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КОРОТКИЙ ЗМІСТ
4

Загально визнано, що тютюнові вироби є головною причиною серцево-судинних захворювань і смертності і це служить причиною приблизно десяти відсотків усіх смертей від серцево-судинних захворювань у всьому світі.

Е

лектронні системи доставки нікотину, такі як
електронні сигарети, були розроблені та рекламуються як більш безпечні альтернативи
традиційним тютюновим сигаретам. Агресивні маркетингові стратегії і оманливі твердження
виробників значною мірою сприяли переконанню,
що електронні сигарети нешкідливі.
Насправді електронні сигарети не такі вже й нешкідливі. Розчини та аерозолі електронних сигарет зазвичай містять шкідливі речовини, які часто знаходять у
викидах тютюнових сигарет (авт. – тютюновому димі).
Все більша кількість публікацій свідчить про те, що
споживання електронних сигарет пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинної захворюваності
та смертності. Крім того, не визначеною залишається
й ефективність електронних сигарет як засобів відмови від куріння. Стурбованість викликає й той факт,
що більшість курців не відмовляються від тютюнових
сигарет і з часом стають подвійними споживачами.
Нерегульовані електронні сигарети становлять серйозну загрозу встановленій політиці контролю над
тютюном. На щастя, багато країн продемонстрували,
що суворе регулювання ефективно захистило їх
населення від небезпеки використання електронних
сигарет. Всесвітня федерація серця рекомендує
дотримуватись принципу обережності та застосовувати комплекс заходів для захисту вразливих груп
населення, запобігання впливу пасивного куріння
та протидії оманливим твердженням.
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У зв’язку з цим ми рекомендуємо урядам, політикам та іншим зацікавленим сторонам прийняти або
підтримати, зокрема, наступні заходи:

•

заборонити продаж і розповсюдження електронних сигарет неповнолітнім, а також використання ароматизаторів;

•

заборонити використання електронних сигарет у тих місцях, де заборонено і куріння тютюнових сигарет;

•

заборонити маркетинг, рекламу та
використання оманливих тверджень
щодо електронних сигарет;

•

застосувати акцизний податок на
електронні сигарети;

•

провести додаткові дослідження
щодо довгострокових наслідків впливу електронних сигарет на здоров’я
серцево-судинної системи.

Нарешті, країни, які заборонили комерційне
просування використання електронних сигарет,
повинні зберегти ці заходи.
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ТЮТЮНОВА ЕПІДЕМІЯ
ТА СЕРЦЕВО-СУДИННІ
ЗАХВОРЮВАННЯ

С

ерцево-судинні захворювання
залишаються основною причиною смертності у всьому світі і є
причиною понад 18,6 мільйонів
смертей на рік(1,2).
Куріння сигарет впливає майже на кожен
орган людського тіла і може призвести до
розвитку онкологічних, легеневих і серце-

У 2018 РОЦІ РИНОК
ЕЛЕКТРОННИХ
СИГАРЕТ СТАНОВИВ

11,26

МЛРД
ДОЛАРІВ
США

А ДО 2023 РОКУ ВІН ДОСЯГНЕ

26,84

МЛРД ДОЛАРІВ США

во-судинних захворювань(3). Загальновизнано, що тютюн є основним фактором
ризику серцево-судинної захворюваності
та смертності, яка становить приблизно
17% усіх смертей від серцево-судинних
захворювань у всьому світі(2,4).

ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПУЛЯРНОСТІ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ

Е

лектронні системи доставки
нікотину (ЕСДН), такі як електронні
сигарети, були розроблені і продаються як безпечніша альтернатива
традиційним тютюновим сигаретам(5).

З моменту їх появи у 2004 році популярність електронних сигарет у всьому
світі зросла в геометричній прогресії(6).
У 2018 році електронні сигарети продавалися в більш ніж 102 країнах і купувалися
споживачами різного віку(6,7). У той час
ринок електронних сигарет оцінював-

ся у 11,26 млрд. доларів США, а до
2023 року, за прогнозами, він досягне
26,84 млрд. доларів США(8,9).
В останні роки електронні сигарети стали
особливо популярними серед молоді(10).
Наприклад, використання електронних
сигарет серед учнів середньої та старшої
школи США зросло з 1,5% у 2011 році
до 20,8% у 2018 році(11). У 2016 році серед
американської молоді електронні сигарети були значно популярнішими, ніж традиційні сигарети(12).

ТЕРМІНОЛОГІЯ
•

Електронні системи доставки нікотину
(ЕСДН) зазвичай називаються електронними сигаретами або е-сигаретами.
Тому терміни «ЕСДН» і «електронна
сигарета» в цій довідці використовуються
як синоніми.

•

Електронні системи доставки продуктів
без нікотину (ЕСДПБН), на відміну від
ЕСДН, не містять нікотину. Їх вплив на
серцево-судинну систему в цій роботі
не розглядається.

•

Тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) не є видом ЕСДН. ТВЕНи
створюють аерозоль шляхом нагрівання
тютюну і, відповідно, повинні вважатися
та регулюватися як тютюнові вироби(13).
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ЕВОЛЮЦІЯ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ

Щоб задовольнити запити споживачів, дизайн ЕСДН швидко змінюється і продукти постійно вдосконалюються(6). Насправді, назва «електронна сигарета» означає групу продуктів, які значно
відрізняються за формою, можливостями та функціональністю(14).
Електронні сигарети першого покоління були розроблені, щоб нагадувати
традиційні сигарети, і відрізнялися
низьковольтним акумулятором(8,15).
Електронні сигарети другого покоління мають більший розмір, нагадують ручку для письма, оснащені
багаторазовим резервуаром, а також
акумулятором(8,15). Електронні сигарети
третього покоління, які іноді також називають «модами», відрізняються від
попередніх поколінь як за формою,
так і за розміром. Ці електронні сигарети вже мають великі багаторазові
баки-резервуари та батареї з регульованою вихідною потужністю(8,15).
Більш висока напруга призводить до
підвищення температури і збільшення
доставки нікотину(5).
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Сучасні електронні сигарети, такі як
POD-системи, мають високотехнологічний
дизайн, різноманітні смаки і спеціальні
попередньо заповнені картриджі з концентрацією нікотину, яка схожа на вміст
нікотину в традиційних сигаретах(8,10).
Незалежно від моделі, всі ЕСДН доставляють нікотин шляхом нагрівання та перетворення розчину, відомого як рідина для
електронних сигарет, в аерозоль, який
вдихає користувач(5). Електронні сигарети
зазвичай оснащені мундштуком, датчиком, батареєю, резервуаром/баком і нагрівальним елементом/розпилювачем(10).
При вдиханні через мундштук спрацьовує
датчик і активує нагрівальний елемент.
Останній потім нагріває і випаровує рідину
для електронних сигарет у вигляді аерозолю(10,15).

МАРКЕТИНГ І ПРИВАБЛИВІСТЬ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
Електронні сигарети регулярно рекламуються як інструменти зменшення шкоди та засоби
для відмови від куріння(7).
Агресивні маркетингові стратегії, а також оманливі твердження виробників, значною мірою сприяли переконанню, що електронні сигарети нешкідливі або менш шкідливі, ніж звичайні сигарети(15,16).
Таким чином, електронні сигарети, як правило, сприймаються безпечнішими, більш
«здоровішими» замінники традиційних тютюнових сигарет і такими, що викликають менше
звикання(5,8,15).
Крім того, електронні сигарети часто використовуються як засіб відмови від куріння та/
або як спосіб обійти політику контролю над
тютюном(5,15). Нарешті, новизна продукту, досконалий дизайн та величезна різноманітність
смаків роблять електронні сигарети особливо
привабливими для молоді(10).
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ВСЕСВІТНЯ ФЕДЕРАЦІЯ СЕРЦЯ

ПРОБЛЕМИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ
ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ
СИГАРЕТИ

В

се більше публікацій свідчать про те, що вживання
електронних сигарет пов’язано з підвищеним ризиком
серцево-судинних та інших захворювань та пов’язаної
з ними смертності(3,17).

Низка досліджень підтвердила, що електронні сигарети далеко не безпечні і що рідини для електронних сигарет і аерозолі
містять шкідливі речовини, які зазвичай містяться у викидах
звичайних сигарет(10,17). Хоча ці компоненти присутні в значно
менших кількостях, потенційно вони можуть мати подібний
негативний вплив на серцево-судинну систему, і електронні
сигарети не слід вважати безпечними, поки не буде доведено
протилежне(10,17).

РІДИНИ ДЛЯ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
І АЕРОЗОЛІ МІСТЯТЬ
ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ,
ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ
У ВИКИДАХ ЗВИЧАЙНИХ
СИГАРЕТ

У даному випадку слід застосувати принцип обережності.
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СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ
ЕЛЕКТРОННОЇ СИГАРЕТИ

Хоча електронні сигарети не містять тютюну і не передбачають його спалювання, вони
все одно утворюють токсичні речовини, які зазвичай містяться у звичайному сигаретному
димі(5,18). Ці складові, як правило, присутні в значно меншій кількості і значно відрізняються,
залежно від пристрою та рідини для електронних сигарет(12,14). Сумарна або синергетична природа дії цих компонентів наразі невідома(11).
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РІДИНИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
Рідини для електронних сигарет зазвичай являють собою суміш пропіленгліколю, гліцерину, нікотину та ароматизаторів(11). Пропіленгліколь і гліцерин, які
вважаються безпечними для перорального вживання, при впливі високих
температур можуть перетворюватися
на шкідливі речовини(6,11). Ароматизатори значною мірою сприяють суттєвим
змінам у складі рідини для електронних
сигарет і аерозолю і можуть навіть містити шкідливі речовини, яких немає в традиційних сигаретах(8). Хоча вважається,
що переважна більшість ароматизаторів
безпечні для вживання всередину, дані
щодо їх нешкідливості при вдиханні
обмежені(11,12). Насправді, деякі ароматизатори, такі як коричний альдегід, відомі
своєю токсичністю при вдиханні(11).
АЕРОЗОЛІ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
Склад аерозолю залежить від приладів
та рідин для електронних сигарет(11). У
викидах електронних сигарет регулярно
виявляються такі компоненти, як нікотин, карбонільні сполуки, тверді частки, метали, леткі органічні сполуки та
специфічні для тютюну нітрозаміни(6,11,15).
Наявність цих речовин може становити загрозу для здоров’я користувачів
електронних сигарет і тих, хто перебуває
поруч.
НІКОТИН
Сучасні електронні сигарети можуть
забезпечувати таку ж концентрацію
нікотину, яку мають традиційні сигарети(8). Нікотин безпосередньо пов’язаний
з розвитком серцево-судинних захворювань і призводить до збільшення частоти
серцевих скорочень, артеріального
тиску та звуження судин(6). Дослідження
також показали, що ця речовина може
викликати запалення, ендотеліальну
дисфункцію, ангіогенез, ліпогенез
та атеросклероз(6,11,15).
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Нікотин широко визнається як наркотик,
що викликає сильне звикання, і його
концентрації, які забезпечують сучасні
електронні сигарети, можуть викликати і
підтримувати залежність(12,15). Нікотин також здатен впливати на розвиток мозку
і може бути особливо небезпечним для
немовлят, підлітків і вагітних жінок(6,8).
КАРБОНІЛЬНІ СПОЛУКИ
Карбонільні сполуки, такі як ацетальдегід, формальдегід та акролеїн, утворюються під час термічної деградації
пропіленгліколю та гліцерину(15). Реакція
серцево-судинної системи на ці альдегіди включає оксидантний стрес і запалення(11,15). Відомо також, що акролеїн
викликає ендотеліальну дисфункцію,
пошкодження судин, активацію тромбоцитів та атеросклероз(6,11). Сучасні
електронні сигарети здатні виробляти
такі ж рівні карбонільних сполук, що й
тютюнові сигарети(15).
ТВЕРДІ ЧАСТКИ
Дрібні (2,5 мкм) й ультрадрібні (0,1 мкм)
тверді частинки (< 2,5 мкм і < 0,1 мкм
діаметрами відповідно) можуть потрапити в систему кровообігу через легені(11,15).
Ці частинки пов’язані з розвитком серцево-судинних захворювань і їх кількість
може бути такою ж, як і у звичайних
сигаретах(11,15).
Вплив частинок 2,5 мкм може призвести
до розвитку гіпертонії, оксидантного
стресу, ендотеліальної дисфункції, атеросклерозу, аритмії, ішемічної хвороби
серця та інфаркту міокарда(11,15). Частинки
в 2,5 мкм також присутні у вторинному
тютюновому диму, який видихають курці
електронних сигарет, і можуть мати
особливе значення для громадського
здоров’я, оскільки шкоди може завдати
контакт навіть з їх малою кількістю(15).

ВАЖКІ МЕТАЛИ
У аналізах було виявлено різні типи
та концентрації металів(6,11). Через такі
розбіжності їх роль у розвитку серцевосудинних захворювань ще оцінюється.
ПАСИВНЕ КУРИННЯ
Доведено, що користувачі електронних
сигарет видихають в повітря аерозолі,
які містять нікотин та інші шкідливі
компоненти, навіть якщо електронні
сигарети не виділяють побічного
потоку диму(5). Існують вагомі докази на
користь того, що електронні сигарети
можуть впливати на якість повітря в
приміщенні і сторонні люди в певній
мірі вдихають аерозолі та їх компоненти(5,15).

СУЧАСНІ
ЕЛЕКТРОННІ
СИГАРЕТИ
МОЖУТЬ
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ
ТАКУ Ж
КОНЦЕНТРАЦІЮ
НІКОТИНУ,
ЯКУ МАЮТЬ
ТРАДИЦІЙНІ
СИГАРЕТИ
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РЕАКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ НА ЕЛЕКТРОННІ
СИГАРЕТИ

В

багатьох дослідженнях є підтвердження того, що вживання
електронних сигарет пов’язано
з підвищеним ризиком розвитку
серцево-судинних захворювань і смертності(3,17). Використання електронних
сигарет, беззаперечно, пов’язується
з фізіологічними змінами, які зазвичай
спостерігаються у людей, які страждають
на серцево-судинні захворювання(5).
ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ
Використання електронних сигарет
пов’язане зі збільшенням частоти серцевих скорочень і артеріального тиску,
а також з неприродним характером
варіабельності серцевого ритму(11,15,19).
Такі реакції можуть бути пов’язані з дією
нікотину, оскільки вони, як правило, не

спостерігаються у тих людей, які вживають рідини для електронних сигарет
без вмісту нікотину(11). Крім того, тривале
використання електронних сигарет може
призвести до постійного підвищення
частоти серцевих скорочень і артеріального тиску(11).
ЗМІНИ В СУДИНАХ
Вживання електронних сигарет пов’язується із запаленням, оксидативним
стресом, ендотеліальною дисфункцією,
пошкодженням судин, жорсткістю артерій та атеросклерозом(11,15,19). У довгостроковій перспективі використання електронних сигарет може також призвести
до підвищення рівня оксидативного
стресу(11).

КОРИСТУВАЧІ
ЕЛЕКТРОННИХ
СИГАРЕТ МАЮТЬ
У 1,79 РАЗИ БІЛЬШУ
ЙМОВІРНІСТЬ
РОЗВИТКУ
ІНФАРКТУ
МІОКАРДА,
НІЖ ЛЮДИ,
ЯКІ НЕ ПАЛЯТЬ

ЗМІНИ ТРОМБОЦИТІВ
Використання електронних сигарет пов’язане зі збільшенням агрегації тромбоцитів,
хоча більшість досліджень тромбоцитів
проводилися в лабораторних умовах або
на тваринах(8).
РИЗИК ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Вживання електронних сигарет пов’язане з підвищеним ризиком інфаркту міокарда і звичайні користувачі електронних сигарет мають у 1,79 рази більшу
ймовірність розвитку цього захворювання, ніж люди, які не палять(11). Навпаки,
у хронічних курців тютюну в 2,72 рази
більша ймовірність виникнення інфаркту
міокарда, ніж у некурців(19).
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ЕЛЕКТРОННІ СИГАРЕТИ: НОВА ЗАГРОЗА ЗДОРОВ’Ю СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

ПРИПИНЕННЯ ТА
ПОЧАТОК КУРІННЯ
МОЖЛИВИЙ ЗАСІБ КИНУТИ КУРИТИ

Е

лектронні сигарети часто просуваються на ринку як ефективний
засіб відмови від куріння. Однак
така їх мета ніколи не була офіційно затверджена(10). Фактично, численні
джерела вказують на те, що користувачі
електронних сигарет мають менше шансів
кинути курити(5,16).
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У низці досліджень припускається, що для
припинення куріння традиційних сигарет
електронні сигарети можуть бути більш
ефективними, ніж нікотинова замісна
терапія (НЗТ), і так само ефективними, як
варениклін, в тому випадку, коли поведінкова підтримка позитивно впливає на всі
заходи(8,19). Однак останні дані поставили
під сумнів ці висновки(20). Більше того, значна кількість тих, хто кинув курити, стали
хронічними курцями електронних сигарет
через нікотин, який викликає звикання(19).
Спочатку електронні сигарети були розроблені як безпечніша альтернатива тютюновим сигаретам і ніколи не мали на меті
стати інструментом відмови від куріння.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
СИГАРЕТ СЕРЕД МОЛОДІ, ЯК
ПРАВИЛО, ПОВ’ЯЗАНЕ З ПЕРЕХОДОМ
ДО ВЖИВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ
ТЮТЮНОВИХ СИГАРЕТ
Електронні сигарети офіційно не схвалені
як терапевтичний засіб відмови від куріння
і не підлягають фармакологічному контро-

лю(18). Не існує стандартного дозування або
режиму дозування для відмови від куріння(16). Для порівняння, НЗТ використовується лише протягом короткого періоду часу,
а фіксовані дози вводяться пероральним
або трансдермальним шляхом(18,19). Крім
того, НЗТ не пов’язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань(18).

МОЖЛИВИЙ ЗАСІБ ЗМЕНШЕННЯ
ШКОДИ
Хоча вони й не є безпечними, сучасні
дані свідчать про те, що повний перехід з
тютюнових сигарет на електронні сигарети мав би зменшити вплив токсичних речовин, з точки зору їх якості та кількості,
та міг би призвести до покращення здоров’я в короткостроковій перспективі(8,12).
МОЖЛИВИЙ ЗАСІБ ЗМЕНШИТИ КУРІННЯ Тим не менш, опитування показують,
Дані свідчать про те, що значна більшість що більшість користувачів електронних
користувачів електронних сигарет не
сигарет є подвійними споживачами як
відмовляються від тютюнових сигарет
звичайних, так і електронних сигарет, що
і стають подвійними споживачами(5).
несе підвищений ризик для здоров’я(5).
Більшість подвійних споживачів використовують електронні сигарети додатково
МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ПОЧАТКУ КУРІННЯ І
до традиційних сигарет і, як правило,
РЕЦИДИВУ
піддаються впливу більшої кількості та
Молодь залишається надзвичайно
концентрації шкідливих компонентів(8). Як вразливою до впливу нікотину, навіть,
наслідок, подвійні споживачі можуть мати якщо такий вплив не регулярний(10).
більший ризик розвитку серцево-судинних Використання електронних сигарет серед
захворювань.
молоді, як правило, пов’язують з перехоДеякі подвійні споживачі використовують дом на традиційні тютюнові сигарети(10).
Дослідження показують, що підлітки, які
електронні сигарети як засіб зменшення
курять електронні сигарети, починають
куріння, замінюючи споживання певної
курити звичайні сигарети в 3,5 рази
кількості тютюнових сигарет електронни(8)
частіше, ніж однолітки, які не курять(10).
ми . На жаль, залежність «доза-реакція»
Цей перехід можна пояснити їхньою
між курінням тютюну та ризиком серце(17)
во-судинних захворювань є нелінійною . залежністю від нікотину та набутими поведінковими і соціальними звичками(22).
Отже, зниження ризику не буде пропорційним кількості замінених сигарет і навіть Крім того, існують певні занепокоєння
незначна їх кількість призведе до значно- щодо можливості електронних сигарет
спонукати колишніх курців почати курити
го підвищення ризику серцево-судинних
(15,21)
знову(8).
захворювань .

ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ
СИГАРЕТ СЕРЕД
МОЛОДІ, ЯК ПРАВИЛО,
ПОВ’ЯЗАНЕ
З ПЕРЕХОДОМ
ДО ВЖИВАННЯ
ТРАДИЦІЙНИХ
ТЮТЮНОВИХ СИГАРЕТ
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ОБМЕЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО ЕЛЕКТРОННІ СИГАРЕТИ

В

елика кількість пристроїв (електронних сигарет) і рідин для
них неминуче веде до різних
їх досліджень(12). Різноманітні
пристрої та розчини виробляють дуже
різні аерозолі як за складом, так і за
концентрацією(12). Крім того, неосяжний асортимент ароматизаторів додає

кілька рівнів складності до проблеми(12).
Дані про досліджувану групу людей і
техніка споживання також безпосередньо
впливатимуть на результати(11).
Отже, підтвердження точності впливу
електронних сигарет на здоров’я та
екстраполяція результатів дослідження на загальне населення є складним

завданням. Протоколи, методи та плани
досліджень потребують стандартизації
та вдосконалення(12). Крім того, дефіцит
даних про довгостроковий вплив електронних сигарет становить особливо
гостру проблему(8).

РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ

П

ри відсутності наразі глобального стандарту, регулювання
електронних сигарет може суттєво відрізнятися в різних країнах
чи регіонах(6).
Уряди зазвичай відносять електронні
сигарети до категорій тютюнових виробів,
імітації тютюнових виробів, лікарських
засобів, фармацевтичних продуктів,
споживчих товарів, отрут або електронних систем доставки нікотину(9). Політика
і правила, які можуть застосовуватися
до електронних сигарет, значною мірою
залежать від їх класифікації(9). Деякі
країни вирішили прийняти нове законодавство для регулювання електронних
сигарет, тоді як інші вирішили застосувати
або змінити існуючі закони(9). У 2018 році
електронні сигарети були заборонені в
40 країнах світу, а в 39 інших країнах їх
регулювання було повністю відсутнє(7,8).
Як правило, країни забороняли або обмежували володіння, використання, продаж
і ароматичні добавки до електронних
сигарет(8).
Електронні сигарети — це надзвичайно
різноманітна група товарів з понад 15 500
різними типами ароматів(11,23). Це розмаїття
чітко показує, чому регулювання електронних сигарет необхідне. Крім того,
електронні сигарети швидко і постійно
замінюються новими моделями, і нормативні акти повинні відповідати цьому
невпинному темпу.

ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2019 році Секретаріат Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ
ВООЗ) підтвердив, що існує «фундаментальний і непримиренний конфлікт між
інтересами тютюнової промисловості
та інтересами політики в сфері громадського здоров’я відповідно до Статті 5.3
Конвенції та її Керівних принципів»(7).
У цей час всі відомі транснаціональні тютюнові корпорації займаються бізнесом,
пов’язаним із електронними сигаретами(5). Дотримуючись свого фірмового
методу роботи, ці компанії стали дуже
впливовими у формуванні політики щодо
електронних сигарет і позиціонували
себе на різних рівнях процесу прийняття
рішень(5). На академічному рівні тютюнова
промисловість профінансувала кілька
досліджень, які серйозно применшували
небезпеку електронних сигарет(8).
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
Маркетинг електронних сигарет відіграє
центральну роль у формуванні думки
широкої громадськості(16). Тютюнова
промисловість має тривалу історію використання брехливих і оманливих заяв
заради реклами своєї продукції(10). Одна
з її цілей – забезпечення сприйняття
електронних сигарет як більш безпечних
або нешкідливих альтернатив звичайним
тютюновим сигаретам(5). Крім того, дані
досліджень свідчать про те, що молодь,
яка підпала під вплив таких маркетингових стратегій, була більш схильною до
куріння електронних сигарет(10).

ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЗАКОНІВ З КОНТРОЛЮ
НАД ТЮТЮНОМ
Безперечно, тютюнова промисловість
використовує електронні сигарети для
втручання в діюче законодавство з
контролю над тютюном і нав’язує більш
лояльне регулювання електронних сигарет, одночасно продовжуючи протистояти
ефективному контролю над звичайними
сигаретами та іншими тютюновими виробами(7). Тютюнові компанії використовують
«лазівки» в чинному законодавстві, щоб
саботувати денормалізацію тютюнових
виробів та заохочувати до ігнорування
політики контролю над тютюном(7,14).
Наприклад, за відсутності регулювання,
електронні сигарети можуть і будуть
використовуватися для ухиляння від дії
політики щодо заборони куріння(7).

У 2018 РОЦІ
ЕЛЕКТРОННІ
СИГАРЕТИ БУЛИ
ЗАБОРОНЕНІ У

40
КРАЇНАХ
СВІТУ
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РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
В КАНАДІ
Закон про тютюнові вироби та товари для вейпінгу
забороняє продаж і розповсюдження електронних сигарет неповнолітнім, а також маркетинг і
рекламу електронних сигарет серед молоді(24,25).
Законодавство також вимагає від виробників
розміщувати на упаковках електронних сигарет
відповідне маркування та попередження про
шкоду для здоров’я(24).
Заборона продажу та розповсюдження електронних сигарет неповнолітнім значно зменшила
споживання електронних сигарет серед молодих
канадців (25). Більше того, молоді люди продемонстрували краще розуміння потенційної небезпеки
електронних сигарет і засвідчили зменшення
їх доступності(25). Дані також вказують на те, що
населення країни із суворішими правилами щодо
просування на ринку, як правило, менше підпадають під вплив реклами електронних сигарет(26).
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РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
У ФІНЛЯНДІЇ
Закон про тютюнові вироби 2016 року забороняє
продаж та розповсюдження електронних сигарет
неповнолітнім та онлайн-продаж електронних
сигарет, ароматизаторів, які мають «несхожий
на тютюн запах чи смак»(27), а також використання електронних сигарет у будь-якому місці, де
заборонене використання тютюнових сигарет(27,28).
Законодавство також забороняє маркетинг і рекламу електронних сигарет, а також використання
оманливих тверджень(27,28). Крім того, виробники
зобов’язані розміщувати на упаковках електронних сигарет відповідне маркування та попередження про шкоду для здоров’я(28).
Згідно із Законом про тютюнові вироби 2016 року
акцизному оподаткуванню підлягають також рідини для електронних сигарет(27). Ряд досліджень
продемонстрували, що зростання цін на електронні сигарети безпосередньо пов’язане зі зниженням їх продажів (29,30). Таким чином, застосування
акцизного податку має збільшити доходи урядів
і зменшити використання електронних сигарет
серед населення. Політики також повинні враховувати той факт, що електронні сигарети є замінниками традиційних сигарет(29,30).
За дотриманням встановлених правил слідкує
Національний орган з нагляду за добробутом
та охороною здоров’я (Valvira)(27). Виробники та
імпортери мають сповіщати Valvira перед тим, як
представити новий продукт на ринку(27). Крім того,
продуктові магазини, кіоски та спеціалізовані
магазини повинні отримати ліцензію на продаж
електронних сигарет(27,28).
Фінляндія зайняла відносно рішучу позицію щодо
електронних сигарет і кількість користувачів зараз
нижча, ніж в інших європейських країнах(27). Тим
не менш, протягом останніх кількох років було
зафіксовано ряд порушень та судових справ, тому
постійний моніторинг залишається важливим(27).
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БАГАТО ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДТВЕРДИЛИ,
ЩО ВЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
СИГАРЕТ ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ
ПІДВИЩЕННЯМ РИЗИКУ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
І СМЕРТНОСТІ

ВИСНОВОК
В останні роки електронні сигарети
стали надзвичайно популярними,
особливо серед молоді. Сучасні
дані свідчать про те, що ці продукти зовсім не безпечні і вони
виробляють шкідливі аерозольні
компоненти, які зазвичай містяться
в традиційному сигаретному димі.
Оцінюючи наслідки використання
електронних сигарет для здоров’я
населення, слід також враховувати
онкологічні, легеневі та інші захворювання.

Дані свідчать про те, що для курці
можуть виграти від повного переходу від традиційних сигарет до
електронних. Однак на сьогоднішній день електронні сигарети продемонстрували обмежену ефективність як засіб відмови від куріння
або його скорочення, а подвійне
використання залишається поширеним. Як не дивно, ці продукти здатні
викликати сильне звикання і можуть спонукати до початку куріння
тютюнових сигарет.

Регулювання електронних сигарет має першорядне значення і
Електронні сигарети пов’язують
його слід зосередити на захисті як
з підвищеним ризиком серцевокористувачів, так і сторонніх осіб,
судинної захворюваності і пов’яза- одночасно запобігаючи початку
ною з цим смертністю. Їх вплив на
куріння та їх споживання. Електросерцево-судинну систему може бути нні сигарети швидко змінюються
істотним. Тим не менш, необхідно
і правила повинні забезпечувати
провести додаткові дослідження
стандарти безпеки та якості.
щодо довгострокового впливу цих
Майбутнє законодавство про елексигарет і заповнення цих прогалин тронні сигарети нарешті має посив знаннях має бути пріоритетом(11). лити діючі закони щодо контролю
Оцінюючи наслідки використання
над тютюном. Країни, які забороелектронних сигарет для здоров’я
нили комерціалізацію електронних
населення, слід також враховувати сигарет через обережність, повинні
онкологічні, легеневі та інші захво- продовжувати ці заходи.
рювання.

ВСЕСВІТНЯ ФЕДЕРАЦІЯ СЕРЦЯ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Всесвітня федерація серця рекомендує наступні заходи,
ВРАХОВУЮЧИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Провести додаткові дослідження щодо довгострокового
впливу електронних сигарет на стан серцево-судинної
системи
Медичні та наукові журнали повинні відмовитися від
публікацій та представлення на конгресах досліджень,
які фінансуються тютюновою промисловістю

ПРИЧИНИ

• для заповнення прогалин в знаннях щодо довгострокового впливу використання електронних сигарет на серцево-судинну систему
• для уникнення необ’єктивності в результатах
досліджень
• для запобігання конфлікту інтересів
• для забезпечення прозорості

Всесвітня федерація серця рекомендує наступні заходи,
ЩОБ УНИКНУТИ ПОЧАТКУ КУРІННЯ І СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ НЕКУРЦЯМИ ТА МОЛОДДЮ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Заборонити продаж та розповсюдження електронних сигарет
неповнолітнім

ПРИЧИНИ

• щоб припинити використання електронних
сигарет неповнолітніми

Заборонити ароматизатори

• щоб зробити електронні сигарети менш привабливими для молоді
• щоб запобігти використанню компонентів, які
можуть бути потенційно шкідливими та небезпечними для вдихання
• щоб сприяти у регулюванні розчинів для електронних сигарет

Заборонити онлайн-продаж електронних сигарет

• щоб зробити електронні сигарети менш доступними для неповнолітніх
• щоб заборонити продаж нерегульованої
продукції

Вимагати розміщення маркувань і попереджень про шкоду
для здоров’я на пачках електронних сигарет

• щоб попередити споживачів про потенційну
небезпеку електронних сигарет
• щоб відтворити перевірену стратегію, яка
використовується проти тютюнових сигарет
• щоб забезпечити упаковки системою захисту
від дітей

Застосувати акцизний податок на електронні сигарети

• щоб зробити електронні сигарети недешевими
для молоді

Навчити вчителів і батьків

• щоб підвищити доходи для урядів
• щоб вжити заходи для припинення/попередженя епідемії вживання електронних сигарет
у середніх та старших класах школи

13

ЕЛЕКТРОННІ СИГАРЕТИ: НОВА ЗАГРОЗА ЗДОРОВ’Ю СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Всесвітня федерація серця рекомендує наступні заходи,
ДЛЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ПАСИВНОГО КУРІННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Заборонити використання електронних сигарет там,
де не дозволяється куріння тютюнових сигарет

ПРИЧИНИ

• щоб зміцнити законодавство про заборону куріння як у громадських місцях, так і в закритих
приміщеннях

Всесвітня федерація серця рекомендує наступні заходи,
ДЛЯ ПРОТИДІЇ АГРЕСИВНИМ МАРКЕТИНГОВИМ СТРАТЕГІЯМ І ОМАНЛИВИМ ТВЕРДЖЕННЯМ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПРИЧИНИ
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Заборонити маркетинг, рекламу та оманливі
твердження щодо електронних сигарет

Продовжувати стежити за маркетингом, рекламою та
оманливими твердженнями, які стосуються електронних
сигарет
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• щоб зменшити вплив агресивних маркетингових стратегій та реклами
• щоб відтворити перевірену стратегію проти
тютюнових сигарет
• щоб запобігти оманливим заявам, які можуть
спонукати споживачів використовувати потенційно шкідливий продукт
• щоб запобігти оманливим твердженням щодо
нешкідливості електронних сигарет
• щоб запобігти оманливим заявам щодо звикання у зв’язку із використанням електронних
сигарет
• щоб запобігти оманливим твердженням про
ефективність електронних сигарет як інструменту відмови від куріння
• щоб посилити закон про заборону реклами
• щоб забезпечити виконання законодавства
• щоб звести до мінімуму та запобігти втручанню з боку тютюнової промисловості в питаннях маркетингу та реклами
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