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1. Introducció 
 
A començament de 2016, la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca va fer una anàlisi de la situació 
per tal de dissenyar un pla d’implementació per a la lluita contra el tabaquisme en l’àmbit de l’atenció 
primària de salut. Aquesta anàlisi va ser minuciosa pel que fa a l’oferta de tractaments, la formació 
dels professionals, els registres informatitzats i el material disponible. 
 
La conclusió de l’anàlisi va determinar, per una part, que els professionals de l’atenció primària de 
Mallorca disposaven d’una experiència significativa en matèria de prevenció i control del consum de 
tabac, acumulada al llarg de més d’una dècada de creixent activitat preventiva i assistencial. Però, per 
una altra part es va objectivar entre 2012 i 2015 una brusca disminució en la formació dels 
professionals, acompanyada també d’un descens en el nombre de grups de tractament del 
tabaquisme; aquest darrer aspecte és un bon indicador de la qualitat de l’oferta assistencial dels 
centres de salut. 
 
A partir d’aquí es va determinar la necessitat d’establir un pla d’implementació per a la lluita contra el 
tabaquisme, fer propostes de millora i dur a terme una exhaustiva i continuada avaluació de tot el 
procés en cada una de les actuacions que calia desenvolupar. 
 
2. Pla d’implementació per a la lluita contra el tabaquisme 
 
Aquest pla preveu tant la prevenció del tabaquisme —dirigida a la població en general— com la 
millora del tractament del tabaquisme de la població fumadora atesa a l’atenció primària. 
 
Objectiu general 
Potenciar la prevenció i el tractament del tabaquisme en l’àmbit de l’atenció primària de Mallorca. 
 
Objectius específics 
 Liderar la prevenció del tabaquisme des dels centres de salut com a agents promotors de la salut. 
 Impartir formació continuada als professionals de l’atenció primària en matèria de tabaquisme. 
 Millorar la qualitat de l’atenció sobre tabaquisme que reben els pacients fumadors als centres de 

salut. 
 Augmentar el nombre de fumadors que es beneficien dels programes d’ajuda per deixar de fumar 

als centres de salut. 
 
Planificació del procés 
 Equip implementador: Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i Gabinet Tècnic, Comissió Tècnica 

de Formadors i Assessors en Tabaquisme de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i 
responsables de tabaquisme dels equips d’atenció primària de Mallorca. 

 Població diana: fumadors atesos a l’atenció primària (tractament del tabaquisme) i població en 
general atesa a l’atenció primària (prevenció). 

 Suport entre institucions: Grup de Lluita contra el Tabaquisme de les Illes Balears, liderat per la 
Direcció General de Salut Pública i Participació, en la Campanya “Somriures sense fum”, amb 
participació del Servei de Salut de les Illes Balears. 

 Diagnòstic de la situació: informe de la Direcció General de Salut Pública i Participació elaborat 
l’any 2016 sobre el tabaquisme a les Illes Balears i anàlisi de la situació feta, com hem dit, per la 
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca a començament de 2016. 
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2.1. Comissió Tècnica de Formadors i Assessors en Tabaquisme de la Gerència d’Atenció Primària de 
Mallorca 
Per poder assolir amb eficàcia els objectius del pla de tabaquisme, l’any 2017 es va constituir la 
Comissió Tècnica de Formadors i Assessors en Tabaquisme de la Gerència d’Atenció Primària 
de Mallorca, que té com a objectiu principal impulsar la lluita contra el tabaquisme en el marc de 
l’atenció primària de salut. 

 
Objectius específics 
 Assessorar els equips d’atenció primària. 
 Assessorar la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. 
 Participar en la revisió i l’actualització de les guies de tractament del tabaquisme. 
 Elaborar, implementar i avaluar un pla d’activitats formatives dirigides als professionals dels 

centres de salut i a les unitats de suport de l’atenció primària. 
 Proposar els canvis oportuns en els sistemes de registre dins la història clínica electrònica 

que facilitin executar les intervencions i avaluar-les. 
 Col·laborar amb les diferents institucions que intervenen en la lluita contra el tabaquisme: 

Direcció General de Salut Pública i Participació, unitats hospitalàries de tabaquisme (Hospital 
Universitari Son Espases i Hospital de Manacor), oficines de farmàcia, altres unitats 
hospitalàries implicades (consultes de pneumologia, de psiquiatria, d’otorrinolaringologia...). 

 
Funcionament de la Comissió Tècnica  
 Es reuneix, com  a mínim, quatre vegades l’any. 
 Redacta anualment una memòria de les activitats duites a terme. 
 Cada dos anys fa una convocatòria per renovar les vocalies amb uns requisits determinats. 

 
Composició de la Comissió Tècnica 
 President/presidenta. 
 Secretari/secretària: vocal tècnic del Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció Primària de 

Mallorca. 
 Quatre professionals de la salut especialistes en tabaquisme, un per a cada sector sanitari 

com a referent del seu sector: 
 Un vocal de l’àrea de pediatria d’atenció primària. 
 Un vocal de les comares d’atenció primària. 
 Un professional de les àrees d’admissió dels centres d’atenció primària, que participarà com 

a col·laborador. 
 

Disseny del logotip de la Comissió Tècnica  
Una de les primeres decisions que la Comissió Tècnica va prendre, va ser la de dissenyar un 
logotip propi. Per a aquesta tasca es va comptar amb la col·laboració d’un professional expert en 
aquest tipus de disseny gràfic, treballador de la mateixa Gerència. 
 
El resultat, consensuat per tots els membres de la Comissió 
Tècnica va ser aquest: 
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2.2. Responsables del programa de tabaquisme als centres de salut 
Des de l’any 2005, cada centre de salut compta amb dos responsables de tabaquisme, 
habitualment un infermer / una infermera i un metge / una metgessa. Des que es va constituir la 
Comissió Tècnica es dinamitza el paper d’aquests responsables actualitzant la llista de noms i 
manifestant preocupació per les necessitats que presentin, tant formatives com organitzatives. 

 
Funcions dels responsables del tabaquisme als centres de salut: 
 Ser referents per a l’equip i per a la població. 
 Dinamitzar i motivar el seu equip de salut per aplicar correctament els tractaments contra el 

tabaquisme. 
 Fer d’enllaç amb els referents de cada sector sanitari. 
 Assessorar i formar el seu equip de salut. 
 Facilitar les eines necessàries per a l’abordatge del tabaquisme. 
 Mantenir actualitzada la informació sobre possibles canvis de responsables. 
 Repassar els continguts en matèria de tabaquisme de la intranet. 

 
Reunions de la Comissió Tècnica amb els responsables de tabaquisme 
 A la reunió del 21 de setembre de 2017 varen assistir 57 professionals. Aquest va ser l’ordre 

del dia de la sessió: 
– Presentació del pla d’implementació. 
– Presentació de la figura del responsable de tabaquisme de l’equip d’atenció primària i de 

les responsabilitats assignades. 
– Presentació dels referents de tabaquisme per sectors sanitaris i de les responsabilitats 

assignades. 
 A la reunió del 24 d’octubre de 2018 varen assistir 39 professionals. Aquest va ser l’ordre del 

dia de la sessió: 
– Activitats formatives realitzades i programades. 
– Indicadors de qualitat assistencial. 
– Distribució de carboxímetres. 
– Concurs de pòsters i clipmetratges. 

 
2.3. Material editat: guies, protocols i material divers 

La Comissió Tècnica ha col·laborat amb la Direcció General de Salut Pública i Participació en la 
revisió i la reedició del material publicat. Aquest material està dissenyat per donar suport als 
diferents nivells d’ intervenció i a les activitats en el tractament contra el tabaquisme i està 
adreçat tant als professionals de la salut com a la població que fuma. 

 
Guies per al tractament del tabaquisme per als professionals de l’atenció primària 
 Guia d’intervenció individual per al tractament del tabaquisme. 
 Guia d’intervenció grupal per al tractament del tabaquisme. 

 
Material d’ajuda per als pacients 
 Tríptic d’informació sobre el tabaquisme. 
 Guia d’autoajuda per deixar de fumar. 
 Manual d’ajuda per deixar de fumar. 
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 Targetes de registre i informació sobre el mesurament del monòxid de carboni 
(carboximetria), d’una presa i de sis preses. 

 Diplomes per als pacients que integren els grups de tractament. 
 
3. Activitats formatives dirigides als professionals sanitaris 
 
El pla de formació continuada sobre tabac i tabaquisme, gestionat pel Gabinet Tècnic de la Gerència 
d’Atenció Primària de Mallorca, ofereix diversos cursos adreçats a tots els professional sanitaris dels 
centres de salut. Aquests cursos, adaptats sempre al nivell de la intervenció proposada, s’imparteixen a 
grups de professionals en general o bé a grups específics, tal com detallam més avall. 
 
Objectiu general 
Dotar els professionals sanitaris de l’atenció primària dels coneixements necessaris per tractar el 
tabaquisme des d’una perspectiva integral aplicant una intervenció mínima, breu o avançada per 
ajudar els fumadors a deixar de fumar. 
 
Objectius específics 
 Actualitzar els coneixements generals relacionats amb el tabac i el tabaquisme. 
 Reafirmar la importància dels professionals de l’atenció primària en el tractament del tabaquisme. 
 Aprendre les nocions bàsiques de l’entrevista motivacional per ajudar els fumadors a avançar en el 

procés del canvi. 
 Facilitar les estratègies i les eines més útils per tractar el tabaquisme amb la intervenció mínima 

des d’una perspectiva multicomponent. 
 Facilitar les estratègies i les eines més útils per tractar el tabaquisme amb la intervenció breu des 

d’una perspectiva multicomponent. 
 Facilitar les estratègies i les eines més útils per tractar el tabaquisme amb la intervenció avançada 

des d’una perspectiva multicomponent, tant individualment com en grup. 
 Ensenyar a programar i organitzar un grup de tractament del tabaquisme. 
 
Activitats formatives del període 2017-2019 

a) Sessió d’intervenció mínima en tabaquisme 
Aquesta va ser la primera activitat formativa d’aquest període, la qual va suposar un gran esforç 
d’organització i coordinació, tant del Gabinet Tècnic com dels centres de salut. Va ser una sessió 
dissenyada específicament com a punt de partida del reinici de la formació en matèria de 
tabaquisme per als professionals de l’atenció primària. Es va dur a terme a cada centre de salut, a 
càrrec dels referents de cada sector. 
 
L’objectiu general era facilitar les estratègies i les eines més útils per tractar el tabaquisme amb 
una intervenció mínima des d’una perspectiva multicomponent. Però en aquesta sessió, a més de 
presentar-ne el contingut, es va aprofitar per presentar també el nou material editat recentment i 
els referents de tabaquisme per a cada sector. Aquest en va ser el contingut: 
 Presentació del grup de referents en tabaquisme per sectors. 
 Presentació de les guies actualitzades dirigides als professionals. 
 Presentació del material d’ajuda actualitzat dirigit als pacients. 
 Captació i diagnòstic del fumador. 
 Intervenció mínima: consell sanitari. 
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 Registre del tabaquisme a l’e-SIAP. 
 Indicadors de tabaquisme en el contracte de gestió. 

 
Gràfic 1. Nombre de professionals formats en intervenció mínima, per categories. 

 
 

Taula 1. Dades sobre les sessions d’intervenció mínima de  2017. 

Any Nombre Durada Total d’assistents 

2017 48 2 ½ hores 848 
 

En aquesta ocasió volem reflectir els resultats de l’avaluació de les sessions per part de les 
persones participants, atès que es tracta d’una edició extraordinària dins el pla de formació. 

 
Taula 2. Avaluació de les persones assistents a les sessions d’intervenció mínima. 

Continguts 
Gens aprofitables Poc aprofitables Aprofitables Molt aprofitables 

2,11 % 2,11 % 35,54 % 60’24% 

Organització 
Incorrecta Correcta Bona Excel·lent 

0,3 % 10,54 % 42,77 % 46’39 % 

Durada 
Insuficient Adequada Excel·lent 

4,24 % 91,21 % 4,55 % 

b) Tallers d’intervenció breu i avançada en tabaquisme 
L’objectiu general era dotar els professionals sanitaris de l’atenció primària dels coneixements 
necessaris per tractar el tabaquisme des d’una perspectiva integral aplicant una intervenció breu o 
avançada per ajudar els fumadors a deixar de fumar. Aquests en varen ser els continguts: 
 Actualització dels aspectes generals sobre el tabac i el tabaquisme. 
 El paper dels professionals sanitaris de l’atenció primària en el tractament del tabaquisme. 
 Entrevista motivacional al pacient fumador. 
 Captació i diagnòstic del fumador. 
 Tipus d’intervenció en tabaquisme segons el diagnòstic. 
 Intervenció breu: protocol de tres visites, continguts teoricopràctics. 

355

342

34
23 22

19 9 44

Infermers/infermeres
Metges/metgesses
Pediatres
Comares
Personal administratiu
Personal auxiliar d'nfermeria
Fisioterapeutes
Altres professionals

Total: 848
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 Tractament farmacològic del tabaquisme. 
 Tractament sense evidència i noves formes de consum. 
 Intervenció avançada: protocol de sis sessions, continguts teoricopràctics. 
 Casos clínics: preguntes més freqüents a la consulta. 

 
Taula 3. Dades sobre els tallers d’intervenció breu i avançada. 

Any Nombre Durada Total d’assistents 

2017 2 22 hores 46 

2018 1 30 hores 15 

2019 1 30 hores 30 

c) Cursos d’intervenció sobre el tabaquisme per a comares 
L’objectiu general era incloure l’abordatge del tabaquisme en l’activitat diària de les consultes de 
les comares. Aquests en varen ser els continguts: 
 Aspectes generals sobre el tabac i el tabaquisme. 
 Les dones i el tabac. 
 Tabaquisme passiu. 
 El paper dels professionals sanitaris en el tractament del tabaquisme: el paper de les comares. 
 Intervenció sobre el tabaquisme: captació i diagnòstic de les persones fumadores; tipus 

d’intervenció sobre el tabaquisme; com han d’intervenir-hi les comares. 
 Dubtes i qüestions més freqüents a la consulta de la comare. 
 Aspectes pràctics: joc de rol. 

 
Taula 4. Dades sobre els cursos d’intervenció sobre el tabaquisme per a comares. 

Any Nombre Durada Total d’assistents 

2018 2 7 hores 51 

d) Cursos d’intervenció sobre el tabaquisme per a equips de pediatria 
L’objectiu general és el d’incloure l’abordatge del tabaquisme en l’activitat diària de la consulta dels 
equips de pediatria de l’atenció primària. Aquests en varen ser els continguts: 
 Informació general sobre el tabaquisme. 
 Infància i tabac: efectes del tabaquisme sobre els bebès. Patologies associades al tabaquisme 

passiu en la primera etapa de la vida. Prevenció de la iniciació al consum de tabac en els joves. 
 El paper dels professionals sanitaris en el tractament del tabaquisme: la importància de l’equip 

de pediatria en la prevenció i en el tractament. 
 Intervenció sobre el tabaquisme: captació i diagnòstic del fumador. Tipus d’intervenció sobre el 

tabaquisme. Com ha d’intervenir l’equip de pediatria. 
 Noves maneres de consum en l’adolescència. 
 El cas d’Islàndia. 
 Joc de rol de casos clínics pràctics.  

 
Taula 5. Dades sobre els cursos d’intervenció sobre el tabaquisme per a equips de pediatria. 

Any Nombre Durada Total assistents 

2018 1 6 ½ hores 19 
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e) Curs sobre l’abordatge de consum de tabac i cànnabis 
L’objectiu general era adquirir coneixements, aptituds i habilitats per poder fer amb seguretat 
l’abordatge de les noves situacions i de les demandes que es presenten relacionades amb el 
consum de tabac i cànnabis. Aquests en varen ser els continguts: 
 “Tabaco y cannabis, como pan y mantequilla”. El perquè del nus tabac-cànnabis. 
 “Doctora, també fum porros”: avaluació, diagnòstic i tractament integrat. 
 Bases conductuals de la dependència. 
 Taller sobre consell sanitari per deixar de fumar. 
 Taller de fum de tabac-cànnabis “Vitoria-Gasteiz Bottles”. 
 Tractament farmacològic. 
 Tècniques conductuals: registrant consums i evolucions. 
 Integració pràctica en una consulta d’atenció primària. 
 Idees i conclusions. 

 
Taula 6. Dades sobre el curs sobre l’abordatge de consum de tabac i cannabis. 

Any Nombre Durada Total assistents 

2019 1 7 hores 30 

 

f) Primera Jornada de Tabaquisme a l’Atenció Primària de Mallorca 
El 9 de febrer de 2018 va tenir lloc la Primera Jornada de Tabaquisme a l’Atenció Primària de 
Mallorca, organitzada per la Gerència d’Atenció Primària. Es va dur a terme a TIRME, Parc de 
Tecnologies Ambientals de Mallorca, i s’hi varen presentar ponències de professionals experts i 
pioners a tot l’estat en el control i la prevenció del tabaquisme i de professionals sanitaris de 
l’atenció primària. Aquests en varen ser els continguts: 
 Conferència inaugural: “Seguimiento de la hoja de ruta para el control del tabaquismo”.  
 Taula rodona 1: “Els professionals de l’atenció primària i el pacient fumador”.  
 Ponència 1: “Estudi EAGLES”.  
 Taula rodona 2: “Tabac i danys a tercers”.  
 Ponència 2: “Proyecto Evidencias Cannabis y Tabaco (ÉVICT)”.  
 Ponència 3: “Situació actual del tabaquisme a les Illes Balears”.  
 Conclusions. 

 
Les avaluacions de la Jornada varen ser prou favorables i motivadores per decidir que aquesta 
activitat continuï amb periodicitat biennal. 
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Taula 7. Resum sobre la formació en matèria de tabaquisme del període 2016-2019. 

Tipus de formació Nombre 
de tallers 

Nombre de 
professionals 

formats 
Sessió d’intervenció mínima (2,5 hores) 48 848 

Tallers d’intervenció breu i avançada (22 hores) 2 46 

Tallers d’intervenció breu i avançada (30 hores) 2 40 

Curs d’intervenció sobre tabaquisme per a comares (7hores) 2 51 

Curs d’intervenció sobre tabaquisme per a equips de pediatria (6 ½ hores) 1 19 

Curs sobre l’abordatge de consum de tabac i cannabis (7hores) 1 30 

I Jornada de tabaquisme en Atenció Primària de Mallorca 1 129 

 
 
4. Indicadors de qualitat assistencial i registres del tabaquisme 
 
Detecció i diagnòstic del tabaquisme 
Indicador: en la història clínica de totes les persones de més de 14 anys ha de constar el registre sobre 
el consum (o no) de tabac, actualitzat amb una periodicitat biennal, com a mínim.  
 
Resultats: vegeu el gràfic 2. 
 

Gràfic 2. Evolució dels resultats del registre de tabaquisme a l’e-SIAP de 2012 a 2018. 

 
 

Intervenció /consell antitabàquic 
Indicador:  nombre d’adults fumadors amb alguna intervenció o consell antitabac registrat en els 
darrers dos anys multiplicat per 100, dividit entre el nombre d’adults amb registre de fumador en el 
moment del mesurament, visitat durant els dos darrers anys.  
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Resultats: vegeu el gràfic 3. 
 

Gràfic 3. Evolució dels resultats de les intervencions en tabaquisme a l’e-SIAP de 2012 a 2018. 

 
 
 
Intervenció grupal per al tractament del tabaquisme 
Indicador:  cada centre de salut ha d’oferir grups de tractament del tabaquisme als seus pacients 
fumadors. 
 
Resultats: vegeu la taula 8. 
 

Taula 8. Total de centres de salut que han oferit 
tractament en grup als seus pacients fumadors. 

Any Nombre 

2016 9 

2017 16 

2018 27 

 
Tabac i alcohol durant l’embaràs i la lactància 
Indicador: nombre de dones embarassades de les quals s’ha valorat el consum de tabac i d’alcohol, 
dividit entre el nombre de dones embarassades  
 
Resultats: vegeu la taula 9. 

Taula 9. Resultats de l’indicador dels consum  
de tabac i alcohol en dones embarassades. 

Any Indicador Objectiu 

2017 56,76 % ≥ 70 % 

2018 67,88 % ≥ 72 % 

 

54 % 47 % 50 % 50 % 50 % 52 % 53 %
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5. Activitats assistencials 
 
La reedició de les guies per a professionals i del material d’ajuda per als pacients, les diverses activitats 
formatives i, sobretot, la constitució de la Comissió Tècnica han ajudat a assolir una creixent motivació 
dels equips d’atenció primària per tornar a impulsar totes les activitats assistencials per tractar el 
tabaquisme. Aquest increment de les activitats es recull en els registres de l’e-SIAP i també en els 
registres que facilita el Gabinet Tècnic. 
 
5.1. Grups de tractament del tabaquisme 

Des de l’any 2005, amb la constitució de la coordinació de tabaquisme d’atenció primària de 
Mallorca, els centres de salut han organitzat grups de tractament del tabaquisme. Però a partir de 
la desaparició d’aquesta figura, l’any 2012, s’observa un descens brusc del nombre de grups, que 
dura fins a l’any 2015, quan comença a augmentar gràcies l’estratègia d’implementació per a la 
prevenció i el tractament de tabaquisme a l’atenció primària de Mallorca. 

 
Gràfic 4. Evolució del nombre de grups de tractament del tabaquismea l’atenció primària de Mallorca, 2005-2018. 

 
 

Taula 10. Resultats dels grups de tractament del tabaquisme de 2005 a 2018. 

Any Grups Fumadors convocats Comencen Acaben No fumen en acabat 

2005 34 492 358 212 152 

2006 54 697 519 310 236 

2007 34 489 342 194 134 

2008 54 852 603 351 272 

2009 38 705 509 274 220 

2010 54 935 675 386 315 

2011 49 863 620 365 301 

2012 20 361 253 134 100 

2013 14 248 181 89 60 

2014 10 189 142 72 50 

2015 13 190 151 93 47 

2016 19 306 207 109 72 

2017 28 424 294 161 121 

2018 38 780 500 325 225 

 
  

34

54

34

54

38

54
49

20
14 10 13

19
28

38

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Memòria sobre la prevenció i el tractament del tabaquisme
a l’atenció primària de Mallorca 2016-2019 

 15

 

 

Taula 11. Resultats totals dels grups de tractament del tabaquisme de 2005 a 2018. 

Nombre de grups  459 

Nombre de fumadors convocades en algun grup  7.531 

Nombre de fumadors que han començat en un grup  5.354 

Nombre de fumadors que han completat el tractament grupal  3.075 

Nombre de persones que, en haver acabat el tractament grupal, no fumen  *2.305 
* Aquesta xifra representa el 74,95 % de les persones que han completat les sis sessions. 

 
Taula 12. Resultats totals dels grups de tractament del tabaquisme de 2016 a 2018. 

Nombre de grups  85 

Nombre de fumadors convocades en algun grup  1.510 

Nombre de fumadors que han començat en un grup  1.001 

Nombre de fumadors que han completat el tractament grupal  595 

Nombre de persones que, en haver acabat el tractament grupal, no fumen  *418 
* Aquesta xifra representa el 70,25 % de les persones que han completat les sis sessions. 

 
Aquests resultats —sobretot pel que fa al nombre de persones que han deixat de fumar després 
de les sis sessions que dura un grup de tractament del tabaquisme— es completen quan es 
compleix el tractament segons el protocol. Es recomana fer seguiment i control durant un any 
complet de totes les persones que hagin completat les sis sessions. 

 
Taula 13. Resultats totals dels grups de tractament del tabaquisme 

de 2005 a 2018 amb control al cap d’un any del tractament. 

Nombre de grups  195 

Nombre de fumadors convocades en algun grup  3.234 

Nombre de fumadors que han començat en un grup  2.310 

Nombre de fumadors que han completat el tractament grupal  1.314 

Nombre de persones que, en haver acabat el tractament grupal, no fumaven  *1.025 

Nombre de persones que, passat un any des del tractament grupal, no fumen **558 
* Aquesta xifra representa el 78,00 % de les persones que han completat les sis sessions. 
** Aquesta xifra representa el 54,43 % de les persones que en acabar el grup no fumaven. 

 
El nombre de persones que han acudit a un grup que han estat controlades al cap d’un any 
d’haver acabat el tractament i els resultats obtinguts són el que realment dona el millor indicador 
per verificar l’efectivitat d’aquesta activitat. Segons aquestes dades, es verifica que el 54,43 % de 
les persones que han complit les sis sessions i que han deixat de fumar es mantenen sense 
fumar al cap d’un any, amb la qual cosa passen a ser considerades exfumadores. 

 
5.2. Activitats comunitàries i de prevenció del tabaquisme 

Des dels centres de salut s’ofereixen diferents activitats informatives i de prevenció del 
tabaquisme adreçades a la població en general i també a la comunitat educativa. 

 
Les activitats comunitàries es duen a terme sobretot en el context de la Setmana sense Fum 
(que té lloc durant la darrera setmana del mes de maig de cada any) i col·laborant en les 
activitats proposades per la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFiC), 
l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària (ABIC) i la Direcció General de Salut Pública i 
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Participació, que conclouen el Dia Mundial sense Tabac (31 de maig). Les activitats adreçades a 
la comunitat educativa s’organitzen durant tot el curs escolar. 

 
Activitats: 
 Parades d’informació i assessorament sobre tabaquisme, que s’instal·len a l’entrada dels 

centres de salut, dels centres educatius, de mercats, de centres socials, etc. S’hi dona consell 
breu per deixar de fumar, s’entreguen fullets informatius i es fan carboximetries (mesurament 
del contingut de monòxid de carboni en l'aire expirat). 

 Tallers d’informació sobre tabaquisme als centres educatius: tenen una durada d’una hora i 
l’objectiu de sensibilitzar, en edats primerenques, sobre la nocivitat de consumir tabac. 

 Difusió i participació en el concurs de pòsters i clipmetratges, amb col·laboració amb el Pla 
d'addiccions i drogodependències de les Illes Balears (PADIB), dependent de la Direcció 
General de Salut Pública i Participació. 

 Col·laboració amb la IBAMFIC per fer enquestes sobre l’hàbit tabàquic a la població en 
general. 

 
Taula 14. Resum de les activitats comunitàries de 2016 a 2019. 

Any Nombre de 
parades Carboximetries Concurs de pòsters

i clipmetratges 
Enquestes 
d’IBAMFiC 

2016 29 1.251 Sí Sí 

2017 32 1.015 Sí Sí 

2018 61 1.725 Sí Sí 

 
Taula 14. Resum de les activitats de prevenció de 2016 a 2019. 

Curs acadèmic Tallers Nombre d’alumnes 

2016-2017 57 1.360 

2017-2018 25 576 

2018-2019 43 1.157 
 

6. Actuacions diverses 
 
6.1. Col·laboracions 

 Programa de Salut Infantoadolescent 
La Comissió Tècnica va col·laborar amb com a assessora, revisora i redactora de l’apartat 
sobre tabaquisme que conté el Programa de Salut Infantoadolescent. Així mateix, va 
participar en les sessions de presentació del Programa als diferents equips de pediatria dels 
centres de salut. 

 Dia Mundial Sense Tabac 
Des que es va constituir, la Comissió Tècnica ha col·laborat cada any en l’envelat informatiu i 
de prevenció del tabaquisme organitzat pel PADIB durant el Dia Mundial sense Tabac, que 
s’instal·la sempre en un indret cèntric i estratègic de Palma per l’afluència de vianants. 

 Col·laboració amb la Direcció General de Salut Pública i Participació 
La Comissió Tècnica forma part del grup de treball multidisciplinari de lluita contra el 
tabaquisme que la Direcció General de Salut Pública i Participació va constituir per impulsar 
les actuacions sobre tabaquisme a les Illes Balears. 
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6.2. Sessions als hospitals 
Per donar a conèixer els programes d’intervenció en tabaquisme i les activitats i l’atenció que els 
centres de salut ofereixen als seus pacients fumadors, es va organitzar una sessió informativa, 
d’una hora de durada, adreçada al personal de cada hospital. En cada sessió es va donar a 
conèixer la Comissió Tècnica, la figura dels referents en tabaquisme del sector sanitari propi i 
l’existència de responsables de tabaquisme a cada centre de salut. Així mateix, es va indicar el 
circuit que cal seguir per fer derivacions correctament, tant des d’hospitalització com des de les 
consultes externes, al centre de salut corresponent en els casos de pacients que vulguin rebre un 
tractament d’ajuda per deixar de fumar. 
 
Les sessions varen tenir lloc el 30 de maig de 2017 a l’Hospital de Manacor, el 24 d’octubre de 
2018 a l’Hospital Universitari Son Llàtzer i el 15 de maig de 2019 a l’Hospital Comarcal d’Inca. 
Cada sessió va estar a càrrec del referent del sector sanitari corresponent, amb el suport de 
membres de l’equip directiu de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca i del Servei de Salut 
de les Illes Balears 
 

6.3. Millores en el registre de l’e-SIAP 
Amb l’objectiu de facilitar als professionals els registres de detecció i tractament del tabaquisme, 
s’han fet millores en els apartats següents: 
 Consells oferits en català i en espanyol. 
 Consell adaptats a cada fase, revisats i actualitzats. 
 Incorporació de nous consells: consell sobre les recaigudes i consell sobre el tabaquisme 

passiu. 
 Substitució del test de Fagerström de sis preguntes per la versió reduïda, de dues preguntes. 
 Substitució del terme cooximetria per carboximetria en la taula de paràmetres. 

 
6.4. Dotació de carboxímetres 

Entre l’any 2005 i 2006 es va dotar cada centre de salut amb un nombre de carboxímetres 
determinat pel nombre d’unitats bàsiques de salut. Al llarg dels anys, alguns d’aquests aparells 
s’han deteriorat o han quedat inutilitzats. Al començament de la implementació del pla es va 
detectar que el nombre d’aparells no cobria la demanda dels equips d’atenció primària per fer de 
manera adequada i correcta els mesuraments del monòxid de carboni als pacients fumadors. 
Com a conseqüència i després de les gestions necessàries, el darrer trimestre de 2018 es varen 
adquirir 55 carboxímetres més, destinats sobretot a unitats bàsiques de salut. 

 
7. Projectes de futur 
 
Per continuar desenvolupant el pla i atendre les demandes de millora que varen suggerir els 
responsables de tabac dels centres de salut, enumeram un conjunt de propostes per al futur, algunes 
de les quals segueixen la línia d’actuació actual, però unes altres consideren la incorporació de noves 
mesures o estratègies. 
 
Proposta de millores en el registre de l’e-SIAP 
 Acabar de perfeccionar el registre bàsic sobre l’hàbit tabàquic. 
 Eliminar el consell antitabàquic de la llista “Altres consells”. 
 En la llegenda de consells del MEAP en el pla d’actuació, canviar “Antitabaco sí” pel consell 

realitzat adaptat a cada fase. 
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 Incorporar-hi el protocol d’intervenció breu amb el seguiment de les tres visites. 
 Incorporar-hi el protocol d’intervenció avançada amb el seguiment de les sis visites o sessions. 
 Dissenyar i incorporar-hi el nou consell sobre prevenció del tabaquisme. 
 Dissenyar i incorporar-hi el nou consell sobre el tabaquisme en l’etapa prenatal i de lactància. 
 Canviar en les agendes d’actuació “deshabituació tabàquica” per “tractament del tabaquisme”. 
 Canviar el terme “abuso de tabaco” de la llista de diagnòstics per “tabaquisme”. 
 Canviar el terme “educació grupal” per “grup de tabac” quan es fa referència al tractament del 

tabaquisme en grup. 
 
Formació 
Mantenir el pla de formació continuada amb noves edicions dels cursos i dels tallers impartits i 
preparar-ne de nous. Els cursos, els tallers o les activitats formatives que proposam són els següents: 
 Nova edició del curs per als equips de pediatria (setembre 2019) 
 Nova edició del curs per a comares (setembre de 2019). 
 Curs d’intervenció mínima i breu (octubre de 2019). 
 II Jornada de Tabaquisme de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (gener de 2020). 
 Sessions diverses per als responsables de tabac dels centres de salut. 
 
Adquisició de carboxímetres 
 Gestionar la dotació del nous carboxímetres per continuar cobrint les necessitats de totes les 

unitats bàsiques de salut que encara no en disposen. 
 
Impremta 
 Gestionar amb la Direcció General de Salut Pública i Participació la reimpressió de tot el material 

de ajuda per als tractaments del tabaquisme en els diferents nivells d’intervenció. 
 Disseny i edició del cartell d’oferiment del tractament grupal als centres de salut. 
 
Comissió Tècnica 
 Dur a terme la sessió informativa a l’Hospital Universitari Son Espases. 
 Continuar col·laborant amb la Direcció General de Salut Pública i Participació, la IBAMFIC i l’ABIC 

en totes les propostes, actuacions i campanyes de prevenció del tabaquisme. 
 Fer una proposta al Servei de Salut per estudiar la possibilitat de finançament dels fàrmacs per al 

tractament del tabaquisme. 
 Quan s’hagin complit dos anys de la constitució de la Comissió Tècnica (juliol de 2019), fer la 

convocatòria per a la renovació de càrrecs i de vocalies. 
 Mantenir les reunions periòdiques. 
 
 
 


