
Lema guanyador: "Desconnecta’t
de la cigarreta, endolla’t a la vida". 
Informació i materials.

Grups de treball 

Ha disminuït lleugerament el % de persones que
fumen (del 25,6 % al 23%) i, dels que fumen, el
40% declara que ha fumat més. (Estudi de salut
n= 37.810).
El 45% han continuat ajudant a deixar de fumar
fent el seguiment de tabaquisme telefònicament i
virtualment (n=183 professionals).
Es crea una adreça eletrònica  per ajudar a deixar
de fumar.
5 accions Xarxa sobre COVID i Tabac

Formació
Ajudar a deixar de fumar
(professionals i usuaris).
Tabaquisme ambiental a la infància
(TASPI i "Vull créixer sense fum")
Intervenció grupal en tabaquisme
(grup de treball. 3º edició).

Mantenim i renovem periòdicament  les
guies: 

Intervenció grupal 
Registres ECAP i eConsulta 
Tabac ambiental i salut perinatal 
 i infantil (TASPI)

8 grups de treball en marxa:

A la jornada de gener vam començar  
grups nous: vulnerabilitat; impacte
ambiental; altres maneres de fumar i
comunicacions PAPSF.

El PAPSF és una iniciativa de les societats científiques (CAMFiC i AIFiCC) i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT), amb l'objectiu de millorar les actituds i els comportaments sobre el tabaquisme dels professionals que hi
treballen i de la població en general. El 2020 s'integren els programes “Activitat física saludable”, “Beveu menys” i

“Atenció primària sense fum” pel que fa a la comunicació i els processos i estratègies. Vegeu-ne més. 

Programa Atenció Primària
Sense Fum (PAPSF)

618 professionals referents d'AP
379 professionals d'altres àmbits
725 "Newsletter"

La xarxa del PAPSF està composta 
 per un total de 1.722 professionals:

 

102 en activitats presencials
 2.511 professionals,  101 EAP
(formació perifèria).
1.355 amb els cursos en línia* 

Professionals que han rebut informació
durant el 2020:

Missatges via correu electrònic
www.papsf.cat 
Twitter, Facebook 

La informació periòdica per a tota la
xarxa (notícies, activitats formatives  I 
 biblioteca) es realitza mitjançant: 

Període de la Covid-19

Jornada de grups de treball/ gener 2020 
 en què van participar 71 professionals.
Informació i comunicacions.

Professionals

Trobada

XXI Setmana Sense
Fum 2020

Web i xarxes socials

Materials

*Actualitzacions/canvi de plataforma a
Moodle. 

Més informació

http://www.setmanasensefum.cat/index.aspx
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387037/el-confinament-empitjora-la-salut-mental-i-augmenta-el-sedentarisme-seguir-una-rutina-dedicar-se-temps-i-tenir-suport-social-redueix-a-la-meitat-el-risc-de-depressio-o-ansietat
http://www.papsf.cat/ajudar-deixar-fumar-COVID19.aspx
http://www.papsf.cat/ajudar-deixar-fumar-COVID19.aspx
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=516
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=404
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=489
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4548.pdf
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=359
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=490
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=490
http://www.papsf.cat/Projectes/Guia-Intervencio-Grupal-Tabaquisme/TIG_TabaquismeCat.aspx
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=483
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=483
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=509
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=509
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=473
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=498
http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/PapsfDoc5038.pdf
http://www.papsf.cat/
https://twitter.com/papsf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011924802444
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011924802444
http://www.papsf.cat/DetallActivitat.aspx?id=280
http://www.papsf.cat/Noticies_Detall.aspx?id=518

