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2011 M. PASAULIO DIENA BE TABAKO
2011 m. Pasaulio dienos be tabako tema 
Tarptautinë tabako kontrolës pagrindø
konvencija. Pasaulio sveikatos organizacijos
Tabako kontrolës pagrindø konvencija yra
svarbiausias tabako kontrolës instrumentas
pasaulyje. Tai pirmoji Pasaulio sveikatos
organizacijos inicijuota ir remiama tokio lygio
tarptautinë sutartis visuomenës sveikatos srityje.
Tai pirmoji tokio lygio sutartis Jungtiniø Tautø
istorijoje, kurià pasiraðë daugiau kaip 170
valstybiø. Ðis dokumentas suteikia galimybæ
siekti aukðtesnio sveikatos lygmens ir numato
naujus bendradarbiavimo kelius tabako kontrolës
srityje.
2011 m. Pasaulio dienos be tabako tikslas 
pabrëþti Tarptautinës tabako kontrolës
konvencijos svarbà. Tabako gaminiø vartojimas
vis dar iðlieka viena ið svarbiausiø mirties
prieþasèiø, kurià galima paðalinti. Ðiais metais
daugiau kaip 5 milijonai þmoniø visame pasaulyje
mirs nuo rûkymo sukeltø ðirdies ir plauèiø ligø,
insulto, vëþio ar kitokiø negalavimø. Á ðá skaièiø
neátraukti daugiau kaip ðeði ðimtai tûkstanèiø
þmoniø, ið kuriø daugiau kaip ketvirtis yra vaikai,
kurie mirs nuo pasyvaus rûkymo sukeltø ligø.
Jei padëtis artimiausiu metu nepasikeis,
pasaulinës tabako epidemijos nuostoliai iki 2030
metø iðaugs iki 8 milijonø mirèiø per metus.
Nuþudþiusi 100 milijonø þmoniø 20 amþiuje
tabako epidemija gali nuþudyti 1 milijardà 21ajame amþiuje.

Kaip jokia kita tarptautinë sutartis, Tabako
kontrolës pagrindø konvencija ápareigoja ðalis
veikti drauge, kad tabako vartojimas imtø maþëti.
Greta kitø ásipareigojimø, visuomenës sveikatos
politikà reikëtø laikyti aukðèiau uþ komercinius
ir tabako pramonës interesus, reguliuoti kainas
ir mokesèius taip, kad maþëtø tabako gaminiø
daroma þala, saugoti visuomenæ nuo rûkymo
sukeliamø ligø, reguliuoti ir skelbti tabako
gaminiø sudëtá, reguliuoti reikalavimus tabako
gaminiø pakuotëms, saugoti visuomenæ nuo
tabako keliamø pavojø, drausti tabako gaminiø
reklamà, skatinimà ir rëmimà, teikti pagalbà
rûkantiesiems, norintiems atsikratyti savo
priklausomybës, kontroliuoti neteisëtà prekybà
tabako gaminiais, drausti pardavinëti tabako
gaminius nepilnameèiams, sudaryti sàlygas
tabako augintojams uþsiimti alternatyvia veikla.
Tabako kontrolës pagrindø konvencijoje taip
pat pabrëþiama tarptautinio bendradarbiavimo
svarba, kad visos ðalys galëtø ágyvendinti
konvencijos ásipareigojimus.
2011 m. Pasaulio dienos be tabako tikslas 
parodyti Tabako kontrolës pagrindø konvencijos
ásipareigojimø svarbà ateities kartø sveikatai,
þalingà tabako vartojimo ir pasyvaus rûkymo
átakà socialinei, aplinkos ir ekonominei gerovei.
Pagal PSO medþiagà parengë
Danguolë Ðulienë
http://www.who.int/tobacco/en/

VPSC organizuojami konkursai
Nacionalinio konkurso Blaivi klasë finalas
2011 m. balandþio 14 d. Nuotykiø parke Lokës pëda ávyko
Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro koordinuojamo
nacionalinio konkurso Blaivi klasë finalas. Konkurso metodinis
konsultantas  Valstybinis psichikos sveikatos centras. Konkurse
dalyvavo apie 3,5 tûkst. aðtuntokø ið 150 Lietuvos mokyklø.
Moksleiviai 6 mën. turëjo vykdyti prevencinæ veiklà savo
mokykloje ir bendruomenëje. Á finalà pateko apie 600 moksleiviø
ið 29 klasiø, atrinktø savivaldybiø visuomenës sveikatos biurø ir
savivaldybiø administracijø ðvietimo padaliniø. Kiekviena
konkurso finale dalyvavusi klasë turëjo parengti 3 stendus ir 1520 minuèiø veiklos pristatymà.
Moksleiviø veiklà vertino Sveikatos apsaugos ministerijos

Visuomenës sveikatos departamento Visuomenës sveikatos
prieþiûros skyriaus vedëja Rita Sketerskienë, vyriausioji
specialistë Gelena Krivelienë, Valstybinio psichikos sveikatos
centro Priklausomybës ligø skyriaus vyr. specialistës Renata
Èiþauskaitë ir Danguolë Ðulienë.
Blaivios klasës titulas ðiemet atiteko Panevëþio Ðaltinio
pagrindinës mokyklos aðtuntokams, antroji vieta  Skuodo
Pranciðkaus Þadeikos gimnazijos, treèioji  Këdainiø
Mikalojaus Daukðos pagrindinës mokyklos aðtuntosioms
klasëms. Visi konkurse dalyvavæ moksleiviai dienà praleido
Nuotykiø parke Lokës pëda, buvo apdovanoti Valstybinio
psichikos sveikatos centro leidiniais.

Paskelbti ir apdovanoti vaizdo klipo kûrimo konkurso
(Svaigalai+iliuzija)/ateitis = X nominantai

Geguþës 24 d. kino teatre Pasaka, Vilniuje ávyko Valstybinio
psichikos sveikatos centro vaizdo klipo kûrimo (Svaigalai+iliuzija)
 ateitis = X konkurso baigiamasis renginys. Ðventës metu
pademonstruoti 6 nominuoti vaizdo klipai, apdovanoti
kûrybiðkiausi kûrëjai, paskatinti aktyvûs dalyviai.
Vaizdo klipo kûrimo konkurso nominacijø laimëtojais tapo:
Uþ jumoristiná poþiûrá á konkurso temà ir profesionalø

aktoriaus darbà  Lietuvos sveikatos mokslø universiteto
kûrybinë grupë.
Perspektyvûs ateities kûrëjai  Klaipëdos Varpo
gimnazijos kûrybinë grupë.
Uþ estetiðkiausià vaizdo klipà  Vilniaus Radvilø
gimnazijos kûrybinë grupë.
Uþ netradicines prevencijos priemones ir veiksmo
aplinkà  Alytaus rajono Daugø Vlado Mirono
gimnazijos kûrybinë grupë.
Uþ techniðkai stipriausià vaizdo klipà  Vilniaus
Laisvës gimnazijos kûrybinë grupë.
Uþ originaliausià ir meniðkiausià vaizdo klipà 
Þidikø Marijos Peèkauskaitës vidurinës mokyklos
kûrybinë grupë.
Konkurso nominantams ásteigtus Valstybinio
psichikos sveikatos centro bei rëmëjø Montis Magia, leidyklø
Alma littera, Tyto Alba prizus, diplomus ir padëkas áteikë VPSC
direktorë Onutë Davidonienë.
Uþ aktyvø dalyvavimà ir pastangas paskatintos 3 kûrybinës
grupës: VðÁ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui,
Vilniaus Radvilø gimnazija, Vilniaus technologijø ir verslo
profesinio mokymo centras.
Renginio dalyviams buvo pademonstruotas filmas apie kino
kûrimo istorijà.
Valstybinio psichikos sveikatos centro praðymu Kazimieras
Likða (grupës Karma narys), Rasa Kauðiûtë ir jos mokiniai
(Ieva Pieðkutë, Vaiva Kalinauskaitë, Martynas Ruzgas) surengë
áspûdingà koncertà, bendravo su konkurso dalyviais ir sveèiais.
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