
112 professionals formats de 
manera presencial i  
descentralitzada 
 
1072 professionals, formació en 
línia: curs bàsic Intervenció en 
tabaquisme 
Portem ja 12 edicions (2013-2016)      
 amb 4633 formats) 

 

Mantenim mails periòdics  
amb informació i actualitzacions   

del www.papsf.cat:  
 

                 Noves noticies 

    Noves activitats 
    Claus per deixar de fumar  
 

    Nous documents biblioteca 
  

      Com a xarxa del      
       PAPSF participem al    
     Consell Assessor de    
    Catalunya, a xarxes i     
   projectes territorials, en 
investigació... 

200 professionals de Catalunya 

en la VIII Trobada del PAPSF 

junt amb Xarxa de Catalunya 

Central. 21 d’octubre de 2016, a 

Vic.  Lema: Nou país, nous reptes 

en tabaquisme.  

 

 

Grup de treball d’intervenció 
grupal: Actualització guia i 
materials. Traducció al 

    castellà. Anàlisis satisfacció i 
utilització en els professionals 
formats. Presentacions a 
Congresos. 

Referents AP:
583  professionals

Altres àmbits:
265

professionals

Newsletter:
326…

 “Més junts que mai” des de  

diferents àmbits #ssfcat16: 

2.000 mencions a les xarxes socials:  
226 publicacions d’activitats al 
Facebook de la Setmana Sense Fum  
1700 aprox. mencions a twitter  
47 adhesions d’entitats o associacions  

150 entitats van omplir formulari d’activitats 

       Participació dels referents      
       del PAPSF amb el  
      finançament dels fàrmacs     
    en programes com: Salut i 
Barris, Entorns Sense Fum, 
Embaràs Sense Fum.... 

MEMÒRIA PROGRAMA ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM (PAPSF) 2016 

El PAPSF és una iniciativa de les societats científiques (CAMFiC i AIFICC) i l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), amb l’objectiu de  millorar el perfil d’actituds i comportaments 
sobre el tabaquisme, dels professionals que hi treballen i de la població en general.  

Comissió Tècnica PAPSF: Carmen Cabezas (ASPCAT), Roser Casals (CAMFiC), Sílvia 
Granollers (AIFiCC), Joan Lozano (CAMFiC), Guadalupe Ortega (ASPCAT), Laura Sancho 
(AIFiCC), Josep Maria Suelves (ASPCAT), Araceli Valverde (ASPCAT).  

En el moment actual, la xarxa del PAPSF la composen 1174 professionals:  

 

 

Integra activitats de prevenció, de promoció, de formació i de suport/consultes als professionals  (qTabac) dels 
centres d’AP en temes de tabaquisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informació  
Formació  

Participació  

Trobada 

Grups de 
Treball 

Setmana 
Sense 
Fum 

Tractament 

Altres àmbits 
265 Professionals 

Newsletter 
326 Professionals 

http://www.papsf.cat/
http://www.papsf.cat/Noticies.aspx
http://www.papsf.cat/Activitats.aspx
http://www.papsf.cat/DeixarFumar.aspx
http://www.papsf.cat/Materials.aspx
https://www.facebook.com/Setmana-Sense-Fum-1869538073273250/
http://www.qtabac.cat/

