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SERVEI DE CONSULTES SOBRE 

INTERVENCIONS EN TABAQUISME



New York Times incluye en una semana más 

información de la que una persona tenía en toda 

su vida en el s. XVIII.

Qualsevol diari actualment

El futur ja no és el que era

8.000 vegades superior a la d’avui

Capacitat de procesament en 10 anys

Més procesos y més importants

Les TIC controlaran



Reducció d’errades mèdiques i efectes adversos de la medicació

Eliminació de duplicitats diagnòstiques

Reducció de complicacions i tractaments costosos 

evitables

Optimització del procés clínic (cost professional)

Augment de l’autocura
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06 Racionalització de la despesa farmacèutica

Promoció de resultats i no només l’activitat07



Inmediatesa

Individualització

Utilitat

Comoditat

Demandes 
específiques dels 
usuaris de la 
societat xarxa



Confidencialitat 

de les dades de 

salut

1

Aconseguir que 

et coneguin i 

confiïn

2

Participació i 

adherència

3

Reptes metodològic online



L’ajuda online pot ser útil



Però no tan útil

Su radiografía mostraba una costilla rota pero nosotros ya se lo 

hemos arreglado con Photoshop ...



Infoxicació



NOVEMBRE 2016

21

Casos multidisciplinars

Material audiovisual: ppt, videos, etc

Altres: a valorar

Actualització

Analytics

Formació

Casos clínics

Comunitat d’aprenentatge 

Inauguració

JUNY 2015

15

Primera proposta general per 

millorar el fòrum del Programa 

Atenciói Primària Sense Fum

Neix la idea

NOVEMBRE

2014



Promoure recursos de 

recolzament a 

l’abandonament del 

tabaquisme

Accedir a l’evidencia 

del que funciona

Poder coneixer la 

industria tabaquera
Treballar en Xarxes 

de professionals

Poder i saber com 

accedir  a informació 

especialitzada

Formació per als 

professionals

TIC
TABAC













Personalitzat

Comité Experts

Multicanal

Informació i 

formació

Característiques de 
qTabac

24-48 hores

Temps de 

resposta

Professional



Nova formació del PAPSF



Nova formació del PAPSF

• 5 nous casos:

• Embaràs

• Cannabis

• Cardiopatia

• Jove

• MPOC

• Videos amb multiresposta

• Materials de suport, glosari…

• Avaluació multiresposta



Consultes rebudes: 73

• Temàtica principal:

• Ús de la medicació:

• TSN: combinada, després hospitalització…

• Vareniclina: fumadors polimedicats, comorbilitat física i/o mentals, 

VIH…

• Embaràs

• Comorbilitat física i psicològica greu: pneumonia, bipolar, depressió, 

TMS…

• Investigació

• Formació



14 de setembre de 2015

EVOLUCIÓ VISITES 2015-2016

15 de novembre de 2016



Lurkers: l’audiència silenciosa

• A xarxes socials la visibilitat, 

l’altruisme dóna valor, els lurkers 

ho veuen com a negatiu

• Motius:

• No anonimat

• Por al ridícul

• Manca de temps o habilitats

• Creure que no es pot aportar 

res

• S’espera que passin al 9%

Intermitents

“Heavy”



CAS II: alcoholisme i tabaquisme

• Pacient afecta de HTA, hepatopatia crónica, pancreatits crónica, enfisema, tractat amb enalapril, 

paracetamol i omprazol per iniciar procés deshabituació. Analitica amb GGT 93

• Alta motivació a deixar de fumar amb elontril 150 cada 12 hores

• Inicia tractament per mantenint-se abstemi. Al deixar tabac disminueix alcohol a 5 U/dia i expresa 

llevar-se amb tremolors i nerviosisme que cedeixen al prendre vi.

• Valorar efectes adversos de l’alcohol amb bupropión

• Molt nerviosisme

• Questions:

• Quin tractament de continuació li puc oferir com a substitut del que feia fins ara?

• En aquest casos on el pacient prioritza deixar el tabac abans que l'alcohol, existeix una 

medicació apropiada de recolzament?

• Quins efectes secundaris pot tenir aquest pacient si es mante prenet 5U/DIA alcohol + elontril 

150mgrs o 300mgrs/dia

Addiccions múltiples actives



EXEMPLE DE CONSULTES

• A les pacients embarassades fumadores, a les quals se'ls prescrigui 

TSN, se'ls ha d'omplir un consentiment informat ?. En cas afirmatiu, 

disposen d'algun document de consentiment informat específic sobre el 

tema?

• Fumador de puros, com actuar? Quina quantitat de nicotina té un puro? 

Pautes especials?

• Fumador ingressat per pneumonia 15 dies, sense fumar, vol fer servir 

vareniclina. Cal tractament si ja fa 15 dies que no fuma? Si es pot 

començar, com canvia la posologia?

• Mal d’estómac i insomni amb vareniclina durant dos mesos de 

tractament. És eficaç reduir la dosi a la meitat? Com fer la reducció a 1 

mg?



EXEMPLE DE CONSULTES

• Quins arguments puc fer servir perquè una pacient faci els 3 mesos de 

tractament farmacològic?

• Es poden tenir simptomes de SAT inclús 2 mesos després de deixar de 

fumar?

• Pacient de 31 anys amb trastorn bipolar fumador de 40 cigarretes […] 

Quina estratègia seria la recomanable seguir?

• Tenim una mostra de tots els pacients i volem fer una presentació. 

Després de la 1ª visita abandonen XXX. Sobre quins pacients cal fer 

l’anàlisi i resultats? Hi ha referencies valides per poder comparar si els 

resultats amb d’altres semblants?



Reptes



“Si vostè no es relaciona amb les xarxes, les xarxes sí 

es relacionen amb vostè”

M. Castells

Moltes Gràcies




