SZPITAL BEZ PAPIEROSA

KROK 2

Podpisanie przez Szpital listu intencyjnego
zawierającego zakres wymaganych
i zalecanych działań w ramach akcji.

KROK 3

Szpital bez papierosa to ogólnopolska akcja,
której ideą jest ograniczenie szkodliwości
i podnoszenie świadomości na temat
negatywnego działania dymu tytoniowego.
Celem akcji jest aktywna pomoc osobom
uzależnionym.
Akcja prowadzona w ramach działań
Deklaracji Antytytoniowej
Międzynarodowego Towarzystwa do Badań
nad Rakiem Płuca.
7 KROKÓW, KTÓRE POMOGĄ
PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ W TWOIM
SZPITALU

KROK 1

Wyznaczenie w jednostce co najmniej
jednego koordynatora akcji - osoby
odpowiedzialnej za kierowanie programem
w szpitalu.
Koordynator odpowiada za kontakt z PLWzR
oraz za nadzorowanie działań akcji w swoim
szpitalu.
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
biuro@ligawalkizrakiem.pl, tel.: 531374917

Wykłady i warsztaty prowadzi
interdyscyplinarny zespół wykładowców
mających wiedzę teoretyczną
i doświadczenie w pracy z osobami palącymi
– lekarz, psycholog, terapeuta, pielęgniarka.

Plakaty i ulotki - dystrybucja materiałów do
programu “Szpital bez papierosa”
i Deklaracji Antytytoniowej. Materiały do
programu w wersji elektronicznej dostępne
są na stronie ligawalkizrakiem.pl, oraz po
kontakcie z biurem Fundacji Polska Liga
Walki z Rakiem.

Kurs jest bezpłatny, kończy się egzaminem.
Ukończenie kursu umożliwia zawarcie
kontraktu z NFZ na prowadzenie leczenia
zespołu uzależnienia od tytoniu w ramach
Programu Proﬁlaktyki Chorób
Odtytoniowych. Lekarze otrzymują 10
punktów edukacyjnych.

KROK 4

KROK 6

Powołanie w szpitalu osoby (edukatora),
która udzieli pierwszej porady - tzw.
minimalnej interwencji antytytoniowej
i pomocy wszystkim zidentyﬁkowanym
w systemie szpitalnym palącym chorym.

KROK 5

Dwudniowe szkolenie dla edukatorów.
Bezpłatny kurs diagnostyki i leczenia zespołu
uzależnienia od tytoniu w ramach
Narodowego Programu Zdrowia.

Subskrypcja Koordynatorów do newsle era
akcji Szpital Bez Papierosa (zgłoszenia
przyjmowane są pod adresem
biuro@ligawalkizrakiem.pl).

KROK 7

Udział w dorocznym spotkaniu
koordynatorów z Liderem Projektu prof.
Jackiem Jassemem (w formie warsztatów
bądź webinarium).
Akcja Szpital bez papierosa" realizowana jest
"
dzięki wsparciu ﬁrmy Roche Polska

Zespół Zakładu Epidemiologii i Prewencji
Pierwotnej Nowotworów Narodowego
Instytutu Onkologii oferuje kompleksowe
szkolenie z zakresu leczenia zespołu
uzależnienia od tytoniu. Szkolenie
realizowane obecnie w formie online
zawiera zarówno część teoretyczną w
postaci wykładów, jak i część praktyczną
w postaci warsztatów.

