Światowy Dzień bez Tytoniu 2016

został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób
uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów. Na całym
świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Do roku
2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić
będą kobiety - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia.
Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia
papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu
abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. Światowy Dzień bez Tytoniu ma
przypomnieć i wzmóc wysiłki na rzecz ograniczenia produkcji, sprzedaży i używania wyrobów
tytoniowych oraz uświadomić o negatywnych następstwach palenia tytoniu.
Tegoroczne hasło Światowego Dnia bez Tytoniu brzmi: "Jednolite opakowania wyrobów
tytoniowych - fakty i wyzwania", co wciąż wiąże się z przygotowaniem państw do wprowadzenia
nowych, jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych.
Jednolite opakowania są ważnym sposobem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe. Zmniejszają
one atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ograniczają stosowanie opakowań do formy reklamy i
promocji wyrobów tytoniowych, ograniczają mylące oznaczenia produktów i zwiększają efektywność
ostrzeżeń zdrowotnych.
Jednolite opakowania odwołują się do środków ograniczających użycia znaków graficznych, kolorów,
elementów wizerunku marki czy informacji promocyjnych innych niż nazwa marki lub produktu o
standardowym kolorze i pokroju czcionki.
Celem kampanii Światowego Dnia bez Tytoniu 2016 jest:
1. Podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części szeroko zakrojonego, wielosektorowego
podejścia do regulacji tytoniu.
2. Ułatwienie planowania strategii w Państwach Członkowskich i globalizacji jednolitych opakowań
przez dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji.
3. Zachęcenie Państw Członkowskich do zaostrzenie środków dotyczących opakowań i oznaczeń w
reklamie, promocji i sponsoringu i stopniowego zmierzania do wprowadzania jednolitych opakowań.
4. Wsparcie Państw Członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego w walce z ingerencjami
przemysłu tytoniowego w procesy polityczne mające na celu wprowadzenie jednolitych opakowań.
W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim weźmie udział w akcjach, festynach organizując punkty
pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu połączone z poradnictwem i dystrybucją materiałów
antynikotynowych.

