PRACE
© Borgis		
Borgis

POGLĄDOWE
Med Rodz 2018; 21(2): 169-176		

REVIEW

PA P E RS

DOI: https://doi.org/10.25121/MR.2018.21.2.169

Grzegorz Król

Bariery w wykorzystaniu nikotyny jako narzędzia redukcji szkód
wywołanych paleniem tytoniu
Barriers in the use of nicotine as a tobacco harm reduction tool
Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe

Streszczenie

nikotyna, tytoń, e-papierosy,
redukcja szkód, kontinuum ryzyka

Postęp w nauce i technice na początku XXI wieku wymusił zmianę w sposobie myślenia
o nikotynie, a także umożliwił analizę szkodliwości różnych rodzajów produktów
dostarczających nikotynę – co stanowi niezbędny krok do określenia kontinuum
szkodliwości produktów tytoniowych. Dostępność produktów o silnie zróżnicowanej
szkodliwości umożliwia podejmowanie względem osób palących papierosy pełnego
spektrum oddziaływań, zarówno zmierzających do całkowitego rzucenia palenia, ale
także opartych na idei redukcji szkód, tj. ochronie osób trzecich przed szkodliwością
dymu tytoniowego oraz minimalizacji ryzyka dla osób, które nie potrafią całkowicie
zrezygnować z używania nikotyny. Te ostatnie oddziaływania są powstrzymywane przez
szereg barier: (a) stereotypy dotyczące szkodliwości e-papierosów, (b) niedoskonałości
legislacji i regulacji rynkowej, (c) brak zaufania i dialogu pomiędzy kluczowymi grupami
wpływającymi na kształt rynku produktów nikotynowych oraz (d) niewykorzystany
potencjał motywacji finansowej użytkowników wyrobów tytoniowych.
W XXI wieku przedwczesną śmierć z powodu chorób związanych z paleniem papierosów
może ponieść miliard osób. Aby do tego nie dopuścić, niezbędne jest zniesienie wyżej
wymienionych barier oraz wykorzystanie pełnego spektrum najnowszych wyników badań
nad nikotyną i produktami nikotynowymi o obniżonej szkodliwości, a także wszelkich
dostępnych oddziaływań, z uwzględnieniem technik redukcji szkód.
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At the beginning of the 21st century the scientific and technological advancement forced
a change in the way of thinking about nicotine; it also enabled the harmfulness of various types
of nicotine delivery products to be analysed, which constitutes an essential step towards the
determination of the continuum of risk of tobacco products. The availability of products with
various levels of harmfulness enables one to take a complete set of actions towards smokers
which include both those aiming at complete smoking cessation and those based on the idea
of harm reduction, i.e. the protection of third parties from the harmful effects of tobacco
smoke and risk minimisation for individuals who are not able to quit nicotine completely.
Harm reduction actions are hampered by a number of barriers: (a) stereotypes regarding
the harmfulness of e-cigarettes, (b) imperfect legislation and market regulation, (c) lack of
trust and dialogue between the key groups which influence the nicotine products market
and (d) unused potential of financial motivation in tobacco users.
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In the 21st century one billion people can die prematurely as a result of smoking-related
diseases. In order to prevent this, it is essential to remove the barriers mentioned
above, take advantage of the complete spectrum of the latest research on nicotine and
reduced-risk nicotine products and take all available measures, including harm reduction
techniques.
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Wstęp

Introduction

W końcówce drugiej dekady XXI wieku stan nauki, techniki
oraz świadomości społecznej i dyskursu w obszarze zdrowia
publicznego, dotyczącego nikotyny i szkodliwości palenia
tytoniu, jest zupełnie różny od tego z końcówki XX wieku.
Prognozy z wcześniejszego okresu sugerowały, iż w perspektywie roku 2030 możliwe będzie całkowite wyeliminowanie
„epidemii palenia”, pomimo iż w latach 90. dostępne były
głównie rozwiązania legislacyjne (zakaz palenia) oraz propagandowe, a alternatywne produkty tytoniowe dostępne
na rynku były ograniczone do gum i plastrów nikotynowych.
W roku 2018 nie ma już wątpliwości co do tego, że świat nie
będzie wolny od tytoniu w roku 2030. Niektóre kraje skandynawskie liczą na osiągnięcie takiego wyniku albo w rezultacie
działań legislacyjnych (całkowity zakaz palenia w Finlandii
planowany na rok 2030), albo popularyzacji bezpiecznych
produktów nikotynowych, jak snus (Norwegia, Szwecja) (1, 2).
Równocześnie, wynalezienie i spopularyzowanie e-papierosa
przez chińskiego chemika Hon Lika w latach 2001-2003 było
początkiem rewolucji technologicznej, która dramatycznie
rozszerzyła dostępność alternatywnych, bezpieczniejszych
produktów nikotynowych i zaowocowała eksplozją rozwiązań inicjowanych nie przez legislatorów czy też przemysł,
ale przez konsumentów szukających bezpieczniejszych sposobów korzystania z nikotyny (3). Prawdopodobnie właśnie
„oddolny” charakter szybko postępujących zmian sprawił, że
międzynarodowe organizacje, jak WHO, ale także rządy oraz
przemysł farmaceutyczny i tytoniowy z ogromną trudnością
nadążają za tempem zmian, w efekcie hamując potencjał
prozdrowotny, jaki tkwi w produktach nikotynowych o obniżonej szkodliwości.

At the end of the second decade of the 21st century
the condition of science, technology, public awareness
and public health discourse regarding nicotine and the
harmfulness of smoking is entirely different from the one
at the end of the 20th century. The predictions from the
earlier period suggested that it would be possible to completely eradicate the ‘smoking epidemic’ by 2030 despite
the fact that in the nineties only legislative (smoking ban)
and propaganda measures were available and alternative
tobacco products available on the market were limited to
nicotine gums and patches. In 2018 there are no longer
any doubts that the world will not be tobacco-free in
2030. Some Scandinavian countries hope to be tobaccofree either as a result of legislation (a total smoking ban
in Finland planned for 2030) or the promotion of safe
nicotine products such as snus (Norway, Sweden) (1, 2).
Meanwhile, the invention and promotion of the e-cigarette by the Chinese chemist Hon Lik in 2001-2003 was
the beginning of a technological revolution which dramatically increased the availability of alternative, safer
nicotine products and resulted in the rapid development
of a great number of solutions not by legislators or the
industry, but by consumers looking for safer ways of using
nicotine (3). Perhaps it was this ‘grassroots’ nature of the
fast progressing changes that caused international organisations such as the World Health Organization (WHO) as
well as governments and the pharmaceutical and tobacco
industries to fail to keep pace with these changes, thus
hampering the health promotion potential of reducedrisk nicotine products.

Kontinuum ryzyka

Continuum of risk

Organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, regulacjami prawnymi w tej dziedzinie pod naciskiem badaczy
oraz użytkowników nowoczesnych produktów nikotynowych o obniżonym ryzyku (ang. reduced risk nicotine products – RRNP) zaczynają publicznie przyznawać, że największe szkody związane z produktami tytoniowymi nie są
powodowane przez nikotynę jako substancję chemiczną, ale
przez szkodliwe związki chemiczne wydzielane w procesie
spalania tytoniu. Nowoczesne, oparte na rezultatach badań
naukowych podejście mówi o „kontinuum ryzyka”, wskazując na to, że chociaż praktycznie każdy produkt zawierający
nikotynę obecnie dostępny na rynku może być w jakimś
stopniu szkodliwy, konieczne jest precyzyjne określenie wielkości tego ryzyka. Na przykład Public Health England (PHE)
w swoich raportach z 2015 roku i aktualizacji z 2018 roku

Under pressure from researchers and users of modern
reduced-risk nicotine products (RRNP) the organisations
which deal with public health and regulatory practice
in this area start to admit publicly that the greatest
harm associated with tobacco products is not caused by
nicotine as a chemical substance, but by harmful chemical compounds generated during tobacco combustion.
The modern approach based on scientific research results
indicates the presence of a ‘continuum of risk’: although
every product containing nicotine currently available on
the market can be harmful to some extent, a precise determination of the magnitude of this risk is necessary. For
example, reports of 2015 and an update of 2018 by Public
Health England (PHE) indicate a 95% lower harmfulness
of e-cigarettes compared to conventional cigarettes (4, 5).
Medycyna rodzinna 2/2018
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wskazuje na mniejszą o 95% szkodliwość e-papierosów w porównaniu z papierosami klasycznymi (4, 5). Niższą szkodliwość
e-papierosów zaakceptowała także Amerykańska Akademia
Nauk (NAS) w raporcie pt. „Konsekwencje e-papierosów dla
zdrowia publicznego” z 2018 roku (6). Takie podejście ze
strony kluczowych instytucji w UK i USA przyczynia się do
stopniowej zmiany dynamiki dyskusji nad problemem negatywnych konsekwencji uzależnienia od nikotyny, wskazując
na konieczność wyraźnego rozdzielenia efektów palenia
papierosów (w szczególności związków toksycznych będących
wynikiem procesu spalania tytoniu) od efektów nikotyny jako
substancji chemicznej, która może być dostarczana na wiele
sposobów bezpieczniejszych niż spalanie tytoniu.
Jednym z ważnych zadań, jakie stoją obecnie przed społecznością akademicką i medyczną w zakresie badań nad
nikotyną, jest precyzyjna kwantyfikacja szkodliwości poszczególnych produktów. Dopiero wtedy, gdy dostępne będą
precyzyjne, ilościowe wskaźniki szkodliwości poszczególnych
typów produktów, możliwy jest rzetelny, oparty na danych
postęp w dialogu pomiędzy naukowcami, konsumentami
oraz decydentami i prawodawcami.

The U.S. National Academy of Sciences (NAS) has also accepted that e-cigarettes are less harmful and expressed it
in the report ‘Public Health Consequences of E-cigarettes’
of 2018 (6). Such an approach presented by key institutions in the UK and USA contributes to the gradual change
in the dynamics of debate on the negative consequences
of nicotine dependency. It points to the need to clearly
separate the effects of tobacco smoking (particularly
toxic compounds formed in the process of tobacco
combustion) from the effects of nicotine as a chemical
substance, which can be delivered in various ways safer
than tobacco burning.
Currently, one of the important tasks for the academic
and medical communities regarding nicotine research is
precise quantification of the harmfulness of different products. Only once precise quantitative indicators of the harmfulness of particular types of products become available,
a better, reliable and evidence-based dialogue between
scientists, consumers, decision-makers and legislators will
be possible.

Szkodliwe stereotypy
Postęp w badaniach dotyczących szkodliwości e-papierosów i papierosów bezdymnych (heat-not-burn) wydaje się być odizolowany od społecznego spostrzegania
szkodliwości tych produktów. Dlatego postępowi w nauce
od pewnego czasu towarzyszą działania organizacji konsumenckich oraz popularyzatorów nauki, skierowane na
wyeliminowanie stereotypowych, błędnych opinii sugerujących, iż produkty RRNP, np. e-papierosy, są bardziej
szkodliwe niż tradycyjne papierosy. W badaniach przeprowadzonych w Norwegii wykazano, iż w porównaniu
z klasycznymi papierosami (100% relatywnej szkodliwości)
snus jest spostrzegany jako szkodliwy w 78-88%, a e-papierosy jako szkodliwe w 57-75% (7, 8).
Rozwój idei redukcji szkód związanych z używaniem tytoniu
w krajach mniej rozwiniętych napotyka na dodatkową barierę, jaką jest brak ekspertów i autorytetów naukowych, które
mogłyby przeciwstawić się dyktatowi organizacji międzynarodowych czy lobbystów przemysłu tytoniowego. Wielokrotnie
w ostatnich latach lokalni „pseudoeksperci” prezentowali
sprzeczne z wynikami badań, błędne opinie o identycznej
szkodliwości palenia papierosów i korzystania z e-papierosów.
Tym większą wagę ma docieranie z obiektywnymi informacjami, wynikami badań, do obszarów i grup obciążonych największym ryzykiem i uświadamianie, iż nikotyna – czysty związek
chemiczny – jeżeli jest dostarczana w formie bezpiecznej, niezwiązanej z rakotwórczym dymem i substancjami smolistymi,
nie powinna być utożsamiana z papierosami i stygmatyzowana
jako wysoce szkodliwy produkt tytoniowy.

The progress in research on the harmfulness of
e-cigarettes and heat-not-burn products seems to be
detached from the social perception of the harmfulness
of these products. For this reason, scientific progress
has been accompanied for some time with actions by
consumer organisations and science promoters aiming at
the eradication of erroneous, stereotypical opinions that
RRNP products such as e-cigarettes, for example, are more
harmful than traditional cigarettes. Research conducted
in Norway demonstrated that compared to conventional
cigarettes (100% of relative harmfulness) snus is perceived
as harmful in 78-88% and e-cigarettes are perceived as
such in 57-75% (7, 8).
The development of the idea of tobacco harm reduction
faces an additional barrier in less developed countries,
which is the lack of scientific experts and authorities
who could oppose the dictate of international organisations or tobacco industry lobbyists. In recent years local
pseudoexperts have repeatedly presented erroneous
opinions that the level of harmfulness of smoking and
e-cigarette use is identical, contrary to the results of research on the matter. Therefore, it is of particular importance to reach the groups and areas at the highest risk with
objective information and research results and to make
them realise that nicotine as a pure chemical compound
delivered in a safe form not associated with carcinogenic
smoke and tarry substances should not be considered as
inseparable from cigarettes and stigmatised as a highly
harmful tobacco product.

Legislacja i regulacja rynku

Legislation and market regulation

Błyskawiczna, napędzana oddolnymi inicjatywami
małych, prężnych firm, ekspansja produktów nikotynowych o obniżonej szkodliwości (np. e-papierosy, papierosy

Powered by grassroots initiatives of small, very active
companies, the rapid expansion of reduced-risk nicotine
products (e.g. e-cigarettes, heat-not-burn products, snus)
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bezdymne, snus) wymaga szybkiego reagowania ze strony
instytucji regulacji rynku, w celu określenia klarownych ścieżek wprowadzania bezpiecznych dla użytkownika produktów
na rynek, na którym zainteresowanie takimi produktami jest
ogromne. W samych Stanach Zjednoczonych ponad 20 milionów palaczy wyraża aktywne zainteresowanie nowymi
produktami o obniżonej szkodliwości.
Użytkownicy RRNP starają się wywierać coraz większy
nacisk na producentów, wskazując, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie – jeden produkt, który mógłby zaspokoić
zróżnicowane potrzeby wielomilionowej rzeszy konsumentów.
Organizacje zrzeszające konsumentów oraz organizacje-parasole łączące indywidualne, krajowe stowarzyszenia w globalną
sieć o dużo większym potencjale działania (np. International
Network of Nicotine Consumer Organisations – INNCO) dążą
do uzyskania prawa głosu na forach międzynarodowych,
w tym na spotkaniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),
gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje wpływające na
regulacje prawne produktów RRNP (9).
Standardy jakości produktów są kluczowe zarówno dla
producentów, jak i dla konsumentów. Legislatorzy powinni
zadbać o standardy wymaganego minimum jakości, jednak
równocześnie niezrozumiałe jest utrzymywanie zakazu
wprowadzania do obrotu skandynawskiego produktu snusu, który, w przeciwieństwie do np. e-papierosów, posiada historię kilkudziesięciu lat badań, w tym wiele badań
klinicznych na ludziach, potwierdzających jego znikomą
szkodliwość w porównaniu z papierosami (10).
W ostatnich miesiącach na forum dyskusji w Europie wrócił
temat snusu, który za wyjątkiem Szwecji nie jest dopuszczony
do obrotu w Unii Europejskiej. Saszetki snusu są popularnym
i znacznie mniej szkodliwym od papierosów produktem
tytoniowym, a także skutecznym środkiem redukcji szkód,
który pomógł tysiącom osób w Szwecji i Norwegii zmniejszyć
ryzyko związane z chorobami wywołanymi paleniem tytoniu.
W rezultacie Szwecja i Norwegia mają najniższy wskaźnik raka
płuca w Europie (11). Europejski Trybunał Sprawiedliwości
debatował nad tym problemem na początku 2018 roku
w ramach sprawy zgłoszonej w 2017 roku przez Swedish
Match oraz wspieranej przez New Nicotine Alliance UK (NNA
UK) (12). NNA UK argumentuje, że zakaz jest szkodliwy dla
zdrowia i że palacze w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej
zasługują na lepszą dostępność bezpiecznych produktów nikotynowych poprzez usunięcie zakazu dotyczącego snusu.

Zaufanie i dialog
Czy można mówić o nowym myśleniu o nikotynie, bez
nowego myślenia o przemyśle tytoniowym? Barierą w rozwijaniu wielostronnego dialogu jest problem zaufania,
ponieważ przemysł tytoniowy w drugiej połowie XX wieku
wielokrotnie pokazywał, że nie można mu ufać – kłamstwa
opowiadane przez szefów koncernów tytoniowych, np.
w 1994 roku przed Senatem USA, do dnia dzisiejszego wywołują emocje w kontekście zaufania do wyników badań
publikowanych przez przemysł tytoniowy (13, 14). Równocześnie warto pamiętać, że nie tylko w kontekście tytoniu
172

requires quick reaction from market regulatory institutions
to establish clear procedures for the marketing of user-safe
products, for which there is a huge demand. In the USA
alone over 20 million smokers express active interest in new
reduced-risk products.
RRNP users are trying to exert a growing pressure on
manufacturers pointing out that there is no one universal
solution, one product that could satisfy various needs of
the multimillion group of consumers. Consumer organisations and umbrella organisations which connect individual national associations into a large network with a much
higher potential for action (e.g. International Network of
Nicotine Consumer Organisations – INNCO) aim at receiving the right to speak at international forums, including
WHO meetings where the most important decisions are
taken affecting RRNP legal regulation (9).
Product quality standards are key both for manufacturers
and consumers. Legislators should take care of minimum
quality standards; however, at the same time, it is unjustifiable to continue the ban on the Scandinavian product
snus, which, unlike e-cigarettes, for instance, is supported
by a few decades of research, including clinical trials on human subjects which confirm its little negative effect relative
to cigarettes (10).
Over the last few months snus, which is illegal in the
European Union except for Sweden, has become the
subject of debate in Europe again. Snus pouches are
a popular and much less harmful tobacco product than
cigarettes and an effective harm reduction measure
which has helped thousands of people in Sweden and
Norway to reduce their smoking-related disease risk.
As a result, Sweden and Norway have the lowest lung
cancer rate in Europe (11). The European Court of Justice
debated the problem at the beginning of 2018 as part of
a case filed in 2017 by the Swedish Match and supported
by the New Nicotine Alliance UK (NNA UK) (12). NNA UK
argues that the ban is harmful for health and that smokers in Great Britain and the European Union deserve
better availability of safe nicotine products through snus
ban removal.

Trust and dialogue
Is new thinking about nicotine possible without new
thinking about the tobacco industry? A barrier against the
development of a multi-party dialogue is the lack of trust
since in the second half of the 20th century the tobacco
industry frequently showed that it could not be trusted:
the lies told by the management of tobacco companies, in
1994 before the U.S. Senate, for example, have continued
to arouse emotions regarding the trust towards the studies published by the tobacco industry (13, 14). At the same
time, it is worth bearing in mind that the problem of lobbying and the risk of the public being mislead is involved,
not only in the context of tobacco, but also in every large
industry in which billions worth of profit is at stake. For this
reason, institutions have been formed whose role is to
Medycyna rodzinna 2/2018
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w grę wchodzi problem lobbingu i ryzyka wprowadzania
opinii publicznej w błąd – dotyczy on każdej dużej gałęzi
przemysłu, w której gra toczy się o miliardowe zyski. Dlatego
powstały instytucje, których rolą jest swoisty arbitraż w starciu przemysłu z konsumentami, np. FDA w USA (15).
Wydaje się więc, że przy pełnym wsparciu silnych mechanizmów kontrolnych, takich jak te zapewniane przez
FDA, warto zmienić postawę całkowitego ignorowania
działań i głosu przemysłu tytoniowego oraz producentów
e-papierosów i zacząć brać – bardzo ostrożnie – pod uwagę
ostatnie działania przemysłu, niektóre tak zaskakujące jak
deklaracja firmy Philip Morris ze stycznia 2018 roku dotycząca zamiaru całkowitego zaprzestania sprzedaży tradycyjnych papierosów w Wielkiej Brytanii na rzecz produktów
o zmniejszonej szkodliwości (16). Trudno pozostawić bez
refleksji fakt, iż w chwili obecnej większość dużych koncernów tytoniowych przeznacza miliardy dolarów na rozwój
e-papierosów oraz zaawansowane badania kliniczne nad
ich szkodliwością. Przyjmowanie założenia, że wszystkie te
badania są stronnicze i bezwartościowe, jest równoważne
z marnotrawieniem wysiłku nie tylko wielu badaczy, ale
także osób badanych biorących udział w ściśle kontrolowanych badaniach klinicznych. Tak długo, jak autorzy udostępniają nie tylko końcowe wnioski i interpretacje badań, ale
także pełną metodologię oraz surowe, kompletne wyniki,
umożliwiające zarówno replikację badań, jak i reanalizę
danych, warto wykorzystać także te dane w budowaniu bazy
wiedzy o relatywnej szkodliwości różnych produktów oraz
w konstruowaniu kontinuum szkodliwości nowoczesnych
produktów nikotynowych.
W chwili obecnej fakty i dowody naukowe nie wiodą
prymu w dyskusji naukowej dotyczącej nikotyny i szkodliwości palenia – tę rolę pełnią zbyt często emocje i uprzedzenia (17). W dyskursie publicznym można zaobserwować
moralizatorskie podejście, w którym zaufanie do autorytetów jest wykorzystywane przez naukowców, polityków czy
lobbystów do osiągania własnych celów. Aby umożliwić
postęp w tak ważnej, ale też nowatorskiej dziedzinie jak
redukcja szkód związanych z tytoniem, należy odsunąć
na bok argumenty oparte na zaufaniu do autorytetu (siłę
wpływu nieuzasadnionego autorytetu pokazuje w dramatyczny sposób klasyczny eksperyment Milgrama, w którym
osoby badane na polecenie anonimowego autorytetu raziły
prądem inną osobę, pomimo iż ta błagała o zaprzestanie
bolesnego badania) (18). Zamiast tego, dyskusja powinna
opierać się wyłącznie na danych i analizach dostarczanych
przez weryfikowalne badania naukowe.
Międzynarodowe organizacje, jak WHO, w obszarze walki
z paleniem zbyt często stosują politykę zakazów, zamiast
otwierać się na dialog z naukowcami i szansę, jaką niesie
redukcja szkód. WHO wydaje się nie słuchać głosów naukowców zajmujących się redukcją szkód związanych z tytoniem, uparcie koncentrując się na programach dążących
do „świata wolnego od tytoniu”, co jest równie chwalebnym
jak nierealnym do osiągnięcia w perspektywie kilkudziesięciu
lat celem. WHO jest w pełni świadome potencjału ochrony
Medycyna rodzinna 2/2018

arbitrate between the industry and consumers, such as, for
example, FDA in the USA (15).
It seems, therefore, that with a full support of strong
control mechanisms such as those of FDA, it is worth
changing the attitude of ignoring the actions and voice of
the tobacco industry and e-cigarette manufacturers altogether. One should, instead, start to take into account very
cautiously the recent actions of the industry, some of them
as surprising as the declaration by Philip Morris of January
2018 on the intention to stop selling traditional cigarettes
in Great Britain completely in favour of reduced-risk products (16). It is also difficult not to reflect on the fact that
currently the majority of large tobacco companies spend
billions of dollars on the development of e-cigarettes and
advanced clinical studies on their harmfulness. Assuming
that all of these studies are biased and worthless is tantamount to wasting the effort of not only many researchers
but also the individuals taking part in carefully controlled
clinical trials. So long as the authors provide access not
only to the final conclusions and interpretations, but also
to the full methodology and complete raw results allowing
both study replication and data reanalysis, it is worth using
these data as well in the development of a knowledge base
on the relative harmfulness of different products and in the
construction of a continuum of risk for modern nicotine
products.
Currently, facts and scientific evidence do not dominate the scientific discussion on nicotine and smokingrelated harm: emotions and bias are all too often the
main component of such debates (17). A moralistic
approach can be observed in the public discourse,
which involves confidence in authorities being used
by scientists, politicians and lobbyists to pursue their
own agenda. In order to enable progress in such an
important and novel area as tobacco harm reduction,
one needs to stop using arguments based on confidence
in authority (the strength of unjustified authority is
demonstrated in a dramatical way by the classical Milgram experiment in which the subjects, instructed by
an anonymous authority figure, administered painful
electrical shocks to a different person even though this
person begged them to stop) (18). Instead, the debate
should only be based on data and analyses delivered by
verifiable scientific studies.
All too frequently, international organisations such
as WHO use a policy of bans in the fight against smoking
instead of being more open to dialogue with scientists
and the chance provided by harm reduction. WHO seems
not to listen to the voice of scientists who deal with the
issue of tobacco-related harm reduction, persistently focusing on programmes aiming at a ‘tobacco-free world’,
which is as respectable a goal as it is unrealistic within the
next few decades. WHO is fully aware of the potential for
health and life protection associated with the advantages
of immediate cigarette use cessation: in the latest report
of 2017 on the tobacco epidemic WHO reports that every
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życia i zdrowia wynikającego z zalet natychmiastowego zaprzestania używania papierosów – w najnowszym raporcie
z 2017 roku na temat epidemii tytoniowej wskazuje, iż
z powodu chorób związanych z używaniem tytoniu co roku
umiera ponad 7 milionów osób, a biorąc pod uwagę powiększającą się populację świata, w XXI wieku może umrzeć z tego
powodu miliard osób (19). Przykład krajów skandynawskich,
gdzie od wielu lat dostępne są produkty, takie jak snus, nie
pozostawia żadnych wątpliwości co do związku dostępności
produktów RRNP z wyjątkowo niskim odsetkiem użytkowników klasycznych papierosów oraz ze zmniejszeniem zachorowalności i śmiertelności związanej z paleniem.
Takie podejście WHO jest ogromnie groźne szczególnie
w takich rejonach świata, jak Afryka czy Azja Południowo-Wschodnia, gdzie WHO stanowi ogromny autorytet zarówno dla rządów, jak i dla jednostek (badaczy, polityków,
aktywistów) (20).

Motywacja do zmiany
Wobec osób palących papierosy warto korzystać z pełnego spektrum dostępnych oddziaływań, nie tylko zmierzających do całkowitego rzucenia palenia, ale także opartych
na idei redukcji szkód, a więc ochronie osób trzecich przed
szkodliwością dymu tytoniowego oraz minimalizacji ryzyka
dla osób, które nie potrafią całkowicie zrezygnować z używania nikotyny. W tej ostatniej grupie, jedną z najczęściej
deklarowanych motywacji do przejścia na produkty RRNP,
np. e-papierosy, jest oszczędność pieniędzy, a nie – jak
mogłoby się wydawać – dbałość o własne zdrowie. Dlatego
polityka dążąca do zwiększania wysokości podatków na
produkty RRNP jest kontrproduktywna – zniechęca palaczy
do przechodzenia na produkty bezpieczniejsze, jeżeli nie
są one znacząco tańsze od papierosów, a przez to bardziej
opłacalne dla użytkowników (21).
Najskuteczniejszym sposobem rozwijania perspektywy
redukcji szkód jest kompleksowe podejście do problemu,
uwzględniające: (a) zróżnicowane opodatkowanie produktów nikotynowych w zależności od ich poziomu szkodliwości, (b) uproszczenie i doprecyzowanie ścieżek wprowadzania
nowych produktów nikotynowych na rynek oraz (c) eliminację
ignorancji społecznej i błędnego, stereotypowego myślenia
o szkodliwości produktów typu e-papierosy lub snus.

Podsumowanie: zmiana myślenia o nikotynie
Ludzie sięgali po nikotynę w Ameryce od tysięcy lat, a w Europie od XV wieku, kiedy sprowadził ją Krzysztof Kolumb, ze
względu na jej wyjątkowe własności neurostymulacyjne.
Obecnie, na początku XXI wieku dysponujemy unikalnymi
możliwościami dostarczania nikotyny osobom uzależnionym
w formie radykalnie bezpieczniejszej niż przez spalanie tytoniu
i należy to wykorzystać do maksimum, z korzyścią dla zdrowia
publicznego i dla wszystkich osób do tej pory narażonych na
choroby związane z paleniem papierosów.
Nikotyna jest zwykle stosowana dla przyjemności, ale
równocześnie może powodować uzależnienie (ang. dependency) albo prowadzić do nałogu (ang. addiction). Ważne
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year over 7 million people die as a result of tobacco-related
diseases; considering the growing world population one
billion people can potentially die due to smoking in the
21st century (19). The example of Scandinavian countries
where products such as snus have been available for many
years does not leave any doubts regarding the relationship between the availability of RRNP products with the
exceptionally low proportion of conventional cigarette
users and a decrease in the smoking-related morbidity
and mortality.
The attitude of WHO is extremely dangerous particularly
in areas of the world such as Africa or Southeast Asia where
WHO is a huge authority both for governments and individuals (researchers, politicians, activists) (20).

Motivation for change
It is worth choosing from a complete set of available
actions towards smokers which include both those aiming at complete smoking cessation and those based on
the idea of harm reduction, i.e. the protection of third
parties from the harmful effects of tobacco smoke and
risk minimisation for individuals who are not able to
quit nicotine completely. In the latter group, one of the
most commonly declared motivations for a switch to
RRNP, e.g. e-cigarettes, is saving money and not, as one
might expect, caring for one’s health. For this reason, the
policy aiming at increasing taxation on RRNP products
is counterproductive since it discourages smokers from
switching to safer products if they are not significantly
cheaper than cigarettes and thus more beneficial economically (21).
The most effective way of harm reduction advancement
is taking a comprehensive approach to the problem, involving (a) differential taxation on nicotine products depending
on their level of harmfulness, (b) simplification and more
precise determination of procedures for new nicotine products marketing and (c) elimination of social ignorance and
erroneous, stereotypical thinking about the harmfulness of
products such as e-cigarettes or snus.

Conclusion:
a change in thinking about nicotine
People have used nicotine in America for thousands
of years and in Europe since the 15th century when Christopher Columbus brought it to the continent due to its
exceptional neurostimulating properties. At present, at the
beginning of the 21st century, there are unique possibilities
of nicotine delivery to addicted individuals in a form which
is radically safer than tobacco burning and this should be
used to a maximum, with a benefit for public health and
for all individuals who have been at risk of smoking-related
diseases to date.
Nicotine is usually used for pleasure, but it can also
cause dependency or lead to addiction. It is important to
differentiate between these two concepts. Experts such
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Bariery w wykorzystaniu nikotyny jako narzędzia redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu

jest rozróżnienie tych dwóch pojęć. Eksperci, np. Konstantinos Farsalinos, podkreślają, iż z perspektywy zdrowia
publicznego to drugie zjawisko – związane ze znaczącym
ryzykiem dla zdrowia jednostki – powinno być redukowane
i eliminowane (22). W przypadku nikotyny tym, co determinuje, czy mamy do czynienia z uzależnieniem, czy też
ze szkodliwym nałogiem, jest sposób dostarczania nikotyny (spalanie tytoniu vs. wapowanie, żucie gum tytoniowych
itp.), ale także stosowane domieszki, dawka oraz charakterystyka przyswajania danej formy nikotyny.
Opodatkowanie nikotyny, podobnie jak alkoholu i paliwa,
stanowi dla większości rządów znaczące źródło dochodu, co
zdecydowanie utrudnia debatę i działania zmierzające do niedopuszczenia, aby z powodu palenia papierosów w XXI wieku
przedwczesną śmierć poniosło miliard osób. Biorąc pod uwagę, iż konsumenci kierują się kryterium kosztów przy wyborze
typu produktów nikotynowych, legislatorzy powinni dążyć
do stanu, w którym opodatkowanie tytoniu i nikotyny jest
bezpośrednio uzależnione od szkodliwości produktu. Aby to
osiągnąć, konieczne jest uzgodnienie omawianego wyżej
kontinuum szkodliwości produktów nikotynowych, ale także
doprecyzowanie języka, jakim posługują się zainteresowane
grupy: konsumenci, producenci, legislatorzy oraz badacze.
Nieprecyzyjne sformułowania mogą prowadzić do niechcianych
efektów ubocznych, na co wskazywał np. Scott Balin w trakcie
jednego ze spotkań z cyklu „Morven Dialogues” (23).
Legislatorzy oraz międzynarodowe organizacje (np. WHO)
powinni w jak największym stopniu brać pod uwagę aspekt
praw człowieka. Ramowa konwencja Światowej Organizacji
Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC) wymaga od
krajów-sygnatariuszy wdrożenia środków kontroli i ograniczenia używania tytoniu. Wdrażane narzędzia powinny
uwzględniać obszar redukcji szkód, a nie tylko podejście
abstynencyjne – a więc coś, co w obszarze uzależnienia od
substancji psychoaktywnych jest powszechnie akceptowane
od ponad dwóch dekad prawie na całym świecie.
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as Konstantinos Farsalinos stress that from the point of
view of public health the latter problem, which is associated with a significant risk for an individual’s health,
should be reduced and eliminated (22). In the case of
nicotine the aspect which determines whether dependency or a harmful addiction is present is the method of
nicotine delivery (tobacco burning vs. vaping, tobacco
gum chewing) as well as the additives used, nicotine
dosing and the characteristics of absorption of a given
form of nicotine.
Taxation on nicotine, as in the case of alcohol and fuel,
represents a significant source of income for the majority
of governments, which significantly hampers debate and
actions to prevent a billion people from dying prematurely
due to smoking in the 21st century. Considering the fact that
consumers base their choice of nicotine products on their
cost, legislators should aim at developing taxation depending directly on the level of harmfulness of a given product.
In order to achieve this, it is necessary to reach a consensus
on the continuum of risk for nicotine products which is
discussed above as well as making the language used by
the stakeholders: consumers, manufacturers, legislators
and researchers more precise. Imprecise phrases can lead
to undesirable side effects, which was pointed out by, for
instance, Scott Balin during one of the ‘Morven Dialogues’
meetings (23).
Legislators and international organisations (e.g. WHO)
should take into account the aspect of human rights to
the most extent. The WHO Framework Convention on
Tobacco Control (FCTC) requires the signatory states to
implement measures for tobacco control and the reduction of its use. The implemented measures should include
harm reduction and not just abstinence. This approach
has been universally accepted in the area of psychoactive
substance dependency for over two decades in nearly all
countries of the world.
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