
15 anys de Programa  

Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) 
Sessió participativa: Una mirada cap al futur. Cap a on anem? 

 El PAPSF és una iniciativa de les societats científiques (CAMFiC i AIFICC) i l'Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT), amb l’objectiu d'impulsar el paper de l’atenció primària en l’ajuda  a deixar 
de fumar i en la prevenció i el control del consum de tabac. Va néixer el 2002 en el marc del 
Conveni del Departament de Salut (Salut Pública) amb les Societats Científiques d’APS 

La Comissió Tècnica del PAPSF està formada per: Carmen Cabezas (ASPCAT), Roser Casals 
(CAMFiC), Sílvia Granollers (AIFiCC), Joan Lozano (CAMFiC), Laura Sancho (AIFiCC), Josep Maria 
Suelves (ASPCAT), Araceli Valverde (ASPCAT) i Guadalupe Ortega (Coordinació del PAPSF)  

En el moment actual, la xarxa del PAPSF s’ estén a tota l’atenció primària de Catalunya i la 
composen 880 professionals en xarxa: 586 d’EAP i la resta d’altres àmbits (ASSIR, presons, CAS...) i 
333 més reben la newsletter.  

És un programa de referència a nivell estatal i ha ajudat de forma molt significativa  a la disminució 
del consum de tabac que estem observant, però, encara queda molta feina per fer i molts reptes 
per assolir, ja que encara una de cada quatre persones adultes fuma.  

El PAPSF integra activitats de prevenció, de promoció, de formació i de suport/consultes als 
professionals  dels centres d’AP en temes de tabaquisme. 

Presencial descentralitzada 
 

En línia:  

- 14 edicions (2013-2017) ≈ 5.000 

professionals formats. PAPSF 

- 15 edicions (2012-2016) ≈ 3600 

formats Infància sense fum 

Formació  

Periòdica: 

 www.papsf.cat:  
 

Noticies 

Activitats 

 Claus per deixar de fumar 

  biblioteca 

 

  

Informació  

Trobada anual 

descentralitzada:  

IX Trobada del PAPSF 

 

 

Trobada Participem al Consell 

Assessor de 

Tabaquisme  de   

Catalunya, a xarxes i     

   projectes territorials, 

en investigació... 

Participació  

 Organitzem anualment la  

Setmana Sense Fum 

Tots junts a favors de la salut! 

 #ssfcat17 

 

Setmana 
Sense Fum 

Intervenció grupal: 

Guies (cat i cast.) i 

materials 

Grups de 
Treball 

49.391 persones havien deixat de 

fumar l’any 2016 (eCaP). 

Participació en programes    

  amb finançament dels    

  fàrmacs: Salut i Barris, Entorns 

Sense Fum, Embaràs Sense 

Fum.... 

Tractament 
 Servei de consultes per a 

professionals: telefònic o 

amb formulari en línia 
 

 

qTabac 

Novetat! 
Guies PAPSF i 
Formació de 
formadors 
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