
31 МАЙ 2016 СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН 

Мото: "Стандартизираните опаковки нека бъдем готови за тях“ 

Всяка година на 31 май се отбелязва Световен ден без тютюн.Той се инициира 

от Световната здравна организация(СЗО) и се провежда в страните по целия свят, като 

се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава 

за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление. 

За 2016година темата на Световния ден е „Стандартизираните опаковки - нека 

бъдем готови за тях”. 

Световната здравна организация призовава страните да се подготвят за 

стандартизирана опаковка (plain packaging) на тютюневите изделия, като се поставят 

следните цели: 

Да се подчертае ролята на стандартизираната (опростена) опаковка на 

тютюневите изделия, като един подход за контрол на тютюна, насърчаване на 

развитието на политиките на държави – членки за опаковането, етикетирането, 

рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, като ефективни начини 

за намаляване на търсенето на тютюн като един от най-сигурните начини за контрол на 

тютюна. 

По повод 31 май – Световния ден без тютюн, от Отдел “Профилактика на 

болестите и промоция на здравето”, Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Варна 

бяха организирани следните мероприятия: 

 На 09.05.2016г. от 17:30ч. - Обучителен семинар на тема „Употребата на 

тютюневи изделия – здравни рискове и последици“ със студенти по медицина. 

 На 18.05.2016г. от 14:00ч. на входа на Морската градина – 

Информационно - скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в 

издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и 

активни пушачи („Smokerlyzer”). 

 

 А на 31.05.2016г. ще бъде проведен Ден на отворените врати от 10.00ч до 14.00ч. 

в Музея “Човекът и неговото здраве”, който ще включва следните прояви: 

 Беседа в раздела “Здравословен начин на живот” на тема: “Тютюнопушене или 

здраве“. 

 Видеопрожекции във Видеоклуб “Здраве” на филмите - “Денят на Яна”, 

“Невидимият” и “Дим“. 

 Провеждане на информационно-скринингова кампания във фоайето на 

Регионална здравна инспекция – Варна от 12.00 ч. до 14.00 - безплатно измерване на 

количеството въглероден монооксид в издишания въздух и количество на 

карбоксхемоглобина в кръвта с апарата Smokerlyzer”.  

 

 

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

Дирекция „Обществено здраве“ – РЗИ - Варна 


