PLA DE TREBALL SOBRE PREVENCIÓ I CONTROL DEL TABAQUISME A L’EUI-SANT PAU 2018-2020.
ACTIVITATS DE LA XIX SETMANA SENSE FUM (SSF18). EUI-SANT PAU.
ACTIVITATS QUE JA ESTEM REALITZANT (des de l’1 de maig)
1. Adherir-nos com a centre universitari a la Setmana Sense Fum. Iniciativa de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) a Espanya, i de la Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària
(AIFiCC), i de l’Agència de Salut Pública (ASPCAT) a Catalunya.
2. Col·locació de cartells de la SSF18 a les dos seus de l’EUI-Sant Pau:
- EUI Sant Pau
- Nou Aulari EUI-Sant Pau al Campus Sant Pau
3. Difondre l’enquesta de la Setmana Sense Fum: de 1 d’abril fins al 10 de maig hem difós als
estudiants del grau d’infermeria de l’EUI-Sant Pau i la resta de comunitat universitària,
l’enquesta de la Setmana Sense Fum, que té per objectiu: conèixer el consum i l‘opinió de la
població en general (major de 14 anys) en temes d’actualitat sobre tabaquisme.
4. Difondre el concurs, “La infermera: la teva aliada per deixar de fumar” als estudiants del
grau d’infermeria de l’EUI-Sant Pau. El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya impulsa un concurs adreçat a infermeres i a estudiants d’infermeria per fomentar
la tasca de les infermeres en la deshabituació tabàquica de la ciutadania. Aquest és el link
de la campanya.
https://www.youtube.com/watch?v=APv2sa51Vgw&list=PLFZbMCd3imhub9IQuMaHf7d7
ferc5g6wT
ACTIVITATS QUE REALITZAREM EL DIA 31 DE MAIG. DIA MUNDIAL CONTRA EL TABAC.
1. Taules informatives i de sensibilització a l’EUI-Sant Pau
Les activitats de sensibilització a població fumadora es duran a terme per professorat i
estudiants voluntaris del grau en infermeria de l’EUI-Sant Pau, i consistiran en avaluar el
nivell de dependència a la nicotina, el càlcul del cost del tabac, i el lliurament de la Guia
per deixar de fumar en 4 passos, entre d’altres activitats.
2. Estudiants voluntaris acompanyaran els professionals a les taules informatives i de
sensibilització del vestíbul Hospital de Sant Pau de.
3. Difusió a les xarxes socials (facebook, twitter, instagram) d’aquestes activitats amb el lema:
“VIU A SAC, SENSE TABAC!” Gaudim d’activitats sense fum del tabac i sense burilles.
#unfollowtabac #ssfcat18

