26 юни - Международен ден за борба с
наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици.
Този ден се отбелязва всяка година по решение на Общото събрание на ООН от 1987
г. На 26 юни е важно да се привлече вниманието на обществото върху сериозността на
проблема и разпространението му. Наркотиците “проникват” навсякъде и никой,
независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не
е предпазен от сблъсък с тях.
В световен мащаб дейностите свързани с отбелязване на този ден се изразяват найвече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на
наркотични вещества.
Мотото на кампанията тази година е „Първо слушайте!“ .Запознаването на деца и
младежи с проблема злоупотреба с наркотици е първата стъпка, която може да им помогне
да се развиват здравословно и безопасно.
Тийнейджерската възраст е критичен период от живота на човек за началото на
рисково поведение и употреба на психотропни вещества. Този ден напомня, че
превантивната работа трябва да е ежедневие, за да не пропуснем мига на колебание у
децата си. Необходимо е да се включат всички: семейството, училището и
професионалистите от различни институции, заели се с превенция на рисково поведение
на подрастващите.
С отбелязването на този ден се цели разпространение на разбирането, че
превенцията на употребата на наркотици е ефективна инвестиция в благосъстоянието на
нашите деца и младежи, семейства и общности. В основата на превенцията стои много
проста концепция: слушането и информираността.
По повод 26 юни - Международният ден за борба с наркоманиите,
Регионална здравна инспекция Разград, съвместно с Общински съвет по
наркотични вещества – Разград и РУО- Разград организира информационноскринигова кампания, която включи:
1. Провеждане на здравно-образователни мероприятия сред ученици от 8 до 11
клас на НПТГ“ Ш. Петьофи“ и ПГ ТС „Хр. Смирненски“ , гр. Разград :
✓ мултимедийна
презентация на тема
„Употребата на дизайнерски
наркотици- игра на руска рулетка“;
✓ филми по проект „Информирани и здрави“ –„Амфетамини“, „Марихуана“.

2. Измерване на въглеродния монооксид в издишания въздух и количеството на
карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с апарат „Smoker Lyzer”;
3. Предоставяне на здравно- образователни материали с
зависимостите към алкохол, тютюневи изделия и наркотични вещества;

информация

за

4. Участие на представител на РЗИ- Разград в кръгла маса на тема: „Доброто
взаимодействие между институциите в борбата с наркотиците“, организирана от Община
Разград и ОбСНВ- Разград на 15.06.2018 г.

Наркотикът не се пробва, той се започва!

