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Tabaquisme ambiental, de què parlem? 

 2ª i 3ª ma 



Fum de 4ª Ma, no tant conegut encara 



  Impacte de l’exposició en la salut pediàtrica 

Grup de treball del Programa Atenció Primària 

Sense Fum (PAPSF). Tabaquisme ambiental i 

salut perinatal i infantil. 1st ed. Campillo F, 

Chuecos M, Ortega G, editors. Barcelona; 2019 

- Embaràs: 

    Actiu en 14-38% 

    (actiu+passiu 40-62%). 

 

- Segons l’OMS, al voltant del 

40% dels nens estan exposats 

al FAT. 

 

-El 41% dels nens asmàtics 

que ingressen són fumadors 

passius i presenten major 

gravetat de la crisi. 
(Catalunyapress.cat 13/01/2020). 



Intervenir en l’etapa perinatal 

MOMENT CLAU, per recomanar 
evitar exposició activa i passiva 

Ferran Campillo. 5È Simposi d’actualització 

tabaquisme SCATT. Girona  



Els nens no poden decidir!!!  

Ferran Campillo. 5È Simposi d’actualització 

tabaquisme SCATT. Girona  



Intervenir en la primera infància 

Ferran Campillo. 5È Simposi d’actualització 

tabaquisme SCATT. Girona  



Intervenir en pediatria 

Ferran Campillo. 5È Simposi d’actualització 

tabaquisme SCATT. Girona  



Intervenir en pediatria 

Ferran Campillo. 5È Simposi d’actualització 

tabaquisme SCATT. Girona  



Ja teníem molt  camí fet ... 



11 

Ens mancava treballar 

tots junts 



Objectius del grup de treball  

Per aconseguir aquest objectiu el grup de treball es va plantejar els 

següents objectius: 

 

 Consensuar un conjunt mínim de variables imprescindibles sobre 

tabaquisme i exposició al fum ambiental de tabac (FAT) que caldria 

recollir en les històries clíniques dels progenitors dels infants. 

 

 Elaborar un document guia que reculli els conceptes treballats pel grup 

i que serveixi de referència a tots els professionals de la salut. 

 

 Potenciar la formació existent i detectar les mancances que puguin 

haver-hi. 

 

 Afavorir i potenciar sinergies entre els diferents programes i fomentar el 

treball transversal. 

 L’objectiu principal d’aquest treball és incentivar l’abordatge del 

tabaquisme en el període de preconcepció, en l’embaràs, la 

lactància i la pediatria, de manera coordinada i homogènia en 

totes les etapes. 



 L’objectiu principal de la intervenció en tabaquisme és la millora 

de la salut perinatal i infantil mitjançant la reducció de l’exposició 

al tabac ambiental.  

 

Per aconseguir aquest objectiu general es marquen els següents 

objectius específics: 

 

 Sensibilitzar sobre el tabaquisme actiu i passiu.  

 

 Evitar o disminuir l’exposició al fum ambiental. 

 

 Potenciar la lactància materna en mares que fumen. 

 

 Disminuir la prevalença de consum de tabac. 

 

 Prevenir les recaigudes en qui ha deixat de fumar. 



Analitzar i Anotar 

Aconsellar 

Avaluar 

Ajudar 

Acordar 

 seguiment 



Detecció de l’exposició ambiental 



Conclusions 

 La infància és un col·lectiu 

especialment vulnerable al tabac. 

 

 Per la seva rellevància, prevalença 

i cost- efectivitat, calen 

intervencions en tabaquisme 

adreçades a prevenir el FAT en 

l’etapa perinatal i a la infància. 

 

 TASPI, és un bon model integrador 

(primària, hospitalària, altres).  



Noves línies de treball del grup 

 Formació 

• Actualitzar/millorar els cursos que estan actualment en marxa. 

• Preparar una formació de formadors presencial per explicar els 

registres, la intervenció i recomanar els cursos en línia per ampliar 

formació. Aquesta formació es faria de manera transversal tant en tots 

els àmbits com en totes les etapes (perinatal i infantil) i a tots els 

territoris (de manera descentralitzada). 

  

 Recerca 

• Introducció de les variables d’exposició al full pediàtric i al de 

l’embarassada. 

• Proves pilot. Estudis d’eficàcia. 

 

 Web 

• Pròpia o a altres espais (ASPCAT, PAPSF) amb les guies d’infància i 

embaràs (famílies i professionals) 

 Presentació del treball TASPI en diferents fòrums; AEP, ACI... 

 



La segona infància i L’adolescència 

 Al voltant del 90% de fumadors van començar a ser-ho abans dels 18-

20 anys. 



Elements afavoridors per la difusió del nostre 

treball 

 Posada en funcionament de les noves variables d’intervenció en 

tabaquisme en adults, a l’eCAP (gener de 2020). I a d’altres 

programaris. 

 



Altres grups de treball 

 Perspectiva d’equitat 

 Impacte mediambiental 

 Noves formes de fumar 

 Comunicació 

 

 

 ...................................................... 

 



Moltes Gràcies 


