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Lema de l’OMS 2017
Vencem al tabac a favor de la salut,
la prosperitat, el medi ambient i el
desenvolupament dels països
L´OMS celebra cada 31 de maig el Dia Mundial
Sense Tabac. Aquest any el lema és “El tabac, una
amenaça per al desenvolupament”.
Les mesures d’eradicació del consum de tabac
poden ajudar els països a evitar que milions de
persones emmalalteixin i morin per malalties relacionades amb aquest producte, a combatre la
pobresa i, d’acord amb el primer informe sobre els
seus efectes mediambientals, elaborat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a reduir la degradació del medi ambient a gran escala.
Amb motiu del Dia Mundial
Sense Tabac 2017, l´OMS
recorda l´amenaça que representa aquest producte
per al desenvolupament
dels països de tot el món i fa
una crida als seus governs
perquè apliquin mesures
fermes de control del tabac,
com la prohibició de comercialitzar-lo i publicitar-lo, la
promoció de l´empaquetat
neutre dels productes que
el contenen, l´augment dels
impostos especials i la prohibició de fumar als espais
públics tancats i els llocs de
treball.

Infografies disponibles al web de l’OMS:
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/social-media/es/
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Els Hospitals de la Xarxa durant la Setmana Sense Fum
i el Dia M
 undial Sense Tabac 2017
Menys fumar i més caminar va ser el lema escollit per a la XVIII Setmana Sense Fum 2017,
que aquest any va estar organitzat per: la Xarxa d’Atenció Primària Sense Fum, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables, els Col·legis de Catalunya de metges, d’infermeria, de farmacèutics, de pedagogs, d’odontòlegs i de psicòlegs, les
Societats científiques de Catalunya, de medicina familiar i comunitària, d’infermeria familiar
i comunitària i de Salut Laboral, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i les Diputacions, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i els serveis territorials,
l’Associació Espanyola Contra el Càncer i el Futbol Club Barcelona.
L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població de la importància que té per
a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient
lliure de fum. Per aquesta edició s’ha proposat el lema ‘Menys fumar i més caminar’.
Amb la intenció d’aconseguir la major difusió d’aquesta XVIII Setmana Sense Fum s’han editat alguns materials els quals es poden descarregar des del web. S’ha demanat fer la màxima difusió a través de les xarxes socials (facebook, instagram i twitter) mitjançant l’etiqueta
#ssfcat17
D’altra banda, per àmbits s’ha demanat fer difusió i omplir una enquesta que té per objectiu conèixer
el consum i l‘opinió de la població
en general en temes d’actualitat sobre tabaquisme. Amb la informació
recollida es va realitzar un informe
que es va fer públic, com en d’altres
anys, en una nota de premsa abans
de començar la Setmana Sense Fum.
Per facilitar les activitats de prevenció i control del tabaquisme, també
es van proposar un seguit d’idees,
pensades sobretot per a que es posessin en marxa del 25 al 31 de maig.
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Resum descriptiu de les activitats dels hospitals de la Xarxa
Per recollir la informació sobre les activitats realitzades als hospitals de la Xarxa es va elaborar
un formulari online a on cada hospital va detallar quina havia estat la seva actuació. El resum
d’aquest formulari es presenta tot seguit.

Col·laboració amb altres institucions o àmbits:
Atenció primària 32%

Un altre hospital 40,9%

Farmàcia 6,8%

Universitat 9,1%		

Àmbit laboral 9,1%			

Àmbit municipal 6,8%

Àmbit esportiu 2,3%

Àmbit escolar 15,9%		

Altres 22,7%

Nombre aproximat de persones implicades en l’organització de les activitats:
12 persones

Data/es en que s’han portat a terme les activitats
Només durant la SSF 75%
Només el 31 de maig 18,2%

Activitats realitzades en l’àmbit poblacional (fora dels hospitals):
Taules informatives i de sensibilització en llocs públics 34,1%
Taules rodones, xerrades a llocs públics 15,9%
Activitats esportives populars (caminades, rutes) 6,8%
Concursos de lemes, dibuixos, cartells, murals, fotografia, vídeos, etc 32%
Altres activitats poblacionals saludables: ioga, tai-txi, jocs, gimcana, etc. 6,8%
Proposta d’entorns sense fum (esportius, escolars, etc) 9,1%
Altres activitats poblacionals 15,9%

Activitats realitzades en els hospitals:
Enganxada de cartells i informació a l’equip 84,1%
Activitats formatives, sessions, etc dirigides a professionals 38,6%
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Sensibilització a treballadors per a que la seva conducta de fumar no sigui visible per a
la població 52,3%
Taula informativa i de sensibilització, amb materials divulgatius, en el centre 84,1%
Activitat clínica (cooximetries, intervenció oportunista, activitats grupals per deixar de
fumar...) 52,3%
Exposició de vídeos informatius a les pantalles del centre 52,3%
Xerrades en el centre dirigides a població 15,9%
Altres activitats en el centre 45,4%

Presència en els mitjans de comunicació o xarxes socials (difusió/participació):
Blogs, intranets, webs corporatives, etc 68,2%
Xarxes socials 43,2%
Premsa escrita/digital 40,1%
Ràdio 20,4%
Televisió 13,6%

Un 84,1% creu que la Setmana Sense Fum desperta
interès en l’àmbit hospitalari.

Un 77,3% creu que la Setmana Sense Fum desperta
interès en la població.
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Els hospitals que van informar de les activitats que van realitzar mitjançant el
formulari online del web de la Setmana Sense Fum vàren ser:
ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitaria de Manresa
Benito Menni CASM
Clinica Terres de l’Ebre Tortosa
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
Fundació Sanitària de Mollet
Hospital Clínic Barcelona
Hospital Comarcal d’Amposta
Hospital Comarcal Móra d’Ebre
Hospital de Campdevànol
Hospital de Figueres
Hospital de la Santa Creu
Hospital de Mataró
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona
Hospital de Terrassa. Consorci Sanitari de Terrassa
Hospital de Viladecans
Hospital General de Granollers
Hospital Plató
Hospital QuirónSalud del Vallès
Hospital Sant Andreu de Manresa
Hospital Sant Camil
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues (BCN)
Hospital Sant Rafael
Hospital Sociosanitari Mutuam Girona
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Hospital Universitari de Sant Joan de Reus
Hospital Universitari de Vic
Hospital Universitari General de Catalunya
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
HSS Mutuam Güell. Barcelona
Institut Català d’Oncologia, Badalona
Institut Català d’Oncologia, l’Hospitalet
Institut d’Assistència Sanitària. Parc Hospitalari Martí i Julià
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Resum gràfic de les activitats dels hospitals de la Xarxa
Hospital de Puigcerdà

Hospital de Mataró
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Clínica Terres de l’Ebre, Tortosa

8

SSF/DMST2017

Hospital Benito Menni CASM

Hospital General de Catalunya
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Hospital de Viladecans
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Hospital de Campevànol

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues
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Hospital de Sant Rafael

Hospital Comarcal d’Amposta

12

SSF/DMST2017

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
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Hospital de Figueres

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

14

SSF/DMST2017

Institut Català d’Oncologia, Badalona

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
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Corporació Sanitària Parc Taulí

Hospital Universitari de Vic
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Hospital Plató
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Clínica del Vallès
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Institut Català d’Oncologia, l’Hospitalet

19

Institut Català d’Oncologia
Granvia de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Amb el suport de:

