
ОПИТУВАННЯ, ПРОВЕДЕНЕ СЕРЕД ЩОДЕННИХ КУРЦІВ, СВІДЧИТЬ:
БІЛЬШІСТЬ КУРЦІВ ХОЧУТЬ ВІДМОВИТИСЯ ВІД КУРІННЯ І ВВАЖАЮТЬ, ЩО СТВОРЕННЯ 
СЕРВІСУ ІЗ НАДАННЯ ДОПОМОГИ У ПРИПИНЕННІ КУРІННЯ МОЖЕ БУТИ ДЛЯ НИХ КОРИСНИМ

Мають високий рівень нікотинової залежності
(викурюють першу сигарету протягом 30 хвилин після пробудження)

Середній вік 
початку куріння

Середня кількість 
сигарет на день

курців робили хоча б одну 
серйозну спробу кинути курити

курців хочуть 
відмовитися 
від куріння

самостійно роблять 
спроби звільнитися 
від куріння або 
шукають допомоги

Чим вища залежність, тим більше 
було спроб відмовитися від куріння

17.7 років 

20.5 років 

ПОТРЕБА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДОПОМОЗІ
З ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ

РІВЕНЬ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
ТА СПРОБИ ВІДМОВИТИСЯ ВІД КУРІННЯ

70%

17.7

12.1

69%
хотіли б кинути 
протягом 
найближчого місяця

Вважають створення професійного 
сервісу з надання допомоги 

у припиненні куріння потрібним

34%

всіх курців з тих, хто поки що 
не бажають кидати

68.8% чоловіки 

58.2% жінки

23%

77% 60%



Медикаменти

Спеціалізований додаток до смартфону

Спеціалізований інтерактивний веб-сайт

Матеріали для самодопомоги

Особиста консультація лікаря

Особиста консультація психолога

Самостійно, без сторонньої допомоги

«Гаряча» телефонна лінія* 

Розсилка електронною поштою*

sms-розсилка*

Більшість курців намагається кинути курити самостійно і це збігається з тенденціями в усіх країнах, 
але успіх можливий лише за умови декількох серйозних спроб та наявності професійної допомоги.

Біля третини курців, які бажають відмовитись від куріння, хотіли б отримати консультації лікарів або 
психологів, однак на даний час лише 1-2% мають досвід отримання таких консультацій, бо україн-
ські лікарі не мають умов для надання допомоги у припиненні куріння.

Майже кожен п’ятий курець схвалює створення спеціалізованих веб-сайтів, додатків для смартфо-
на, матеріалів для самодопомоги, і саме це може бути запропоновано із застосуванням сучасних 
технологій.

Медикаментами користувалися в минулому та планують користуватися в майбутньому лише 7% 
курців. Це може бути пов’язане із браком інформації про цей метод відмови від куріння.

Створення системи доступної професійної допомоги у припиненні куріння допоможе як 
збільшити кількість спроб відмовитися від куріння, так і підвищити їхню результативність!

Надавати допомогу з відмови від куріння можна з використанням сучасних 
інформаційних технологій. Українські курці можуть їх використовувати, адже:

*Запитання щодо використання цих методів допомоги у минулому не задавалися, оскільки вони не були доступні в Україні.
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МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ, ЯКИМИ КОРИСТУВАЛИСЯ 
ТА ГОТОВІ КОРИСТУВАТИСЯ КУРЦІ

77% мають доступ 52% мають доступ 16% мають доступ


