L'Ajuntament de Favara a través de l'Hospital de la Ribera i de la Regidoria de Sanitat del
municipi, ha organitzat diverses activitats sanitàries com unes xerrades informatives
sobre el càncer de mama, còlon i pulmó així com la "Setmana sense fum".
Totes aquestes activitats vénen promogudes i
organitzades per les administracions públiques per
informar i incentivar totes les qüestions relatives als
hàbits saludables per a la prevenció de malalties. La
xerrada informativa sobre el càncer de còlon, mama i
pulmó va ser realitzada per la metgessa del centre
Ambulatori de Favara, Maria Mora i pel ATS del
mateix centre, Vicent Rebull, on van explicar els factors de risc, símptomes, tractament i
esperança de vida d'aquestes malalties , així com les pautes a seguir per portar una vida
saludable.
Coincidint en aquestes xerrades saludables es va desenvolupar la "Setmana sense fum".
Aquesta setmana és realitza de manera simultània a tot arreu del món per a conscienciar
les persones fumadores i les que s'exposen al fum del tabac dels riscos que comporten
aquest hàbit. Dins d'aquests actes i com a conseqüència d'elles, es va instal·lar una taula
informativa al Centre Ambulatori de Favara on les persones que acudien rebien els
consells de la doctora Maria Mora i també de la responsable que serà, en oferir cursos
gratuïts per a deixar de fumar, la doctora Vanessa Domínguez, van ser els qui van valorar
de manera molt positiva la seva presència al municipi de Favara en inscriure al curs per
deixar de fumar un total de 15 persones.
El regidor de Sanitat de l'Ajuntament de
Favara, Juan Jose Milvaques, va felicitar
els serveis sanitaris de l'Àrea de Salut per
totes aquestes activitats desenvolupades
en el municipi per a millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes de Favara.
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