NOTA DE PREMSA

L’Hospital de Campdevànol fomenta la
higiene de mans entre els més petits
• Avui s’entreguen els premis del concurs de dibuixos, organitzat per
potenciar aquest hàbit entre els escolars.
• El Centre ha desenvolupat una iniciativa conjunta amb diverses
escoles bressol i de primària de Ribes de Freser, Planoles i
Campdevànol.
Campdevànol, 5 de maig de 2015.- L’Hospital de Campdevànol ha dut a terme diverses
activitats per fomentar la higiene de mans entre els nens i nenes de la comarca. L’Entitat,
juntament amb escoles de primària de Ribes de Freser, Planoles i Campdevànol –que són les
que tenen l’Àrea Bàsica de Salut del Centre com a referent–, ha organitzat un concurs de
dibuix sobre aquesta temàtica, per a categoria infantil. Avui es fa entrega dels premis, que
consisteixen en una panera de material escolar i un diploma, per als tres millors dibuixos.
D’altra banda, també s’ha realitzat un taller de plàstica a les escoles bressol de les
mateixes poblacions. Allà, els nens s’han pintat les mans amb pintures de colors i les han
plasmat en un paper. L’objectiu d’aquestes activitats és donar a conèixer als més petits la
importància que té una correcta higiene de mans, així com la necessitat de rentar-se bé les
mans. Les activitats i l’entrega de premis coincideixen amb el Dia Mundial de la Higiene de
Mans, que se celebra avui, 5 de maig.
Aquestes accions es desenvolupen en el marc del Pla Estratègic 2013-2016 de l’Hospital de
Campdevànol, en el qual, entre altres aspectes, es treballa per promoure l’educació
sanitària de la població del Ripollès i per potenciar els hàbits de vida saludables. Per
això, a part de dur a terme les activitats amb els més petits, s’ha fet arribar informació i
materials relacionats amb el tema a les escoles, des de les quals s’han distribuït entre els
pares.
Sobre l’Hospital de Campdevànol
L’Hospital de Campdevànol és l’hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població de
referència de més de 26.000 persones. L’Entitat va ser fundada el 1920 i des d’aleshores vetlla
per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l’objectiu d’aconseguir resultats
d’excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència.
Des de 1983, any en què l’Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del
sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut.
Actualment, l’Hospital està acreditat com a centre d’atenció hospitalària aguda i com a centre
d’atenció sociosanitària. A part de l’Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres
d’Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Fresser, i els consultoris locals de
Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.
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