Молодь недооцінює

Обізнаність молоді про
ризики вживання електронних
пристроїв для куріння
(далі ЕПК)*

справжні ризики
Відповідно до опитування
респонденти вважають:

47%

ЕПК є менш
шкідливими,
ніж сигарети

39%

пасивне куріння ЕПК
менш шкідливе для
людей, ніж пасивне
куріння сигарет

допомагають
37% ЕПК
людям кинути курити
звичайні сигарети

ЕПК
29% використання
не може спричинити

серйозні захворювання

ВООЗ про ризики
Причини вживання ЕПК
(серед респондентів, які курять):

вживання ЕПК

33%
в таких
28% доступні
ароматизаторах, як м’ята,

Куріння ЕПК спричиняє серцевосудинні, хвороби органів дихання,
онкологічні захворювання

використовувати в
22% можна
місцях, де сигарети заборонені

Не існує безпечного рівня впливу
вторинного аерозолю ЕПК

18%

можуть бути менш шкідливими
для мене, ніж сигарети

17%

можуть бути менш шкідливими
для людей навколо мене, ніж
сигарети

ЕПК, які містять тютюн,
призводять до звикання так само,
як і звичайні сигарети

допоможуть кинути курити
сигарети

цукерки, фрукти або шоколад

ЕПК не є засобом відмови
від куріння

Звіти ВООЗ:

ВИСНОВОК
Молодь вірить неправдивій інформації, яку поширюють виробники ЕПК,
та піддається на маніпулятивний маркетинг
За результатами опитування КМІС, проведеного серед молоді 18–30 років після інформаційної кампанії «Безпечного куріння не існує» (січень 2021 р.).
*Електронні пристрої для куріння (ЕПК) — це електронні сигарети і тютюнові вироби для нагрівання

Обізнаність молоді про
ризики вживання електронних
пристроїв для куріння
РІШЕННЯ:
ЕПК потрібно законодавчо врегулювати так само, як й інші тютюнові вироби:
заборонити рекламу, стимулювання продажу і спонсорство ЕПК
заборонити куріння ЕПК в громадських місцях
запровадити медичні попередження та належне маркування для ЕПК
оподаткувати тютюнові вироби для нагрівання та рідини для електронних сигарет

67%

опитаних це
підтримують

Проводити щорічно національні антитютюнові кампанії за підтримки держави

60%
56%

респондентів підтримують проведення
соціальних інформаційних кампаній
вважають, що представники тютюнової галузі вводять населення в оману,
коли кажуть, що ЕПК є менш шкідливими
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Замовник: ГО «Життя», наклад 25 шт.
smokefreeukraine@center-life.org
+380442349320

