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GYTS Rezultate cheie

GYTS Obiective
Studiul global privind consumul de tutun la tineri (GYTS),
componentă Sistemului Global de Supraveghere a Tutunului
(GTSS), este un standard global pentru monitorizarea
sistematică a consumului de tutun (pentru fumat şi tutun fără
fum) în rândul tinerilor și pentru identificarea unor indicatori
cheie privind controlul tutunului.
GYTS este un studiu transversal, reprezentativ la nivel naţional
al elevilor din grupa de vârstă 13–15 ani (clasele 6–8). GYTS
utilizează un eşantion, un chestionar, o metodologie şi un
protocol de colectare şi analiză a datelor standardizate. Studiul
este, în aceeași măsură, un instrument de suport util pentru
îndeplinirea obligațiilor statelor semnatare ale Convenției
Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind Controlul
Tutunului (FCTC), de a produce date comparabile în și între
state. Organizația Mondială a Sănătății a elaborat MPOWER, un
pachet tehnic compus din principalele măsuri de reducere a
consumului de tutun cuprinse în Convenția Cadru, care includ:

FACT SHEET

CONSUMUL DE TUTUN


11,2% dintre elevi, 12,2% dintre băieţi şi 10,1% dintre fete au
utilizat produse din tutun sub orice formă în mod curent.



9,4% dintre elevi, 10,1% dintre băieţi şi 8,5% dintre fete au
fumat ţigări în mod curent.



6,7% dintre elevi, 8,8% dintre băieţi şi 4,5% dintre fete au
utilizat ţigări electronice în mod curent.

RENUNŢAREA LA FUMAT



7 din 10 fumători curenţi au încercat să renunţe la fumat în
ultimele 12 luni.
Mai mult de 6 din fumători curenţi au intenţionat să renunţe la
fumat acum.

EXPUNEREA AMBIENTALĂ LA FUMUL DE TUTUN



35,5% dintre elevi au fost expuşi fumului de tutun la domiciliu.
34,2% dintre elevi au fost expuşi fumului de tutun în spaţii
publice interioare.

ACCESIBILITATE ŞI DISPONIBILITATE

GYTS Metodologie
GYTS utilizează o metodologie standardizată la nivel mondial
care include o eşantionare în două etape. În prima etapă sunt
selectate şcolile cu o probabilitate proporţională cu numărul
de elevi, iar într-o a doua etapă sunt selectate aleator clasele,
toţi elevii din clasă fiind eligibili de participare în studiu.
Studiul utilizează un chestionar de bază plus un set de
întrebări opţionale, care poate fi adaptat în funcţie de
specificul naţional în vederea măsurării şi identificării unor
indicatori cheie de control al tutunului. Chestionarul acoperă
următoarele teme: consumul de tutun (care se fumează,
tutunul fără fum), renunţarea la fumat, fumatul pasiv, media şi
reclamă pro- şi anti-tutun, accesibilitate la disponibilitate a
produselor din tutun, cunoştinţe şi atitudini privind consumul
de tutun. Chestionarul este auto-administrat şi, utilizând foi de
răspuns cu cerculeţe care se înnegresc, scanabile, este anonim,
asigurând, astfel, confidenţialitatea datelor respondentului.
În Romania, în 2013, GYTS a fost realizat de Ministerul Sănătăţii.
Rata generală de răspuns a fost 84,6%. Chestionarul a fost
completat de 4801elevi din clasele 6–8, din care 3338 au avut
vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani. Datele sunt raportate pentru
elevii de 13–15 ani.



72,3% dintre fumătorii curenţi de ţigări şi-au cumpărat ţigările
de la un magazin, chioşc, magazin de tutun.



Dintre fumătorii curenţi de ţigări care au încercat să-şi
cumpere singuri ţigările, 74,4% nu au fost împiedicaţi să le
cumpere din cauza vârstei.

MEDIA


6 din 10 elevi au observat mesaje anti-tutun în media.



4 din 10 elevi au observat reclamă sau promoţii la tutun la
punctele de vânzare
1 din 10 elevi au avut un obiect cu logo-ul unei mărci de tutun
pe el.



CUNOŞTINŢE ŞI ATITUDINI


63,8% dintre elevi au declarat ferm că inhalarea fumului de
tutun al altora este dăunător pentru ei.



77,9% dintre elevi au fost în favoarea interzicerii fumatului în
spaţii publice închise.
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CONSUMUL DE TUTUN
TUTUN PENTRU FUMAT
Fumători curenţi 1

ACCESIBILITATE ŞI DISPONIBILITATE
TOTAL (%)

BĂIEŢI

FETE

11,2

12,2

10,1

9,4

10,1

8,5

2,7

3,6

1,8

3,7

4,6

2,8

33,9

38,1

29,4

Vreodată fumători de ţigări 6

30,9

34,7

26,9

Vreodată fumători de alte produse cu tutun 7

9,7

11,6

7,5

Utilizatori curenţi de produse cu tutun fără fum8

N/A

N/A

N/A

Utilizatori vreodată ai acestor produse9

4,7

5,7

3,6

Consumatori curenţi de tutun10

11,2

12,2

10,1

Vreodată consumatori de tutun 11

35,9

40,4

31,0

6,7

8,8

4,5

Niciodată consumatori de tutun susceptibili de
14,0
utilizare în viitor 13

14,0

13,9

Niciodată fumători care au declarat că cred că
le-ar face plăcere o ţigară 14

7,2

6,8

Fumători curenţi de ţigăr2
Fumători frecvenţi de

ţigări3

Fumători curenţi de alt produs cu tutun 4
Vreodată fumători5

TUTUN FĂRĂ FUM

TOTAL (%)

BĂIEŢI

FETE

Fumători curenţi de ţigări care şi-au cumpărat
ţigările de la un magazin, chioşc, magazin de
tutun 15

72,3

75,4

69,4

Fumători curenţi de ţigări care nu au fost
împiedicaţi să cumpere ţigări din cauza
vârstei16

74,4

68,1

81,6

Fumători curenţi de ţigări care şi-au
cumpîrat ţigări la bucată17

44,4

43,7

45,9

MEDIA

CONSUM DE TUTUN (pentru fumat / fără fum)

ŢIGĂRI ELECTRONICE
Utilizatori curenţi de ţigări electronice 12
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SUSCEPTIBILITATE

7,0

RECLAMA LA TUTUN

TOTAL (%)

BĂIEŢI

FETE

Elevi care au observat reclamă şi promoţii la
tutun la punctele de vânzare18

41,1

43,5

38,4

Elevi care au observat pe cineva
consumând tutun la televizor, în video-uri
sau în filme19
Elevi cărora li s-au oferit vreodată produse din
tutun gratuite de către un reprezentant al
companiilor de tutun
Elevi care au avut un obiect cu logo-ul unei
mărci de tutun pe el

69,7

68,8

70,8

6,4

8,3

4,5

9,9

12,1

7,6

Elevi care au observant mesaje anti-tutun în 61,1
media ††
Elevi care au observat mesaje anti-tutun la
28,4
evenimente sportive sau de altă natură 20

60,3

62,0

29,3

27,6

Fumători curenţi care s-au gândit să renunţe
la fumat din cauza avertismentelor21

29,8

29,6

29,9

62,8

61,2

64,5

RECLAMA ANTI-TUTUN

Elevi care au învăţat la şcoală depre
pericolele consumului de tutun în ultimul an

CUNOŞTINŢE ŞI ATITUDINI
TOTAL (%)

RENUNŢAREA LA FUMAT
TOTAL (%)

Fumători curenţi care au încercat să se lase
de fumat în ultimele 12 luni
Fumători curenţi care au vrut să renunţe la
fumat acum
Fumători curenţi care au declarat că cred că pot
să renunţe la fumat dacă vor
Fumători curenţi care au primit vreodată consiliere
sau ajutor din partea unui program sau a unui
profesionist în vederea renunţării la fumat

BĂIEŢI

FETE

68,9

68,8

68,5

63,6

61,2

67,3

84,1

83,3

85,2

11,5

14,7

7,6

EXPUNEREA AMBIENTALĂ LA FUMUL DE TUTUN
TOTAL (%)

BĂIEŢI

FETE

Expunerea la fumul de tutun la domiciliu†

35,5

34,8

36,4

Expunerea la fumul de tutun în orice spaţiu
public interior †

40,0

38,4

42,0

Expunerea la fumul de tutun în orice
spaţiu public exterior †

44,6

43,8

45,6

Elevi care au văzut pe cineva fumând în
interiorul şcolii sau în curtea şcolii ††

50,9

52,8

49,0

BĂIEŢI

FETE

Elevi care au considerat că este dificil să
renunţi la fumat, odată ce ai început

34,9

35,9

34,0

Elevi care au considerat că fumatul ajută
oamenii să se simtă mai confortabil la
aniversări, petreceri şi alte întâlniri

26,7

29,6

23,7

Elevi care au declarat că inhalarea fumului de
tutun al altora este dăunător pentru ei

63,8

63,6

64,1

Elevi în favoarea interzicerii fumatului în
spaţii publice interioare

77,9

76,9

78,9

Elevi care au declarat că inhalarea fumului de
tutun al altora este dăunător pentru ei

66,1

65,7

66,6

1

Au fumat oricând în decursul ultimelor 30 de zile. 2 Au fumat ţigări oricând în decursul ultimelor 30 de zile.3 Au fumat
ţigări în mai mult de 20 de zile din ultimele 30 de zile. 4Au fumat alte tipuri de produse cu tutun decât ţigările oricând în
decursul ultimelor 30 de zile. 5Au fumat vreodată ţigări sau alte tipuri de produse pentru fumat, chiar şi 1 sau 2 pufuri. 6Au
fumat vreodată ţigări, chiar şi 1 sau 2 pufuri. 7u fumat vreodată alte tipuri de produse pentru fumat, chiar şi 1 sau 2 pufuri.
8Au utilizat produse de tutun fără fum oricând în ultimele 30 de zile. 9Au utilizat vreodată produse de tutun fără fum. 10 Au
fumat oricând în decursul ultimelor 30 de zile. 11Au fumat vreodată şi/sau au utilizat vreodată tutun fără fum. 12Au utilizat
ţigări electronice oricând în decursul ultimelor 30 de zile. Consumul curent de ţigări electronice este evaluat separat de
ţigări, alte produse care se fumează, tutun fără fum şii nu este inclus în definiţia consumului curent al oricărei forme de
tutun. 13Susceptibili de a consuma tutun în viitor, incluzându-i aici pe cei care au răspuns „cu siguranţă, da”, „probabil, da”
sau „probabil nu” consumului de tutun atunci când i-a fost oferit de unul dintre cei mai buni prieteni, respectiv cei care au
răspuns „cu siguranţă, da”, „probabil, da” sau „probabil nu” consumului de tutun în următoarele 12 luni. 14Cei care au
răspuns “De acord” sau “Puternic de acord” la afirmaţia: “Cred că mi-ar face plăcere o ţigară”. 15Modul de procurare al
ţigărilor ultima dată când respondentul a fumat în ultimele 30 de zile. 16Dintre cei care au încercat să-şi cumpere ţigări în
decursul ultimelor 30 de zile. 17Bazat pe ultima cumărătură de ţigări, între cei care şi-au cumpărat ţigări în decursul
ultimelor 30 de zile. 18 Dintre cei care au vizitat un punct de vânzare de tutun în decursul ultimelor 30 de zile. 19Între cei
care s-au uitat la TV, au vizionat video-uri sau filme pe parcursul ultimelor 30 de zile. 20Între cei care au fost la evenimente
sportive sau alte evenimente în ultimele 30 de zile. 21Între cei care au observat avertismente de sănătate pe pachetele de
ţigări în ultimele 30 de zile. † În decursul ultimelor 7 zile. †† În decursul ultimelor 30 de zile.
NOTĂ: Elevi se referă la persoanele de 13-15 ani, înrolaţi în şcoală. Datele sunt ponderate pentru a fi reprezentative la
nivel naţional pentru toţi elevii de 13 –15 ani. Procenajul reflectă prevalenţa fiecărui indicator în fiecare grup, nu
distribuţia între grupuri.
N/A = Nu s-a pus întrebarea.

