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Declaració de conflictes d’interessos 

 Investigació en control del tabac financiada per agències nacionals 
(AGAUR, FIS, PND) i internacionals (GACD, UE) 

 Sense contractes amb la indústria farmacèutica, del tabac i/o 
cigarretes electròniques  

 Declaració detallada a: 

http://tackshs.eu/wp-
content/uploads/2016/10/TackSHS_Declaration-of-competing-
interest_EF.pdf  
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Què en sabem? 

Dades impacte pandèmia   

Abordatge postpandèmia i reptes 
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QUÈ EN 
SABEM? Tabac i risc de contagi 

https://www.xchsf.cat/docs/828-accions xarxa_Tabac i COVID19_V5.pdf
https://www.xchsf.cat/docs/828-accions xarxa_Tabac i COVID19_V5.pdf




QUÈ EN 
SABEM? 

 Fumar deteriora els mecanismes immunològics del sistema respiratori 
augmentant la probabilitat d’infeccions respiratòries, com ara la COVID.   
 

 El moviment mà-boca repetit durant el dia junt amb el factor de relaxació 
de la distància de seguretat, pot augmentar la probabilitat d’infecció per a 
la persona que fuma i per a les persones del voltant.  
 

 El consum compartit d’algunes formes de fumar, com són les pipes d’aigua, 
augmenten el risc de transmissió.  

 

 

 

  

Tabac i risc de contagi 

• Brake SJ, Barnsley K, Lu W, et al. Smoking upregulates angiotensin-converting enzyme-2 receptor: a 
potential adhesion site for novel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). J Clin Med. 2020;9:841. 
doi:10.3390/jcm9030841  
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 La majoria de complicacions de la COVID que han requerit ingrés en UCI es 
produeixen per complicacions respiratòries. 
 

 El consum de tabac, en qualsevol de les seves formes, empitjora el curs de les 
malalties respiratòries i és un factor de risc de càncer i malalties cardiovasculars.  
 

 Els estudis han demostrat que les persones que fumen i contrauen la COVID, tenen 
un major risc de gravetat i ingrés en UCI, pitjor pronòstic i mort. 

Tabac i gravetat clínica 

• Posicionamiento de las autoridades sanitarias en relación al consumo de tabaco y relacionados durante la 
pandemia por COVID-19 Enllaç 

QUÈ EN 
SABEM? 

Presenter
Presentation Notes
Fumar en tiempos de covid: risc 2,4 https://suneumo.org/actividades-centrales/fumar-en-tiempos-de-covid-19-documento-de-posicion

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/docs/Posicionamiento_TyR_COVID19.pdf


Tabaquisme i incidència de COVID-19 

Smokers vs Never-smokers 

Former smokers vs Never-smokers 

QUÈ EN 
SABEM? 

Tobacco Use and COVID-19: Systematic Review and Meta-Analysis 
Gallus S, Lugo A, Clancy L, Fernández E, Gorini G.  



Patanavanich & Glantz. Nicotine Tob Res. 2020 

Smoking is associated with COVID-19 progression: A meta-analysis  
R. Patanavanich, S. Glantz.  University of California San Francisco 

Patanavanich R, Glantz SA. Smoking is 
associated with COVID-19 
progression: a meta-analysis. Nicotine 
Tob. Res. 2020. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/323
99563/ 
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Per què abordar el tabaquisme? 

 Prevenció de les complicacions. El consum de tabac augmenta el risc i la 
gravetat de molts problemes greus de salut, en cas de contagiar-se del 
virus. 

 Fumar en qualsevol de les seves formes és un risc prevenible. La 
prevenció del tabaquisme i ajudar a deixar de fumar ha de ser prioritari. 

 Disminuir risc de contagi.  

 Recuperació més ràpida i símptomes més lleus, redueixen el risc de 
transmissió. Tothom té dret a la salut i a respirar ambients saludables.  

 Pel seu cost social i econòmic. 

 
 
 
 

ABORDATGE 

Presenter
Presentation Notes
 Responsabilidad social durante la pandemia de COVID-19: el caballo de Troya de la industria tabacalera en Europa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537474/ 



Tabaquisme en la prevenció de la COVID 

 Preguntar i registrar els antecedents de tabaquisme en les 
persones ateses per COVID. 
 

 Advertir a la població sobre el major risc d’infectar-se de la 
COVID de les persones que fumen i del pitjor pronòstic, en cas 
de contraure la malaltia.   
 

 Tots els sanitaris haurien de abordar el tabaquisme i oferir 
ajuda als seus pacients a deixar de fumar, per mitigar les 
possibles complicacions.  



Tabaquisme en la prevenció de la COVID 

 Si no es planteja deixar el consum, cal recomanar algunes pautes:  

 Reducció del consum, especialment els que es fumen de manera 
automàtica.  

 Rentat de mans freqüent (abans i desprès de fumar). 

 No fumar amb guants o amb la mascareta en la cara. 

 No compartir “aparells” com cigarretes electròniques i pipes d’aigua. 

 No fumar en espais tancats. Fer de lallar un entorns sense fum. 

 Es espais oberts, respectar la distancia interpersonal i no fumar a menys     
de 2 metres d’altres persones en espais oberts.  

 No llençar les burilles al terra.  



• El tabac prodeix inflamació de les vies respiratòries i 
disminueix la inmmunitat 
 

• El tabac és un factor de risc d’infeccions 
respiratòries per virus i bacteris 
 

• La gestualitat de fumar  
- mà-boca 
- no portar mascareta 
afavoreix els contagis (aerosols) 
 

• El fum del tabac i dels aerosols de les cigarretes 
electròniques transporten el SARS-CoV-2 

 

Tabaquisme en la prevenció de la COVID 
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Atenció Primària  
061SalutRespon 
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Dinàmiques grupals 
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Abordatge 

En clau territorial 
Telemàtica  

Presencial 

Presenter
Presentation Notes
Les grupals per videoconferència es poden alternar amb grupals. Són una eina més en la cartera de serveis dels equips.Es crearà un grup de treball per treballar les dinàmiques de grup en tots els formats presencial, telemàtic (ambdós en clau territorial incloent diferents àmbits)Una altre alternativa pel pacient fumador que  vulgui deixar de fumar amb grup i nosaltres en aquest moment no li puguem oferir grupal en aquell moment, és adreçar-los a l’Associació Espanyola contra el Càncer  AECC.  https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros/que-hacemos/campanas/dejamos-ya-tabaco-me-apuntoEns podem posar en contacte AECC pel correu electrònic monica.granados@aecc.es  donant les dades del pacient o donant el correu directament al pacient. 



Millorar resiliència 

Reduir les desigualtats 

Autoregistres/feedbacks 

Entrevista motivacional 

 Intel·ligència artificial 

27 

Reptes 
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Presentation Notes
Millorar la resiliència/reticències dels professionals amb la tecnologia per això haurem de facilitar eines de connexió senzilles, oferir formació pràctica en habilitats de manera continua, resoldre les dificultats que es trobem en el dia a dia, disposar de plataformes segures i pràctiques, corporatives.En aquesta línia, SumaSalut participa en un Projecte competitiu finançat amb fons europeus que consisteix en generar contingut formatiu sobre e-salut (promoció de la salut i l’àmbit digital) per al col·lectiu professional sanitari.
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 Intel·ligència artificial 
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Presentation Notes
Reduir les desigualtats: Desigualtats segons barri, situació socioeconòmica, ètnies, gènere, etc. Desigualtats segons equips o professionals, encara no tothom fa tabaquisme com fa Diabetes o HTA. Actualment també s’afegeix els analfabets digitals, hem de treballar per ajudar a superar les dificultats d’aquests usuaris per manca d’habilitats o de mitjans. 
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Autoregistres/feedbacks 
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 Intel·ligència artificial 
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Presentation Notes
Consells breus des de La Meva Salut. Des de SumaSalut s’està treballant en un auto registres sobre prevenció i promoció de la salut (fuma, què fuma i vol deixar de fumar?) que tindrà feedback amb missatges personalitzats.Es crearà un grup de treball per treballar aquest consells breus. 
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Presenter
Presentation Notes
Formació en entrevista motivacional/dinàmiques de grup para visita no presencial.
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Reptes 

Florence de la OMS.  
https://youtu.be/R8Uw0D9Ytso 
  

Presenter
Presentation Notes
Treballadora de salut empàtica que pot ajudar a deixar de fumar de manera personalitzada. A més, pot recomanar ajuda professional, aplicacions o línies telefòniques d’ajuda. 

https://youtu.be/R8Uw0D9Ytso
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