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Enquesta Opinió Professionals 2016
El dia 21 d’octubre de 2016 es realitza a Vic la VII Trobada del Programa d'Atenció Primària sense Fum, conjuntament
amb la II Jornada de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Catalunya Central. El lema escollit per la comissió
organitzadora d’aquesta jornada ha estat “Nou país, nous reptes en tabaquisme”. En el marc del Programa de la jornada
es va voler fer una mirada al futur per plantejar quins serien els principals reptes en relació a aquest problema de salut.
En aquest sentit, la comissió organitzadora va voler conèixer, previ a la Jornada, l’opinió i posicionament sobre aquests
aspectes relacionats amb el tabaquisme dels professionals sanitaris implicats, amb una enquesta anònima (formulari
Google):
Temes

Pregunta d’opinió
1

Espais sense Fum

Ajudar a deixar-ho

Regulació del mercat

L'extensió de la regulació d'espais saludables, on no es pot fumar, a altres espais públics com ara
estadis esportius
2 L'extensió de la regulació d'espais saludables, on no es pot fumar, a espais privats com ara vehicles
particulars quan viatgen menors.
3 S'hauria de millorar el compliment de la llei en les terrasses cobertes (sostre i més de dues parets)
de bars i/o restaurants ?
4 Abordatge del tabaquisme, a la cartera de serveis de salut, integrat a l'atenció clínica habitual
5 Invertir en campanyes públiques sobre tabaquisme com en el cas de les campanyes de prevenció
d'accidents de trànsit
6 El finançament dels tractaments farmacològics d'ajuda per deixar de fumar pel servei públic de
salut
7 La mateixa reglamentació per les cigarretes electròniques que el tabac tradicional en llocs públics
8 Prohibició de la publicitat encoberta a les sèries, pel·lícules, teatres, revistes, etc
9 L'increment del preu i impostos del tabac
10 L'aprovació de la proposta de llei de l'empaquetat genèric o neutre dels paquets de tabac

Dels 340 professionals que van respondre l’enquesta, van estar d’acord:.
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Creus que la prevenció de tabaquisme té un paper important a l’agenda política?

No

Sí

