ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ρόδος, 13.03.2019

Δελτίο Τύπου
Θέμα: «Ο Ι.Σ.Ρ στηρίζει ενεργά την προσπάθεια της ομάδας "Άκαπνη
καπνη Ρόδος"
Ρόδος"»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου με χαρά αποδέχτηκε την πρόταση της οργανωτικής ομάδας
"Άκαπνη Ρόδος", για να συμμετάσχει στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση – συζήτηση
για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού
αντικ
Νόμου στις επιχειρήσεις της πόλης μας, που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στο Ξενοδοχείο "Semiramis
Semiramis".
Αντικείμενο της εκδήλωσης
κδήλωσης είναι η εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος
στους δημόσιους χώρους, καθώς και ο τρόπος ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις βλαβερές
συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.
Η Ελλάδα βάσει πρόσφατων στατιστικών στοιχείων, κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε.
στον
ον αριθμό των καπνιστών (38,2% του γενικού πληθυσμού),
πληθυσμού) ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι

1

και τα δεδομένα σχετικά με το παθητικό κάπνισμα (το 52,3% των Ελλήνων εκτίθεται σε
παθητικό
ητικό κάπνισμα στη δουλειά, το 65,7% στο σπίτι, το 72,2% στα εστιατόρια και το 95,8%
στους νυκτερινούς χώρους διασκέδασης).
Οι επιχειρήσεις της πόλης μας που σέβονται και τηρούν τη
η νομοθεσία και τους ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ, δυστυχώς αποτελούν εξαίρεση κι όχι κανόνα.
Η συγκρότηση ενός πυρήνα συναδέλφων και συμπολιτών μας, αποτελεί ελπιδοφόρα
πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας
ντας έμπρακτα πως είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν πρακτικές
κινήσεις ενάντια στην κραυγαλέα απροθυμία της πολιτείας να εφαρμόσει τον νόμο κατά του
καπνίσματος,
ατος, με ολέθριο κόστος για τη δημόσια υγεία.
Καλούμε όλους τους φορείς και όλες τις οργανώσεις-συλλόγους
οργανώσεις
του Νησιού μας και φυσικά της
πόλης μας, να συμμετέχουν ενεργά στην σημαντική αυτή προσπάθεια.
Καλούμε όλους τους επιχειρηματίες να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για το καλό της δημόσιας
υγείας.
Καλή αρχή και γρήγορα αποτελέσματα για το καλό όλων μας.
Για τον Ι.Σ.Ρ.
Ο Πρόεδρος
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Ο Γεν. Γραμματέας
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Ερυθρού Σταυρού 14, Ρόδος ΤΚ 85131 /  22410 26422/  22410 78009
http://www.isrodou
isrodou.gr, med@isrodou.gr, ΑΦΜ 099472772 – Δ.Ο.Υ Ρόδου 7542

