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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                                        

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua  Naţională fără Tutun  

  - 21 noiembrie 2013 - 

              
            Ziua Naţională fără Tutun, marcată în fiecare an în a 3-a zi de joi a lunii noiembrie, 
oferă cadrul informării şi sensibilizării populaţiei cu privire la riscurile generate de consumul 
de tutun, precum şi a populaţiei nefumătoare cu privire la riscurile la care se supune prin 
inhalarea fumului de ţigară, aşa numitul “fumat pasiv” , alături de încurajarea acesteia din 
urmă de a-şi solicita dreptul la un aer fără fum de ţigară, prin respectarea prevederilor legale 
în vigoare.  

            În perioada 15 - 30 noiembrie 2013, se va desfăşura Campania de celebrare a  Zilei  
Naţionale  fără Tutun, cu sloganul „ Eu am reuşit. Alege să nu fumezi!" având ca  obiective:  
- informarea şi  conştientizarea populaţiei  asupra  riscurilor  asociate consumului de tutun;  

- creşterea numărului de persoane care nu încep să fumeze şi a celor care renunţă la fumat;  

-  protecţia faţă de  expunerea la fumul de tutun.  

                       Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură suportul 
metodologic pentru coordonarea, analiza şi evaluarea rezultatelor Campaniei.  

                    Pentru a marca acest eveniment, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, prin 
personalul Compartimentului de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii, va desfăşura următoarele 
activităţi:  

1.  transmiterea de materiale informative ale campaniei, pe suport electronic, la unităţile 
sanitare cu paturi, Asociaţiei Medicilor de Familie,  filialei de Cruce Roşie Vaslui şi 
Bibliotecii Judeţene; 

2.  organizarea  unui  punct mobil de testare a  capacităţii pulmonare în cadrul unor societăţi 
comerciale din judeţ;  

3. mediatizarea campaniei prin elaborarea şi  transmiterea unui comunicat de presă în mass-
media locală; 

4.  postarea pe site-ul D.S.P. de materiale informative tematice; 

5. acţiuni de comunicare, informare, educare a populaţiei din mediul rural, cu distribuirea  
unui material informativ,  prin intermediul asistenţilor comunitari, în colaborare cu  
Compartimentul Control unităţi şi servicii de sănătate (asistenţi comunitari) din cadrul D.S.P. 

                      

                Dr. Irina Carmen  

Şef  Compartiment de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii  - D.S.P. Vaslui         
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