
 

 

17 ноември 2016г. - Международния ден  без тютюнопушене 

Мото:“Здравословно ний умеем в нашия град да живеем“ 
 

 

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва за първи път през 1977 г. в САЩ. 

Оттогава по инициатива на Американската общност за борба с рака (ACS) ежегодно всеки трети 

четвъртък на месец ноември се организира кампания срещу тютюнопушенето, която дава 

възможност на милиони хора да се откажат от пушенето поне за един ден.  

В България за първи път той е отбелязан през 1990 г. 

По повод Международния ден  без тютюнопушене – 17 ноември 2016г. отдел „Профилактика 

на болестите и промоция на здравето“ в дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Варна планира 

следните инициативи: 

16.11.2016г. - 18.11.2016г.час: 10.00 - 14.00 

 Посещения в музей „Човекът и неговото здраве“  

Място: РЗИ – Варна, етаж 1  

 Отворени врати: Дискусии на тема: “Тютюнопушене или здраве“ - раздел “Здравословен 

начин на живот” 

1. Демонстрация на модел за влиянието на пушенето върху белите дробове. 

2. Демонстрация на модел на пушач. 

3. Ролеви игри с пирамида на балансирано хранене. 

 Видеопокази на филми за тютюнопушенето:“Денят на Яна“, „Невидимият“ и „Дим“. 

 Предоставяне на здравно - информационни материали.  

17.11.2016г. час: 11.00  

място: МОЛ - Варна 

На всеки желаещ активен или пасивен пушач ще бъде направено безплатно измерване на 

количеството въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксхемоглобина в 

кръвта с апарата „Smokerlyzer”. 

В рамките на кампанията ще се извършва консултиране на пушачи за преодоляване на 

тютюневата зависимост и предоставяне на здравно - информационни материали. 

16.11.2016г. - 25.11.2016г час: 14.00. 

Организиране на изложба с рисунки на ученици от V - те класове на ІІІ ОУ „Ангел Кънчев“ 

във фоайето на РЗИ – Варна. 

29.11.2016 г.час:10.00 

Място: гр.Варна  - клуб „Да съхраним жената“ - ул.“Иван Драсов“   

Дискусия на тема „Да живеем здравословно!“ съвместно с .Асоциация „Да съхраним жената“  

  

 Призоваваме всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от 

тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, 

които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи. 

 

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ 

Дирекция „Обществено здраве“ – РЗИ - Варна 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ-Варна 

 


