TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Světový den bez tabáku v Nemocnici Blansko v pátek 31.5.2019
Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován
jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u této
příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tématikou. Užívání tabáku je jednou
z celosvětově nejvýznamnějších příčin úmrtí a v současnosti je odpovědné za zabití jednoho z
deseti dospělých po celém světě. Jakákoliv podpora omezení či zákazu distribuce nebo
prodeje tabáku a současně osvěta populace o rizicích spojených s kouřením jsou proto velmi
potřebné. I proto Nemocnice Blansko podporuje Světový den bez tabáku a současně této akce
využívá ke zviditelnění ambulance pro léčbu závislosti na tabáku.
Kdy: pátek 31.5.2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
Kde: Nemocnice Blansko, 3. patro lůžkové části - plicní ambulance
Co vás čeká?
Odborné poradenství k otázkám kouření a jeho škodlivého působení na zdraví, poradenství
proč a hlavně jak přestat kouřit, ukázka zdravotnických prostředků a pomůcek k odvykání
kouření a nebude chybět možnost bezplatného spirometrického vyšetření plicních funkcí a
oxymetrické vyšetření koncentrace kyslíku v krvi (také bezplatně).
Nemocnice Blansko patří mezi centra pro závislé na tabáku. Pro všechny, kteří by chtěli
přestat kouřit a neví si s tím rady, nabízí blanenská nemocnice pomoc prostřednictvím
ambulance pro léčbu závislosti na tabáku. Nevyhovuje-li Vám termín kampaně, ale
chcete-li svoji závislost na tabáku řešit, je možné objednat se do ambulance pro léčbu
závislosti na tabáku na telefonním čísle 516 838 374 na vyhovující termín.
V současné době nabízí zdravotní pojišťovny příspěvek na léčbu odvykání kouření, a to
prostřednictvím svých benefitů. Více informací a případně potvrzení této léčby (dokladu) pro
čerpání příspěvku nabízíme v ambulanci taktéž.
Srdečně zvou organizátoři akce a vedení Nemocnice Blansko.
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