Světový den bez tabáku v Litoměřicích
V letošním roce se Litoměřice masivněji zaměří na Světový den
bez tabáku za pomocí mladé generace.
Dětské zastupitelstvo Města Litoměřice zorganizuje osvětovou kampaň
zaměřenou na prevenci kouření, jenž bude probíhat v rozsahu šesti
měsíců ve třech blocích. V tomto období bude dětské zastupitelstvo ve
spolupráci s hlídkami městské policie sledovat, ve kterých obchodech
jsou dětem a mládeži prodávány tabákové výrobky a alkohol. Městskou
policií budou obchodníkům porušujícím zákon ukládány pokuty.
Výtěžek z pokut bude věnován dětskému oddělení Městské
nemocnice v Litoměřicích. Dětské zastupitelstvo připraví také
preventivní programy pro děti mladšího školního věku a provede
analýzu nekuřáckých restaurací, čajoven a cukráren ve městě.
Nekuřáckým prostorám budou děti s představiteli města udělovat
certifikát
a
nálepku
nekuřáckého
prostoru
–
více
na
http://www.litomericko24.cz/aktualne/lister30 .
V rámci osvětové kampaně budou také probíhat preventivní programy,
kterých se zúčastní odborníci a jsou určeny pro mladou generaci.
Důležitost preventivních opatření je zaměřena na eliminaci známých a
ovlivnitelných rizik aktivního i pasivního kouření. Česká koalice proti
tabáku uvede tři programy v Litoměřicích na 6 ZŠ U Stadionu, Vyšší
odborné škole obchodní akademii a střední odborné škole EKONOM,
Integrované střední škole Litoměřice a, na Střední pedagogické škole.
Kabelová televize odvysílá přímo z odborné ordinace plicního lékaře
MUDr. Jenčovského pořad o negativních důsledcích kouření a seznámí
televizní diváky s moderními diagnostickými přístroj. Kabelová televize
bude rovněž vysílat rozhovor přímo z Městské nemocnice v Litoměřicích
s MUDr. Kubátem o léčbě závislosti na kouření a její úspěšnosti.
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu uvede preventivní
program „Vliv cigaretového kouře na sexuální a reprodukční zdraví
mladých mužů a žen“ a představí nové pomůcky znázorňující vliv
cigaretového kouře na těhotenství.
Kampaň pořádá Zdravé město Litoměřice ve spolupráci
s Dětským zastupitelstvem Litoměřice, Odborným plicním
pracovištěm v Lovosicích, zástupcem Interního oddělení
Městské nemocnice v Litoměřicích, Společností pro plánování
rodiny a sexuální výchovy a s Českou koalicí proti tabáku.
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