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ДО
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ –
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ –
ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР

УВАЖАЕМИ Д-Р КАЦАРОВ,
УВАЖАЕМИ Д-Р КУНЧЕВ,
По повод Международния ден без тютюнопушене – 18 ноември – третият
четвъртък от м. ноември и във връзка с бурното развитие на поредната вълна на
1

КОВИД 19, апелираме към Вас, като отговорни за здравето на нацията да
използвате многобройните медийни възможности, които Ви се предоставят, за
да призовете гражданите на България, които употребяват цигари и други
никотин съдържащи изделия да използват случая и да сложат край на тази
самоунищожителна практика.
Наблюденията в световен мащаб доказаха, че тютюнопушенето многократно
увеличава риска от по-тежко протичане на КОВИД 19. А разпространеният от
тютюневата индустрия мит, че пушенето предпазва от коронавирус, беше
окончателно развенчан.
Световната здравна организация и водещи медицински институции в цял свят
призовават този критичен момент да се използва по единствено възможния
позитивен начин – в личен план – да се освободим от никотиновата зависимост,
а по отношение на държавата – да ограничи продажби, реклама и всякакви
дейности, които по пряк или косвен начин промотират тютюнопушенето.
В България до сега това не се случва! Напротив, необезпокоявана от никого,
тютюневата индустрия свободно рекламира себе си като борец за здраве и чиста
околна среда и своите все по- и по-нови, и „безопасни“ продукти, насочвайки
своето агресивно внимание и цел директно към младите хора.
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Всички съзнаваме, че у нас темата „тютюнопушене“ е изключително
чувствителна и болезнена, даже опасна. Редица здравни министерства,
правителства и парламенти тихомълком я подминават и игнорират, въпреки
многократните призиви на гражданското общество и гражданските и
професионални организации.
Призоваваме Ви 18 ноември 2021 година, Международният ден без пушене да
стане

началото

на

ВАШАТА

БЕЗКОМПРОМИСНА

БОРБА

СРЕЩУ

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО!
Не пропускайте и този важен момент!
Стотици хора умират от липса на знание!
Очакваме българските здравни власти да изпълнят своя дълг!

С уважение

Д-р Гешанова
Коалиция за живот без тютюнев дим
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С подкрепата на:
1. Офиса на СЗО за България, Доц. д-р Михаил Околийски
2. Българско дружество по белодробни болести, Доц. Владимир Ходжев
3. Дружество на кардиолозите в България, Проф. д-р Асен Гудев
4. Българска лига по хипертония, Проф. д-р Арман Постаджиян
5. Асоциация за инсулт и афазия, Мария Гюровска
6. Международен институт за здравеопазване и здравно осигуряване, Д-р Илко
Семерджиев, Деница Сачева
7. Асоциация на студентите медици – София, Антоана Гочева
8. Национална мрежа за децата, Георги Богданов
9. Асоциация „Родители“, Яна Алексиева
10. Сдружение „България без дим“, Д-р Маша Гавраилова
11. Фондация „БлуЛинк“, Павел Антонов
12. Асоциация „Само днес“, Павел Павлов
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13. Асоциация „Заедно с теб“, Пенка Георгиева
14. Национална асоциация за профилактика на белодробните болести, Д-р София
Ангелова
15. Сдружение „Въздух за здраве“, Д-р Александър Симидчиев
16. Съюз на българските медицински специалисти

И с индивидуалната подкрепа на
1. Александър Александров
2. Ева Кулева
3. Ели Герганова
4. Емилия Насева
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