
Organitza: 

Sitges, 28 de novembre de 2014 

IV Jornada. Fem salut, construïm futur 

Introducció: El Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) s'inicia al 2002 fruit de l'acord de col·laboració 

de l'ASPCAT i les societats científiques (CAMFiC, ACI i AIFICC) i va completar el seu desplegament, en tots els 

centres d’atenció primària (AP) de Catalunya, al 2009. El programa que va néixer amb l’objectiu de facilitar la 

disminució de la prevalença del tabaquisme entre professionals i usuaris dels centres d’AP, proporciona ajuda i 

accés gratuïts a fàrmacs als professionals que volen deixar de fumar. Les actuacions de prevenció i control del 

tabaquisme  s’integren en el projecte 2.2 de prevenció i promoció en el marc de la cronicitat, i en el repte de 

control de les addiccions del PINSAP.  
 

Objectius: Conèixer la situació actual (2014) de la prevalença de fumadors entre els treballadors dels EAP, cinc 

anys desprès de completar la implantació del PAPSF. 
 

Material i mètodes: Estudi descriptiu transversal. Es passen enquestes als treballadors dels centres i els 

referents del PAPSF ens envien resultats amb les variables: sexe, professió, estatus del consum  tabàquic i 

treballadors del centre que han utilitzat en algun moment fàrmacs proporcionats pel PAPSF per deixar de fumar. 

Guadalupe Ortega Cuelva (guadalupe.ortega@gencat.cat), Araceli Valverde Trillo,  Josep Maria Suelves Joanxich, 

Carmen Cabezas Peña,  Silvia Granollers Mercader, Mª Concepción López Navarro, Joan Lozano Fernández, Carlos 

Martín Cantera, Rosa Tosquella Babiloni i Referents Xarxa PAPSF.  

Consum tabàquic entre els treballadors dels Equips d'Atenció Primària. 

Estudi descriptiu transversal 

Núm. 127 

Resultats: n=5459 enquestes (157 ABS) 

Conclusions: Podem dir que l’objectiu del PAPSF de facilitar la disminució de la prevalença del consum tabàquic 

en els professionals d’AP, es va assolint en alguns dels professionals. Entre aquests,  els professionals de 

medicina, infermeria, odontologia i treball social, que presenten una prevalença gairebé la meitat que en 

població general. En canvi els professionals administratius, auxiliar d’infermeria i altres professionals, encara 

que han anat disminuint, mantenen una prevalença propera a la de la població general. Haurem de pensar en 

noves estratègies que puguin ajudar a aquests col·lectius.  
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Fumen el 17.4% dels treballadors d’AP front  al 

20.4% al 2007 (enquesta amb metodologia 

diferent) i front  el 33,2% de fumadors en 

població general <65 anys (ESCA  2012). 
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