Bộ Y tế mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc
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Ngày 30/5/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Y tế; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y
tế; Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng
ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày
31/5.

Nghi thức thả bóng hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và hưởng ứng Tuần lễ Quốc
gia không thuốc lá (25/5 - 31/5)

Tham dự buổi lễ có, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, Ủy viên thường
trực Hội đồng quản lý liên ngành Quỹ PCTH của thuốc lá; đại diện lãnh đạo vào chuyên viên
một số Vụ,Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ; các Tổ chức quốc tế,
Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố, các
tổ chức phi chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí dự và đưa tin.
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GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cho biết: để huy
động sự tham gia đông đảo của cộng đồng và sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách
cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31/5 hàng năm là
Ngày Thế giới Không thuốc lá. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá, được
phép của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia tổ chức
Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5. Ngày 26/5 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ
chức Mít tinh với chủ đề “Thuốc lá và bệnh về phổi” với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương và các cơ quan trên
địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi Lễ, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế biểu dương Văn phòng
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Bộ Y tế, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng
chống tác hại của thuốc lá, góp phần tạo môi trường “Xanh- Sạch –Đẹp “ tại Cơ quan Bộ Y tế

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh,
Giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết: sử dụng thuốc lá là nguyên nhân
chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Trên toàn thế giới hàng năm có đến hơn 90% tổng số người người mắc bệnh ung thư phổi và
đến hơn 75% số ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là người hút thuốc lá.

Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá là 96,8%, một số trường hợp tử vong
do mắc các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở
Việt Nam, và một trong những nguyên nhân là do sử dụng thuốc lá cao. Hút thuốc thụ động còn
là nguyên nhân gây các bệnh về phổi đối với trẻ em. Hút thuốc thụ động từ khi còn nhỏ có thể
sẽ làm các em phải gánh chịu hậu quả về sức khỏe tuổi trưởng thành như làm tăng nguy cơ
mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên khi còn
nhỏ. Trên toàn cầu ước tính có đến 165.000 trẻ em chết trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô
hấp dưới vì hút thuốc thụ động”.

Chính vì vậy, được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua Quỹ phòng, chống tác
hại của thuốc lá, Bộ Y tế đã nỗ lực phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, các tỉnh, thành phố triển
khai công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Các hoạt động PCTH thuốc lá đang ngày càng
được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. Tại 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo
phòng chống tác hại thuốc lá. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung của phòng chống tác hại
thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào
quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Bộ Y tế

Link: http://www.moh.gov.vn/web/guest/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo/-/asset_publisher/vZJbYm
Qh1lGZ/content/bo-y-te-mit-tinh-huong-ung-ngay-the-gioi-khong-thuoc-la-31-5-va-huong-ung-t
uan-le-quoc-gia-khong-thuoc-la-25-5-31-5-
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