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14:20±14:30
08'U$OHQDâWHIORYi3K'0PH:
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15:10±15:20
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prof. MUDr. -DQäDORXGtN, CSc., v. r.
SĜedseda YêERUX
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SRWYUćWHQDH-mail: wholocz@ who.cz
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PREZENTUJÍCÍ:

senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
www.senat.cz

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, PhD.
náměstkyně pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz

MUDr. Alena Šteﬂová, PhD., MPH
Kancelář WHO v ČR
www.who.cz

MUDr. Hana Sovinová
Státní zdravotní ústav
www.szu.cz

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
www.slzt.cz

Kateřina Malá
sesterská sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
www.slzt.cz

Česká
lékárnická komora

Mgr. Jiří Dobiáš, PharmDr. et MVDr. Vilma Vranová, PhD.
Česká lékárnická komora
www.lekarnici.cz

Mgr. Jiří Jeřábek
Česko bez kouře
www.ceskobezkoure.cz
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Cílem semináře je upozornit na alarmující stav tabákové epidemie
v ČR. Význam této epidemie si uvědomuje Světová zdravotnická
organizace, která od roku 1988 vyhlašuje každoročně 31. květen
Světovým dnem bez tabáku.
Letos bude tento den připomínat účinné zásady kontroly tabáku
a doporučuje:
•

Zvyšovat povědomí o zdravotním dopadu nelegálních tabákových
výrobků zejména na mladé osoby a osoby s nízkými příjmy vzhledem
ke snadné dostupnosti a nízké ceně

•

Ukazovat, jak může účinná kontrola tabáku ilegálnímu obchodu s cigaretami
zabránit – zejména vysoké tabákové daně a obrázková varování na obalech

•

Demonstrovat, jak se tabákový průmysl podílí na ilegálním
obchodu s tabákovými výrobky

•

Zdůrazňovat využívání zisku z ilegálního obchodu s tabákem
kriminálními skupinami k ﬁnancování organizovaného zločinu včetně drog,
zbraní a terorismu

•

Podporovat ve všech členských zemích Rámcové úmluvy o kontrole tabáku
WHO ratiﬁkaci a naplnění Protokolu o eliminaci nelegálního obchodování
s tabákovými výrobky a jeho co nejrychlejší vejití v platnost, zapojení
relevantních činitelů

Heslem je: Stop ilegálnímu obchodování s tabákovými výrobky

Další informace ke Světovému dni bez tabáku budou poskytnuty
během semináře
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