STOP

SAMMEN MED OS!
Vær med i projekt RESPEKT. Det er et rygestoptilbud skræddersyet efter vores behov og ønsker.
Vi tror, det også passer til dig!

Vi er trætte af at ryge
- og stoppe. Det her er
sidste gang!

Jeg kan efterhånden
ikke finde en grund
til at blive ved.
Derfor stopper jeg!

Mine børn
ved ikke,
at jeg ryger...
Jeg har lige rundet de 50,
og nu må det være slut med
at ryge!
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Jeg stopper for
mine børns skyld og min egen…
Grib chancen, se mere på bagsiden
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Ryger du? Nu får du endelig chancen
for at stoppe for altid.
Her på hospitalet, sammen med
dine kollegaer og helt gratis.
Langt de fleste rygere har et ønske om at stoppe - og
langt de fleste begynder igen! Faktisk lykkes det kun
for cirka 5% at forblive røgfri, hvis de stopper på egen
hånd.
Men det kan lade sig gøre, hvis man bruger de rigtige teknikker. Og hvis du får støtte og stopper sammen
med dine kollegaer, mangedobler du dine chancer for
at forblive røgfri for altid. Det viser alle erfaringer.

”Og så er det hele gratis også rygestop-hjælpemidlerne”
Grib chancen for et helt fantastisk tilbud!
Nu får du mulighed for sammen med dine kollegaer at
deltage på et rygestopkursus, der virker.
Det er skræddersyet af landets mest rutinerede rygestop-specialister i samarbejde med en række af dine
rygende kollegaer.
Det foregår her på hospitalet - i arbejdstiden, så du
ikke behøver at tage fri eller køre langt.

ET
ANDERLEDES
EFFEKTIVT
RYGESTOP.
HELT UDEN
SKRÆMMEKAMPAGNER.
Forskningsprojekt RESPEKT - Rygestop med respekt for dig der ryger. Et
rygestoptilbud til portører, lægesekretærer, rengøringspersonale, køkkenpersonale, servicemedarbejdere, håndværkere, service- og sosu-assistenter.
Udviklet i samarbejde med dine rygende kollegaer.
De er ankerpersoner i projektet - tag en snak med dem!

Kurserne ledes af superrutinerede rygestopkonsulenter, som
selv har røget og ved, hvordan
du holder ud at holde op. Vel at
mærke uden løftede pegefingre
og moralprædikener, men med
respekt for dig der ryger!
Holdene er små, så I kan bakke hinanden op undervejs - og
du får masser af individuel rådgivning og effektive værktøjer,
der er lige til at bruge.
Kurset varer i alt 7 timer. Se
mere i vedlagte folder. Her kan
du også læse hvor og hvordan,
du tilmelder dig.

