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Lema de la OMS 2016
En ocasió del Dia Mundial Sense
Tabac 2016, l’OMS fa una crida
a tots els països perquè es preparin per a l’empaquetat neutre
dels productes de tabac.
L’empaquetat neutre és una
important mesura de reducció
de la demanda que disminueix
l’atractiu dels productes de tabac, restringeix l’ús dels paquets
de tabac com a suports per a
publicitar i promoure el tabac, limita l’empaquetat i etiquetatge
enganyosos i augmenta l’eficàcia
de les advertències sanitàries.
El que es pretén amb l’empaquetat neutre dels productes de tabac és restringir o prohibir l’ús de logotips, colors, imatges de marca o informació promocional sobre l’envàs, excepte els noms de la marca i del producte,
que s’han de presentar en un color i tipus de font estàndard.
Dades sobre l’empaquetat neutre


L’interès pel empaquetat neutre va en augment a tot el món:



Al desembre de 2012, Austràlia es va convertir en el primer país que va aplicar plenament l’empaquetat neutre.



El 2015, Irlanda, el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i França van aprovar lleis per donar
efecte a l’empaquetat neutre a partir de maig de 2016.



Diversos països es troben en una etapa avançada pel que fa a la consideració de l’adopció de lleis
sobre l’empaquetat neutre.

Objectius de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac 2016


Subratllar el paper de l’empaquetat neutre com a part d’un enfocament integral i multisectorial del
control del tabac.



Facilitar la formulació de polítiques pels estats membres i la implantació mundial de l’empaquetat
neutre proporcionant informació significativa, convincent i persuasiva.



Encoratjar els Estats Membres a reforçar les mesures i restriccions relatives a l’empaquetat i l’etiquetatge, en particular pel que fa a la publicitat, la promoció i el patrocini, a mesura que avancen cap a
l’adopció de l’empaquetat neutre de manera gradual.



Donar suport als estats membres i la societat civil en els seus esforços contra la ingerència de la indústria tabaquera en els processos polítics que condueixen a l’adopció de lleis sobre l’empaquetat
neutre.
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Els hospitals de la Xarxa
a la Setmana Sense Fum
Com cada any des de la Xarxa s’ha animat als
hospitals que en formen part a celebrar el Dia
Mundial sense Tabac el 31 de maig. Diverses
entitats i coordinats amb l’Agència de Salut
Pública de Catalunya han volgut compartir
aquesta diada amb activitats que reforcin el
missatge comú i arribin amb més impacte i a
un sector més ampli de la població.
Aquest any 2016 la Xarxa ha proposat celebrar la Setmana Sense Fum del 24 al 31 de
maig. Les entitats implicades de manera conjunta han sigut: la Xarxes Catalanes d’Atenció
Primària Sense Fum i la nostra d’Hospitals
sense Fum, la Xarxa d’Universitats Saludables, el Consell de Col·legis de Farmacèutics,
la Societat Catalana de Salut Laboral, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i les Diputacions.
A tal efecte, s’ha creat un web de la XVII
Setmana Sense Fum a on trobar propostes
d’activitats i materials específics d’aquesta
campanya (també d’altres materials sobre
tabaquisme).

XVII Setmana sense Fum

# ssfcat16

del 24 al 31 de maig de 2016

Junts és més fàcil! 3 punts clau:

L’entorn és de tots,

gaudim-lo sense fum!

Centre Poliesportiu

Passo de fumar!

I tu?

de fumar,
Decideix-te a deixar

avui és el dia

Descarrega-te’ls!

S’ha editat un pòster commemoratiu amb tres lemes que unifiquen els missatges de les diferents entitats
participants:
•

L’entorn és de tots, gaudim-lo sense fum!

•

Passo de fumar, i tu?

•

Decideix-te a deixar de fumar, avui és el dia

Una activitat d’aquesta Setmana Sense Fum, que ja es porta fent altres anys a Atenció Primària, ha estat la
realització d’una enquesta per conèixer l’opinió de la població en general sobre temes de tabaquisme. Posteriorment mitjançant una nota de premsa es van difondre els resultats de l’enquesta, que es van presentar
durant el balanç dels deu anys d’aplicació de la Llei 28/2005 i les seves modificacions.
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Benito Menni CASM
Amb motiu del dia internacional sense fum i dintre
de les activitats programades com a membres de la
XCHsF, a Benito Menni CASM hem organitzat tot un
seguit d’intervencions amb professionals, pacients i
famílies, coordinades des del grup promotor de XCHsF
de Benito Menni i amb la col·laboració d’infermeres,
educadors socials, terapeutes ocupacionals de les
àrees de rehabilitació i Discapacitat intel·lectual.
La programació va ser la següent:
10:30h XERRADA INTERACTIVA:

A la sala d’actes de l’hospital els metges de familia, un infermer i 3 pacients de l’àrea de rehabilitació han fet
una xerrada interactiva explicant els programes de deshabituació, temés d’interès relacionats amb el tabaquisme i experiències personals.
11:15h GIMKANA:
Els terapeutes ocupacionals, educadores socials i pacients voluntaris han organitzat una gimkana per treballar la educació sanitària i els riscos de fumar. Treballem la capacitat pulmonar, conseqüències nocives; dents,
dits, roba...
12:15h JOCS ESPORTIUS:
A les pistes esportives de l’hospital es realitzen partits
de futbol i jocs lúdic. Organitzat pel mateix equip de terapeutes, educadors i pacients voluntaris. En finalitzar
la sessió petit piscolabis amb refrescos.
15:30h TALLERS:
A la sala d’actes de l’hospital es realitzen diferents tallers relacionats amb la temàtica (beneficis en deixar de
fumar, barreres, riscos). Creació d’un eslogan de la jornada i pintada de samarretes amb aquest slogan.
Sessió de Z-umba /ball amb tots els assistents per motivar a activitats saludables.
17:30 Finalització Jornada / Agraïments.
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Des de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona s’han
portat a terme una sèrie d’activitats pensant en el dia
Mundial contra el tabac. Les activitats han anat dirigides a conscienciar a la població dels risc del tabac i
fomentar la motivació per la deshabituació.
Les activitats proposades han estat un èxit de participació, implicant tan a pacients, usuaris d’Hospital de
dia i treballadors.
- Manualitats: Elaboració de maqueta i pòster gegant
informatiu per l’entrada del centre. Els usuaris de
l’Hospital de dia durant part del mes d’abril i maig han
anat confeccionat diferents collages representatius
d’hàbits de vida saludable i eslògans motivacionals
per deixar el tabac amb frases i recomanacions.
- Debat: A finals d’abril s’ha realitzat una sessió debat
amb els usuaris d’Hospital de Dia per parlar de l’habituació tabàquica. La sessió s’ha fet en format experiencial o vivencial on els participants explicaven vivències
personals i participaven activament en la confecció de
les activitats pel dia Mundial contra el tabac.
- Taula informativa: El dia Mundial contra el tabac va
estar representat per una taula informativa presidida
per usuaris d’Hospital de dia. En aquesta taula es podia trobar material informatiu, enquestes sobre hàbit
tabàquic que s’oferia als interessats.
- Exposició de collage i manualitats: Durant tot el mes
de maig hem gaudit d’una exposició dels collages i
manualitats que s’han col·locat en llocs estratègics del
centre amb l’objectiu de fer el màxim de difusió per
arribar al major públic possible.
Totes les activitats han
registrat un bon nivell de
participació i entusiasme
fent que el dia Mundial
contra el tabac es traduís
en la festa per a la salut.w
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• Concurs de fotografia entre els alumnes d’ESO del Centres Educatius d’Igualada.
• Exposició de les fotos guanyadores dels concursos anteriors al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada.
• Al programa de Ràdio Igualada (103.2 FM) s’emetrà una píndola amb el CSA. Hi haurà el Grup de Tabac de
l’ABS Igualada Nord.
• Exposició de dibuixos elaborats pels usuaris del Centre de Dia de Salut Mental del CSA amb motiu del DM
sense fum.
• Mural sobre el tabac al vestíbul de l’ABS Igualada
Nord elaborat pel personal de l’ABS.
• Exposició “La Fàbrica de Fum” elaborada pels usuaris del Centre de Dia de Salut Mental al vestíbul de
l’Hospital.
• El 31 de Maig hi haurà una taula informativa de l’Associació Contra el Càncer (AECC) al vestíbul de l’Hospital.
• La Fundació Sanitària Sant Josep intercanviarà cigarretes dels seus usuaris per caramels.
• “Saps quina edat tenen els teus pulmons?” Informació sobre els diferents recursos que es disposen per
quan es vol deixar de fumar.
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Aprofitant el dia mundial
sense fum es va publicar
una notícia al blog de pediatria de la Corporació incidint
en el tabaquisme passiu i
en com deixar de fumar.
També es van penjar pòsters a les entrades dels hospitals , i logo a la intranet de
la corporació de la setmana
sense fum per tots els treballadors.

Consorci Sanitari Integral
Les activitats que es van celebrar al Consorci Sanitari Integral en
motiu del Dia Mundial Sense Fum 2016 van ser:
• Taules informatives a tots els hospitals i CAPs del CSI, amb
bescanvi de pomes per cigarretes i cooximetries.
• Entrega de premis del programa “Deixa de Fumar amb Salut
Laboral”.
• Activitats relacionades amb el tabac a les Residencies geriàtriques amb bescanvi de pomes per tabac.
• Canvi d’estovalles tant a les cafeteries com a hospitalització
per una dedicada a canviar el tabac per unes postres més saludables.
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1- Cartell i exposició de material gràfic
Realitzada pels usuaris de l’hospital de Dia
d’Adults i d’Infatojuvenil i aguts del Servei de
Salut Mental i Addiccions, amb temàtica relacionada amb el tabaquisme: ”El que pots
arribar a fer si deixes de fumar”.
Lloc: Hall principal de l’Hospital de Mataró.
Dia: del 30 de maig al 6 de juny.
2- Presentació audiovisual
Dia: 31 de maig
Lloc: TV del hall principal de l’Hospital de
Mataró.
3- Taula informativa amb mesuradors de CO
Taula informativa sobre tabaquisme, realització de mesures de monòxid de carboni (cooximetries), test de
dependència i lliurament de resultats per a usuaris i professionals.
Dia: 31 de maig
Llocs: - Hospital de Mataró al hall principal, de 9:30 a 13:00.
- Hospital de Mataró al menjador només per a professionals.
4- Distribució de material gràfic (punts de llibre, fulletons, adhesius...)
Llocs: Centres del CSdM.
Hora: De 9.00 a 14.00 hores
A tots els centres del CSdM on s’intervé: Hospital de Mataró, ABS Cirera Molins, ABS
Mataró Centre i Antic Hospital de Sant Jaume. S’ha creat un punt de llibre expressament per a la ocasió.
5- Aula respira: Sessió de formació sobre tabaquisme i deshabituació dirigida a pacients amb malalties respiratòries.
Lloc: Hospital de Mataró (Aula d’Activitats)
Dia/Hora: 31 de maig de 16.00 a 18.00 hores.
Presentat per Pilar Ortega, metgessa del Servei de Pneumologia de l’Hospital de Mataró i Carme Josep, infermera del Servei de Pneumologia.
6- Activitats als Instituts de secundària des dels ABS durant la Setmana Sense Fum
IES Damià Campeny. Taula informativa sobre tabaquisme i cooximetria. Realitzat pel
Servei d’Infermeria de l’ABS Mataró-Centre.
IES Dosrius. Taller sobre prevenció cànnabis i tabac per alumnes de 4art ESO. Realitzat per Antoni Casanoves, metge de l’ABS d’Argentona.
7- Taller tabaquisme per pacients Hospital de Dia Infantojuvenil
Lloc: Hospital de Dia Infantojuvenil
Dia: 2 de juny
Presentat per Margarita Cano. Psicòloga clínica. Centre d’Atenció a les Drogodependències. Salut Mental i Addiccions.
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1. Difusió de l’enquesta al Comitè de
Seguretat i Salut de la nostra organització i la seva participació en l’enquesta.
2. Divulgació a través de salvapantalles durant tota la setmana a tots els
ordinadors de l’organització amb el
lema d’enguany.
3. Divulgació a través de salvapantalles d’informació com deixar de fumar
i informant també de l’ajuda del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
de la nostra organització als professionals que vulguin deixar de fumar.
4. Cartells informatius a l’entrada del centre i amb expositors a totes les unitats assistencials.
5. Flyers a l’entrada del centre i a totes les unitats assistencials.
6. Notícia a la nostra pàgina web a partir del 12 de maig i sense caducitat: www.cssv.es

Hospital St Joan de Déu de Martorell
Es va posar una taula amb material divulgatiu i una
pantalla amb les càpsules i el bits que es reproduïen
de forma continuada de 6:00 a 21:00 a l’entrada de
l’Hospital. A més es van realitzar dues xerrades a
l’Escola Juan Ramón Jiménez (31 de maig) i a l’Escola Els Convents (7 de juny) sobre els efectes nocius
del tabac i la importància de prevenir-ne la iniciació. Les xerrades es van adreçar a estudiants de sisè
(12 anys), els quals van realitzar moltes preguntes al
voltant de la cigarreta electrònica.
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L’Hospital de Figueres ha repartit 255 pomes per sensibilitzar la població dels perjudicis del tabac. L’activitat
ha estat possible gràcies a la col·laboració de la cooperativa Frutícola Empordà, que ha fet donació de la
fruita, i als estudiants d’infermeria de la Universitat de Girona i d’auxiliar d’infermeria de l’Institut Alexandre
Deulofeu, que han participat activament en la campanya.
Diferents pacients del centre i els seus familiars s’han apropat a les tres taules informatives situades a les entrades de l’hospital: accés a hospitalització, edifici est i Consultes Externes. S’han informat dels beneficis de
deixar de fumar i de diferents ajudes i formes d’assessorament que tenen a l’abast com els Centres d’Atenció
Primària (CAP), CatSalut o diferents App, entre d’altres. Les cigarretes que s’han intercanviat per pomes han
estat destruïdes en el mateix moment.
També s’han realitzat una 50ena de proves, entre cooximetries i espirometries bàsiques, dos exàmens que
respectivament, determinen l’exposició al fum del tabac i la capacitat pulmonar, que està disminuïda en
persones amb hàbit tabàquic.
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La principal activitat que ha dut a terme enguany la Comissió Hospital Sense
Fum de l’Hospital de Figueres (Fundació Salut Empordà) són les taules informatives per aquelles persones que estan interessades a deixar de fumar.
Enguany s’han incrementat els punts informatius, passant d’un a tres. Les taules s’han situat a les entrades de l’hospital i s’ha realitzat:
- Intercanvi de pomes per cigarretes
- Informació als usuaris: orientació, lliurament de fulletons, difusió de vídeos a
cada taula
- Realització de cooximetries i espirometries a persones fumadores. Un equip
rotava per les tres taules.
Pel que respecta a la comunicació han dut a terme:
- Pàgina de salut sobre el tabaquisme i els seus riscos
- Dues notes de premsa (pre i post) que hem difós als mitjans locals i provincials
- Dues entrevistes: SER Girona i Empordà Televisió
- Difusió a la intranet de l’FSE
- Publicació a la pantalla d’Urgències

Fundació Sanitària de Mollet

L’Hospital de Mollet ha acollit durant tot el matí grups de joves de
diferents escoles del municipi que
han participat de la formació, activitats lúdiques i un experiment sobre el tabaquisme en el Dia Mundial Sense Tabac.
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Prop de 170 nens i nenes han participat d’un programa d’activitats que ha inclòs un experiment
per veure els efectes nocius per als pulmons del
tabaquisme; una exposició de dibuixos realitzats
pels propis joves; una mostra de fotografies sobre el tabac i reflexions que els nois i noies han
volgut escriure i una sessió formativa sobre la
composició d’una cigarreta i els efectes negatius
de fumar.
Paral·lelament, la ciutadania ha pogut apropar-se a una
taula informativa sobre el tabac amb diferent material
divulgatiu i amb l’obsequi de manualitats realitzades pels
avis i àvies de la Residència Santa Rosa i la Residència
Pedra Serrada de Parets.
D’altra banda, des de dimarts passat i fins avui s’ha realitzat una enquesta anònima per a professionals i persones usuàries sobre el tabaquisme ubicada a diferents
indrets de l’Hospital d’Aguts.
L’Hospital Sociosanitari també s’ha sumat al Dia Mundial
Sense Tabac amb la realització de les enquestes, una taula informativa i manualitats realitzades per les persones
usuàries de l’Hospital de Dia.

Hospital Universitari General de Catalunya
Hospital Universitari Sagrat Cor
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Activitats realitzades a l’Hospital Comarcal Amposta:
• Pòsters
• Taula informativa amb tríptics
• Cooximetries i/o espirometries
• Test de Fagerstrom i Richmond
• Cost i cigarretes fumades
• Tall de coc per als pacients i acompanyants
• Curs d’Intervenció Breu en Tabaquisme
• Vídeos sobre tabaquisme actiu i passiu
• Obsequi als 159 professionals que van participar en
l’enquesta de la Setmana Sense Fum

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona
A l’hospital de Sant Pau i Santa Tecla
de Tarragona, enguany s’ha celebrat la
setmana sense fum amb les següents
activitats:
- Es van dissenyar unes xapes i imans
commemoratius de la “Setmana sense
fum” aprofitant les imatges suggerides
des de la XHCsF i adjuntant el logo del
nostre centre i es van repartir entre el
personal del centre.
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- El dimarts dia 29 es va muntar una taula informativa al hall del centre, identificada amb
un pòster amb la imatge suggerida per part
de la Xarxa per commemorar la data, des de
la qual dues infermeres oferien consell per
deixar de fumar tant a pacients, visitants i
professionals. Es va fer assessorament personalitzat, repartiment de tríptics, fulletons,
xapes, imans i enganxines informatives, així
com la realització de cooximetríes i una petita
recollida de dades de les persones fumadores
que ens van demanar informació, que inclou
grau de tabaquisme, valoració de la fase de
cessació i grau de dependència física per la
nicotina.
La participació va ser notable, i aquest any
van ser mes nombroses les consultes per part
de fumadors decidits a deixar el tabac i que
volien orientació per començar, a les quals es
va fer assessorament i derivació a la consulta
específica de deshabituació del tabac.

Hospital de Viladecans
La XVII Setmana Sense Fum s’ha desenvolupat enguany del 24 al 31 de maig (Dia Mundial Sense Fum).
Durant tota la Setmana, a l’Hospital de Viladecans s’han fet les següents accions:
1. Difusió de la campanya sobre tabaquisme i els seus efectes.
a. Fulletons als expositors.
b. Projecció del vídeo Estàs pensant a
deixar de fumar, a les pantalles.
c. Projecció de les diferents càpsules informatives a les pantalles.
d. Lliuraments de punts de llibre als pacients que ingressen i distribució dels mateixos en diferents punts d’informació.
e. Distribució d’octavetes amb delimitació del recinte.
f. Col·laboració en passi de l’enquesta
sobre empaquetament genèric i d’altres
aspectes relacionats amb el tabaquisme,
dissenyada per la Xarxa.
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g. Col·locació d’un pop-up, a totes les pantalles (mesura territorial): aquest es mantindrà després de la Setmana, traient la referència a aquesta.
2. Dia mundial (31/5)
a. Taula informativa a la recepció amb informació sobre l’abordatge al territori i mesures
de cooximetria.
b. Actuació informativa del Cos de Mossos
d’Esquadra de la Comissaria de Viladecans.

Hospital Comarcal del Pallars
Les activitats realitzades a l´ Hospital Comarcal del Pallars de
Tremp en la XVII Setmana sense
Fum ha estat a nivell intern dels
treballadors:
Carta informativa al Comité de Direcció del seu objectiu i lemes
Carta informativa tant al Comité
de Direcció com als treballadors
per a participar en l´enquesta i
difusió de la Guia 2016 i díptic informatiu.

Hospital del Vendrell
La Comissió Hospital sense Fum ens va explicar la seva experiència de la següent manera:
Aquest any hem volgut modificar l’estratègia d’apropament tant als treballadors com als usuaris de l’Hospital
del Vendrell.
Què hem fet?
Normalment, posàvem un taula informativa a la porta de consultes externes per tal de poder donar informació sobre l’hàbit del tabac tant a usuaris com a treballadors, però era molt difícil poder accedir a ells. Així
que aquest any hem pensat (si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya anirà a Mahoma!) i hem agafat
un carret amb tot un plegat de cartells, tríptics informatius, enganxines, etc i ens hem passejat per tot els
serveis i sales d’espera de l’hospital enganxant cartells i donant informació a tots aquells fumadors i persones
interessades en el tema.
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Què els hi hem comunicat?
Hem donat consells de com preparar-se per deixar de fumar. Hem animat als treballadors per a què aconsellin als usuaris fumadors per a què donin el pas de deixar de fumar. Hem informat de l’existència d’una
consulta d’infermeria al CAP per poder ajudar-los. Hem felicitat per la gran proesa de molts ells de què hagin
deixat de fumar.
De l’experiència del dia què hem tret?
Una de les coses que més ens han sorprés és que cada vegada més hi ha gent que ha deixat de fumar. Molts
treballadors grans fumadors, ho han deixat. I els que són fumadors, s’estan mentalitzant de què ho han de
començar a deixar. Altres vegades, la majoria estaven molt tancats en deixar-ho. Ara veig més predisposició.
Quan fèiem coincidir la visita en els moments de relax dels treballadors, hem portat una conversa interessant
sobre el tabaquisme (que és un dels objectius del Dia Mundial, el fer pensar i recapacitar a la gent sobre el
tema) on fluien les experiències dels ex-fumadors sobre com van deixar de fumar i com animaven als fumadors a què és possible deixar de fumar encara que ho vegin impossible.
Ha sigut una bonica experiència!

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va voler
commemorar el Dia Mundial sense Tabac col·locant
un estand informatiu davant l’entrada del centre.
L’objectiu era donar a conèixer els efectes nocius
que té el fum i el consum del tabac. També es convidava a tothom a fer-se una cooximetria, per tenir
una dada objectiva de les conseqüències a curt termini de fumar. En total es van realitzar 71 cooximetries, de les quals 36,6% va sortir que tenien 0 de
moòxid de carbó, un 12,6% tenien < de 10 i un 32%
tenien valors > de 10.
A més a més, mitjançant les pantalles de televisió
informatives que tenim a les diferents sales d’espera de l’Hospital vam emetre durant aquella setmana un vídeo extret del CatSalut que explicava ‘com
deixar de fumar’.
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Hospital de l’Esperit Sant
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Hospital Trueta
A l’Hospital Trueta els actes es van concentrar el Dia Mundial sense Tabac,
quan a l’exterior del centre es van canviar cigarretes per pomes, representant
el canvi d’un hàbit tòxic a un de saludable.
Als usuaris que es van voler acollir se’ls
va convidar també a passar pel vestíbul
de l’hospital, on professionals del Servei de Pneumologia van informar de les
diferents fórmules que ofereix l’ICS Girona per ajudar-los en la deshabituació
(consultes mèdiques i sessions grupals),
a més de fer cooximetries i espirometries.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Ahir, com ja fa 16 anys, vam fer una taula informativa al hall de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus
per donar informació als pacients. Es van fer test de fagerstrom per valorar la dependencia, es van realitzar
carboximetries, es va repartir informació escrita i també es va fer consell minim a aquelles persones fumadores que ho desitjaven. A més, aquells que ho demanaven, se’ls derivava al seu referent en tabaquisme,
depenent del lloc on vivien. També es van repartir caramels.
Dues infermeres van ser les encarregades de donar la
informació a la taula.
D’altra banda, també es va exhibir el cartell guanyador
del concurs, que es realitza cada any a l’institut de la
Selva del Camp en motiu del dia mundial sense tabac.
A més vam realitzar entrevistes per diferents mitjans
de comunicació: el diari Reus digital, El Punt avui, canal Reus TV i telenotícies comarques de TV3.
Com cada any, va ser una jornada molt gratificant.
A més aquest any, més persones s’han interessat per
realitzar carboximetries.
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Dintre el marc de la XVIII Setmana sense Fum (24 al 31 de
maig), la Comissió Promotora Hospital Sense Fum ha organitzat un seguit de diferents activitats.
Amb el suport d’infermeria s’han recollit enquestes sobre
l’opinió al voltant del tabac de persones majors de 18 anys.
El dia 31 de Maig, per celebrar el Dia Mundial sense Tabac
es van instal·lar taules d’informació als ciutadans sobre els
perjudicis de l’hàbit tabàquic, i es va donar consell mínim a
pacients i familiars fumadors. Es va aprofitar per repartir un
tríptic amb un qüestionari referent al tabaquisme, dissenyat
per les infermeres de la Comissió.
Com en altres ocasions es van intercanviar cigarretes per diferents obsequis, tots relacionats amb la deshabituació del
tabac.
Aprofitant el lema L’entorn és de tots, gaudim-lo sense fum!
es va organitzar la Marxa Nòrdica, Sense Fum el dissabte 28
de maig, amb la col·laboració de l’equip de la Marxa Nòrdica
de l’Hospital Sant Rafael. A l’entrega de bastons es va regalar
a tots els participants un mocador distintiu de la marxa.
La marxa va tenir una durada
de 1h 30m, amb un recorregut
de 3,15 Kilòmetres, i va comptar amb la participació de 60
marxadors que van arribar fins
a la Font del Bacallà, a on es pot
arribar des de la carretera de la
Rabassada per un camí boscós.
A la l’arribada de la caminada,
els participants van entrar en
un sorteig i van reposar forces
amb un pica-pica i refrescos.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Les activitats realitzades van ser:
- Taula informativa Dia Mundial sense Tabac al vestíbul
de Sant Quintí. Professionals experts en la deshabituació del tabac van informar sobre patologies relacionades amb el consum i els tractaments existents per
deixar de fumar. Si ets fumador, vés-hi i fes-te la prova!
- Videocàpsules informatives sobre el tabac a les pantalles de les sales d’espera.
- Presentació i videocàpsules del Dia Mundial sense
Tabac a les pantalles tàctils dels braços articulats de
les habitacions de pacients.
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Dins el marc d’actuacions previstes per commemorar el Dia
Mundial sense Tabac des de
l’Hospital de la Santa Creu de
Jesús–Tortosa s’establirà un
punt informatiu al vestíbul de
l’hospital que es mantindrà
durant tota la setmana. En ell
es podrà trobar informació relacionada amb el tabaquisme
i també es podrà visitar la IX
exposició de cartells contra el
tabaquisme. En aquesta edició
els participants han estat els
alumnes de 5è de l’Institut Escola Daniel Mangrané.
Paral·lelament, el mateix dia 31 de maig, s’ha establert una dinàmica per treballar en alguns dels centres que
l’alumnat ha rebut durant aquest curs acadèmic tallers de prevenció de tabaquisme. Els centres on s’establirà
la dinàmica per valorar la interiorització de les informacions presentades als tallers són l’Institut Cristòfol
Despuis, Institut de les Teresianes i Institut–Escola Daniel Mangrané de Jesús. Aquesta dinàmica es bassa en
plasmar en un format que se’ls facilitarà els danys que fa el tabac al cos humà, un cop finalitzada aquesta
activitat i sense tenir cap més informació al respecte en el propi centre educatiu s’exposarà els danys de tabac al cos humà, on podran valorar el resultat del seu propi full. Unint tots el fullets impartits s’ha dissenyat
per cada centre educatiu que aparegui una cigarreta tatxada, amb totes les implicacions que suposa per al
cos humà.
Aquesta activitat està organitzada conjuntament entre el Hospital de la Santa Creu de Jesús, CAS Tortosa i el
programa Salut Escola dels instituts esmentats.

Hospital St Joan de Déu, Esplugues
Per conmemorar el Dia Mundial sense Tabac, el grup de treball Hospital Sense Tabac va organitzar una sessió
clínica sobre l’hàbit tabàquic a l’Hospital.
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A més, al llarg de tota la setmana els Pallapupes van
fer a diferents espais del centre gags còmics sobre el
tabaquisme i els halls del segon i tercer pis de l’Hospital Infantil van acollir una mostra de dibuixos que
sobre aquest tema han fet els nens ingressats per
sensibilitzar als pares que fumen sobre la importància que deixin aquest hàbit per la seva pròpia salut i
perquè els seus fills no siguin fumadors passius.
D’altra banda els voluntaris de l’hospital van distribuir un tríptic divulgatiu i una enquesta sobre l’hàbit
tabàquic i la seva deshabituació als pares fumadors i
no fumadors ingressats en el centre i a CCEE.
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Institut Català d’Oncologia, l’Hospitalet
A l’ICO vàrem organitzar el dia 31 de maig unes taules informatives, amb materials impresos i vídeos de divulgació, i espirometries i carboximetries per a les persones interesades.
També es vàren donar a conèixer els guanyadors del concurs
“Deixa-ho i guanya” per als treballadors del’ICO i empreses del
nostre entorn. De les 24 persones que van deixar de fumar,
16 segueixen abstinents i, per sorteig, una de elles i la persona
de suport que l’ha acompanyat, han guanyat dues “tablets”,
a banda del guany en salut i la satisfacció de deixar de fumar.
Hem preparat i distribuït un vídeo divulgatiu sobre l’empaquetat neutre del tabac el tema estrella proposat per l’OMS per al
Dia Mundial. Els vídeos estan al nostre Canal de YouTube i els
fitxers també es poden descarregar del web www.icoprevencio.cat/uct
Aquests dies també hem participat en xerrades,
dirigides tant a professionals sanitaris com a la
població:
•“Intervencions de prevenció i control del tabaquisme amb evidència científica en joves” a la
FUB-Universitat de Manresa, a càrrec del Dr. Antoni Baena, organitzat per la Xarxa de Prevenció i
Control del Tabaquisme de la Catalunya Central,
20 de maig de 2016.
•“Què sabem del càncer de pumó?” a Maó, a
càrrec del Dr. Esteve Fernández, organitzada per
la Junta Local de l’AECC de Castelldefels i l’Ajuntament de Castelldefels, 20 de maig de 2016.
•“Actualitzacions en tabaquisme” a Barcelona, a
càrrec del Dr. Antoni Baena, organitzat pel CAP
Turó, 31 de maig de 2016.
•“Hem fet prou per aturar l’epidèmia del tabaquisme?” a Castelldefels, a càrrec del Dr. Esteve Fernández,
organitzada per l’Escola de Salut Pública de Menorca i el Consell Insular de Menorca, 3 de juny de 2016.
I hem participat en programes i articles en diversos mitjans de comunicació:
•Entrevista a Via Lliure de ARC1: “Parlem de tabac” 29 de maig 2016
•Participació a Els Matins de TV3: “El tabac causa una mort cada hora a Catalunya” 31 de maig 2016
•Participació a La Ventana dela Cadena SER: “El tabaco engaña,lo que fumamos hoy no nos afecta inmediatamente”, 31 de maig 2016
•Article a La Vanguardia “Fumar en la puerta del bar también perjudica a los que están dentro”, 31 de maig
2016
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Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Amb motiu del dia mundial sense tabac, el Parc Sanitari Sant
Joan de Déu va organitzar una jornada plena d’activitats de
sensibilització i prevenció del tabaquisme i així promoure uns
hàbits de vida saludables.
- Difusió interna per als professionals, mitjançant notícies a la
intranet, flash i salvapantalles.
- Realització de diferents proves per a tothom que volia participar a la campanya.
- Test de Fargeström, per a avaluar el nivell de dependència.
- Test de Richmond, per valorar les intencions de deixar l’ hàbit
a curt i llarg termini.
- Coximetries.
- Espirometries.
- Valoració per pneumòloga.
- Consells antitabac amb follets informatius.
- Organització de diferents activitats en l’àmbit de la salut mental com ara gimcana, exposicions, xerrades, tallers, intercanvi
de tabac per fruita i caramels, activitats esportives, teatre, etc.

Parc Taulí, Hospital de Sabadell
A la intranet de l’Hospital es va col·locar la següent nota informativa:
Com cada any el dia 31 de maig es el Dia Internacional sense fum, l’OMS celebra el dia mundial sense fum dedicat a ressaltar els riscos per a la salut associats al consum de tabac.
Per celebrar-lo des del Servei de Prevenció i amb la col·laboració del Servei de Pneumologia us proposem fer
una tècnica fàcil i senzilla (bufa) per tal de mesurar la vostra edat pulmonar respecte a la vostra edat cronològica.
Estarem al Hall de l’Hospital de Sabadell el dijous 29 de maig de 10 a 13 hores del mati, amb els dispositius necessaris per realitzar la prova i us entregarem els resultats adients.
Fora d’aquest dia i horari tots els que estigueu interessats també ho podreu realitzar al Servei de Prevenció prèvia
trucada telefònica per concertar hora.
Es especialment interessant per als fumadors, però esteu tots convidats.
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Parc Salut Mar, Hospital del Mar
El proper 22 de maig la Comissió Hospitals Sense Fum del
PSMAR organitza la seva II marxa nòrdica per celebrar el
Dia Mundial contra el tabac i col.laborar, enguany també, amb el projecte “Un Respir al Càncer” de la Fundació
Amics de l’Hospital del Mar, un projecte de suport a pacients oncològics.
Més enllà de la marxa nòrdica, el 31 de maig durem a terme les activitats habituals de difusió en els nostres canals
de comunicació amb l’objectiu de promoure la deshabituació del tabac entre els nostres treballadors i la població en
general.

Fundació Hospital de Palamós
El dimarts dia 31 de maig a l’Hospital de Palamós s’instal·larà una taula informativa a l’entrada principal amb
tríptics i documentació relatius al tabac. Serà atesa per
l’infermer del Servei de Prevenció, qui donarà informació
a ciutadans i treballadors que ho sol·licitin sobre els seus
efectes sobre l’organisme i la deshabituació.
Durant tot el dia es podran visualitzar documents divulgatius tema tabac a la zona de consultes externes
A les 10h es repartirà maduixa amb xocolata al costat de la
taula informativa.
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Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Enguany l’Hospital prepara un seguit d’activitats que van començar el 24 de maig amb una penjada de pòsters i cartells per l’Hospital. Des de llavors i fins al dia 31 de maig, es va poder veure per l’Hospital informació
relacionada amb el consum de tabac i la legislació vigent, a més de diferents frases que han fet els nens i
nenes de l’Aula Hospitalària per explicar què en pensen sobre el consum del tabac.
Un jurat valorarà els dibuixos que també ha fet la mainada de l’Hospital Maternoinfantil i, posteriorment,
tindrà lloc el taller que ha organitzat la Unitat de Deshabituació del Tabac del Servei de Medicina Preventiva.
Dimarts, 31 de maig, Dia Mundial sense Fum, al vestíbul de l’Hospital General, professionals de l’Hospital
van fer espirometries i carboximetries a les persones que ho desitgin i alguns dels voluntaris i voluntàries de
l’Hospital animaran una jornada en què es bescanviaran flors, bolígrafs i caramels per cigarretes.
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Hospital Santa Maria de Lleida
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Parc Hospitalari Martí i Julià
Amb motiu del Dia Mundial sense Fum, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va celebrar el dia 31 de maig
de 2016 al Parc Hospitalari Martí Julià de Salt (Girona) una Jornada de sensibilització front l’hàbit tabàquic
adreçada a treballadors i usuaris. La “Comissió sense Fum” va organitzar diverses activitats.
A l’entrada de l’Hospital Santa Caterina es va posar una taula informativa, on usuaris i professionals fumadors
podien calcular la seva edat pulmonar i s’oferia informació sobre el beneficis de deixar de fumar.
Hi va haver una xocolata desfeta preparada per la cuina del propi hospital i pa de pessic per a tothom. Tot
plegat va estar amenitzat per l’actuació en directe dels Atrapasomnis.
Al Hall de l’Hopsital santa Caterina del 30 de maig al 5 de juny i va haver una exposició de cartes, escrites pels
alumnes de 5è de l’escola El Gegant del Rec, adreçades a una persona coneguda que fuma per que ho deixi.
Al acabar la jornada es van llegir les 5 millors cartes.
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Althaia, Xarxa Assistencial Manresa
Es clou la Setmana Sense Fum centrada especialment en
la sensibilització dels més joves
Setmana Sense Fum, que ha tingut com a eix central la
conscienciació dels més joves sobre els riscos que comporta el tabaquisme. Al llarg de tota la setmana, tècnics
de l’Oficina Jove del Bages conjuntament amb infermeres dels CAP de Manresa (ICS i Althaia) s’han desplaçat a
nou centres de secundària de la ciutat, la Fundació Universitària del Bages (FUB) i El Casal La Kampana. Durant
el descans, aquests tècnics han fet una dinàmica amb els
joves i les infermeres els han ofert la possibilitat de fer-se
una carboximetria, que serveix per mesurar el nivell de
monòxid de carboni que tenen les persones fumadores
en els pulmons.
Durant aquesta setmana, tècnics de l’Oficina Jove del Bages conjuntament amb infermeres dels CAP de Manresa (ICS i Althaia) es desplacen a nou centres de secundària de la ciutat, la Fundació Universitària del Bages
(FUB) i El Casal La Kampana. Durant el descans, aquests tècnics fan una dinàmica amb els joves i les infermeres els ofereixen la possibilitat de fer-se una carboximetria, que serveix per mesurar el nivell de monòxid de
carboni que tenen les persones fumadores en els pulmons. És una activitat de prevenció que té per objectiu
sensibilitzar els joves i adolescents sobre els riscos que comporta el tabaquisme i, alhora, se’ls dóna informació i eines per deixar aquest hàbit.
Paral·lelament, des dels dos CAP que gestiona la Fundació Althaia també es porten a terme diferents accions.
En el marc del programa Salut i Escola, el CAP Barri Antic ha portat a terme quatre tallers de tabaquisme
a l’escola Joviat i dos a l’escola Fedac Manresa. A la Joviat també s’ha fet un concurs de lemes, fotografies
i consells a pares i alumnes fumadors, del qual se n’ha fet un mural que s’ha penjat al CAP. Durant tota la
setmana hi haurà instal·lada una taula informativa a l’ambulatori i demà dimarts, Dia Mundial Sense Tabac,
es realitzaran carboximetries a totes les persones que ho desitgin. A banda, s’ha programat una xerrada pels
professionals del CAP sobre actualització del tabaquisme.
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Des de la Comissió Hospital Lliure de Fum s’ha
promogut una acció que es va portar a terme
dijous amb la col·laboració dels Pallapupas per
tal de recordar a professionals i a usuaris que
no es pot fumar en tota l’àrea hospitalària de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Professionals de la salut de diferents institucions s’han trobat per
fer-se una fotografia per simbolitzar
el treball conjunt que es fa a Manresa contra el tabaquisme. Ha estat
una acció simbòlica a iniciativa de la
Xarxa de Prevenció i Control de Tabaquisme de la Catalunya Central,
que s’ha portat a terme a diferents
ciutats del territori. A Manresa, el
lloc escollit per a la fotografia ha estat el Pont Vell amb la basílica de La
Seu de fons, i hi han pres part professionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de l’Oficina Jove
del Bages i de la Fundació Althaia.
S’hi ha representat l’acció simbòlica de trencar unes cigarretes de grans dimensions, elaborades amb la col·laboració d’usuaris del servei de Salut Mental.

Institut Català d’Oncologia, Badalona
Les activitats que es varem realitzar a l’ICO Badalona van
ser:
La Setmana prèvia al dia mundial sense fum, com a ICO
Badalona, varem fer recollida de l’enquesta que es va fer
conjuntament amb centres de primària i entitats d’altres
àmbits de la societat. Es van recollir unes 38 enquestes.
El dia mundial sense tabac, s’ha fet conjuntament amb el
comitè sense fum de l’HUGTP i els serveis que vàren participat son: (ICS, Servei de Pneumologia , Servei de Medicina Preventiva, Servei d’Atenció a l’Usuari i ICO Badalona,
Servei de Prevenció de Riscos Laborals)
Les accions es van realitzar el dimarts 31 de maig durant
tot el mati. Es varen col·locar dues taules en l’entrada dels
dos Bars - Menjadors dels treballadors, amb divers material informatiu sobre l’hàbit de fumar i les propostes per
deshabituació.
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Es va muntar una taula Informativa en l’entrada
principal de l’hospital, on varem estar presents durant el mati de 9 a 13h, personal mèdic i de infermeria realitzant cooximetries i facilitant informació per
deixar de fumar.
Una vegada finalitzada l’activitat i desprès de una
breu reflexió per part dels membres del Comite es
va elaborar un llistat de temes a parlar en properes
edicions.

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
En el marc de la Setmana Sense Fum, s’han portat a terme diferents activitats per conscienciar la població
de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se o abandonar l’hàbit tabàquic i poder gaudir d’un
ambient lliure de fum.
Realització d’enquestes. Visualització en tots els ordinadors del pòster XVII setmana sense fumen del 24 al
31 de maig i panells informatius.
Publicació a la intranet i web de l’hospital de les activitats previstes.
El 31 dia mundial sense tabac es van instal·lar 2 taules informatives sobre els efectes nocius del tabac i alternatives per a deixar-ho, al vestíbul de l’entrada i a les consultes externes, amb la col·laboració d’estudiants
d’infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, es van realitzar test de dependència a la nicotina, cooximetries
als fumadors tant usuaris com professionals que estaven interessats.
Distribució als professionals dels tríptics del Programa d’ajuda als treballadors fumadors .
Lliurament de tríptics informatius sobre el Programa per a pacients hospitalitzats i les recomanacions per a
deixar de fumar als pacients que van estar hospitalitzats.
Exposició d’una cigarreta gegant de 2 m. amb el contingut de gran part dels components tòxics del tabac.
Cartell recordatori de la importància de complir la normativa que prohibeix fumar i fer ús de cigarreta electrònica dins del recinte sense fum.
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