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31 МАЙ 2016 ГОДИНА - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от
Световната здравна организация (  СЗО )  и се провежда в страните по целия свят,  като се
посочат рисковете за здравето,  свързани с употребата на тютюн,  и се призовава за ефективна
политика за намаляване на нивата на потребление. „Ако не предприемем действия, епидемията
от тютюнопушене ще убива по над 8 милиона души всяка година до 2030. За 2016г. темата на
Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Стандартизираните опаковки – нека бъдем
готови за тях”.

За Световния ден без тютюн 31 май, 2016 година  СЗО призова страните да се подготвят
за стандартизирани опаковки (plain packaging) на тютюневите изделия, като се поставят
следните цели:

Ø Да се подчертае ролята на стандартизираната (обикновена, опростена) опаковка
на тютюневите изделия, като един подход за контрол на тютюна

Ø Насърчаване на развитието на политиките на държавите-членки за опаковането
(стандартизирана опаковка), етикетирането, рекламата, промоцията и
спонсорството на тютюневи изделия, като ефективни начини за намаляване на
търсенето на тютюн - един от най-сигурните начини за контрол на тютюна.

Десет държави, сред които и пет страни членки на Европейския съюз, се обединиха за
въвеждане на стандартизирани опаковки на цигарите. Първата среща на групата се състоя
преди дни в Париж и беше председателствана от френския министър по здравеопазването и
социалните въпроси Марисол Турен.  Според нея тютюневата индустрия продължава да
намира нови начини за изкушаване на потребителите, а пакетите с цигари често са възприемани
като моден аксесоар. Турен обясни, че целта е да бъде дадена по-голяма подкрепа на властите в
усилията им за справяне с натиска на големите компании, производителки на подобни изделия.
По думите й, Франция ще предостави техническа, законова и политическа помощ на всяка
държава, която иска да въведе неутралните опаковки за цигарите.
Австралия е първата страна в света,  в която подобни опаковки станаха факт преди три години.
Тя беше последвана от Уругвай,  като и двете държави бяха изправени на съд от голям
производител на цигари. В Европейския съюз в няколко страни - Ирландия, Великобритания,
Франция и Унгария, предстои влизането в сила на подобни правила, а Швеция обмисля
мярката.

Изследвания върху здравното въздействие на „обикновените” или стандартизирани
пакети с цигари показват, че те могат да възпрат непушачите от придобиването на навика и
могат да намалят броя цигари, които консумират пушачите, съобщиха учени.

В няколко научни статии в списание Addiction, изследователи заявиха, че докато
стандартизирането на опаковките все още е твърде ново явление за да осигури надеждни
доказателства, проучванията до момента показват, че вероятно те въздействат за намаляване
броя изпушени цигари.

Великобритания планира да стане втората страна в света, която да въведе немаркови,
стандартизирани опаковки на цигари, след като правителството обеща миналия месец да
приеме законодателство, което ще влезе в сила през 2016 г.
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Австралия въведе стандартизираните опаковки преди две години в лицето на
ожесточена съпротива от тютюневата промишленост. Нейният закон наложи продажбата на
цигари в обикновени зелени опаковки с предупреждения за здравето и изображения, показващи
вредните последици от тютюнопушенето.

В серията проучвания на Addiction, изследователите открили, че след решението на
Австралия през 2012 г., когато са били въведени новите опаковки, пушенето на открити площи
в кафенетата, баровете и ресторантите е намаляло и по-малко пушачи оставят опаковките си на
видими места върху масите.

Друго проучване установи, че премахването на марковите изображения от опаковката
увеличава фокуса на предупреждението за рисковете за здравето сред нередовните пушачи и
юношите, които тепърва започват да пушат.

Производителите на цигари се бореха усилено срещу новия закон, казвайки че
стандартизираните опаковки нарушават правата на интелектуална собственост, отстранявайки
марковите знаци и че това само ще увеличи фалшифицирането и контрабандата.

 Ан МакНийл, професор по пристрастяването към тютюна в Кралския колеж в Лондон,
заяви, че производителите на цигари трябва да имат предвид, че ако техният продукт е бил
създаден днес, той никога не би достигнал до потребителския пазар.

„С такъв пристрастяващ продукт, който убива толкова много от своите потребители,
 производителите на цигари трябва да се считат късметлии, че им е позволено да продават
вредни продукти изобщо, а какво остава да се опитват да го направят по-привлекателен чрез
опаковаката”, заяви тя.

По повод 31  май –  Световния ден без тютюн,  Министерството на здравеопазването,  в
рамките на своите правомощия, си поставя за цел да се насочат усилията към реализиране на
ефективни превантивни и контролни дейности.

На регионално ниво РЗИ Стара Загора организира и активно участва в поредица от
дейности посветени на  Световния ден без тютюн-31 май.2016 година.

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

· Здравно-образователни дейности-  обучителни дейности в 91 учебни заведения
· Разпространение на здравно-образователни материали във всички учебни  заведения

на Старозагорска област ,  прессъобщение до всички медии, материал на сайта на
РЗИ-  Стара Загора и информация за Световния ден без тютюн-31  май 2016   до
всички училища на област  Стара Загора

Дейности в училища на област Стара Загора чрез методична подкрепа на РЗИ Стара
Загора.

· Дискусии  с ученици  от основни и средни  класове  за  вредатата от тютюнопушенето -
в пет общини

· Изработване на информационен кът в  89 учебни заведения  с информационни  постери
с  послания „ Живот без тютюнев дим „

· Интернет послания  „Предай нататък“- 21 училища
· Анкета за вредите от тютюнопушенето- в 51 училища
· Дискусия на тема:“Вредата от тютюнопушенето върху централната нервна система“-7

училища
· Изложби на тема“ Цигарите- вреден навик, който ни убива“- 51 училища
· Изработване на постери и табла -91 училища
· Ролеви игри, като представят вредата от цигарения дим, ще се запознаят с болестите,

причинени от цигарите и техните последици- 31 училища
· Радио  емисия – 3 училища
· Прожекция на филми- 51 училища
· Конкурси  есе под наслов „ Не на тютюнопушенето в моя клас и моето училище“  „- 7

училища
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· Провеждане на конкурси за мултимедийна презентация- 11 училища
· Игра с ученици от първи до трети клас „ Страшният змей Тютюн и Феята „ Здраве“- 1

училище
· Конкурс за карикатура  на тема „Децата и тютюнопушенето”- 5 училища
· Провеждане на училищен турнир по мини стрийт бол- 1 училище
· Демонстрация на бейзбол- 1 училище
· Издаване на здравно-информационен материал: „А защо не и завинаги!” с цел

популяризиране здравословния начин на живот без тютюнев дим- 1 училище
инициативата „Ябълка срещу цигара”- 1 училище

· Викторина „ Знаете ли достатъчно за тютюнопушенето ?”- 7 училища
· Конкурс за рисунки на  тема „Вредата от употребата на тютюн”-1 училище
· Футболен турнир“Животът обича непушачите“- 3 училища
· Рисунки върху асфалт на тема“Не на цигарите“- 11 училища
· Крос срещу тютюнопушене  в различни възрастови групи- в една  община
· Провеждане на междуучилищни състезания  по повод 31 май-Световен ден без

тютюнев дим – 1 община
· Организиране на щафетни игри и рисунка на асфалт- 5 училища
· Състезание ” Без тютюнев дим”- 11 училища
· Изработване на колажи и макети „ Вредните вещества  от цигарения дим”-5 училища
· Презентиране на филми "Не дишай!", "Невидимият убиец"Денят на Яна“  -9 училища
· Видеопрожекции на стена през междучасията в седмицата  - в повечето училища на

областта
· Радиопредавания по ученическо радио, посветени на проблема тютюнопушене
· Провеждане на родителска среща под наслов“Не излагайте децата си на пасивно

тютюнопушене в дома си „-1 училище
· Провеждане на екскурзии  под надслов“ Един ден сред природата“
· Организиране на общоучилищни  изложби от рисунки на тема“Стоп на тютюневия

дим“
· Организиране на конкурс за електронна картичка на тема“  31  май-  Световен ден без

тютюнев дим“ и публикация на отличените електронни картички в сайта на РЗИ Стара
Загора

· Организиране и провеждане на футболен турнир под мотото“ Не на тютюна и
агресията“ - 3 училища

· Радиопредавания за отбелязване на Световния ден без тютюнев дим с участници
ученици от средния горен курс на училищата- 2 училища

· Организиране на конкурси за най- добра мултимедийна презентация по повод 31 май-
Световен ден без тютюнев дим- 5 училища

· Организирани обучения от студенти на ТрУ Стара Загора по метода „ Лице в лице“
· Билборд посветен на 31 май- „Световен ден без тютюн”   в 3 училища
· Организиране на спортни състезания„ Спорт  вместо пушене“  по народна топка,

майсторско управление на  велосипед  – 5 училища
· Организиране на футболни турнири- 7 училища

РЗИ Стара Загора предупреждава за рисковете за здравето свързани с тютюнопушенето и
призовава населението на областта към размисъл на този ден –  тютюнопушене или здраве -
информирайте се и изберете сами.

Какви са вредите от цигарите?

Ø Органите на дишането са особено уязвими.  При повече от 80 на сто от пушачите са
наблюдава бронхит. С годините той прогресира и става благоприятна почва за
развитието на рак на белите дробове.

Ø Рискът от заболяване от рак на белите дробове нараства право пропорционално на
числото на изпушените цигари. Една от причините: 40 на сто от тютюневата смола се
състоят от силния канцероген 3,4-бензспирен.
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Ø Вероятността за инфаркт при мъжете пушачи до 30-годишна възраст е 2  пъти по-
голяма, ако пушачът страда от високо кръвно налягане или има повишено
съдържание на холестерин в кръвта.

Ø Рак на белите дробове се появява почти 20  пъти по-чести при тези,  които пушат.
Този риск сред 40-45-годишните пушачи е 10 пъти по-голям.

Ø Бебетата на пушачките тежат с 200 г по-малко от бебетата на пушачките при
раждане.

Ø При жени кърмачки, които пушат, съдържанието на никотин в един литър кърма
може да достигне 0,5 мг; в същото време смъртоносната доза от тази силна отрова е 1
мг на 1 кг от теглото на бебето.

Ø Никотинът предизвиква повишаване на кръвното налягане. Една изпушена цигара го
повишава с 10 мм живачен стълб.

Ø При пушене в организма се разрушава значително количество витамин С. Изчислено
е, че една изпушена цигара лишава организма с 25 мг витамин С.

Ø Паметта страда особено силно при тютюнопушене: намалява скоростта на
запаметяване и обемът на паметта.


