Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007-2010 metų priemonių plano
įgyvendinimo 2009 m. ataskaita

2009. m. Valstybės tabako kontrolės programos priemonėms įgyvendinti lėšų nebuvo skirta.
Įgyvendinant Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007-2010 metų
priemonių plano (Ţin., 2007, Nr.111-4544) 3.1. uţdavinio „Informuoti ir šviesti visuomenę apie
rūkymo ţalą asmens ir visuomenės sveikatai“ 3.1.2. priemonę Organizuoti kampaniją Pasaulinei
dienai be tabako paminėti organizuotas Pasaulio dienos be tabako (geguţės 31-osios) minėjimas:
remiantis PSO medţiaga parengtas informacinis pranešimas, išplatintas ţiniasklaidos priemonėms ir
patalpintas Centro interneto puslapyje (D. Šulienė); dalyvauta spaudos konferencijoje SAM,
,,Lietuvos Ryto“ televizijos rengtame Pasaulio dienai be tabako skirtame reportaţe, tiesioginėje
Lietuvos televizijos ţinių laidoje, projekto HELP - uţ gyvenimą be tabako renginyje (D. Šulienė).
Bendradarbiaujant su Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centru, Nacionaline tabako ir alkoholio
kontrolės koalicija dalyvauta vienos dienos akcijoje ,,Gimiau nerūkanti(-s)!”, kuri organizuojama
visoje Lietuvoje (centras – akcijos partneris). Apdovanoti geguţės 31 d. Vilniaus miesto
universitetinėje ligoninėje (VMUL) gimę maţyliai (akcijos marškinėliais su uţrašytu akcijos
pavadinimu). VPSC specialistės sveikino ir kalbino naujagimių mamytes ir tėvelius, stengtasi
priminti apie tėvų rūkymo įtaką vaikų sveikatai (A. Čepulytė, R. Čiţauskaitė, kartu su Informacijos
ir ryšių skyriumi). Apie akciją parengtas informacinis pranešimas, patalpintas VPSC, VMUL
tinklalapiuose (Informacijos ir ryšių skyrius), informacija „Respublikos“ dienraštyje.
Įgyvendinant 4.1. uţdavinio „Informuoti rūkančiuosius apie nerūkymo naudą, patarti jiems,
kaip mesti rūkyti, kur kreiptis pagalbos 4.1.2 priemonę Organizuoti kampaniją, skirtą Tarptautinei
nerūkymo dienai parengtas informacinis pranešimas ,,Lapkričio 19-oji – Tarptautinė nerūkymo
diena“, patalpintas Centro tinklalapyje. Teiktos konsultacijos norintiems mesti rūkyti telefonu ir
elektroniniu paštu. Dalyvauta ,,Ţinių“ radijo laidoje, skirtoje Tarptautinei nerūkymo dienai
paminėti, dalyvauta LNK televizijos laidoje ,,Būkime sveiki“ apie metimą rūkyti ir rūkymo
prevenciją, Radiocentro laidoje ,,Po keturių“ tema ,,Metimas rūkyti“. Rengta medţiaga
publikacijoms apie rūkymo prevenciją ,,Dovanokime gyvenimą be cigaretės“ dienraščiuose
,,Lietuvos rytas“, ,,Vilniaus diena“, pateikta medţiaga straipsniui ,,Daugiabučių laiptinės (ne)
legalios rūkyklos“ internetinėje svetainėje ,,Delfi“ (2009-12-21). Skaitytas pranešimas seminare,
skirtame visuomenės sveikatos biurams ,,Tabako vartojimo prevencija“ (D. Šulienė).

