
 
NOTA DE PREMSA 

JORNADA DE TABAQUISME D’AP DE MALLORCA 

     9 DE FEBRER 2018 

 

El 9 de febrer de 2018 es celebra la primera Jornada de tabaquisme a Mallorca, organitzada per 

la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. L’acte comptarà amb professionals pioners a 

nivell nacional  en el control del tabaquisme. Adjunt programa de la Jornada. 

Durant la jornada es parlarà del paper dels professional d’atenció primària davant el 

pacient fumador (taula 1) 

Comptarem amb la presencia del Dr. Eugeni Bruguera Cortada,  qui ens parlarà de l’estudi 

Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study (EAGLES), publicat al 

Lancet, sobre l’eficàcia del tractament farmacològic per deixar de fumar. 

El tabac i els danys a tercers tindrà un paper important a la jornada (taula 2) 

L’estudi finançat ÉVICT, del “grupo de trabajo para el estudio y abordaje de políticas de 

control del policonsumo de cannabis y tabaco en España” presentat per Joseba Zabala Galán 

actualitzarà els coneixements sobre el policonsum de cànnabis i tabac. 

Així mateix, es parlarà de la situació del tabaquisme a les Illes Balears i de les accions 

realitzades a AP de Mallorca per lluitar contra el tabaquisme. La GAP Mallorca col·labora amb 

la DGSPiP en la lluita contra el tabaquisme i durant l’acte es presentaran dades 

epidemiològiques sobre el tabaquisme a les I.Balears, que ens ha facilitat la DGSPiP. 

Amb la constitució de la CT de formadors i assessors amb tabaquisme d’AP de Mallorca s’ha 

iniciat una línia de formació i assessoraments als equips d’atenció primària amb l’objectiu 

d’impulsar la lluita contra el tabaquisme en el marc de l’atenció primària de salut. 

Formació 2017: 

848 professionals d’AP Mallorca han rebut formació mínima en tabaquisme 

50 professionals d’AP Mallorca  han rebut formació avançada en tabaquisme 

Formació 2018:  

Formació específica per 45 matrones d’AP: 2 tallers 7h (16 i 23 de febrer 2018) 

Formació avançada per 50 professionals d’AP Mallorca (30h març i 30h  octubre 2018) 



 
 

A les gràfiques es pot apreciar una millora en els grups de tractament de tabaquisme a AP de 

Mallorca. Seguim una línia important de millora a partir de l’estratègia d’implantació per la 

prevenció i el tractament de tabaquisme a AP de Mallorca.  

 

ANY GRUPS CONVOCATS COMENÇEN ACABEN NOFUMACAB 

2005 34 492 358 212 152 

2006 54 697 519 310 236 

2007 34 489 342 194 134 

2008 54 852 603 351 272 

2009 38 705 509 274 220 

2010 54 935 675 386 315 

2011 49 863 620 365 301 

2012 20 361 253 134 100 

2013 14 248 181 89 60 

2014 10 189 142 72 50 

2015 13 190 151 93 47 

2016 19 306 207 109 72 

2017 28 424 294 161 121 

 

Avaluant la qualitat assistencial per l’abordatge del tabaquisme a AP de Mallorca, també 

podem veure una lleugera millora als resultats de detecció i intervenció davant les persones 



 
que fumen. Relacionat amb el correcte registre de l’assistència, la CT de tabaquisme també ha 

fet una proposta de millora al programa e-siap que segur que serà de gran ajuda per els 

professionals i per a l’avaluació de tota l’activitat assistencial, fet que també ens permetrà 

avaluar la feina de forma permanent. 

 

 

 

PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2017 

1. Prevenció del tabaquisme als centres educatius: 588 joves han rebut un taller al 

seu centre educatiu per part de l’equip d’atenció primària de la seva comunitat. 

2. Paradetes  setmana sense fum: durant la setmana sense fum, el 2017 s’han posat en 

marxa 32 paradetes saludables tant a centres educatius com a altres llocs de la 



 
comunitat per fer arribar a la població la importància d’una vida sense fum. S’han 

realitzat 1015 carboximetries.  

 


