Svetový deň bez tabaku 31. máj 2016
Pripravme sa na jednotné štandardizované obaly
WHO a jej partneri každoročne vyhlasujú 31.máj za Svetový deň bez tabaku (WNTD),
zdôrazňujú zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a zasadzujú sa o efektívne politiky na
znižovanie spotreby tabaku.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 31.mája
2016 vyzýva všetky krajiny sveta, aby sa pripravili na prijatiejednotných štandardizovaných
obalov tabakových výrobkov. Zavedenie jednotných obalov bude dôležitým opatrením na
znižovanie ich dopytu. Znižujú atraktivitu tabakových výrobkov, obmedzujú využívanie ich
obalu pre reklamu, obmedzujú zavádzajúci vplyv balení a označovaní a zvyšujú účinnosť
zdravotných varovaní.
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Pokyny k článkom 11 a 13 Rámcovej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole
tabaku (WHO FCTC) odporúčajú, aby Strany prijatia jednotných štandardizovaných obalov
cigariet zvážili.
Jednotné balenie stavia na ďalších opatreniach ako súčasť komplexného multi – rezortného
prístupu ku kontrole tabaku. Tvorci politík, občianska spoločnosť a verejnosť môžu podniknúť
kroky, aby zaistili , že ich vlády prijatia unifikovaného balenia zobrali do úvahy.

Fakty o jednotnom balení
Záujem o jednotné balenia sa šíria po celom svete:
-

V decembri 2012 sa stala Austrália prvou krajinou na svete, ktorá zaviedla jednotné
obaly tabakových výrobkov
V roku 2015 boli prijaté zákony na zavedenie jednotného balenia - od mája 2016
Írsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Francúzska
Množstvo krajín sa nachádza v pokročilom štádiu zvažovania prijatia zákonov
zavádzajúcich jednotné štandardizované balenia tabakových výrobkov

Ciele kampane:
Svetový deň bez tabaku si kladie za cieľ:
-

-

Zdôrazňovať úlohu jednotného balenia ako súčasť komplexného, multi – rezortného
prístupu ku kontrole tabaku
Uľahčiť rozvoj politík členských štátov a globalizáciu jednotného balenia
a označovania tabakových výrobkov a obmedzenie ich reklamy, propagácie
a sponzorstva, aby postupne usilovali o zavedenie jednotného balenia tabakových
výrobkov
Podporovať členské štáty a občiansku spoločnosť pri obrane politických rozhodnutí
vedúcich k prijatiu zákonov o zavedenie jednotného balenia proti nežiaducemu
ovplyvňovaniu zo strany tabakového priemyslu

Zdroj: WHO Ženeva

Pripravilo: oddelenie výchovy k zdraviu RÚVZ Nitra

