
AJUDA A PERSONES DECIDIDES  

A DEIXAR DE FUMAR 

Actualització 2020 



Guia per a deixar de fumar en 4 passos (cat) 
 

Guia para dejar de fumar en 4 pasos (cast) 
 

 
www.papsf.cat  
 

GUIA D’AJUDA PER A POBLACIÓ 
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Guia para ayudar a dejar de fumar (cast) Versión para descargar/imprimir 
Guia per ajudar a deixar de fumar (cat) Versió per descarregar/imprimir 
Guia para ayudar a dejar de fumar (cast) Versión bolsillo 
Guia per ajudar a deixar de fumar (cat) Versió butxaca 
 

GUIA PRÀCTICA PER A PROFESSIONALS 
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Abordar el consum de tabac: 
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4515.pdf 

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4515.pdf












No exposició 

 
Àmbit privat 
Àmbit laboral 
Àmbit social 





Nombre de cigarretes diàries 









Altres formes de fumar: http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4516.pdf 
 
Conèixer els seus arguments (importància-confiança): http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4517.pdf 

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4516.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4517.pdf


Intervenció Caract. consum Dades bàsiques 

Grau de dependència 

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4519.pdf


PROTOCOL DE VISITES EN PERSONES 

DECIDIDES A DEIXAR DE FUMAR 

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4518.pdf 

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4518.pdf


Intervenció en persones decidides 

a deixar de fumar 



Intervenció en persones decidides 

a deixar de fumar 



Intervenció en persones decidides 

a deixar de fumar 



Intervenció en persones decidides 

a deixar de fumar 
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Dependència a la nicotina 

Dependència 



 Podran prescriure-ho els metges adscrits als centres de les xarxes d’atenció primària 
sense fum –inclou els equips d’AP de presons i centres de justícia juvenil-, hospitals sense 
fum o d’una unitat de deshabituació tabàquica dels CAS. A Catalunya tots els CAPs estan 
a la Xarxa del PAPSF i  tots els metges d’AP poden prescriure. 

 
 Els pacients han d’estar inclosos a un programa de suport a la deshabituació tabàquica.  

 
 Es finança un intent anual per persona amb suport farmacològic amb vareniclina o 

bupropió 

 
 Persones decidides a deixar de fumar  amb  nivell de dependència alt qualificat pel test de 

Fagerström (5 o 6 en el test breu, que equival a 7 o més en l’extens).  

 
 Prescripció d’un envàs corresponent a 4 setmanes  de tractament, en les visites de 

seguiment que es corresponen als passos 2, 3 i 4 del PROTOCOL DE VISITES  

 
 La recepta només podrà ser electrònica i s’haurà de registrar el diagnòstic de fumador/a 

en la prescripció del fàrmac. 

Finançament fàrmacs 

Més info: http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=493 

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4518.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4518.pdf
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http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4518.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4518.pdf
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=493
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=493
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=493
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Teràpia substitutiva con nicotina 

Vareniclina (Champix@)  

Bupropió (Zyntabac@).  

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3856.pdf


TERÀPIA SUBSTITUTIVA AMB NICOTINA 

1 xiclets de 2 mg  
1 comprimit de 1 o 1,5 mg 
1 polvorització d’esprai 

Enllaç funcionament esprai bucal 

= 

https://www.youtube.com/watch?v=_iTJ9_V-8yo


TERÀPIA SUBSTITUTIVA AMB NICOTINA 

Dosi i durada habitual 



EFECTES SECUNDARIS MÉS FREQÜENTS 

CONTRAINDICACIONS 



INSTRUCCIONS 
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Teràpia substitutiva con nicotina 

Vareniclina (Champix@)  

Bupropió (Zyntabac@).  

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3858.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3858.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3858.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3858.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3858.pdf


VARENICLINA 
Mecanisme d’acció 

AGONISTA PARCIAL DE LOS RECEPTORES Α4Β2 ACETILCOLINA  



VARENICLINA 

Kit de  

- Caixa inici 0,5 i 1 mg 

- Manteniment 1mg 

 



EFECTES SECUNDARIS més freqüents 

PRECAUCIONS 
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Teràpia substitutiva con nicotina 

Vareniclina (Champix@)  

Bupropió (Zyntabac@).  

http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3857.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3857.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3857.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3857.pdf
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_3857.pdf


BUPROPIÓ 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.getpharma.com/Product/123/zyrtec.gif&imgrefurl=http://www.getpharma.com/productdetail.asp?productid=123&h=112&w=237&sz=23&hl=es&start=109&um=1&tbnid=n9J8wOhydbZ91M:&tbnh=52&tbnw=109&prev=/images?q=bupropion&start=100&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=es&rls=DVXE,DVXE:2004-53,DVXE:en&sa=N


EFECTES SECUNDARIS/CONTRAINDICACIONS/PRECAUCIONS 
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Xarxes de referents de tabaquisme  

Xarxes socials 

qTabac  

061 

Formació 



www.papsf.cat  

www.xchsf.cat 

http://www.papsf.cat/
https://www.xchsf.cat/


AJUDA PER DEIXAR DE FUMAR 
 

REGISTRES 

FÀRMACS DE PRIMERA LÍNIA 

RECURSOS 

41 

Xarxes de referents de tabaquisme  

Xarxes socials 

qTabac  

061 

Formació 



@PAPSF 

@XarxaCHsF 

https://twitter.com/PAPSF
https://twitter.com/XarxaCHsF
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Xarxes de referents de tabaquisme  

Xarxes socials 

qTabac  

061 

Formació 



https://www.qtabac.cat/consulta/ 

www.qtabac.cat 

https://www.qtabac.cat/consulta/
https://www.qtabac.cat/consulta/
https://www.qtabac.cat/consulta/
https://www.qtabac.cat/consulta/
http://www.qtabac.cat/
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Xarxes de referents de tabaquisme  

Xarxes socials 

qTabac  

061 

Formació 
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Xarxes de referents de tabaquisme  

Xarxes socials 

qTabac  

061 

Formació 



FORMACIÓ PRESENCIAL I EN LÍNIA (GRATUÏTA) 

 Curs en línia intervenció en tabaquisme 

 Curs en línia tabaquisme passiu en infància 

 Oferta periòdica del PAPSF 

 Oferta periòdica de la XCHSF 

papsf@papsf.cat  

http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=84
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=434
http://www.papsf.cat/Activitats.aspx
https://www.xchsf.cat/formacio.php?lang=cat
mailto:papsf@papsf.cat

