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peste

aproximativ

de români adulți folosesc în prezent un
produs de încălzire a tutunului (THP)

declară că au renunțat complet după ce
au trecut la THP-uri. Procentul
repondenților care au renunțat la fumat
a crescut cu 12% față de 2019

300.000

99%
dintre ei fumau înainte să treacă la THP

50%

Lansată în România la sfârșitul lui 2015, aceasta este încă o categorie nouă de produse care necesită o cercetare
științifică riguroasă și o reglementare adecvată, care să reflecte modul în care THP-urile sunt diferite de produsele
tradiționale din tutun și care, în același timp, să sprijine fumătorii care altfel nu ar renunța la fumat să vadă THP ca o
alternativă viabilă. În acest mod, produsele care încalzesc tutunul pot contribui la strategiile de reducere a riscurilor
asociate fumatului.
Companiile de tutun au investit miliarde în cercetarea și dezvoltarea alternativelor la fumat. Până în prezent, au fost
efectuate o serie de studii de către companii din industrie, dar și de către organizații independente cu privire la THP-uri,
dar cercetările trebuie să continue. Pentru mulți fumători care nu ar renunța la fumat, THP-urile pot reprezenta o
alternativă cu risc redus la fumat.

Ce sunt produsele cu risc redus?*
Țigările electronice, produsele cu nicotină pentru uz oral și THP-urile sunt concepute să nu ardă
tutunul, iar unele dintre acestea nici nu conțin tutun. În general, este acceptat faptul că substanțele
nocive eliberate din arderea tutunului sunt cele care cauzează cele mai multe dintre bolile asociate
fumatului. Pe de altă parte, nicotina - deși creează dependență - este recunoscută la scară largă ca
nefiind principala cauză a riscurilor asociate fumatului. Din acest motiv, produsele alternative cu
nicotină pot juca un rol în strategiile de reducere a riscurilor asociate consumului de tutun, oferind
opțiuni fumătorilor care doresc să continue să consume nicotină și altfel nu ar renunța la fumat.

Produsele cu risc redus ale BAT
De la lansarea primei noastre țigări electronice în Marea Britanie în 2013, BAT a făcut
progrese impresionante, oferind acum o gamă de produse inovatoare în mai mult de 40
de țări din întreaga lume. În această perioadă am investit miliarde în dezvoltarea,
fabricarea și comercializarea acestor produse. Peste 1.500 de oameni de știință și
ingineri dedicați din cadrul BAT derulează cercetări științifice în domenii precum chimia,
toxicologia, studiile clinice și comportamentale pentru a dezvolta o gamă largă de
produse din tutun și nicotină care să ofere fumătorilor adulți din întreaga lume
alternative cu risc redus la fumat.

Produsele cu risc redus ale BAT în România
În 2018, BAT a lansat glo, un THP, în România. Deoarece nu există combustie, glo
nu produce fum. În schimb, prin încălzirea tutunului, eliberează un aerosol care
conține cu aproximativ 90 - 95% mai puține substanțe nocive decât fumul de
țigară. Deși acest produs nu este lipsit de riscuri și conține nicotină, o substanță
care creează dependență, această reducere a substanțelor nocive este un
indicator util al riscului său redus în comparație cu fumatul.

De ce este relevant și
necesar un studiu
asupra percepției
consumatorilor?
De ce a fost realizat un studiu asupra percepției consumatorului?
BAT a realizat peste 300 de studii asupra glo, inclusiv pentru evaluarea riscului redus implicat de utilizarea glo în
comparație cu fumatul. Cercetările au inclus studii comportamentale, chimice, biologice, clinice și populaționale. Per
total, rezultatele acestor studii indică faptul că glo este un produs cu risc redus în comparație cu fumatul pentru cei
care aleg sa renunțe complet la fumat.
Cu toate acestea, este esențial să recunoaștem rolul important pe care îl au percepțiile consumatorilor în a arăta dacă
THP-urile, cum ar fi glo, pot contribui la strategiile de reducere a riscurilor asociate consumului de tutun, oferind
fumătorilor alternative viabile. Prin urmare, în 2019, la circa un an de la lansarea glo în România, IRES, unul dintre cele
mai renumite institute de cercetare din țară, a primit misiunea de a întreba românii adulți care folosesc THP (în cazul
de față, glo) de mai bine de șase luni dacă percep vreo diferență față de fumat.
În 2021, studiul a fost repetat pentru a urmări evoluția în timp a acestor percepții. Rezultatele au fost revelatoare:
percepția consumatorilor reflectă constatările științifice cheie despre THP, anume faptul că aceste produse pot
reduce efectele negative asociate fumatului.
BAT speră ca, odată coroborate, cercetările științifice și percepția consumatorilor vor susține o mai bună informare a
fumătorilor, a autorităților de reglementare și a instituțiilor de sănătate publică cu privire la potențialul THP de a
contribui la strategiile de reducere a riscurilor asociate consumului de tutun.

Principalele rezultate ale studiului asupra percepției consumatorilor
Rezultatele de mai jos reflectă percepția utilizatorilor de
glo din România despre cum se simt utilizând glo în loc
de țigări și nu sunt încă susținute de studii științifice.
1) Consumatorii de glo spun că, în comparație cu
fumatul:
64%

Tușesc mai puțin1

54%

Există un impact negativ mai redus
asupra stării lor fizice2

64%

Dantura este mai puțin afectată3

2) Proporția celor care spun că simt schimbări în
comparație cu fumatul este și mai mare în cazul
utilizatorilor care au trecut complet la THP (nu mai
fumează):
86%
(+14pp)

Tușesc mai puțin4

67%
(+9pp)

Există un impact negativ mai redus
asupra stării lor fizice5

77%

Dantura este mai puțin afectată6

(+8pp)

3) Consumatorii de glo spun de asemenea că, în opinia
lor, aceste produse au beneficii sociale în comparație
cu fumatul, considerând că utilizarea glo:
94%

Lasă mai puțin miros neplăcut pe
haine și mâini7

91%

Are un impact negativ redus
asupra calității aerului din interior8

84%
91%

Lasă mai puțin gust neplăcut în
gură9
Provoacă mai puțină respirație
urât mirositoare10

4) Mai mult de jumătate dintre repondenți declară că
au renunțat complet la fumat după ce au folosit THP
(53%).
5) Majoritatea utilizatorilor de THP care au renunțat
complet la fumat au spus că au făcut acest lucru
pentru a-și îmbunătăți sănătatea:
70%

pentru că doreau un stil de viață
mai sănătos

59%

pentru că doreau să reducă
impactul asupra organismului

6) De două ori mai mulți consumatori de THP spun că
au renunțat complet la fumat pentru că „au vrut să
ducă o viață mai sănătoasă” (70% față de 40%) în 2021
față de 2019.
7) 31% dintre utilizatorii de THP care încă fumează
ocazional sunt de părere că THP îi poate susține în
încercările de renunțare. Aceasta înseamnă că
aproximativ 50.000 de români cred că THP-urile îi pot
ajuta să se lase de fumat.

Consumatorii doresc produse satisfăcătoare cu risc
redus. Marea majoritate a celor care au renunțat
complet la fumat după ce au trecut la THP declară că au
făcut acest lucru datorită riscului redus (75%), dar și
pentru că găsesc aceste produse satisfăcătoare (66%).
Este esențial ca producătorii să investească în cercetare
și dezvoltare pentru a se asigura nu doar că produsele
sunt fabricate la standarde înalte, ci și că satisfac
cerințele consumatorilor de nicotină, fără a conține
multe dintre componentele nocive rezultate din arderea
tutunului. Este larg acceptat faptul că, deși creează
dependență, nicotina nu este cauza principală a riscurilor
asociate fumatului.
“[...]deși nicotina este substanța care creează
dependență în țigări, ea este relativ inofensivă,
caracterul nociv fiind cauzat aproape în totalitate de
miile de alte substanțe chimice prezente în fumul de
tutun, dintre care multe nocive”12
Public Health England

Rezultate relevante pentru autorități
Concluziile acestui studiu arată deschiderea
consumatorilor pentru alternative la fumat. Restricțiile
legislative ar putea limita capacitatea consumatorilor de
a se informa despre și/sau de a avea acces la astfel de
alternative. Potrivit consumatorilor chestionați, măsuri
precum interzicerea utilizării THP în interior și dispariția
aromelor din consumabile ar putea submina decizia
consumatorilor adulți de a alege alternative la fumat.
În cazul interzicerii utilizării THP în interior
40%

dintre utilizatorii glo ar folosi aceste
produse mai puțin sau ar renunța
complet

Utilizarea produselor care încălzesc tutunul în interior
este un factor-cheie pentru adoptarea produselor cu
risc redus
83%

dintre utilizatori afirmă că au
început să vapeze pentru că
utilizarea acestor produse este
permisă în interior

Dacă produsele care încălzesc tutunul cu arome ar
dispărea de pe piață

25%

dintre utilizatorii de glo ar folosi
aceste produse mai puțin sau ar
renunța complet
dintre utilizatorii solo ar reveni la
fumat

20%

dintre utilizatorii duali ar fuma mai
mult

44%

Cu toate acestea, dacă prețul consumabilelor THP ar
ajunge la nivelul de preț al unui pachet de țigări, doar
9% dintre utilizatorii glo ar înceta să le folosească.

CONCLUZII
1

Posibilitatea de a informa corect consumatorii despre disponibilitatea acestor produse este de o importanță
majoră.

2

O reglementare bazată pe nivelul de risc, care distinge în mod clar între țigări și produse cu risc redus, este
importantă în sprijinirea strategiilor de reducere a riscurilor asociate fumatului.

3

BAT crede cu tărie în alegeri informate și într-un dialog echitabil și deschis ca element fundamental pentru
decizii informate și corecte. Atât din perspectiva industriei, cât și din cea a autorităților, un lucru este clar:
consumatorii sunt diferiți, cu experiențe și preferințe proprii. Autoritățile care iau în considerare măsuri
excesiv de restrictive trebuie mai întâi să se asigure că acestea nu se suprapun peste reglementări deja
existente, care nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător; de asemenea, că acestea nu afectează dreptul
consumatorilor adulți la alegeri și decizii informate în ceea ce privește produse alternative la fumat.

Eșantion:
816 utilizatori (solo & duali, care au folosit THP timp de cel puțin șase luni). Toți aceștia au folosit THP destul timp
pentru a putea observa efectele asupra lor vs. fumat

Perioadă
7 - 28 aprilie 2021

Metodă de colectare a datelor
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Institut de cercetare
IRES (Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie)

Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat referitor la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP vă face să tușiți mai puțin/la fel/mai mult comparativ cu fumatul?
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP are un impact negativ mai redus/similar/mai mare asupra stării
dumneavoastră fizice comparativ cu fumatul?
3
Întrebare: în utilizarea THP comparative cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP are un impact negative mai redus/similar/mai mare asupra
danturii?
4
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP vă face să tușiți mai puțin/la fel/mai mult comparativ cu fumatul?
5
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP are un impact negativ mai redus/similar/mai mare asupra stării
fizice comparative cu fumatul?
6
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP are un impact negative mai redus/similar/mai mare asupra danturii?
7
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP provoacă un miros neplăcut mai redus/similar/mai puternic pe haine
și pe mâini? (două întrebări)
8
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP are un impact negativ mai redus/similar/mai puternic asupra
calității aerului din interior?
9
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP provoacă un gust neplăcut mai redus/similar/mai puternic?
10
Întrebare: în utilizarea THP comparativ cu fumatul, ce ați observat cu privire la următoarele aspecte: ați spune că utilizarea THP cauzează respirație urât mirositoare într-o măsură mai
mică/similară/mai mare?
11
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2018/09/25/health-matters-stopping-smoking-what-works/
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Un studiu realizat de către

*

la comanda

Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

