Медичні попередження рятують життя!
Досягнення 2009 року
Відповідно до Закону № 1512-VI від 11 червня 2009 р., виробництво та введення в обіг на території України тютюнових виробів
без графічних медичних попереджень заборонено. Задля посилення рівня поінформованості курців про наслідки куріння з 4
жовтня 2012 р. тютюнові компанії, відповідно до постанови КМУ № 306 від 19.01.12 р., почали маркувати всі упаковки з тютюновими виробами згідно з новими вимогами законодавства: 50% передньої частини пачки займає напис «Куріння вбиває», а
50% зворотнього боку пачки — кольорові піктограми та фотоілюстрації разом з попереджувальним надписом.

Проблеми:
Не передбачено механізму ротації медичних попереджень;
Наявні медичні попередження є «слабкими» та не відповідають світовим тенденціям, оскільки запроваджувалися ще у 2009 р.;
				Правила маркування не відповідають директиві ЄС щодо тютюнової продукції (The Tobacco
				
Products Directive 2014/40/EU), яка є обов’язковою до виконання згідно з Угодою про
				
асоціацію з ЄС, та яка, серед іншого, передбачає збільшення розміру попередження до 65%
				
передньої та задньої сторін сигаретної пачки, а також нанесення на 50% площі бокових сторін
				текстового попередження.
Ми знову відстаємо. Прогресивні країни світу (Австралія, Великобританія, Ірландія, Туреччина, Франція) вже запроваджують
однотипні упаковки, або “plain packaging”, які зводять до мінімуму привабливість дизайну пачки1.

Рішення: зміни до Закону № 1512-VI, які запроваджують нові вимоги маркування тютюнових
виробів згідно, як мінімум, з європейськими стандартами та запровадження ротації цих медичних попереджень.

Юридичні підстави:
Стаття 11 Рамкової Конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну — «Сторони мають вживати заходів, щоб упаковка й маркування
тютюнових виробів не стимулювали продаж тютюнових виробів будь-яким шляхом, що є помилковим, таким, що вводить в
оману чи обманним, або таким, що створює хибне враження про його характеристики, вплив на здоров’я, небезпеку,
або продукти, що виділяються».
Угода про асоціацію з ЄС, частиною якої є Директива щодо тютюнової продукції.

Наукові обґрунтування:
Попереджувальні написи підвищують рівень знань про ризики, пов’язані з курінням.
Попередження на пачці працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. В середньому курець виймає та споглядає упаковку
20 разів на день, або 7300 разів на рік. Такі графічні малюнки також бачать ті, хто навколо курця, члени родини, друзі, колеги.
Великий і графічний попереджувальний напис може мотивувати курця кинути курити, убезпечити некурця від початку
і утримати колишніх курців від повернення до куріння2,3.
Медичні попередження на пачках тютюнових виробів ефективні у відмові молоді від початку куріння4.

Малюнки та піктограми є більш ефективними, ніж тільки текстові попередження.
Дослідження, проведені в Канаді доводять, що 90% молоді визнають кольорові попередження такими, що надають більше
інформації про шкоду куріння, є більш наочними, а, відповідно, впливовими та менш привабливими5.
84% курців сприймають інформацію щодо небезпеки куріння з малюнків (Канада), тоді як тільки 45% — з текстових
повідомлень (Великобританія)6.
Фотографії та потужна графіка допомагає курцям краще візуалізувати природу хвороб, спричинених курінням,
ніж просто слова7.

Чому важлива ротація?
Дослідження свідчать, що багаторазовий вплив того ж повідомлення протягом тривалого періоду в кінцевому підсумку
знижує його ефективність8.
Часта ротація попереджувальних картинок, їх зміст та оформлення може запобігти «втомі від повідомлення»
або байдужості до змісту9.

Світова практика
64 країни вже запровадили або знаходяться на фінальному етапі впровадження графічних попереджувальних написів
на пачках сигарет10.
Після запровадження попереджувальних картинок у Сінгапурі (2004), 28% курців стали курити меншу кількість сигарет,
а 14% курців — уникати куріння в присутності дітей11.
У Бразилії після впровадження нових графічних картинок (2002), 67% курців повідомили, що нові попередження
викликали бажання кинути курити12.

Словами тютюнових корпорацій
Філіп Моріс: «За відсутності будь-яких інших маркетингових повідомлень, наша упаковка… є єдиним комунікатором сутності
нашого бренду. Упаковка — це наш маркетинг»13.
Імперіал Тобакко: «Вимоги розміщувати кольорові графічні попередження на передній та задній стороні упаковки
є найбільшою маркетинговою загрозою для нас…»14.
«Ми відчуваємо, що жінки є основною мішенню для нашої інноваційної задачі пакування, та більш модна жіночна
упаковка може підвищити актуальність деяких з наших брендів»15 — витяг із внутрішніх корпоративних документів.
Приклади українських медичних попереджень

Вимоги ЄС згідно останньої Директиви про тютюнові вироби (The Tobacco Products Directive 2014/40/EU)

Світовий досвід

У Австралії запроваджено стереотипну упаковку, на якій 82,5% загальної площі займає медичне попередження
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