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“JOVES LLIURES DE TABAC”.

El Dia Mundial sense Tabac ha de servir per recordar els riscos per a la salut que ge-
nera el consum de tabac i també per a destacar la importància de les polítiques efica-
ces per reduir el consum de tabac i de promoció de la salut. 

Els centres adherits a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum donen suport a aques-
ta iniciativa de la Organització de la Salut i organitzen activitats per a fer-ne difusió. 
Trobareu en aquest document una mostra i totes les iniciatives a www.xchsf.com

LEMA DE LA OMS 2008

+ info al web de la OMS

http://xchsf.com/
http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/announcement/es/
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Hospital de la Santa Creu Jesús– Tortosa
 
Missatges de promoció de la salut amb nens 5-7 anys
Althaia Bages 
Activitats als centres d’ensenyament
Activitats a les ABS
Activitats de sensibilització a l’hosteleria

Hospital de Campdevànol 

Decoració Hospital i obsequi de gerveres
Col.locació cartells
Obsequi xupa-xups
Concurs internacional UICC
Mostra de dibuixos
Difusió premsa

Hospital General de Vic 

Sessió amb el filòsof Carles Capdevila
Pla d’abordatge del tabac a Osona
Hàbit tabàquic a l’hospital, “Enquesta 07”

Consorci Maresme 
Concurs de fotografia
ICO Hospitalet 
Entrega de Chupa Chups® 
Cooximetríes

Sant Joan de Déu 

Sessió clínica 30 de maig
Circular informativa 
Entremès i Intranet
Mostra dibuixos “Joventut sense tabac”
Gags “Contra el tabaquisme en la joventut”

Hospital Clínic 

Sessió: ELS JOVES i EL TABAC
Hospital Sant Joan de Reus 
Concurs
Ràdio Tasta
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Hospital Santa Maria (Lleida) 

Concurs de dibuix juvenil
Cooximetríes
Entrega de caramels a canvi de tabac
Consells per deixar de fumar
Intervencions en mitjans comunicació

H. Germans Trias i Pujol
 
Distribució nous tríptics i cartells
Estand informatiu a l’entrada 
Cooximetríes

Hospital de Granollers
 
Concurs fotografia digital
Medicions monòxid de carboni
Test de Fägerstrom
Difusió programa PDT

Hospital General d’Hospitalet 

Taulell a l’entrada amb informació sobre deshabituació tabàquica
Mesures de cooximetria voluntàries 
Intercanvi cigarretes trencades per regals 
Missatge difòs per megafonia del centre i mitjans comunicació
Salvapantalles als ordinadors i adhesius



Institut Català d’Oncologia
Avinguda Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Amb el suport de


