РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-РУСЕ
31 МАЙ 2016 СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ
" Стандартизираните опаковки – нека бъдем готови за тях "

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”.
СЗО призова през 2016 г. страните да се подготвят за стандартизирани опаковки
(plain packaging) на тютюневите изделия, като се поставят следните цели:
• Да се подчертае ролята на стандартизираната (обикновена, опростена)
опаковка на тютюневите изделия, като един подход за контрол на тютюна.
• 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. 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 Русе организира и активно участва в поредица от
дейности посветени на Световния ден без тютюн - 31 май.2016 година.
Партньори в кампанията, организирана от РЗИ – Русе са Община Русе, РИО Русе,
Русенски университет „Ангел Кънчев”, учебни и детски заведения, медии, други.
Период на провеждане: 1 – 31 май 2016 г.
Кампания за превенция на тютюнопушенето на регионално ниво:
 През целия период на кампанията ще се провеждат образователни лекции с
видеопокази на тема „Тютюнопушене – подценената опасност” сред
ученици от 10 до 18 г. в русенските училища;


Разпространение на здравно-образователни материали сред широката
общественост и младите хора в учебни заведения;



Провеждане на спортни празници в ПГЕЕ „Апостол Арнаудов” и СОУ
„Йордан Йовков” под наслов „Забавлявай се безопасно”;



„Пътуваща” изложба на фотографии на тема „Стоп на тютюнопушенето” –
график на „пътуващата” изложба – от 18 до 31 май във фоайето на РУ
„Ангел Кънчев”, катедра „Кинезитерапия”;



Провеждане на конкурс за рисунка на тема „Стоп на тютюнопушенето” сред
учениците от 3ти клас на СОУЕЕ ,,Св. К. К. Философ”; На учениците бяха
предоставени грамоти и награди;



Провеждане на конкурс за мултимедийна презентация и постер на тема
„Стоп на тютюнопушенето” сред ученици от МГ ,,Баба Тонка” във
възрастова категория 8 – 11 клас. На участниците бяха предоставени
информационни брошури, грамоти и предметни награди за участието;



В ПГT „Иван П. Павлов” се проведе викторина с ученици от 9 клас.
Учениците бяха разделени в два отбора и отговаряха на въпроси за
определено време. Печелившият отбор беше награден с грамота;



Изнесени акции на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене за
мониториране
на
издишвания
въглероден
монооксид
и
карбоксихемоглобина – в Русенски университет „Ангел Анкънчев”, Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе и на други
места в града;



Проведени 2 тренинга, провокиращи поведенческите реакции и мотивацията
на учениците на тема: „Защо да пушим?” с ученици от СОУ „Йордан
Йовков” гр. Русе. Представена ММП „Защо да пушим?”, видеопоказ на
филма „Невидимият”. Учениците взеха участие в дискусия на тема:
„Причини за пропушване”.

