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Astăzi, ne confruntăm cu o pandemie globală devastatoare cauzată de un virus care - în doar patru luni - a fost responsabil pentru 

peste 3 milioane de cazuri confirmate și aproximativ 240 000 de decese. 

Pentru a controla pandemia COVID-19, a reduce efectul său tragic și a salva vieți, este nevoie urgentă de coordonare globală și 

solidaritate între țări, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), alte agenții ale Organizației Națiunilor Unite și organizații 

internaționale, comunități și alte părți interesate. Suntem cu toții angrenați în această luptă și dacă acțiunile noastre vor fi 

coordonate, vom trece cu bine prin această criză. 

Pandemia a făcut ca omenirea să înțeleagă, poate mai mult ca niciodată, importanța fundamentală a sănătății pentru dezvoltare, 

economie și orice alt aspect al vieții umane. În timp ce oamenii de știință și profesioniștii din domeniul sănătății lucrează neobosit 

pentru a dezvolta medicamente și vaccinuri pentru a combate COVID-19, Secretariatul Convenției-cadru OMS pentru Controlul 

Tutunului (OMS FCTC) își va intensifica eforturile pentru a sprijini Părțile Convenției(Statele semnatare ale Convenției) care doresc 

să acționeze, în măsura posibilului, pentru crearea unui mediu mai sănătos pentru populațiile acestora prin implementarea FCTC 

OMS. 

Avem dovezi că ratele de deces cu COVID-19 sunt mai mari în rândul persoanelor cu afecțiuni preexistente, incluzând boli 

nontransmisibile, cum ar fi afecțiuni respiratorii cardiovasculare și cronice, cancer și diabet. Știm că tutunul este principalul factor 

de risc comun legat de toate aceste boli. 

Consumul de tutun ucide peste 8 milioane de oameni la nivel mondial în fiecare an și are un impact negativ asupra sănătății 

pulmonare a numeroși alți oameni. În timp ce știința COVID-19 evoluează, dovezile pe care le avem până acum arată că fumatul 

agravează evoluția și prognosticul la pacienții cu COVID-19. Și, în timp ce mass-media a raportat unele cercetări care examinează 

relația dintre consumul de tutun și riscul de a contracta COVID 19, aceste studii sunt de o calitate variabilă și nu susțin o concluzie 

definitivă solidă. 

Industria tutunului, așa cum s-a afirmat în multe forumuri politice la nivel înalt, are un conflict de interese ireconciliabil cu 

sănătatea publică. Articolul 5.3 din OMS FCTC și ghidurile sale de punere în aplicare solicită Părților să protejeze sănătatea publică 



de interesele industriei tutunului și a celor care lucrează pentru a promova aceste interese. Cu toate acestea, industria are un 

istoric bine documentat de înșelăciune și valorificare a crizelor umanitare, a dezastrelor naturale și a altor evenimente catastrofale 

similare. 

Astăzi, industria tutunului profită din nou de situația vulnerabilă a multor Părți, oferind „ajutorul filantropic” prin donații de bani, 

echipamente de protecție personală, ventilatoare și alte resurse, în efortul de a face industria să arate bine și să îi sporească 

reputația. 

Înțeleg dilema morală intensă cu care se confruntă guvernele în aceste perioade extraordinar de provocatoare: pe de o parte, 

există o nevoie urgentă și o obligație imperativă de a salva cât mai multe vieți; în timp ce, pe de altă parte, există un donator cu o 

evidență clară de a lucra împotriva sănătății publice care oferă resursele pe care multe guverne nu au mijloacele sau capacitatea 

de a le oferi populațiilor lor. 

Paradoxul este izbitor - industria tutunului oferind să ajute și să sprijine guvernele în timpul acestei pandemii. Nu este oare aceeași 

industrie care produce și comercializează în mod agresiv un produs adictiv care ucide până la jumătate din utilizatorii săi? Nu este 

aceasta aceeași industrie ale cărei produse duc la o creștere a incidenței bolilor care, la rândul lor, agravează rezultatele pacienților 

cu COVID-19? 

Ne putem aștepta ca industria tutunului să își urmeze planul obișnuit de manipulare, susținând că a oferit un sprijin semnificativ 

guvernelor în timpul pandemiei, pentru ca apoi să aplice presiuni asupra eforturilor acelorași guverne de a consolida controlul 

tutunului. 
 

În timpul acestei pandemii, doresc să le reamintesc tuturor Părților că nu a existat niciodată un moment mai potrivit pentru a vă 

sprijini cetățenii în eforturile lor de a renunța la consumul de tutun. De asemenea, trebuie să protejăm, în măsura posibilului, 

progresele pe care le-am făcut în controlul tutunului, chiar și în momente dificile ca acestea. Pentru a ajuta Părțile să îndeplinească 

aceste obiective, Secretariatul Convenției este gata să îi sprijine pe cei care sunt dispuși să pună în aplicare sau să îmbunătățească 

reglementările privind controlul tutunului și să construiască un mediu mai sănătos pentru populațiile lor. 

Să ne amintim cu toții că mediile fără fum; avertismentele mari privind sănătatea pe ambalaje de tutun sau chiar ambalaje simple; 

interzicerea tuturor formelor de publicitate, promovare și sponsorizare a tutunului; și nu în ultimul rând, dar, în mod sigur, cel mai 

mic, creșterea taxelor la produsele din tutun sunt părți fundamentale ale FCTC OMS. Acestea au fost definite de OMS ca măsuri 

foarte eficiente pentru prevenirea și controlul bolilor non-transmisibile și pot fi puse în aplicare chiar și în contexte cu resurse 

limitate. 



În ceea ce privește resursele limitate, majorarea taxelor aplicate produselor din tutun s-a dovedit a fi cea mai eficientă măsură 

individuală pentru a ajuta la reducerea consumului de tutun, prevenirea bolilor viitoare și salvarea de vieți. Taxarea tutunului 

crește, de asemenea, veniturile extrem de necesare pentru guverne, evită costurile viitoare de îngrijire a sănătății și ușurează 

povara asupra sistemelor de îngrijire a sănătății. Prin urmare, cred că acum este cel mai bun moment să ne gândim la creșterea 

taxelor aplicate produselor din tutun, în special evaluând resursele limitate și consecințele negative asupra sănătății provocate de 

consumul de tutun. 

În aceste momente dificile, aș dori să-mi reiterez sprijinul față de Părțile Convenției Cadru privind Controlul Tutunului și să-mi 

extind recunoștința personală tuturor angajaților din prima linie din întreaga lume pentru că își pun propriile vieți în pericol pentru 

a asigura nevoile de bază ale comunităților lor. 

 


