
ENQUESTA XVII SETMANA SENSE FUM. 2016 
 

EL QUE QUEDA PER FER 
 
 
 
P0. On has conegut aquesta enquesta?  

  Atenció Primària 
  Hospital 
  Farmàcia 
  Àmbit laboral 
  Universitat  
  Al municipi 
  Diputacions 
  Altres: ________________ 

 
P1. Dades de l’entrevistat  

Sexe:  Home   Dona  

Edat:          

Vostè és:  Mai he fumat   Fumador   Exfumador  

P.2 ¿Considera que està exposat al Fum ambiental del Tabac? (Tabaquisme passiu) 
Sí, a casa  Sí, a la feina Sí, al cotxe  Sí, en baris i restaurants Sí, en terrasses No 

 

SI ÉS VOSTÈ FUMADOR 
P3. Nombre de cigarretes que fuma al dia:       
P4. A quina edat va començar a fumar?       
P5. Quants cops ha intentat deixar de fumar? 0  1  2  3  4 o més 
 

SI ÉS VOSTÈ EXFUMADOR 
P6. Quants temps fa que va deixar de fumar?   

 Menys d’1 any  Entre 1 i 5 anys  Més de 5 anys 

P7. Com va aconseguir deixar de fumar?  
 Sol, sense ajuda   Amb ajuda d’un 

professional sanitari  
(metge/essa, infermer/a, 
psicòleg/a) 

 Amb ajuda d’un/a 
farmacèutic/a 

 Altres 
 

P8. Va utilitzar algun tipus de tractament?   

Psicològic   Nicotina 
(pegats/ 
xiclets/caramel 
o esprai) 

 Bupropió 
(Zyntabac) 

 Vareniclina (Champix)  Altres  Cap 
 

     

APROVACIÓ EMPAQUETAT GENÈRIC 
“L’empaquetat genèric” fa referència al fet que en el paquet, a més de les advertències sanitàries, només 
figura el nom del producte en caràcters estàndard, sense logos, sense cap altre text ni figures 
identificatives de les marques. 
P9. Creu que pot influir l’empaquetat genèric perquè es redueixi el consum de tabac?    

 Totalment 
d’acord 

 D’acord   NS/NC   En desacord  
 

 Totalment en 
desacord 

 
P10. Considera que en els joves l’empaquetat genèric pot influir  en el fet que no comenci a fumar? 

 Totalment 
d’acord  

 D’acord   NS/NC  En desacord  
 

 Totalment en 
desacord  
 



REGLAMENTACIÓ CIGARRETA ELECTRÓNICA 
P11. Considera vostè que el consum de cigarretes electròniques ajuda a deixar de fumar? 

 Totalment 
d’acord  

 D’acord   NS/NC  En desacord  
 

 Totalment en 
desacord  

  

P12.  El consum de cigarretes electròniques en lloc públics hauria d’estar regulada igual que el tabac 
tradicional. 

 Totalment 
d’acord 

 D’acord  NS/NC  En desacord 
 

 Totalment en 
desacord 

ELIMINACIÓ COMERÇ IL·LÍCIT DE PRODUCTES DEL TABAC 
P13. Considera que el contraban de tabac afavoreix que els fumadores continuïn consumint? 

 Totalment 
d’acord 

 D’acord  NS/NC  En desacord   Totalment en 
desacord 

P14. Creu vostè que l’eliminació del contraban de tabac reduiria el consum de tabac?  
 Totalment 

d’acord 
 D’acord  NS/NC  En desacord 

 
 Totalment en 

desacord 
INCREMENT DELS PREUS I IMPOSTOS DEL TABAC  

P15. El preu del tabac a Espanya continua essent un dels més barats d’Europa. Augmentar el preu del 
tabac faria que més persones deixessin de fumar.  

 Totalment 
d’acord 

 D’acord  NS/NC  En desacord 
 

 Totalment en 
desacord 

P16. L’augment del preu del tabac faria que menys joves comencessin a fumar.  
 Totalment 

d’acord 
 D’acord  NS/NC  En desacord 

 
 Totalment en 

desacord 
P17. Si vostè és fumador: l’augment del preu del tabac faria que es plantegés deixar de fumar. 

 Probablement 
deixaria de fumar 

 Probablement 
fumaria menys 

 No m’influiria 
en absolut 

 Probablement 
fumaria igual 

 No fumo 

P18. L’augment en el preu del tabac ajuda a reduir el consum entre els grups més vulnerables, com els 
joves, les dones embarassades, els fumadors que tenen ingressos més baixos. Estaria d’acord en l’augment 
del preu i els impostos al tabac? 

 Totalment 
d’acord 

 D’acord  NS/NC  En desacord 
 

 Totalment en 
desacord 

FINANÇAMENT DELS TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS 
P19. Considera que els tractaments farmacològics per deixar de fumar -nicotina, bupropió (Zyntabac), 
vareniclina (Champix)-  són una ajuda per aconseguir-ho?   

 Totalment 
d’acord 

 D’acord  NS/NC  En desacord 
 
 

 Totalment en 
desacord 

P20. Considera vostè que els tractaments farmacològics per ajudar a deixar de fumar haurien d’estar 
finançats pel Sistema Nacional de Salut?   

 Sí  No  NS/NC   
P21. Creu vostè que si els tractaments per deixar de fumar estiguessin finançats més fumadors deixarien 
de fumar? 

 Segurament sí  Probablement sí  Probablement no  Segurament no  NS/NC 
P22. Si vostè és fumador i els tractaments farmacològics del tabaquisme es financessin pel Sistema 
Nacional de Salut, faria vostè un intent de deixar de fumar? 

 Amb total seguretat  Molt probablement  Probablement no  No 
 

 No fumo 

 
P23. De totes les mesures comentades, quina creu vostè que és la mesura més efectiva per reduir el 
consum de tabac? 

 Aprovació 
empaquetat 
genèric 

Reglamentació 
de la cigarreta 
electrònica  

 Eliminació del  
contraban de tabac 

 Increment dels 
preus i impostos 
del tabac  
 

 Finançament 
dels tractaments 
farmacològics  

COMENTARIS O SUGGERIMENTS  


	 Cap
	 Altres
	 Vareniclina (Champix)
	 Bupropió (Zyntabac)
	  Nicotina (pegats/ xiclets/caramel o esprai)
	Psicològic

