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Èxit del cribatge al carrer,  
noves perspectives 

El tabaquisme és una malaltia crònica que sovint requereix 
intervencions repetides per part dels professionals sanitaris.Des de 
fa disset anys que l’última setmana de maig es realitza la “Setmana 
sense Fum”. Aquesta acció cap a la comunitat cada any va afegint 
nous suports i ja s’ha consolidat en el calendari sanitari com una de 
les accions amb més col·laboradors. 
 
Comparar els usuaris que es van captar per a la deshabituació 
tabàquica (ja sigui de manera grupal o individual) el dia que varem 
fer la campanya, dins la setmana sense fum, amb els usuaris que 
s’han captat dins les consultes de la nostra ABS, de la manera 
habitual, els últims sis mesos de l’any 2015. 

Aprofitant la Setmana sense Fum, per segon any consecutiu a la 
nostre població, es va dur a terme una taula informativa per donar 
informació a la població sobre aquest problema de salut a la 
comunitat. 
Es van agafar les dades dels últims sis mesos de l’any 2015, de les 
persones que van mostrar interès per a realitzar una deshabituació 
tabàquica per un membre de l’EAP, observant la dada “ programa 
intern EAP” de l’e-cap i es va comparar amb el número d’usuaris que 
a la taula informativa varen marcar que volien fer seguiment per la 
deshabituació al centre, ja fos de manera individual o grupal.  

A la taula informativa, 42 persones van mostrar el seu interès per 
a deixar de fumar amb ajuda del personal del nostre EAP. En 
comparació amb les 6 del segon semestre del 2015.  
 

Aquestes dades fan evident l’èxit de les accions 
comunitàries fora del centre 
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