XVII Setmana Sense Fum
Del 24 al 31 de maig de 2016
Hospital de Viladecans
L’entorn és de tots, gaudim-lo sense fum

Programa d’activitats
Del 24 al 31 de maig
Difusió de campanyes sobre el tabac:
*Consultes Externes, Urgències i Edifici principal de l’Hospital.



Renovació de la campanya “Hospital lliure de fum de tabac”
Els fulletons d’educació sanitària dels expositors estaran dedicats a aquesta
tema:
· Guia pràctica per a deixar de fumar
· El tabac, deixem-lo estar
· Jo prefereixo la salut, per això no fumo
· El tabac, ben lluny
· Vull créixer sense fum. Una guia per a pares i mares



Projecció a les televisions de l’hospital d’un vídeo específic sobre el
tabaquisme, alternat amb la programació habitual.
Vídeo: Estàs pensant a deixar de fumar?
Càpsules amb els lemes de la Setmana



Lliurament de punts de llibre “Espai lliure de fum” als pacients que
ingressin a l’hospital (admissions) i en els punts d’informació de
l’hospital.



Participació en una enquesta sobre temes relacionats amb el tabac,
promoguda per la Xarxa (professionals)

Dimarts 31 de maig – DIA MUNDIAL SENSE TABAC
Taula informativa sobre el “Dia Mundial sense Tabac”:
*Recepció de l’edifici principal, de 9.00 a 14.00 hores.




Difusió d’informació sobre el tabaquisme i com deixar de fumar.
Mesura dels nivells de cooximetria als usuaris i acompanyants.

Actuació informativa del Cos de Mossos d’Esquadra (Comissaria de Districte,
Viladecans) al recinte exterior

Institut Català de la Salut
Avinguda de Gavà, 38
08840 Viladecans
Tel. 936 590 111
Telefax 936 590 612
www.viladecanshospital.cat

Aprofitem per demanar a tots els professionals i ciutadans en general que
s’adhereixin i col·laborin en la campanya
“Centre i recintes sanitaris sense fum del tabac”
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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