
Προτάσεις του Nosmoke.gr σε δημόσια διαβούλευση στο Υπουργείο Υγείας (13/3/09)

    "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ"... ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  13 Μαρτίου 2009
    

  

Πραγματοποιήθηκε στις 13/3/09 «δημόσια διαβούλευση»(;;;) στο υπουργείο υγείας με
αφορμή την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς
δημόσιους χώρους από την 1η Ιουλίου 2009.

  

Παρευρέθησαν εκπρόσωποι της αντικαπνιστικής εκστρατείας της χώρας μας και εξέθεσαν
τις απόψεις τους ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί ο
καινούριος «αντικαπνιστικός»(;;;) νόμος.

  

    
    -    

Ο Πρόεδρος του Nosmoke.gr κ. Αλέξανδρος Φωτεινός  έθεσε στον εκπρόσωπο του
υπουργείου υγείας κ. Αλέξη Ζορμπά τα παρακάτω δύο ερωτήματα, στα οποία ουσιαστικά 
ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
:

    
    1. Στις 2 Ιουλίου που υποτίθεται πως θα εφαρμοστεί η απαγόρευση, αν πάω σε κάποιο
κλειστό μαγαζί και καπνίζουν ενώ απαγορεύεται θα τηλεφωνήσω φυσικά στο 100. Θα
έρθουν μέσα σε 10 λεπτά να κόψουν πρόστιμο στην επιχείρηση;   
    2. Και τι μέτρα έχετε λάβει για να αποτρέψετε τα φαινόμενα διαφθοράς των ελεγκτικών
οργάνων;   

  

Κάντε κλικ στον παρακάτω player για να ακούσετε την ομιλία του Αλέξανδρου Φωτεινού

                       

Ο κ. Φωτεινός δήλωσε πως το Nosmoke.gr είναι ιδιαίτερα σκεπτικό ως προς την
αποτελεσματικότητα που θα μπορούσε να έχει ένας νόμος με τέτοιες ελλείψεις και
παραθυράκια. Στη συνέχεια επεσήμανε τους τρόπους που έχουν αποδειχθεί παγκόσμια
επιτυχημένοι στον αγώνα κατά της μάστιγας του καπνίσματος και τους οποίους φυσικά η
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χώρα μας δε χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο παρά να τους αντιγράψει!!!

  

Και οι τρόποι είναι οι εξής:

    
    1. Ολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους χωρίς
εξαιρέσεις   
    2. Απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης προϊόντων καπνού  
    3. Αύξηση του αριθμού των ιατρείων διακοπής καπνίσματος και στελέχωσή τους με
εκπαιδευμένο προσωπικό   
    4. Κάλυψη του κόστους διακοπής καπνίσματος από τα ασφαλιστικά ταμεία και την
Πολιτεία γενικότερα   
    5. Γραφικές προειδοποιήσεις (εικόνες πνευμόνων κλπ) πάνω στα πακέτα των τσιγάρων  
    6. Να μη δίδονται άδειες λειτουργίας σε καταστήματα που πωλούν μόνο τσιγάρα  
    7. Να μην είναι οι Δήμοι αρμόδιοι για χορήγηση/ανάκληση αδειών λειτουργίας
μπαρ/εστιατορίων κλπ, αλλά κάποια κεντρική υπηρεσία με υγιή βέβαια λειτουργία   
    8. Υψηλά πρόστιμα στις επιχειρήσεις που παρανομούν  
    9. Αγωγή υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία ξεκινώντας από τα δημοτικά  
    10. Σοβαρή, μελετημένη, συντονισμένη αντικαπνιστική εκστρατεία (media, εκδηλώσεις
κλπ)   
    11. Να εστιαστεί η καμπάνια και στη διακοπή καπνίσματος από τους ενήλικους, γιατί
αυτούς αντιγράφουν οι ανήλικοι   
    12. Ενεργοποίηση της αστυνομίας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Να
υπάρχει άμεση επέμβαση και εφαρμογή ποινών στους παραβάτες.   

  

  

    
    -    

Ο εκπρόσωπος του www.nonsmokersclub.com  διάβασε ένα μήνυμα που έλαβε από άτομο
που υποφέρει σε χώρο εργασίας (Δημαρχείο) και όπου δεν μπορεί να πει τίποτε καθώς και
ο ίδιος ο Δήμαρχος καπνίζει ανενόχλητος!

  

Δεν έλαβε καμία απάντηση για το τι μπορούν να κάνουν άτομα που υποφέρουν από το
παθητικό κάπνισμα στους χώρους εργασίας (στους οποίους υποτίθεται ότι ήδη
απαγορεύεται το κάπνισμα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους).
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  Σχόλιο Nosmoke.gr:
Ας ελπίσουμε κάτι απ' τα παραπάνω να πιάσει τόπο στα αφτιά των αρμοδίων... Καθημερινά
πεθαίνουν άνθρωποι...
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