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На 19 ноември 2015 година отбелязваме 

Международния ден без тютюнопушене. Тази година 

инициативата се провежда под мотото  „ЕКС пушач БГ”. 

Министерството на здравеопазването е партньор на 

събитието „Деня на Екс-пушача”, което се отбелязва в цяла 

Европа на 30-ти октомври 2015 г. Инициативата е част от 

европейската кампания „Екс-пушачите са неудържими”, 

чиято главна цел е чрез позитивни послания да мотивира 

младите хора за първа крачка към живот без цигарен дим. 

Денят на Екс-пушача насочва вниманието към успеха на хората, които вече са 

преборили зависимостта си от тютюна, и насърчава пушачите да ги последват в името 

на собственото си здраве. 

Важна цел на кампанията също е да популяризира интернет платформата 

iCoach, която предлага безплатна помощ за отказване на цигарите е и достъпна на 

всичките 23 официални езика на Европейския съюз. Този он-лайн инструментът е 

разработен върху новаторски изследвания и опита на психолози и специалисти по 

комуникация. „От него могат да се възползват не само мотивираните да откажат 

пушенето, но и хората, които не желаят да спрат да пушат, както и онези, при които 

има голяма вероятност да започнат отново. iCoach анализира навиците за пушене и 

мотивацията на потребителя за спиране на цигарите и го напътства чрез индивидуални 

ежедневни съвети”. В онлайн платформата се предлага и в безплатна версия за 

мобилни телефони и е винаги на разположение, за да помогне и в най-трудните 

моменти на процеса на надмогване на зависимостта. 

 
В РЗИ Стара Загора събитията  стартираха на 30 октомври 2015 година и ще 

продължат до 19 ноември  Международния ден без тютюнопушене.  

Отказването от тютюнопушенето не е никак лесно. Проявите организирани от 

РЗИ Стара Загора ще бъдат насочени към  учениците, студентите, медицинските 

общности с цел популяризиране на услугите в  Консултативния кабинет за отказ от 

тютюнопушене - консултиране за повишаване на мотивацията за спиране на 

тютюнопушенето; спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат; 

определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом и използване на 

iCoach безплатен онлайн инструмент за отказване на цигарите. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Дейности на РЗИ - Стара Загора: 

 Измерване на въглероден монооксид  в издишан въздух и количество на 

карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи - 5 места в Стара 

Загора; 

 Гостуване на мобилна група на ККОТ в среднообщобразователни  училища  

и ДДЛРГ; 

 Обучения  на студенти от Тракийски университет във формата „лице към  

лице“; 

 Организиране на видеобучения  в среднообщообразователни  училища; 

 Реализиране на здравнообразователна кампания - изпращане на 

прессъобщение до регионалните  медии, публикуване на материал на сайта на 

РЗИ - Стара Загора и предоставяне на информация  до всички училища на област 

Стара Загора за провеждането на европейската кампания “Екс-пушачите са 

неудържими“ чрез ICoach - безплатен онлайн инструмент за отказване на 

цигарите  – www.ensmokers.eu; 

 Здравнообразователни дейности - провеждане на  обучителни дейности в 

седем учебни заведения; 

 Разпостраняване на  здравнообразователни материали; 

 Провеждане на  спортни празници и състезания между училища и класове с 

идеята  спорт срещу тютюнопушене  в различни възрастови групи; 

 Конкурси за мултимедийна презентация; 

 Конкурси и изложби на детски рисунки – в повечето училища на областта; 

 Дискусии, видеопокази, беседи с медицинско лице, педагогически съветник или 

класен ръководител - в повечето училища на областта; 

 Радиопредавания по ученическо радио, посветено  на вредите от тютюнопушене.  
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