
I

I

I

I

I

Autors: Isabel Roig Grau, Ramon Rodríguez Roig, Joan Anton González Valero, Anna Delgado Juncadella, Núria Busquet  Solé, Domingo Rodríguez Sotillo

Centre de Treball: EAP Sagrada Família | Manresa

La Llei 42/2010, de 30 de desembre de 2010, va entrar en vigor el 2 gener 2011 i modifica la Llei 28/2005, de mesures sanitàries
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat del tabac.

Mètode descriptiu, observacional, transversal

Anàlisi estadística SPSS.22.0

Mostra: 500 pacients fumadors de població atesa sobre 37306 habitants.

Criteris d'inclusió: Pacients entre 18 i 60 anys amb codi F17 de Fumador en el registre de l'e-cap.

 Els pacients en general estan d'acord amb la Llei i fumen menys des de l'entrada en vigor d'aquesta norma, però pocs ho han plantejat 
específicament per la Llei i pràcticament ningú ha deixat de fumar per la Llei, és a dir ha tingut poc impacte.

 Consideren que la Llei és efectiva i majoritàriament es compleix en l'empresa.

 Els principals motius per deixar de fumar són la salut i a gran distància i de forma similar per economia i per independència.
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XI TROBADA DEL PAPSF 
Fem Pinya per una Atenció Primària Sense Fum!

Objectius

Identificar l'impacte que ha suposat en el fumador la nova Llei antitabac 42/2010, set anys després de la seva entrada en vigor i veure si 
en els pacients és efectiva per reduir o deixar de fumar.
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S'aplica la Llei en l'empresa?(426)
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S'ho havia plantejat abans de la Llei? (334 )
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EFECTIVITAT DE LA LLEI ANTITABAC


