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ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ 

„ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ” 

 

30 ОКТОМВРИ 2015 г. 

„ДЕНЯ НА ЕКС ПУШАЧА” 

31 октомври – 19 ноември 2015 г.  

Отбелязване на Международен ден без тютюнопушене 

На тема: „ЕКС пушач БГ” 

 

 

 Кампанията „Екс пушачите са неудържими“ поощрява постиженията на екс пушачите от 

цяла Европа. Кампанията, инициирана от Европейската комисия, предлага безплатна помощ за 

отказване на цигарите чрез iCoach, безплатен онлайн инструмент за отказване на цигарите, 

основан на задълбочени научни изследвания и клиничен опит на психолози и комуникационни 

експерти. До момента близо 400 000 мъже и жени от цяла Европа активно са потърсили подкрепа в 

борбата си с цигарите чрез регистрация в основния инструмент на кампанията – iCoach 

(www.exsmokers.eu).  

 Целта на кампанията е да се обърне внимание на бившите пушачи и чрез успеха им да 

окуражи настоящите пушачи, че те също могат да се откажат от зависимостта си към тютюна, като 

последват примера на бившите пушачи. Тази година Денят на Екс пушача се превръща в празник 

на всички екс пушачи в Европа, успели да се справят по пътя с това трудно предизвикателство. 

Екс пушачите са поканени да участват в едно ново предизвикателство "Екс пушачите са по 

блестящи“, като запалят своя „виртуален бенгалски огън”, и по този начин отпразнуват своя по-

здравословен и без дим живот - bit.ly/1MXi9Xa http://www.exsmokers.eu/bg-bg/index.html.  

По повод Международния ден без тютюнопушене на тема: „ЕКС пушач БГ”, РЗИ – Варна 

организира от 16.11.2015г. до 20.11.2015г. отворени врати в музея „Човекът и неговото здраве“: 

Раздел „Тютюнопушене или здраве- изберете сами!“  

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

Предоставяне на здравнообразователни материали. 

Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене 

Измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в 

кръвта на пасивни и активни пушачи; 

час: 11.00 часа 10.ХІ.2015г. 

място: Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър“ 

Измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в 

кръвта на пасивни и активни пушачи; 

час: 09.50 часа 19.ХІ.2015г. 

място: Професионална гимназия по Електротехника 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

и.д. Директор РЗИ-Варна 

http://www.exsmokers.eu/
http://www.exsmokers.eu/bg-bg/index.html

