termen scurt,
mediu şi lung) cât şi psihologice (întărirea modelului pozitiv de fumător), şi să evite benevol
a fuma atunci când sunt copii în jur. Având în vedere consensul privind nevoia de a proteja
sănătatea copiilor, nu ar trebui să fie greu ca adulţii să nu mai fumeze în spaţiile în care sunt
prezenţi copii, indiferent că legea permite sau interzice.

Obiectiv specific 21.1. Crearea locurilor de joacă fără fum de tutun

Adulţii care însoţesc copiii la locurile de joacă şi fumează în preajma acestor spaţii nu numai că îi
expun pe copii unui risc crescut de afectare a sănătăţii (mai ales când e vorba de un spaţiu închis)
dar le oferă şi un model nociv de comportament de relaxare, ceea ce va favoriza „testarea”
ţigărilor. Actual, legea interzice fumatul în jurul spaţiilor de joacă ceea ce a creat unele dificultăţi
de aplicare. De aceea se impune clarificarea acestor aspecte printr-un nou proiect de lege.

Obiectiv specific 21.2. Crearea şi menţinerea instituţiilor de învăţământ fără fum de tutun
Pentru a se asigura protecţia copiilor faţă de fumul de tutun şi în timpul petrecut la şcoală, nu
este suficient ca fumatul să fie interzis, prin lege, în interiorul şi în exteriorul unităţilor şcolare.
Creşterea gradului de conformare se realizează prin activităţi de informare a personalului
didactic şi nedidactic, prin amenajarea unor spaţii confortabile de petrecere a pauzei ori prin
activităţi de creştere a abilităţilor de nefumător. Aplicarea măsurilor punitive reprezintă ultima
soluţie, Poliţia Locală fiind autoritatea cu rol de control şi monitorizare a aplicării legii.

Obiectiv specific 21.3. Crearea şi menţinerea spaţiilor de recreere pentru copii, fără
fum de tutun

Copiii îşi petrec timpul liber şi în alte spaţii decât locurile de joacă, unele aflate în aer liber:
spaţii dedicate activităţilor sportive sau culturale, cluburi, parcuri, etc. Chiar dacă legea nu
interzice fumatul în aceste spaţii, adulţii ar trebui să se abţină benevol de la a fuma în astfel de
zone în care sunt prezenţi copii. Organizarea unor campanii de informare, a unor activităţi care
să determine schimbarea atitudinii adulţilor contribuie la aitingerea obiectivului de protecţie
a copiilor.

Obiectiv specific 21.4. Crearea şi menţinerea instituţiilor medicale şi de îngrijire a
copiilor fără fum de tutun

Chiar dacă legea interzice complet fumatul în aceste instituţii, pentru conformare sunt utile
activităţi de informare şi de instruire (pentru personalul medical) pentru ca personalul să
înţeleagă utilitatea abţinerii de la fumat atât pentru propria sănătate cât şi pentru protejarea
fizică şi psihologică a copiilor.

Obiectiv General 22: Creşterea capacităţii instituţiilor publice responsabile şi a
comunităţilor locale de a proiecta, dezvolta, implementa, monitoriza şi evalua
programe de protecţie a copiilor în spaţiile publice
Actual, legea privind fumatul în spaţiile publice închise este în vigoare, este clară şi fără excepţii,
septembrie 2016
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motiv pentru care, teoretic, nu ar trebui să fie probleme în implementarea ei. În practică, unele
instituţii întâmpină dificultăţi datorită aurei pozitive pe care fumatul a avut-o în ultimii 100 de
ani şi greutăţii obiective de schimbare a atitudinii fumătorilor. Cum fumatul adulţilor afectează
copiii, autorităţile sunt obligate (cel puţin moral) să ia măsurile necesare care să faciliteze
protecţia copiilor în spaţiile publice faţă de fumul de tutun.

Obiectiv specific 22.1. Dezvoltarea de programe de instruire şi formare continuă
pentru personalul din instituţiile publice responsabile
Obiectiv specific 22.2. Dezvoltarea infrastructurii

Autorităţile publice centrale şi locale pot fi convinse să implementeze măsuri de adaptare a
infrastructurii astfel încât copiii să fie protejaţi faţă de expunerea la fumul de tutun. De exemplu,
în autorizaţiile de funcţionare sau în cele de construcţie şi de amenajare pot fi introduse condiţii
specifice care să faciliteze protecţia copiilor faţă de fumul de tutun.

Aria strategic` de interven]ie 6:
PROTEC}IA FA}~ DE INTERESELE
COMERCIALE ALE INDUSTRIEI TUTUNULUI
Copiii şi adolescenţii reprezintă ţinta principală a acţiunilor industriei tutunului de racolare de
noi consumatori, fapt recunoscut de reprezentanţii acesteia. Modalităţile prin care intervin
au fost limitate în ultimii 10 ani însă continuă să aibă la dispoziţie mijloace de publicitate şi
promovare.
Este important ca publicul adult larg dar şi copiii să fie informaţi despre destinaţia şi
scopul sumelor alocate publicităţii pentru a se diminua impactul informaţiilor transmise
pe aceste căi.

Obiectiv General 23: Îmbunătăţirea transparenţei privind cheltuielile pentru
publicitate şi promovare ale companiilor din industria tutunului
Obiectiv specific 23.1. Încurajarea publicării cheltuielilor realizate pentru publicitate
şi promovare
Obiectiv specific 23.2. Îmbunătăţirea modului în care informaţiile declarate de
producători sunt utilizate pentru introducerea unor noi politici de sănătate

Pe baza informaţiilor primite, autorităţile îşi pot calibra intervenţiile astfel încât, pe de o parte,
să reducă diseminarea informaţiilor de promovare a unor produse dovedit a fi toxice, şi pe
de altă parte să corecteze şi să devoaleze informaţiile eronate şi amăgitoare transmise în
campaniile publicitare.

Obiectiv General 24: Protecţia copiilor faţă de activităţile de promovare ale industriei
tutunului
Obiectiv specific 24.1: Creşterea nivelului de informare a copiilor şi adolescenţilor cu
privire la tacticile de racolare ale industriei
46
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III. Abandonarea fumatului
Oprirea fumatului este dovedită a fi printre cele mai cost-eficiente metode de prevenţie a
bolilor pe termen mediu, fiind totodată cea mai eficace dintre mijloacele care, aplicate
singular, conduc la îmbunătăţirea sănătăţii. Asocierea psihoterapiei comportamentale cu
farmacoterapia creşte şansele de reuşită până la de patru ori comparativ cu situaţia în care
nu se apelează la niciun ajutor42. Simpla apelare la serviciul telefonic de suport creşte cu 40%
şansele ca un fumător să renunţe la fumat43.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră că „încurajarea renunţării la fumat este esenţială
pentru îmbunătăţirea sănătăţii publice pe termen scurt şi mediu, deoarece fumătorii mor în
urma unor afecţiuni datorate fumatului la vârsta medie, ca urmare a intervalului de 25 până
la 30 de ani între fumat şi dezvoltarea unor afecţiuni grave. Măsurile menite să îi convingă pe
tineri să nu înceapă să fumeze nu vor acea efect până în momentul în care aceştia vor ajunge la
vârsta medie – adică peste 30 până la 50 de ani. Deci, numărul de decese va creşte dacă nu vor
fi adulţi care să renunţe la fumat sau dacă vom avea exclusiv o reducere a numărului tinerilor
care încep să fumeze”44.
Pe de altă parte, Banca Mondială a evaluat evoluţia mortalităţii la nivel global prin boli atribuibile
fumatului, până în anul 2050: „dacă oamenii vor continua să fumeze ca acum, numărul de
decese datorate fumatului va fi în 2050 de aproximativ 520 milioane oameni. Dacă se reuşeşte
înjumătăţirea celor care încep să fumeze până în 2020, atunci numărul de decese atribuibile
fumatului ar fi în 2050 de aproximativ 500 milioane, deoarece efectul diminuării debutului
apare după mai mult timp. Dacă, însă, se reuşeşte înjumătăţirea consumului până în 2020
prin dublarea numărului celor care renunţă la fumat, atunci numărul de decese atribuibile
fumatului în 2050 va fi de 340 milioane, deoarece efectul renunţării la fumat are consecinţe pe
termen scurt şi mediu.”45
În România, programul naţional de încurajare a renunţării la fumat asigură tratament
medicamentos şi consiliere psihilogică de specialitate din anul 2007, gradul de acoperire
variind în funcţie de bugetul alocat.
Din estimările OMS46 rezultă că dacă în România ar fi implementate corect, conform Strategiei
MPOWER, doar măsurile de oferire a sprijinului pentru renunţarea la fumat, prevalenţa
fumatului ar scade în 5 ani cu 1,4% iar după 40 de ani cu 3,5%. Aceasta ar conduce la o scădere
a numărului total de decese premature atriibuibile fumatului de 75774 persoane.

Obiectiv General 25: Facilitarea renunţării la fumat a adulţilor
Este îndeobşte cunoscut faptul că probabilitatea ca un copil ai cărui părinţi fumează să fumeze
şi el este mare. Studiile47 demonstrează acest fapt, astfel că se estimează că riscul de debut al
fumatului la un adolescent care are doar un părinte fumător este crescut cu 62%.
42
West R, Shiffman S (2007). Fast facts: smoking cessation (2nd ed.). Abingdon, England: Health Press Ltd. ISBN 978-1903734-98-8
43
Stead LF, Perera R, Lancaster T (2006). Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic
Reviews, Issue 3
44
WHO European Strategy for Smoking Cessation Policy; WHO, Geneva, 2004
45
World Bank: Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control. World Bank Publications, 1999
46
WHO Europe. Health impact of tobacco control policies in line with the WHO Framework Convention on Tobacco Control
(WHO FCTC). 2016
47
Royal College of Physicians. Passive smoking and children. A report by the Tobacco Advisory Group. London: RCP, 2010.
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Dacă acest părinte este mama, riscul este şi mare: de 2,19 ori comparativ cu cazul în care
niciun părinte nu fumează. Dacă ambii părinţi ai unui copil fumează, riscul ca acesta să înceapă
să fumeze în timpul copilăriei este de aproape 3 ori mai mare (OR: 2,73) faţă de cazul în care
niciun părinte nu ar fuma.
De aceea, adoptarea de măsuri care să reducă prevalenţa fumatului în rândul părinţilor
este indispensabilă scăderii debutului fumatului în rândul copiilor şi adolescenţilor.

Obiectiv specific 25.1. Creşterea nivelului de informare referitor la mijloacele costeficiente de renunţare la fumat

Mai mult de jumătate (59%) dintre fumătorii adulţi afirmă că au încercat să renunţe la fumat
însă doar 4% au apelat la ajutorul specialiştilor şi 6% la terapia de tip nicotinic48. Acesta este şi
unul din motivele pentru care în România doar 13% din populaţia adultă este fostă fumătoare,
spre deosebire de media europeană de 20% şi de Suedia care are procentul cel mai mare: 35%.
Organizarea de activităţi de informare în rândul populaţiei generale trebuie însă să fie
acompaniată de activităţi de instruire a farmaciştilor, stomatologilor şi altor specialişti din
domeniul medical pentru ca recomandările să fie uniforme şi un număr cât mai mare de
fumători să primească informaţii corecte despre renunţarea la fumat.

Obiectiv specific 25.2. Creşterea implicării personalului non-medical în încurajarea
abandonării fumatului

Părinţii copiilor au, la rândul lor, o viaţă personală şi profesională în care intră în contact cu
diverşi alţi adulţi. Instruirea categoriilor profesionale cu care părinţii vin des în contact dar şi
instruiri minime la locul de muncă despre metodele ştiinţifice de abandonare a fumatului şi
despre beneficiile non-fumatului pot fi avute în vedere de ONG dar şi de organizaţiile patronale
şi sindicale.

Obiectiv specific 25.3. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ
de asigurare a suportului psihologic şi medicamentos pentru profesori

Jumătate dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani afirmă că au văzut adulţi fumând în interiorul
sau în incinta şcolii, în ciuda restricţiilor existente. Rolul pe care îl au profesorii în modelarea
comportamentelor copiilor şi adolescenţilor este bine cunoscut, motiv pentru care instituţiile
de învăţământ trebuie nu numai să interzică fumatul în incinta lor ci şi să creeze condiţii
favorabile non-fumatului şi sprijinirii abandonării fumatului.
Asigurarea accesului facil la profesioniştii care pot creşte rata de succes a renunţării la
fumat a cadrelor didactice, organizarea de activităţi de încurajare dar şi de recompensare
pot fi realizate de conducerea unităţilor de învăţământ în asociere cu ONG, asociaţii
profesionale şi chiar cu autorităţile publice locale.

Obiectiv specific 25.4. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor sanitare de
asigurare a suportului psihologic şi medicamentos pentru fumători

Eurobarometru 2015
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Obiectiv General 26: Facilitarea renunţării la fumat a adolescenţilor
Copiii şi adolescenţii devin repede dependenţi de nicotină datorită particularităţilor de
dezvoltare a sistemului nervos central. Astfel, dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani care
fumează în mod curent, mai mult de jumătate (52,1%) prezintă deja simptome specifice
dependenţei de nicotină (fumează de dimineaţă sau simt nevoia marcată de a fuma o ţigară de
dimineaţă, la trezire, ori încep să simtă o nevoie acută, stringentă de a fuma din nou după ce
au fumat deja, pe parcursul unei zile).
Dependenţa cognitiv-comportamentală începe să se formeze, adolescenţa marcând începutul
învăţării comportamentelor de gestionare a emoţiilor specifice adultului.
Deoarece medicaţia specifică tratamentului dependenţei de nicotină este contraindicată
persoanelor sub 18 ani, singura posibilitate de a-i ajuta pe copiii şi adolescenţii care fumează în
mod curent este de a le oferi suportul psihologic adecvat concomitent cu asigurarea unui cadru
pentru învăţarea abilităţilor de management al stressului şi altor emoţii. Astfel, adulţii care vin
în contact cu adolescenţii şi care îi pot influenţa (părinţi, educatori, medici, psihologi) dar şi
persoane din anturaj implicate în viaţa cotidiană (instructori de sport sau auto, nutriţionişti,
cosmeticiene sau frizeri, angajaţi ai cluburilor, puburilor, etc) pot fi instruiţi pentru a se implica
în încurajarea abandonării fumatului într-un mod eficient.
Atingerea obiectivelor se poate obţine doar printr-o colaborare de lungă durată, coerentă şi
adaptabilă în funcţie de rezultate a tuturor actorilor din societate.

Obiectiv specific 26.1. Creşterea implicării personalului non-medical în încurajarea
abandonării fumatului

Implicarea organizaţiilor patronale şi sindicale alături de asociaţiile profesionale poate conduce
la îndeplinirea acestui obiectiv, astfel încât informaţiile oferite adolescenţilor de persoane din
anturajul non-familial să fie corecte.

Obiectiv specific 26.2. Îmbunătăţirea abilităţilor de management al stressului

Organizarea unor activităţi culturale, sportive, de protecţie a mediului sau orice alt tip de
activitate care să presupună interacţiune, responsabilizare şi recompensă non-financiară este
de natură a crea şi dezvolta abilităţi de management al emoţiilor în mediul social, astfel încât
fumatul să nu mai fie singura opţiune. Implicarea adolescenţilor în toate etapele proiectelor
este, evident, obligatorie.

Obiectiv specific 26.3. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ
şi sănătate de asigurare a suportului psihologic

Este necesară nu numai instruirea corespunzătoare a cadrelor didactice pentru a acorda
suportul necesar şi eficient pentru a-i ajuta pe adolescenţi să nu mai fumeze, ci şi dezvoltarea
infrastructurii unităţilor de învăţământ astfel încât mediul şcolar să faciliteze renunţarea la fumat
şi adoptarea unor noi comportamente sanogene. De exemplu, poate fi utilă amenajarea unor
spaţii noi de recreere ori de petrecere în mod plăcut a pauzelor iar utilizarea dispozitivelor care
pun în evidenţă efectele negative ale fumului de tutun (aparatul de măsurare a CO, borcanul
cu gudron, etc) se dovedesc utile în declanşarea procesului de schimbare a comportamentului.

Obiectiv specific 26.4. Îmbunătăţirea suportului psihologic acordat de către părinţi
adolescenţilor fumători
Psihologii au un rol esenţial în sprijinirea părinţilor de a adopta atitudini corecte şi eficiente faţă
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de problema copilului fumător. Organizaţiile non-guvernamentale şi mai ales cele ale tinerilor
pot juca un rol foarte important prin derularea de activităţi care să îi implice pe copii şi părinţi
astfel încât să faciliteze comunicarea de bună calitate între copii şi părinţi.

Obiectiv General 27: Susţinerea femeilor însărcinate să renunţe la fumat
Fumatul în timpul sarcinii are consecinţe asupra mamei şi fătului, uneori dramatice. Deşi
multe femei fumătoare îşi propun să renunţe la tutun în primele luni de sarcină, realitatea
ne demonstrează că foarte puţine reuşesc, multe amăgindu-se că „măcar au redus numprul
de ţigări”. În România nu avem o evaluare a fenomenului la nivel naţional, existând studii la
nivelul unor spitale sau oraşe.
Experienţa altor ţări ne arată că, dincolo de presiunea pe care o poate pune societatea,
femeile gravide au nevoie de măsuri specifice şi complexe pentru a abandona fumatul.
Ele nu pot fi ajutate cu medicaţie non-nicotinică iar medicaţia nicotinică trebuie foarte
atent dozată şi urmărită datorită efectelor nicotinei care se manifestă indiferent de sursa
de nicotină. Medicii şi psihologii le pot fi alături dar nu este suficient.

Obiectiv specific 27.1. Creşterea implicării personalului non-medical în încurajarea
abandonării fumatului de către gravide
Este necesar şi util să se identifice persoanele din anturajul profesional şi personal, permanent
sau ocazional, care pot influenţa decizia femeii gravide, iar acestea să fie instruite corespunzător.

Obiectiv specific 27.2. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor sanitare de
asigurare a suportului psihologic şi medicamentos pentru gravidele care fumează

Unităţile sanitare în care este supravegheată femeia gravidă trebuie să aibă şi o infrastructură
care să faciliteze abandonarea fumatului, nu numai specialişti bine pregătiţi.
Prezenţa în sălile de aşteptare a unor postere şi altor materiale tipărite, cu conţinut adecvat
nevoilor şi particularităţilor femeii gravide, existenţa dispozitivelor utilizate în educaţia pentru
sănătate (de exemplu, păpuşa gravidă fumătoare care demonstrează cum ajunge fumul şi la
făt), prezentarea beneficiilor non-fumatului sunt doar câteva exemple de adaptare a spaţiilor
sanitare pentru a favoriza schimbarea comportamentului femeii gravide fumătoare.

Obiectiv General 28: Îmbunătăţirea diseminării informaţiilor despre renunţarea la
fumat
În societatea românească continuă să existe percepţia dificultăţii renunţării la fumat. Dacă
38, 3% dintre adulţii cu vîrsta peste 15 ani consideră că nu pot renunţa la fumat pentru că e
greu49, un procent asemănător (34,9%) din copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani cred că, o dată ce
ai început să fumezi, e greu să renunţi. Copiii au, totuşi, o încredere foarte mare că pot reuşi,
84,1% declarând că se pot lăsa oricând vor50.
Foarte puţini români, indiferent că sunt adulţi sau copii, apelează la metodele dovedite ştiinţific
a fi eficiente: asocierea tratamentului medicamentos pentru tratarea dependenţei nicotinice
cu consilierea psihologică. Astfel, doar 11,5% din copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani care fumează
în mod curent au primit ajutor de specialitate pentru a renunţa la fumat, băieţii primind în
proporţie mai mare decât fetele (14,7% versus 7,6%). Din rîndul adolescenţilor şi tinerilor cu
GATS 2011
GYTS 2013
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vârsta între 15 şi 24 de ani care au încercat să abandoneze fumatul, doar 5,9% au primit ajutor
de specialitate51.
Prin urmare, nevoia de informare corectă este foarte mare, recomandându-se ca acţiunile de
informare să urmărească atât convingerea unui număr cât mai mare de fumători să renunţe
cât şi apelarea la sprijin profesionist.

Obiectiv specific 28.1. Creşterea numărului personalului de specialitate instruit

Având în vedere numărul foarte mare de persoane care ar trebui instruite pentru a oferi un
sprijin profesionist de calitate, pe lângă activităţile clasice de instruire pot fi luate în considerare
şi instruiri „la distanţă” care folosesc noile tehnologii. Crearea unor reţele ale celor care
activează în acest domeniu ar trebui încurajată şi pentru că adolescenţii evoluează extrem de
repede iar metodele de suport trebuie să ţină cont de această evoluţie.

Obiectiv specific 28.2. Creşterea numărului persoanelor care doresc să renunţe la
fumat
Dintre copiii cu vârsta între 13 şi 15 ani care fumează în mod curent, 63,6% afirmă că
doresc să renunţe la tutun ACUM, în timp ce mult mai puţini adolescenţi și tineri cu
vârsta între 15 şi 24 de ani îşi doresc să renunţe în următoarea lună (11,3%).
Având în vedere şi factorii biologici care cresc riscul de inducere rapidă a dependenţei de
nicotină, acţiunile care vizează „convingerea” fumătorilor să renunţe cât mai repede trebuie
să ţintească cu precădere copiii şi adolescenţii. Utilizarea instrumentelor noi de comunicare
pentru crearea de comunităţi de suport precum şi organizarea unor acţiuni de interacţiune
între copii îm perioada imediat următoare renunţării la fumat, sunt activităţi care s-au dovedit
eficiente în alte colţuri ale lumii.

Obiectiv general 29: Îmbunătăţirea activităţilor de cercetare în domeniul asistenţei
psihologice şi medicamentoase a fumătorilor
În ciuda faptului că europenii consumă tutun de mai mult de 500 de ani şi că ţigările – forma cea
mai eficientă şi eficace de eliberare a nicotinei - sunt produse industrial de aproape 100 de ani,
domeniul tabacologiei are încă multe necunoscute. Subiectele de cercetare pot fi deosebite
de diverse, începând cu materia primă în sine, planta de tutun, continuând cu produsele finite
şi terminând cu consumatorul. Având în vedere povara individuală, socială şi economică pe
care o aduc produsele din tutun, identificarea unor metode şi produse care să le oprească
consumul ar îmbunătăţi sănătatea şi starea de bine a întregii omeniri.
Cercetările pot avea în vedere elemente fundamentale (mai ales în domeniul geneticii şi
epigeneticii), clinice (metode şi instrumente de a opri atât debutul cât şi consumul) şi de politici
publice. Practic, datorită interferenţelor cu aproape toate ştiinţele, orice cercetător ar putea
identifica un subiect de cercetare care să includă şi o componentă legată de tutun.

Obiectiv specific 29.1. Creşterea cantitativă şi calitativă a aplicaţiilor în proiecte de
cercetare
Obiectiv specific 29.2. Creşterea includerii consumului de tutun în proiecte de
cercetare
GATS 2011
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E. Monitorizare [i evaluare
Monitorizarea continuă şi evaluarea bienală sunt vitale pentru a ne asigura că ţinta noastră –
2035, Prima Generaţie fără Tutun – va fi atinsă. Astfel, va fi evaluat gradul în care activităţile
derulate acoperă toate ariile de intervenţie şi măsura în care sunt atinse obiectivele.
Instrumentele principale care vor fi folosite pentru monitorizare şi evaluare cuprind analize
calitative şi studii cantitative, deja existente sau care vor fi dezvoltate în timp.
Astfel, studiile GYTS, GATS, ESPAD şi HBSC vor fi reluate cu periodicitatea recomandată de
OMS iar studiile calitative vor fi dezvoltate pe baza lor. Cercetătorii din mediul academic vor
fi implicaţi în a realiza evaluarea periodică a implementării Strategiei şi în a face recomandări
de îmbunătăţire a implementării, inclusiv ca urmare a dezvoltării de noi politici şi a noilor
rezultate ştiinţifice.
Organizaţiile non-guvernamentale vor supraveghea şi vor încuraja permanent atât modificările
legislative necesare cât şi implementarea diverselor acţiuni ce vizează atingerea ţintei finale, şi
vor sprijini instituţiile publice locale şi naţionale pentru aplicarea măsurilor necesare.

F. Documentele programatice care justific`
necesitatea Strategiei „2035 – Prima Genera]ie
f`r` Tutun a României”
Strategia “2035 – Prima generaţie fără tutun a României” are la bază tratate internaţionale
ratificate de Parlamentul României, strategii naţionale adoptate de Guvernul României şi
recomandări şi strategii ale organizaţiilor internaţionale

A. Tratate interna]ionale ratificate de România
1. Convenţia Cadru pentru Controlul Tutunului, ratificată prin Legea nr. 332/2005 (CCCT)

Convenţia Cadru pentru Controlul Tutunului este primul tratat internațional care se adresează
sănătăţii publice. Este recunoscut astfel pericolul care poate fi cauzat de produsele din tutun
și de companiile care le produc.
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Tratatul instituie obiective și principii obligatorii din punct de vedere legal pe care țările sau
organizațiile de integrare economică regională (de exemplu Comunitatea Europeană) care au
ratificat și astfel au fost de acord să pună în aplicare Tratatul, sunt obligate să le respecte.
Convenția Cadru își propune să protejeze generațiile prezente și viitoare de consecințele
devastatoare ale consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătății, vieții
sociale, mediului și economiei. Tratatul a fost elaborat după patru ani de negocieri și discuții
între membrii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). La momentul aprobării sale în anul
2004, Tratatul a fost semnat de 192 de părți semnatare (inclusiv Comunitatea Europeană).
Tratatul a intrat oficial în vigoare în februarie 2005.
România a semnat Convenția Cadru la data de 25 Iunie 2004 la New York și a transpus-o în
legislația națională prin Legea nr. 332 din 15 Noiembrie 2005.
Principalele articole ale Convenţiei Cadru care vizează prevenţia debutului fumatului, protecţia
copiilor faţă de efectele fumului de tutun şi încurajarea renunţării la fumat a adolescenţilor şi
adulţilor sunt:
• Articolul 8 stabilește principiile de protecție împotriva expunerii la fumul de tutun.
Convenţia Cadru recunoaşte că s-a stabilit pe baze științifice faptul că „expunerea la
fumul de tutun determină îmbolnăvirea, incapacitatea și decesul prematur”. Toate
Părțile sunt solicitate să aplice măsuri eficiente pentru protejarea nefumătorilor
de expunerea la fumul de tutun în spațiile publice, inclusiv la locurile de muncă, în
mijloacele de transport în comun, și, de asemenea, li se recomandă să aibă ca obiectiv
o abordare comprehensivă, adică să nu existe niciun fel de excepții.
• Articolul 12 include principiile acțiunilor de educare, informare și conștientizare a
opiniei publice legate de consumul de tutun, precum și necesitatea coalizărilor largi
pentru implementarea unor programe multi-sectoriale adecvate.
• Articolul 13 trasează obligația Părților de interzicere totală a publicității pentru
tutun, atât directă cât și indirectă.
• Articolul 16 se referă la măsurile care conduc la reducerea vânzărilor produselor din
tutun către şi de către minori. Părţile sunt solicitate să stabilească o limită de vârstă
de la care pot fi cumpărate aceste produse, să interzică distribuirea gratuită mai ales
către minori, să interzică automatele de distribuire a ţigărilor şi să interzică vânzarea
de către minori a produselor din tutun.
• Articolul 5, alineatul 3 obligă Părțile „să se asigure că politicile respective nu sunt
influențate de interesele comerciale și de altă natură ale industriei tutunului”. Părțile
la CCCT trebuie să se asigure de faptul că protocoalele și orientările definite ca
rezultat al Convenției Cadru includ măsuri specifice de protecție împotriva utilizării
de către industria tutunului a influenţei sale economice și politice pentru a slăbi rolul
Convenției.
• Articolul 6 recunoaște rolul pe care îl pot avea măsurile de impozitare și stabilire
a prețurilor în reducerea consumului de tutun. Părțile sunt solicitate să ia în
considerare obiectivele privind sănătatea publică atunci când pun în aplicare politicile
de impozitare și stabilire a prețurilor pentru produsele din tutun.
• Articolul 19 include dispoziții privind răspunderea. Se propune o mai mare
responsabilitate a companiilor față de atitudinea lor din trecut dar şi împiedicarea de a
mai produce alte pagube în viitor. Părțile sunt solicitate să ia în considerare urmărirea
penală și obținerea de compensații din partea companiilor de tutun, pentru orice
comportament reprobabil.
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2. Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Până în prezent, Convenţia a fost adoptată de 194 de
ţări, membre ale Naţiunilor Unite. Orice stat care semnează Convenţia îi recunoaşte conţinutul,
se obligă să îl respecte şi să îl aplice în mod corespunzător.
Interesul superior al copilului reprezintă unul din principiile fundamentale ale Convenţiei, cât
şi al Legii 272/2004 privind protecţia copilului şi activitatea de a promova drepturile copilului.
România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Naţiunilor Unite, prin Legea nr. 18
din 28 septembrie 1990.
După semnarea Convenţiei, România şi-a propus îmbunătăţirea situaţiei copiilor, asigurarea
faptului că normele de protecţie a copilului şi drepturile copilului sunt respectate, asigurarea
celor mai bune condiţii pentru ca ei să crească sănătoşi, să aibă o educaţie de bună calitate şi
să participe activ la viaţa comunităţii.
Deşi putem considera că întreaga Convenţie susţine deziratul unor generaţii care să nu consume
droguri, principalele articole ale Convenției care sunt în strânsă legătură cu principiile enunțate
în Strategia 2035 - Prima Generație Fără Tutun a României sunt:
• Articolul 2 - dreptul copilului la protecție împotriva oricărei forme de discriminare;
• Articolul 17 - copiii și tinerii trebuie protejați de orice mijloc de comunicare în masă
care le poate fi dăunător;
• Articolul 19 - dreptul de a fi protejat de orice formă de vătămare;
• Articolul 24 - dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate
posibilă şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare;
• Articole 28 și 29 - dreptul la educația care dezvoltă personalitatea copilului, în deplin
respect pentru ceilalți și pentru mediu;
• Articolul 31 - dreptul copilului de a se recrea, juca și învăța;
• Articolul 33 - dreptul copilului de a fi protejat de efectele oricărei forme de drog;
• Articolul 36 - protecția copilului contra oricărei forme de exploatare dăunătoare
oricărui aspect al bunăstării sale;
• Articolul 39 -asigurarea readaptării şi reintegrării copilului în urma oricăror forme
de abuz se vor desfăşura în condiţii care favorizează sănătatea, respectul de sine şi
demnitatea copilului.
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3. Agenda 2030 a Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea
din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de
acţiune globală în domeniul dezvoltării, cu un caracter universal şi care promovează echilibrul
între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu. Pentru prima
oară, acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.
În centrul Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite
informal şi sub denumirea de Obiective Globale.
Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru
următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei
şi protejării planetei până în 2030. Unul din aceste obiective, Obiectivul Global 3, se referă la
sănătate şi bunăstare: asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice
vârstă.
Una din ţintele acestui Obiectiv Global este reducerea cu până la o treime a mortalităţii
premature prin boli netransmisibile, prin prevenţie şi tratament, iar printre mijloacele propuse
este chiar întărirea implementării Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului în fiecare stat
care şi-a asumat aceste obiective de dezvoltare durabilă.
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B. Strategii Na]ionale [i alte documente
programatice adoptate de Guvernul României
1. Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 este dovada angajamentului decidenților din sectorul
de sănătate și al Guvernului României de a asigura și promova sănătatea ca determinant cheie
al unei dezvoltări durabile a societății românești, inclusiv din punct de vedere social, teritorial
şi economic, ca motor de progres și prosperitate al națiunii.
Strategia a fost adoptată de Guvernul României în data 18 noiembrie 2014, prin Hotărârea
Guvernului nr. 1028/ 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 - 2020
şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale,
publicată în Monitorul Oficial nr. 891 din 8 decembrie 2014.
Strategia menţionează că reușita atingerii obiectivelor depide în mare măsură de succesul
în promovarea unei culturi a colaborării, a urmăririi unui progres în starea de sănătate a
populaţiei, a utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile în sănătate, a promovării unui
management de calitate.
Factorii comportamentali majori cu impact binecunoscut asupra stării de sănătate (fumatul,
consumul de alcool, dieta/obezitatea şi inactivitatea fizică) influenţează major sănătatea
femeilor şi bărbaţilor din România, adulţii şi copii, dar profilul impactului pe sănătate diferă în
funcţie de gen.
Aria strategică de Intervenție 1 a Strategiei, Sănătate Publică, prevede la Obiectivul General
3 „Diminunarea ritmului de creștere a morbidității și mortalității prin boli netransmisibile și
reducerea poverii lor în populație” prin programe naționale, regionale și locale de sănătate cu
caracter preventiv. Dat fiind profilul și evoluţia defavorabile în populaţia din România a stării
de sănătate şi a determinaţilor majori ai bolilor cronice – fumat, consum excesiv de alcool,
inactivitatea fizică, dieta deficitară, obezitatea, HTA, hipercolesterolemia, comportamente
sexuale la risc, etc. - asigurarea capacităţii şi resurselor necesare pentru implementarea unor
intervenţii eficace de informare-educare-conştientizare / comunicare pentru schimbare de
comportament (IEC/CSC) este cu atât mai necesară.
Intervenţiile de formare şi consolidare a comportamentelor sănătoase la preşcolari şi şcolari
sunt demonstrate a fi eficace în păstrarea unei bune stări de sănătate pe tot parcursul vieţii.
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Actualmente, intervenţiile IEC/CSC derulate sunt relativ numeroase, acoperă o gamă largă de
teme relevante pentru sănătate, însă au în fond un caracter fragmentat şi punctual, şi sunt mai
degrabă orientate către conştientizare/ informare. O astfel de abordare nu are mari şanse de a
induce schimbări semnificative de comportament deoarece sunt insuficient adaptate nevoilor
în schimbare ale unui procent în creştere de populaţie care foloseşte facilităţile TIC pentru
informare. În plus, sunt insuficient fundamentate pe studii cantitative şi calitative generatoare
de informaţii şi evidenţe, iar rezultatele şi impactul acestora sunt rareori evaluate optimal.
Mobilizarea resurselor existente în societate sau comunitate este insuficientă dată fiind
cooperarea limitată, mai degrabă neprogramatică cu sectorul neguvernamental, autorităţile
publice locale şi media locală şi naţională.
De aceea, Strategia concluzionează că se impune o abordare mai coerentă şi mai eficace în
educaţia pentru sănătate şi promovarea unui stil de viaţă sănătos.
2. Planul multianual integrat de promovare a sănătății și educație pentru sănătate

Planul menționează că situaţia existentă în România nu este favorabilă în ceea ce privește
frecvenţa comportamentelor cu risc pentru sănătate în rândul populaţiei:
• Rezultatele studiului Global Adult Tobacco Survey efectuat în 2015 pe un eșantion
reprezentativ pentru populaţia cu vârsta peste 15 ani au arătat pentru România o
prevalenţă a fumatului de 26, 2 % (mai mult de 4 de milioane de persoane). Frecvenţa
fumătorilor este mai mare la grupa de vârsta 18-29 ani (28,1%), urmată de grupa 3049 ani (27,1%).
• Conform studiului Global Youth Tobacco Survey 2013, dintre copiii cu vârsta între
13-15 ani, 11,2% fumează zilnic, iar 30,9% au încercat vreodată ţigarete, ceea ce poate
ﬁ explicat şi prin expunerea semniﬁcativă la fumat pasiv atât acasă (35,5% dintre toţi
copiii), cât şi la şcoală (50,9%).
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Pentru menţinerea și îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, în vederea facilitării adoptării
unor comportamente fără risc pentru sănătate și pentru responsabilizarea autorităţilor
în vederea elaborării de politici publice favorabile sănătăţii, este necesară derularea unor
activităţi de promovare a sănătăţii în concordanţă cu recomandările Biroului Regional pentru
Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum:
• promovarea schimbării stilului de viaţă, a comportamentelor și condiţiilor de mediu
și sociale, cu scopul de a facilita dezvoltarea unei „culturi a sănătăţii și bunăstării“ în
rândul indivizilor și comunităţilor;
• activităţi de comunicare educaţionale și sociale menite să promoveze condiţii, stil
de viaţă, comportamente și medii sănătoase;
• reorientarea serviciilor de sănătate pentru a dezvolta modele de îngrijire care să
încurajeze promovarea sănătăţii;
• parteneriate intersectoriale pentru activităţi mai eficiente de promovare a sănătăţii;
• evaluarea impactului politicilor publice în domeniul sănătăţii;
• comunicarea riscului;
• conștientizare și intervenţii asupra determinanţilor sociali și pentru echitate în
sănătate.
Planul multianual integrat de promovare a sănătăţii și educaţie pentru sănătate a fost elaborat
pentru punerea în aplicare a direcţiilor stategice prevăzute în Strategia Naţională de Sănătate
2014 – 2020, Sănătate pentru prosperitate, și răspunde nevoii de sprijinire a populaţiei în
vederea adoptării unor comportamente favorabile sănătăţii. Principiile care au stat la baza
dezvoltării acestui Plan sunt: echitatea și accesul universal la servicii de sănătate preventive,
împuternicirea comunităţilor pentru a crește controlul asupra determinanţilor sănătăţii şi prin
aceasta să își amelioreze sănătatea, centrarea serviciilor pe nevoile specifice ale beneficiarilor
și respect faţă de aceștia.
Scopul Planului este ca în următorii cinci ani, proporţia populaţiei cu comportamente favorabile
sănătăţii să crească în mod constant, în special în rândul unor categorii considerate cu riscuri
pentru sănătate. Planul va ﬁ implementat la nivelul comunităţilor prin programe de promovare
a sănătăţii și educaţie pentru sănătate multianuale integrate. Ele îşi propun modiﬁcarea unor
comportamente ce constituie factori de risc pentru principalele boli înregistrate în Româniaincluzând fumatul.
3. Strategia „România Competitivă”
Obiectivul principal al documentului „România
competitivă” este acela de a defini o viziune care
să furnizeze consensul societal asupra principalelor
domenii și măsuri de acțiune menite să așeze România
pe calea dezvoltării sustenabile, ceea ce s-ar traduce, în
limbaj economic, prin convergența nivelului PIB/locuitor
cu nivelul din țările europene dezvoltate.
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Ariile prioritare identificate susțin realizarea obiectivului central de creștere economică și sunt
orientate spre stimularea productivității (agricultura sau sectoarele creative), a capitalului
(investițiile străine și exporturile, fondurile europene, piața de capital) și a altor elemente care
creează condițiile pentru dezvoltarea producției autohtone și au impact direct asupra forței de
muncă și calității vieții (educația, sănătatea, infrastructura, debirocratizarea etc).
Documentul recunoaşte faptul că SĂNĂTATEA populației este esențială pentru productivitatea
economică, de aceea măsurile din strategie țintesc îmbunătățirea actului medical, prevenția și
adresarea bolilor cu rata de mortalitate cea mai des întâlnită și reducerea mortalității infantile.

C. Recomand`ri [i strategii
ale organiza]iilor interna]ionale
1. Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – Regiunea Europa pentru sănătatea copiilor
şi adolescenţilor, 2015 - 2020

Fiecare copil ar trebui să aibă oportunitatea de a duce o viaţă sănătoasă şi satisfăcătoare.
Pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă, statele membre ale Regiunii europene a
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii au adoptat o nouă strategie: „Investiţiile în copii: strategia
privind sănătatea copiilor şi adolescenţilor pentru Europa 2015–2020”.
Această strategie recomandă adoptarea unei abordări pe întreg parcursul vieţii care recunoaşte
că sănătatea şi afecţiunile de la vârsta adultă sunt înrădăcinate în starea de sănătate şi
experienţele din stadiile anterioare de viaţă.
Este nevoie de eforturi specifice pentru eliminarea ciclurilor negative din copilărie şi adolescenţă
ca de exemplu lipsa alăptatului exclusiv, slaba dezvoltare în copilăria timpurie şi lipsa de sprijin
în etapele de creştere spre adolescenţă. Doar în acest fel copiii şi tinerii pot deveni adulţi
sănătoşi, fericiţi şi competenţi care pot aduce o contribuţie pozitivă la propria sănătate şi în
societate.
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Unul din obiectivele strategiei este ca toţi tinerii şi adolescenţii născuţi şi/ sau crescuţi în
Regiunea europeană a OMS să poată trăi fără a fi supuşi efectelor negative ale tutunului,
alcoolului şi altor substanţe, astfel încât să avem o generaţie milenială fără tutun.
Această generaţie europeană este prima care poate aspira în mod realist la o viaţă fără tutun.
Tendinţele fumatului la populaţia adultă dintr-o mare parte a Europei sunt în scădere, chiar şi
în unele ţări care sunt exportatoare nete de tutun.
Tendinţele arată o scădere la adolescenţii din Europa de Vest, mai ales la fete, în timp ce în
Europa de Est asistăm la o creştere. Pe măsură ce ţările fac eforturi pentru a atinge obiectivul
global de reducere cu 30% a consumului de tutun până în 2025, Regiunea europeană a OMS
poate merge mai departe şi aspira la o situaţie în care toţi copiii născuţi în sau după 2000
să devină adulţi nefumători şi să ajungă la maturitate pe un continent unde tutunul este o
raritate, iar copiii cresc fără a fi expuşi direct sau indirect la fum.
Creşterea preţului la tutun prin aplicarea de taxe din ce în ce mai mari este cel mai eficient mod
de scădere a consumului, cu atât mai mult la adolescenţi. Introducerea ambalajelor neutre,
cu imagini înspăimântătoare, tind să facă pachetele de tutun mai puţin atractive, mai ales
pentru adolescenţi şi fete. Interzicerea fumatului în spaţiile publice îi protejează pe copii de
expunerea la fum şi ajută la denormalizarea consumului de tutun.
La a 70-a sesiune a Comitetului Regional (RC70) din 2020, se va prezenta statelor membre un
raport al stadiului sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, conform „Rezoluţiei privind Investiţiile
în tineri”. Raportul se va referi la progresele obţinute în atingerea obiectivelor prioritare din
strategia privind sănătatea copiilor şi adolescenţilor în cei 5 ani de implementare şi va prezenta
„parcursul” sănătăţii de la naştere la adolescenţă, incluzând şi o analiză a lacunelor de date.
Această documentaţie va fi baza pentru viziunea strategiei: vieţile copiilor să devină vizibile
pentru responsabilii de politici, factorii decizionali şi îngrijitori. În special, se va prezenta
progresul obţinut în următoarele trei domenii:
• Abordarea obiectivelor nefinalizate privind decesele şi bolile infecţioase care pot fi
prevenite;
• Transformarea guvernanţei sănătăţii copiilor şi adolescenţilor;
• Protejarea sănătăţii şi reducerea riscurilor includ „O generaţie milenială fără tutun”.
Acest capitol va cuprinde o prezentare de ansamblu a politicilor de prevenire a
fumatului deja dezvoltate şi implementate, cu accent pe adolescenţi, precum şi o
analiză a eficienţei acestora. Se va discuta despre monitorizarea ratificării Convenţiei
Cadru a OMS pentru Controlul Tutunului, inclusiv o analiză a frecvenţei fumatului şi a
cauzelor care îi determină pe tineri să înceapă fumatul.
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2. Strategia MPOWER a Organizației Mondiale a Sănătății

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit, pe baza atât a studiilor ştiinţifice cât şi a experienţei
ţărilor din diverse părţi ale lumii, măsurile care, aplicate corect şi complet, conduc la o reducere
sustenabilă a consumului de tutun.
Strategia MPOWER a OMS cuprinde măsurile esențiale și cost-eficiente care conduc la scăderea
epidemiei tabagice: Monitorizarea epidemiologică, Protecția față de fumul de țigară, Oferirea
ajutorului pentru renunțarea la fumat, Avertizarea (Warn) privind efectele fumatului, Întărirea
(Enforce) interzicerii publicității și promovării, Creșterea (Raise) taxelor.
Strategia MPOWER a OMS s-a dovedit a fi eficace şi cost-eficientă, astfel încât concomitent
cu scăderea numărului de fumători cresc veniturile la bugetul statului. Astfel, se obţine o
îmbunătăţire concomitentă a indicatorilor de sănătate publică şi a celor economici. Strategia
MPOWER conţine măsuri care conduc cu precădere la facilitarea renunţării la tutun a
fumătorilor, şi măsuri care descurajează debutul fumatului.
3. Recomandarea Comitetului Națiunilor Unite pentru Drepturi Economice, Sociale și
Culturale asupra Dreptului la Asigurarea celui mai înalt standard de sănătate (Articolul 12
al Convenției Internaționale privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale) (General
Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health - UN Committee on
Economic, Social and Cultural Rights - E/C.12/2000/4, 11 August 2000)

Articolul 12 al Convenției Internaționale privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale şi
Recomandarea Comitetului ONU prevede că dreptul la asigurarea celui mai înalt standard de
sănătate include dreptul la asigurarea unui mediu de muncă adecvat sănătății, un mediu de
viață sănătos, acces la educație legată de sănătate, informare, prevenție și reducerea expunerii
populației la substanțe dăunătoare. Include, de asemenea, obligația de a descuraja producția,
promovarea și consumul de tutun (General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable
Standard of Health - UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights - E/C.12/2000/4,
11 August 2000).
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