Àmbit de Govern i Territori
Servei de Comunicació i Imatge

Nota de premsa

Badalona commemora aquest dimarts, 16 d’octubre,
el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Aturada
Cardíaca
Una de les activitats més destacades és la flashmob de
cardioprotecció que es farà a la plaça de la Vila on hi
participaran, entre altres, membres del Govern municipal
Amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Aturada Cardíaca, el
proper dimarts, 16 d’octubre, de 10 a 13 hores, la plaça de la vila acollirà
una jornada de sensibilització i informació sobre com actuar en cas d’una
situació d’emergència per aturada cardíaca sota el lema Badalona ciutat
cardioprotegida.
L’aturada cardíaca pot afectar, de manera inesperada, a qualsevol persona i
només una ràpida actuació pot salvar una vida. Per això durant la jornada es
realitzaran activitats formatives per conscienciar i informar sobre com actuar
en aquests casos.
Aquest és el programa previst:
Taller de reanimació cardiopulmonar
De 10 a 11.30 hores
Activitat oberta a tota la ciutadania.
Flashmob (mobilització espontània) de cardioprotecció
A les 11.30 hores
Breu mobilització espontània que es realitzarà al ritme de la música amb
l’objectiu de sensibilitzar i formar a la ciutadania en cardioprotecció.
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Comptarà amb la presència i participació del servei d’emergències, integrants
del Govern municipal i treballadors i treballadores formats en reanimació
cardiopulmonar
Tallers sobre com utilitzar el desfibril·lador
De 12 a 13 hores
Activitat oberta a tota la ciutadania.
L’Ajuntament recorda que Badalona és una de les primeres ciutats catalanes
dotades de desfibril·ladors, una de les eines més importants per prevenir la
mort sobtada. Inicialment se’n van instal·lar vint-i-sis a farmàcies de tots els
barris del municipi i, posteriorment, es van dotar de nous aparells als
principals equipaments municipals de la ciutat. Actualment la ciutat compta
amb quaranta-vuit espais cardioprotegits situats a vint-i-sis farmàcies, els sis
mercats municipals de la ciutat i a setze equipaments municipals com
biblioteques i poliesportius.
Per a més informació consultar en el següent enllaç:
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?
_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dCollectionID=3841#wlp_conting
ut_estatic

Badalona, 11 d’octubre de 2018
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