Światowy Dzień bez Tytoniu
31 maja 2010
KrzyŜówka
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OstrzeŜenia zdrowotne znajdują się na paczkach papierosów i naleŜą do najsilniejszych narzędzi
obrony przed globalną tytoniową epidemią. WHO szczególnie zaleca ostrzeŜenia zawierające
zarówno obrazki jak i tekst, poniewaŜ są one najbardziej skuteczne w przekonywaniu ludzi do
rzucenia palenia. Takie obrazkowe ostrzeŜenia stosuje się juŜ w kilkunastu krajach.
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Litery z kratek oznaczonych dodatkowo w prawym dolnym rogu,
napisane w kolejności od 1 do 10 utworzą hasło
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Światowy Dzień bez Tytoniu 2010.
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Poziomo:
1) szmira, tandeta,
3) np. Ŝywca,
7) 500,
8) buty góralskie,
11) ostatnia wola,
12) niefachowiec,
13) np. duet.
GurzyG, 2010

Zaprzestanie palenia nie jest rzeczą łatwą... rozwiązanie tego problemu stanowi wyzwanie dla
kaŜdego z nas, przekonanie jak największej liczby palaczy na świecie, by rzucili nałóg, ma istotne
znaczenie dla zmniejszenia przewidywanej liczby zgonów związanych z konsumpcją tytoniu w
ciągu najbliŜszych 20 lat... to przesłanie Dr Harlem Bruntland, byłej dyrektor WHO. Warto
wiedzieć, Ŝe w naszym kraju 70% palaczy deklaruje chęć zerwania z tym nałogiem.
Jeśli wiesz juŜ, Ŝe:
- palenie Ci szkodzi
- szkodzi Twoim najbliŜszym
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Polska nadal jest obszarem epidemii niepotrzebnych zgonów osób w średnim wieku, a główną
przyczyną przedwczesnej umieralności jest palenie tytoniu. Jedną z głównych przyczyn
zahamowania wzrostu umieralności i zachorowalności na choroby układu krąŜenia, nowotwory
złośliwe płuca i inne choroby odtytoniowe obserwowany w latach sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych w krajach anglosaskich i skandynawskich był, jak
oceniają naukowcy spadek palenia tytoniu.
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Obchodzony 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci
czwartek listopada) są istotnymi elementami planu Europy wolnej od dymu tytoniowego,
przyjętego na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. KaŜdego roku WHO stara się w tym
dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia
tytoniu koncentrując się kaŜdorazowo na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.
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Pionowo:
1) 60 sztuk,
2) Sylwester... polski reŜyser
m.in. „Sami swoi”,
4) lekcja religii,
5) czołowy lub potyliczny,
6) prowadzenie ognia
z broni palnej,
9) np. gotyk,
10) wulkan na Sycylii.

JeŜeli nie wiesz:
- co zrobić, by skutecznie rzucić palenie
- jak przezwycięŜyć złe samopoczucie w pierwszych tygodniach bez nikotyny
- gdzie szukać pomocy
Zadzwoń do TELEFONICZNEJ PORADNI POMOCY PALĄCYM! Tam czekają na Twój
telefon!
Specjalnie przeszkoleni lekarze:
- poradzą, jak rzucić palenie
- udzielą Ci wsparcia psychicznego
- podpowiedzą, jak radzić sobie w trudnych chwilach
- skierują do lekarza specjalisty.
PAMIĘTAJ!
Jeszcze nie jest za późno, aby rzucić palenie! Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Telefonicznej
Poradni Pomocy Palącym 0-801 108 108
lub
Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom
w Toruniu ul.Strumykowa 4, tel. 0 56 652 23 94
www.tppu.org

