
Deixar de fumar s'ho val 

~Abandonar l'habit és una de les decisions més importants per tenir una vida saludable, sobretot a llarg termini 


la'li~p;mJ L F E 

• El tabaquisme es considera una 
malaltia additiva crónica, s'adqui
reix principalmem a I'adolescencia 
i té nns efectes i.ndesitjables per a 
la salu!, sobretot amb el pas deis 
anys. Per contra, és un problema de 
salut que es pot prevenir i es pot 
tractar amb exit com qualsevol a1
tra addicció. I.:evidencia científica 
demostra I'e ficilcia deis tracta
ments multicomponents per dej· 
xar de fumar. 

Deixar de fumar sempre val la 
pena: millora la condició lisica, la 
gualita! de vida i el pronóstic de 
qualsevol malaltia. És més que sa
but que el 50% deIs fumadors de 
Ilarga evolució morira per una 
malaltia causada pel ta bac, prin
cipalment malaltia cardiovascuJar, 
cáncer i maJaltia obstrucliva crÓ
nica. Els prolessionals de la salut 
hem de ser respectuosos si els pa
cients no volen deixar de fumar; 
óbviament no podem obligar a 
nlngú a prendre decisions de vida 
i salut si el pacient així no vol fer Un usuari d'un CAP de Mamesa se sotmet a una espirometria per mesurar la seva capacitat pulmonar 
ho. Ara bé, si que tenim la respon
sabilitat d'in!ormar les persones fu se cap tipus d 'ajul, peró la majona cas, si no com una oporturritat del 70% de la població assignada, Deixar de fumar mIIIora la 
madores de les repercussions que necessiten SUpOlt i ajuda per tal de d'aprenentalge. Actualment hi ha és elUoc idoni per captar i tractarcondicló física, la qualltat
poden tenir o ja teneo i motivar-. superar l'abstinimcia, mantenir a l'abast de-tothom que vulgui dei les persones fumadores. En gede vida I el pronostlc de
los i ajudar-Ios a poder deixar el 11.  se, i no recaure. xar de fumar diferents lloes on po neral, com més intensa és la in

qualsevol malaltIa
bit. Deixar de fumar és dificil, peró H; h(l ~ na serie d'estrategies i al .....•....._--- -_.. -....._. den dirigir-se, tant.a mb tracta  tervenció d 'ajuda el fumador¡ més 
possible, i per fer-ho cal que la per ternatives -:~ue els fiunadors apre ment individualitzat com grupal, gran és la taxa d'abstinimcies. DeiActualment bi ba a I'abast 
sona ftunadora estigui molt moti nen per viure sense tabac; també com ara les farmacies. I'associació xar de fumar és una de les decisions de tothom diferents Uocs 
vada i sigui conscieot que té Ulla aprenen a entendre que les recai contra el caneer, unitats esp ecia Olés importanlS que pot fer unaon dirigir-se per seguir
addicció. Hi ha un Cett percentat gudes formen part del procés i, per litzades, etc. r:atenció primaria, persona per man tenir una vida 

un tractament ge de person es que ho deixen seo- tant, no s'ha de viure com un fra- per la qual cada any passa el voltant saludable, sobretot a Uargtermini. 


