
Kodeks ravnanja pri nadzoru tobaka za 

organizacije ustnega zdravja

SPREJELA Generalna skupščina FDI, septembra 2004 v New Delhiju v Indiji

September 2009

Singapur

Da bi dejavno prispevali k zmanjšanju porabe tobaka in vključili nadzor nad njim v program javnega 

zdravja na državni, regionalni in svetovni ravni, je priporočljivo, da ustne zdravstvene organizacije:

1. Spodbujajo in podprejo svoje člane da so njihovi vzorniki tisti, ki ne uporabljajo tobaka, in k 

spodbujanju kulture brez njega.

2. Ocenijo in obravnavajo vzorce porabe tobaka in nadzor nad njim svojih članov z anketami in 

uvedbo ustreznih politik.

3. Pripravijo prostore in dogodke brez tobaka in spodbudijo svoje člane, da storijo enako.

4. Vključijo nadzor nad tobakom na dnevni red vseh pomembnih kongresov in konferenc, povezanih 

z zdravjem.

5. Svetujejo svojim članom, naj paciente in stranke redno sprašujejo o porabi tobaka in 

izpostavljenosti tobačnemu dimu – z uporabo pristopov in najboljših praks, ki temeljijo na 

dokazih, ter svetujejo, kako prenehati s kajenjem in zagotovijo ustrezno spremljanje njihovega cilja

prenehanja.

6. Vplivajo na zdravstvene ustanove in izobraževalne centre na vključitev nadzora nad tobakom v 

učne načrte njihovih zdravstvenih delavcev, in sicer z nadaljnjim izobraževanjem in drugimi 

programi usposabljanja.

7. Aktivno sodelujejo na World No Tobacco Day   (vsako leto 31. maja).

8. Ne sprejemajo nikakršne podpore tobačne industrije – finančne ali drugačne – in ne vlagajo v 

tobačno industrijo ter spodbujajo svoje člane, da storijo enako.

9. Kadarkoli je mogoče, bodo organizacije dale prednost partnerjem, ki imajo politiko, ki navaja, da 

se vzdržijo sprejemanja kakršne koli podpore s strani tobačne industrije, finančne ali drugačne, ne 

vlagajo v tobačno industrijo, spodbujajo svoje člane, da storijo enako.

http://www.who.int/tobacco/wntd/en/


10. Prepovejo prodajo ali promocijo tobačnih izdelkov v svojih prostorih in spodbujajo njihove člane, 

da storijo enako.

11. Aktivno podprejo vlade v postopku, ki vodi k podpisu, ratifikaciji in izvajanju Okvirne konvencije 

Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka.

12. Namenijo finančne in/ali druge vire za nadzor nad tobakom, vključno z dodeljevanjem sredstev za 

izvajanje tega kodeksa ravnanja.

13. Sodelujejo pri dejavnostih nadzora tobaka prek strokovnih zdravstvenih omrežij.

14. Podprejo kampanje za javna mesta brez tobaka.


