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Streszczenie
Szacuje się, że w 2008 roku używanie tytoniu może przyczynić się do zgonu ponad 5 milionów ludzi — to więcej niż umrze łącznie 
z powodu gruźlicy, HIV/AIDS i malarii. Z kolei do roku 2030 liczba ofiar śmiertelnych epidemii używania tytoniu może przekroczyć 
nawet 8 mln rocznie. Mimo wielu trudności coraz więcej państw podejmuje zdecydowane działania w walce z tytoniem. Celem pracy 
było omówienie głównych założeń wprowadzanego przez Światową Organizację Zdrowia pakietu MPOWER. Zawiera on sześć klu-
czowych i najskuteczniejszych strategii walki z tytoniem: Monitor — monitorowanie konsumpcji tytoniu i skuteczności prowadzonych 
działań prewencyjnych, Protect — zapewnienie ochrony przed dymem tytoniowym, Offer help — oferowanie pomocy w rzucaniu 
palenia, Warn — ostrzeganie o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, Enforce smoking ban — wprowadzenie zakazu 
reklamowania i promowania wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez przemysł tytoniowy, oraz Raise taxes — podniesienie 
podatków i cen na wyroby tytoniowe. Dowiedziono, że jednoczesne wdrażanie tych strategii skutecznie obniża spożycie tytoniu. Do-
datkowo MPOWER zawiera dane epidemiologiczne, dane na temat wprowadzanych działań antytytoniowych i ich skuteczności. Pakiet 
ten to jedyny w swoim rodzaju dokument strategiczny, który z jednej strony jest źródłem wiedzy na temat szerzącej się epidemii używa-
nia tytoniu na świecie, a z drugiej proponuje konkretne, wielosektorowe działania wspierające walkę z nią. Med. Pr. 2009;60(2):145–149
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Abstract
It is estimated that tobacco use may cause death of 5 million people in 2008, which is higher than the number of deaths attributed to 
tuberculosis (TB), HIV/AIDS and malaria taken together. By 2030, the number of deaths related to the tobacco epidemic could exceed 
annually even 8 million. Despite many difficulties, a growing number of countries undertake intensive actions aimed at tobacco con-
trol. The objective of this paper was to discuss the major objectives of the MPOWER Report issued by the World Health Organization 
(WHO). The MPOWER package consists a set of six key and most effective strategies for fighting the global tobacco epidemic: 1) Mo-
nitoring tobacco consumption and the effectiveness of preventive measures; 2) Protect people from tobacco smoke; 3) Offer help to quit 
tobacco use; 4) Warn about the dangers of tobacco; 5) Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship; and 6) Raise 
taxes on tobacco. It is proven that these strategies implemented in the compatible way, effectively decreases tobacco use. In addition, 
MPOWER comprises epidemiological data, information on implemented tobacco control measures and their efficiency. MPOWER 
is the only one document of a somewhat strategic nature that is a source of information on the spread of tobacco epidemic, as well as 
of suggestions concerning specific actions for supporting the fight against this epidemic. Med Pr 2009;60(2):145–149
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WSTĘP

Używanie tytoniu stanowi istotny czynnik ryzyka prze-
wlekłych chorób niezakaźnych i jest jedną z głównych 
przyczyn zgonów na świecie — obecnie 1 na 10 zgonów 
dorosłych osób z całego świata (1). Tytoń zabija 30–50% 
palaczy (1). Średnio umierają oni o 15 lat wcześniej 

niż osoby niepalące (2–4). Ponadto tytoń wypalany 
w dowolnej formie jest przyczyną do 90% wszystkich 

nowotworów płuc oraz istotnym czynnikiem ryzyka 
zgonów z powodów sercowo-naczyniowych (5). Szacuje 
się, że w 2008 roku palenie tytoniu może przyczynić się 
do zgonu ponad 5 mln ludzi — to więcej niż umrze łącz-
nie z powodu gruźlicy, HIV/AIDS i malarii (6). Ocenia 
się, że do roku 2030 liczba ofiar epidemii używania tyto-
niu przekroczy nawet 8 mln rocznie.

Sami palacze nie są jedynymi ofiarami palenia ty-
toniu. Wdychanie dymu papierosowego przez osoby 
niepalące, tzw. bierne palenie, jest również niezwykle 

* Praca została wygłoszona na XI Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej im. prof. Franciszka Venuleta pt. „Palący i niepalący — koeg-
zystencja czy konflikt?”, 13–14 listopada 2008 r., Łódź.
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skutecznych działań antytytoniowych, w którym omó-
wiono główne założenia wprowadzanego przez tę or-
ganizację pakietu MPOWER. Składa się na niego sześć 
kluczowych i najskuteczniejszych strategii walki z tyto-
niem:

Monitor — monitorowanie konsumpcji tytoniu ▪▪
i skuteczności prowadzonych działań prewencyj-
nych,
Protect — zapewnienie ochrony przed dymem tyto-▪▪
niowym,
Offer help — oferowanie pomocy w rzucaniu pale-▪▪
nia,
Warn — ostrzeganie o niebezpieczeństwach związa-▪▪
nych z używaniem tytoniu,
Enforce Smoking ban — wprowadzenie zakazu re-▪▪
klamowania i promowania wyrobów tytoniowych 
oraz sponsorowania przez przemysł tytoniowy,
Raise taxes — podniesienie podatków i cen na wy-▪▪
roby tytoniowe.
Pakiet ten ma na celu wzmocnienie skuteczności 

działań z zakresu walki z tytoniem, prowadzonych przez 
wszystkie państwa członkowskie zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i lokalnym (10). Jego zadaniem jest rów-
nież pomoc w wyeliminowaniu jednego z największych 
w historii zagrożeń dla zdrowia publicznego. Dowie-
dziono, że jednoczesne wdrażanie tych strategii skutecz-
nie obniża rozpowszechnienie używania tytoniu.

Wymieniony wyżej raport to jedyny w swoim rodza-
ju dokument strategiczny, który z jednej strony jest źró-
dłem wiedzy o szerzącej się epidemii używania tytoniu 
na świecie, a z drugiej proponuje konkretne, wielosek-
torowe działania wspierające walkę z nią. Dzięki temu 
może być więc traktowany jak narzędzie bezpośrednio 
wspierające wdrażanie Konwencji FCTC, obowiązu-
jącej znakomitą większość ze 193 krajów członkow-
skich WHO.

Monitorowanie używania tytoniu  
i działań prewencyjnych
Intensywny monitoring używania wyrobów tytonio-
wych prowadzony na szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym odgrywa kluczową rolę w walce z tą epidemią. 
Dane gromadzone za pomocą monitoringu potrzeb-
ne są do realizacji pięciu kolejnych elementów pakie-
tu MPOWER.

Wszechstronny monitoring jest dla osób odpowie-
dzialnych za politykę zdrowotną i obywateli poszczegól-
nych państw podstawowym źródłem informacji o szko-
dach, jakie epidemia palenia tytoniu wyrządza w ich 
krajach. Pomaga też zaplanować fundusze przeznaczone 

groźne dla zdrowia i powoduje liczne choroby. Ma też 
skutki ekonomiczne i społeczne — ekonomiczne kosz-
ty biernego palenia dotyczą kosztów leczenia osób na-
rażonych na dym tytoniowy, kosztów ich zmniejszonej 
aktywności zawodowej, a nawet kosztów związanych 
z częstszą i droższą niż zazwyczaj renowacją i czysz-
czeniem pomieszczeń, w których się pali papierosy. 
Mimo to używanie tytoniu nadal jest popularne na ca-
łym świecie, głównie za sprawą jego niskich cen oraz 
małej wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie oraz bra-
ku spójnej polityki społecznej w zakresie walki z tym 
nałogiem. Najczęstszym typem wypalanego tytoniu są 
zwykłe papierosy, jednak coraz popularniejsze stają 
się też inne wyroby tytoniowe, takie jak bidi, kreteks 
i szisza. Często wynika to z tego, że palacze wycho-
dzą z mylnego założenia, iż są one mniej szkodliwe 
dla zdrowia. W rzeczywistości wszystkie formy wy-
palanego tytoniu niosą ze sobą poważne ryzyko zdro-
wotne (7).

Mimo wielu trudności coraz więcej państw podej-
muje zdecydowane działania w walce z tytoniem (8). 
W maju 2003 roku Światowe Zgromadzenie Zdrowia 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jednogłośnie 
przyjęło Konwencję Ramową o Zwalczaniu Tytoniu 
(Framework Convention on Tobacco Control — FCTC) 
(9). Jest to pierwszy traktat międzynarodowy z zakresu 
zdrowia publicznego dotyczącego walki z używaniem 
tytoniu. Jego celem ogólnym jest ochrona przed dymem 
tytoniowym oraz jego tragicznymi skutkami zdrowot-
nymi, ekonomicznymi i społecznymi, a także trwałe 
zmniejszenie używania tytoniu na świecie. Traktat po-
przez swoje zapisy zapewnia także wsparcie różnych 
instytucji w działaniach przeciwko epidemii palenia 
tytoniu, zarówno na szczeblach krajowych, jak i w uję-
ciu ogólnoświatowym. Ramowa konwencja Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, 
będąca wielostronnym traktatem ratyfikowanym przez 
ponad 160 krajów, w tym także Polskę, stanowi pierw-
szy krok w światowej walce przeciwko epidemii palenia 
tytoniu.

Traktat zawiera wskazówki i plan działania dla kra-
jów chcących obniżyć zarówno podaż, jak i popyt na 
tytoń. Zgodnie z postanowieniami konwencji, prawo 
międzynarodowe odgrywa istotną rolę w działaniach na 
rzecz zapobiegania chorobom i promowania zdrowego 
trybu życia. Sygnatariusze Ramowej Konwencji WHO 
zobowiązali się chronić zdrowie swoich obywateli po-
przez walkę z epidemią palenia tytoniu.

W 2008 roku opublikowany został raport WHO 
na temat epidemii używania tytoniu na świecie oraz 
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pracowników pubów na bierne palenie tytoniu spadło 
z 30 godzin tygodniowo do zera (11). Wprowadzenie 
zakazu palenia w zakładach pracy może ograniczyć pa-
lenie tytoniu o 4% (12). Wdrożenie polityki zabraniają-
cej palenia w zakładach pracy kilku uprzemysłowionych 
krajów pomogło obniżyć całkowitą liczbę papierosów 
wypalanych przez pracowników średnio o 29% (12).

Jedynie całkowity zakaz palenia w miejscach pu-
blicznych i w zakładach pracy pozwala chronić zarówno 
dzieci, jak i dorosłych przed biernym paleniem i pomaga 
palaczom zerwać z nałogiem. Przepisy zakazujące pale-
nia w miejscach publicznych zachęcają także do tego, by 
palący od dymu tytoniowego uwolnili także swoje domy 
(13), dzięki czemu przestaną zmuszać do biernego pale-
nia swoich bliskich.

Badania opinii publicznej wskazują, że wszędzie 
tam, gdzie zostają wdrożone przepisy zakazujące pa-
lenia w miejscach publicznych cieszą się one ogromną 
popularnością. Po tym, jak w 2004 roku Nowa Zelandia 
przyjęła ustawę antynikotynową, 69% obywateli kra-
ju oświadczyło, że popiera prawo każdego człowieka 
do pracy w środowisku wolnym od dymu tytoniowego 
(14). Podobnie w Kalifornii — 75% jej mieszkańców 
to zwolennicy przepisów zakazujących palenia w za-
kładach pracy, w tym w restauracjach i pubach (wspo-
mniane prawo obowiązuje w tym amerykańskim stanie 
od 1998 roku) (10,15).

Oferowanie pomocy w rzucaniu palenia
Większość z ponad miliarda palaczy na całym świe-
cie — czyli około jedna czwarta wszystkich dorosłych — 
to osoby uzależnione. Wielu z nich chciałoby zerwać 
z nałogiem, ale niewiele osób może liczyć na niezbędną 
pomoc w tym zakresie. Usługi, których celem jest lecze-
nie uzależnienia od tytoniu są w pełni dostępne jedy-
nie dla 5% światowej populacji osób palących. Wobec 
powyższego kraje całego świata powinny uruchomić 
programy zapewniające niekosztowną, lecz skuteczną 
pomoc palaczom tytoniu, którzy chcieliby uwolnić się 
od uzależnienia.

W strategii MPOWER podkreśla się potrzebę porad-
nictwa antytytoniowego w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz udzielania porad przez innych profesjo-
nalistów medycznych. Wskazuje się też na konieczność 
tworzenia i dofinansowywania linii telefonicznych „quit 
lines”, za pośrednictwem których można uzyskać pora-
dę na temat metod zerwania z nałogiem oraz monito-
rowania przebiegu procesu rzucania palenia. W MPO-
WER poruszono też potrzebę zwiększenia dostępności 
leczenia farmakologicznego, w tym nikotynowej terapii 

na walkę z tytoniem tam, gdzie są one najbardziej po-
trzebne i gdzie zostaną najlepiej wykorzystane. Obecnie 
jednak połowa wszystkich państw nie dysponuje nawet 
najbardziej podstawowymi informacjami na temat uży-
wania tytoniu. Co więcej, dane dotyczące innych aspek-
tów epidemii — takich jak choroby czy przypadki zgonu 
spowodowane spożyciem tytoniu — są niedokładne.

Dobry system monitorowania powinien śledzić kilka 
różnych wskaźników, w tym rozpowszechnienie zjawi-
ska konsumpcji tytoniu, skuteczność podejmowanych 
działań oraz działalność marketingową, promocyjną 
i lobbingową prowadzoną przez koncerny tytoniowe. 
Rezultaty przeprowadzonych analiz powinny być na-
stępnie rozpowszechnione, po to, aby poszczególne 
rządy, przywódcy polityczni i społeczeństwa mogli je 
wykorzystać podczas opracowywania polityki walki 
z tytoniem i tworzenia potencjału niezbędnego do sku-
tecznego wdrożenia i egzekwowania odnośnych przepi-
sów.

Dane uzyskane dzięki prowadzeniu monitoringu 
stanowią najważniejszy argument zwolenników za-
ostrzenia przepisów antytytoniowych. Aby jednak sys-
tem monitorowania działał poprawnie, niezbędna jest 
współpraca między pracownikami służby zdrowia, 
ekonomistami, epidemiologami, administratorami baz 
danych, przedstawicielami rządu i wieloma innymi spe-
cjalistami. Kluczowe znaczenie ma również skuteczne 
zarządzanie i organizacja, a to z kolei wymaga stałych 
i zrównoważonych nakładów finansowych. Światowa 
Organizacja Zdrowia, przy wsparciu państw całego 
świata i filantropów, tworzy i ulepsza systemy monito-
rowania o zasięgu globalnym i krajowym (10).

Zapewnienie ochrony przed dymem tytoniowym
Miejsca wolne od dymu tytoniowego pozwalają chronić 
zdrowie osób niepalących, a palaczom pomagają ze-
rwać z nałogiem. W większości krajów zakazy palenia 
dotyczą tylko pewnych obszarów wewnątrz budynków, 
a w dodatku przepisy te są źle skonstruowane lub sła-
bo egzekwowane. Tam, gdzie są obecne, cieszą się du-
żym poparciem społecznym, nawet ze strony palaczy, 
i wbrew powszechnym opiniom nie szkodzą gospodarce 
narodowej ani biznesowi poszczególnych przedsiębior-
ców.

Bardzo dobrym przykładem pozytywnych skut-
ków wyeliminowania dymu tytoniowego z otoczenia 
publicznego jest Irlandia. Dzięki przepisom zakazu-
jącym palenia w miejscach publicznych, wprowadzo-
nym w tym kraju w 2004 roku, stężenie nikotyny w po-
wietrzu w tych obszarach zmalało o 83%, a narażenie 
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Wprowadzanie zakazów reklamowania 
i promowania wyrobów tytoniowych  
oraz sponsorowania przez przemysł tytoniowy 
jakiejkolwiek formy działalności komercyjnej 
mającej na celu promowanie używania tytoniu 
(pośrednio lub bezpośrednio)
Światowy przemysł tytoniowy przeznacza rocznie 
dziesiątki miliardów dolarów na reklamę, promocję 
i sponsoring. Wprowadzanie częściowych, prawnych 
zakazów odnoszących się do tego obszaru jest niesku-
teczne, ponieważ przekierowanie zasobów do innych 
kanałów marketingowych, nieobjętych restrykcjami, 
pozwala firmom nadal działać zgodnie z prawem. Je-
dynie całkowity zakaz reklamowania i promowania 
wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez prze-
mysł tytoniowy może spowodować obniżenie używania 
tytoniu i uchronić ludzi, a szczególnie młodzież, przed 
wpływem agresywnych strategii marketingowych sto-
sowanych przez przemysł tytoniowy. Tylko bowiem 5% 
światowej populacji mieszka w krajach, w których obo-
wiązuje powszechny zakaz reklamowania i promowa-
nia wyrobów tytoniowych oraz sponsoringu, a około 
połowa dzieci z całego świata żyje w krajach, które nie 
zakazują rozdawania wyrobów tytoniowych w celach 
reklamowych (10).

Podniesienie podatku od wyrobów tytoniowych
W krajach rozwijających się w biednych rodzinach wy-
datki na zakup wyrobów tytoniowych mogą stanowić 
nawet 10% wszystkich wydatków. Podniesienie podat-
ków, a tym samym cen, jest jednym z najskuteczniej-
szych sposobów na ograniczenie konsumpcji tytoniu 
oraz na zniechęcenie młodych ludzi do sięgnięcia po 
papierosa. Metoda ta pomaga także zerwać z nałogiem 
osobom palącym. Jedynie w 4 krajach (obejmujących 
łącznie 2% światowej populacji) podatek od wyrobów 
tytoniowych przekracza 75% ceny detalicznej. Choć 
w ponad czterech państwach na pięć państw wysoko 
rozwiniętych ekonomicznie obowiązuje podatek na po-
ziomie 51–75% ceny detalicznej, to tej wysokości obcią-
żenia podatkowe stosuje mniej niż jedna czwarta państw 
o dochodzie niskim lub średnim. Wzrost ceny wyrobów 
tytoniowych o 70% mógłby zapobiec niemal jednej 
czwartej chorób powodowanych paleniem tytoniu na 
całym świecie (10). Z kolei zwiększenie jej o 10% mo-
głoby zredukować używanie tytoniu o 4% w przypadku 
krajów o wysokim dochodzie i o 8% w przypadku kra-
jów biedniejszych, nie powodując przy tym obniżenia 
dochodów przemysłu tytoniowego. Fundusze uzyskane 
dzięki wyższym podatkom mogą zostać wykorzystane 

zastępczej, bupropionu czy varenicliny. Choć farmako-
terapia jest kosztowna, to 2–3-krotnie zwiększa prawdo-
podobieństwo skutecznego zerwania z nałogiem (16). 
Konieczne jest więc wsparcie finansowe dla palaczy 
w formie pełnej lub częściowej refundacji przez państwo 
leków stosowanych w leczeniu uzależnienia od nikotyny 
po to, aby mogli oni korzystać z tej metody.

Ostrzeganie o niebezpieczeństwach  
związanych z używaniem tytoniu
Mimo jednoznacznych dowodów stosunkowo niewielu 
palaczy zdaje sobie sprawę z pełni zagrożeń, jakie tytoń 
stanowi dla ich zdrowia. Dostarczanie społeczeństwu 
szczegółowych informacji ostrzegających przed szko-
dliwym wpływem tej używki mogłoby w istotny spo-
sób zmienić funkcjonujący obecnie wizerunek tytoniu, 
szczególnie wśród nastolatków i młodych ludzi. Choć 
ostrzeżenia z elementami graficznymi umieszczane na 
opakowaniach papierosów zniechęcają do palenia tyto-
niu, to jedynie w 15 krajach (obejmujących łącznie 6% 
światowej populacji) wprowadzono obowiązek, by zaj-
mowały one co najmniej 30% głównej powierzchni opa-
kowania, a tylko w 5 krajach (łącznie niewiele ponad 4% 
światowej populacji) przestrzega się najbardziej rygory-
stycznych standardów dotyczących tych ostrzeżeń (10).

Ponad 40% światowej populacji zamieszkuje kraje, 
w których nie zabrania się stosowania mylących okre-
śleń, takich jak „light”, „ultra light” czy „niska zawartość 
substancji smolistych”. Dzieje się tak nawet mimo ist-
nienia jednoznacznych dowodów naukowych, znanych 
przemysłowi tytoniowemu od dziesiątek lat, świadczą-
cych o tym, że produkty opatrzone tego typu informa-
cjami wcale nie stanowią mniejszego zagrożenia dla 
zdrowia. Organizowanie kampanii edukacji społecznej 
wymaga specjalnych funduszy. Koszty nie są jednak 
zbyt wysokie, jeśli weźmie się pod uwagę, że dochód 
uzyskiwany z opodatkowania wyrobów tytoniowych 
jest ponad 500 razy wyższy niż kwoty wydatków pono-
szonych z tytułu walki z tytoniem. Istnieje również wiele 
możliwości poszerzenia i wzmocnienia prowadzonych 
działań, także tych, na których realizację potrzebne są 
dodatkowe środków finansowych. Należy opracowywać 
krajowe programy walki z tytoniem, bazujące na wiedzy 
specjalistów m.in. z takich dziedzin, jak prawo (również 
międzynarodowe), egzekwowanie przepisów, marke-
ting, podatki, ekonomia, orzecznictwo i zarządzanie 
projektami. Choć programy te są stosunkowo mało 
kosztowne w odniesieniu do oszczędności, które mogą 
generować, jest ich bardzo mało, szczególnie w krajach 
o niskim i średnim dochodzie.
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na wdrożenie, a następnie egzekwowanie polityki walki 
z tytoniem, lub mogą pomóc sfinansować innego rodza-
ju programy zdrowotne i społeczne.

W przypadku krajów dysponujących odpowiednimi 
danymi statystycznymi dochód z opodatkowania wyro-
bów tytoniowych jest ponad 500 razy wyższy od wydat-
ków ponoszonych z tytułu walki z tytoniem. Realizacja 
strategii MPOWER może pomóc wpłynąć na spadek 
używania tytoniu, a w efekcie obniżenie liczby zachoro-
wań i zgonów przez nią wywoływanych.

Mimo licznych dowodów na skuteczność rozwiązań 
proponowanych w MPOWER i mimo poparcia społecz-
nego dla walki z tytoniem, tylko jeden kraj na pięć kom-
pleksowo zrealizował którąkolwiek z głównych strategii 
tego pakietu (środowisko wolne od dymu tytoniowego, 
leczenie uzależnienia od tytoniu, ostrzeżenia o szkodli-
wości palenia umieszczane na opakowaniach wyrobów 
tytoniowych, zakaz reklamowania i promowania tych 
wyrobów czy sponsorowania przez przemysł tytoniowy 
oraz rozwiązania podatkowe) na poziomie gwarantu-
jącym pełną ochronę swoich mieszkańców. Żaden kraj 
nie wprowadził kompleksowo wszystkich sześciu stra-
tegii MPOWER na najwyższym poziomie, mimo że ich 
pełne wdrożenie i egzekwowanie pomogłoby uchronić 
miliony ludzi przed wpływem tytoniu, a to z kolei zapo-
biegłoby ich kalectwu lub śmierci.
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