Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Καπνίσματος 31 Μαΐου
2019
27-31 Μαΐου 2019: Εκστρατεία διαφώτισης και πρόληψης από την
ΑΑΕΚ - με σύνθημα «Μην Αφήσεις Τον Καπνό Να Σου Πάρει Την Ανάσα». Η
εκστρατεία, η οποία διοργανώνεται μέσα από το έργο της Εθνικής
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος της ΑΑΕΚ, θα
συμπεριλαμβάνει τη δημοσίευση ενημερωτικής αρθρογραφίας από ειδικούς,
τη δημόσια προβολή προληπτικού τηλεοπτικού σποτ στα ΜΜΕ, καθώς και
ραδιοφωνική εκστρατεία με σκοπό την προβολή της αναγκαιότητας εφαρμογής
της νομοθεσίας για τον έλεγχο του καπνίσματος στην Κύπρο, και των θετικών
συνεπειών από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας για την κοινωνία, οι
οποίες δεν προωθούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.

28 Μαΐου 2019: Διάσκεψη Τύπου ΠΑΣΥΚΑΦ – Παρουσίαση δράσεων
ομάδων ασθενών ΠΑΣΥΚΑΦ, σε συνάρτηση με τον κύριο παράγοντα κινδύνου
το κάπνισμα και τη σημασία της άμεσης διακοπής του καπνίσματος. Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, Συνεδριακή Αίθουσα Ωμέγα, 10:30 π.μ.

1 Ιουνίου 2019:

Εκστρατεία διαφώτισης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

(ΥΨΥ), του Υπουργείου Υγείας, στο Kings Avenue Mall στην Πάφο (10:0014:00). Στην εκδήλωση θα γίνεται ενημέρωση του κοινού με έντυπο υλικό και
μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα. Συμμετοχή ΠΑΣΥΚΑΦ με διανομή
φυλλαδίου για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στα παιδιά, άμεσα σε
παιδιάτρους και στο κοινό.

6 Ιουνίου 2019: «Μικρή Άρκτος», Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ΟΝΕΚ Βιωματικό εργαστήρι για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, "Ξεκίνα
την συζήτηση – όχι το τσιγάρο". Οι ομάδες θα αρχίσουν στις 6 Ιουνίου 2019 στις
18:00, θα είναι εβδομαδιαίες και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Συνολικά, θα
γίνουν 8 συναντήσεις και η συμμετοχή θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για περισσότερες
πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο τηλ.: 97 725204.

7 Ιουνίου 2019: Εκστρατεία διαφώτισης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
(ΥΨΥ), του Υπουργείου Υγείας, στο Πάρκο Ακρόπολης (15:00-19:00). Στην
εκδήλωση θα γίνεται ενημέρωση του κοινού με έντυπο υλικό και μετρήσεις
μονοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον στο Πάρκο Ακρόπολης θα υπάρχει
εξοπλισμός για δραστηριότητες παιδιών υπό εποπτεία γυμναστή. Συμμετοχή
ΠΑΣΥΚΑΦ και ΑΑΕΚ.

ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΝΑ ΣΟΥ
ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ…

