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Zach?cali?my do rzucania palenia [1]
Blisko 350 osób - m?odzie? i doro?li - wzi??o udzia? w dwudniowych (20-21 listopada 2019) obchodach
?wiatowego Dnia Rzucania Palenia, które odby?y si? w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii.
W ramach ?wiatowego Dnia Rzucania Palenia w ?CO odby?y si? dwa wydarzenia. 20 listopada ponad 100 uczniów
klas VII i VIII ze szkó? podstawowych w Mostkach, Czajkowie i Ostrowcu ?w. oraz klas I szkó? bran?owych w
Ch?cinach i Opatowie uczestniczy?o w spotkaniu edukacyjnym na temat szkodliwo?ci palenia tytoniu. Dr S?awomir
Ok?a, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi opowiedzia? m?odzie?y o zwi?zkach pomi?dzy
paleniem tytoniu a nowotworami regionu g?owy i szyi, zwracaj?c jednocze?nie uwag? na inne czynniki ryzyka.
Jadwiga Zapa?a, specjalista promocji zdrowia z Zak?adu Profilaktyki Onkologicznej przedstawi?a ryzyko
zdrowotne zwi?zane ze stosowaniem nowych form palenia, takich jak e-papierosy i papieros bezdymny. Dietetyk z
Centrum Dietetycznego Naturhouse zwróci? uwag? na zwi?zki pomi?dzy paleniem papierosów a utrzymaniem
prawid?owej masy cia?a. M?odzie? mia?a te? mo?liwo?? wys?uchania historii pacjenta po usuni?ciu krtani, który
bardzo sugestywnie przekonywa? m?odych ludzi, aby unikali wchodzenia w na?óg palenia, je?li zale?y im na
swoim zdrowiu.
21 listopada w holu ?CO odby?a si? akcja profilaktyczna „Rzu? palenie -chro? siebie, bliskich i ?rodowisko”,
skierowana do osób chc?cych zrezygnowa? z palenia. Do udzia?u w akcji zaproszono przedstawicieli
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach,
Wojewódzkiego O?rodka Medycyny Pracy oraz Centrum Dietetycznego Naturhouse, którzy wspólnie z
pracownikami Zak?adu Profilaktyki Onkologicznej ?CO wykonywali badania i prowadzili poradnictwo skierowane do
czynnych i biernych palaczy. W akcji uczestniczy?o ??cznie oko?o 350 osób.
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