
 

 

 

MORTALITAT PER TABAQUISME 
 

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 2017: El tabac mata cada any a més de 7 

milions de persones, de les quals més de 6 milions són consumidors del producte i al voltant de 

890 000 són no fumadors exposats al fum ambiental de tabac. El consum de tabac factor de risc 

de 6 de les 10 causes principals de mortalitat al mon. Dades del 2015. Global Health 

Observatory (GHO). Les causes de mort és un dels indicadors més importants per avaluar 

l'eficàcia dels sistemes de salut dels països. Les estadístiques sobre les causes de mort ajuden a 

les autoritats sanitàries a orientar les activitats futures en matèria de salut pública, per posar en 

marxa programes potents per fomentar estils de vida saludables i prevenir malalties i per 

augmentar les despeses en les esferes amb major mortalitat.  
 

 

 
 

L’informe Espanyol té en compte el tabaquisme com a causa de mortalitat, comentant les 

morts calculades atribuïbles al tabac i calculant també específicament com a un indicador que 

només té en compte les defuncions per càncer de pulmó, doncs el 90% es deu al tabaquisme. 

Informe de Mortalitat atribuïble al consum de  tabac En Espanya, entre 2000-2014.  Al 2014 

són 15.227 a Catalunya les morts atribuïbles al consum de tabac, no obstant això, a Catalunya, a 

l’informe de mortalitat no inclou el tabaquisme, ja que només té en compte les causes directes 

de mort.   

 

Tal com diu l’informe de la OMS sobre la epidèmia mundial de tabaquisme, 2008. Pla de 

mesures MPOWER: El tabac és la causa singular de mortalitat més previsible en el mon actual. 

 

S’ha de continuar investigant sobre les associacions i càrrega per 

causes de defuncions del consum de tabac i s'han de tenir en compte 

en els  informes de causes de mortalitat. 

 

 

http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/causes_death/top_10/en/
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/mortalidad.htm
https://www.who.int/tobacco/mpower/2008/es/
https://www.who.int/tobacco/mpower/2008/es/

