ENQUESTA XVIII SETMANA SENSE FUM. 2017
CAP A UN FUTUR SENSE TABAC
P0. On ha conegut aquesta enquesta?
Atenció Primària
Hospital
Universitat
Àmbit laboral
Diputacions
Salut Pública

Farmàcia
Al municipi
Altres: ________________

Especifiqui el nom del lloc, centre o entitat, siusplau : ________________________
P1. Dades de l’entrevistat/ada
Sexe:

Home

Edat:

Dona

Anys

Fuma?

Mai he fumat

Fumador/a

Exfumador/a

Fuma o ha fumat (vapejat)
cigarretes electròniques ?

Sí

No

Sí, però ja no les utilitzo.

EXPOSICIÓ AL FUM AMBIENTAL DEL TABAC
P2. Considera que està exposat/ada al fum ambiental del tabac? (tabaquisme passiu)
Sí, a casa
Sí, a la feina Sí, al cotxe
Sí, en bars i restaurants Sí, en terrasses

No

P3. Creu que es compleix la normativa que prohibeix fumar en les terrasses tancades dels bars i restaurants?
Rarament
No sempre
No ho sé
Habitualment
Quasi sempre
P4. Considera que hauria d’estar prohibit fumar en vehicles privats?
Sí
No
No ho sé
Només quan hi hagi menors
SI VOSTÈ FUMA
P5. Nombre de cigarretes que fuma al dia:
Cig./dia
P6. A quina edat va començar a fumar?
Anys
P7. Quants cops ha intentat deixar de fumar? 0
1
2
3
4 o més
P8. Fuma cànnabis (marihuana, haixix)?
Sí, barrejat amb tabac
Sí, sol
No
P9. Si fuma cànnabis, quan?
Consum diari
Consum setmanal
Ocasionalment
SI ÉS VOSTÈ EXFUMADOR
P10. Quant temps fa que va deixar de fumar?
Menys d’1 any

Entre 1 i 5 anys

Entre 5 i 10 anys

Més de 10 anys

P11. Com va aconseguir deixar de fumar?
Sol/a, sense ajuda
Línies telefòniques o Internet
Amb l’ajuda d’un/a professional sanitari/ària (especificar qui o quins P11.1)
Amb algun professional pedagog/a o psicopedagog/a
Altres:_________________________
P11. 1
Metge/essa
Infermer/a
Llevador/a
Odontòleg/a
Psicòleg/a
P12. Va utilitzar algun tipus de tractament?
Cap
Psicològic
Ajuda terapèutica
Vareniclina (Champix)
Nicotina (pegats/ xiclets/caramels o esprai)

Farmacèutic/a

Bupropió (Zyntabac)
Altres_____________

TABAC I CÀNNABIS
P13. Considera que fumar tabac afavoreix que es comenci a fumar cànnabis (“porros”)?
Sí
No
No ho sé
P14. Considera que fumar cànnabis (porros) afavoreix que es comenci a fumar tabac?
Sí
No
No ho sé

EMPAQUETAT GENÈRIC
“L’empaquetat genèric" fa referència al fet que en el paquet, a més de les advertències sanitàries,
només figuri el nom de la marca amb un tipus de lletra estàndard, sense logotips, sense altre text ni
figures identificatives de les marques.

P15. Creu que pot influir l’empaquetat genèric dels paquets de tabac perquè es redueixi el
consum de tabac?
Totalment d’acord
D’acord
No ho sé
En desacord
Totalment en desacord
P16. Considera l’empaquetat genèric hauria d’implantar-se en el nostre país, com ja ha passat
en d’altres països?
Totalment d’acord
D’acord
No ho sé
En desacord
Totalment en desacord
EL TABAC, UNA AMENAÇA PER AL DESENVOLUPAMENT
P17. Considera que la indústria del tabac dificulta el desenvolupament dels països, per les
despeses sanitàries que genera, les despeses dels ciutadans i l'impacte sobre la salut?
Totalment d’acord
D’acord
No ho sé
En desacord
Totalment en desacord
P18. Dels següents efectes que té el tabac en el desenvolupament d'un país, quin considera més
important?
Despesa sanitària
Contaminació
Incendis
Despesa econòmica
Altres (especificar):
dels ciutadans
___________________
INCREMENT DELS PREUS I IMPOSTOS DEL TABAC
P19. Creu que augmentar el preu del tabac faria que més persones deixessin de fumar?
Totalment d’acord
D’acord
No ho sé
En desacord
Totalment en desacord
P20. Estaria d’acord en augmentar el preu i els impostos sobre el tabac?
Totalment d’acord
D’acord
No ho sé
En desacord

Totalment en desacord

FINANÇAMENT DELS TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS
P21. Considera que els tractaments farmacològics per ajudar a deixar de fumar haurien d’estar
finançats pel Servei Nacional de Salut?
Sí
No
No ho sé
P22. Creu que si els tractaments per deixar de fumar estiguessin finançats deixarien de fumar
més persones?
Segurament sí
Probablement sí
Probablement no
Segurament no
No ho sé
P23. Si els tractaments farmacològics per deixar de fumar es financessin pel Servei Nacional de
Salut, faria vostè un intent de deixar de fumar?
Amb total seguretat
Molt probablement
Probablement no
No
No fumo
MESURES POLÍTIQUES
P24. De les mesures que s’exposen a continuació, quina creu vostè que és la més efectiva per
reduir el consum de tabac?
Empaquetat
Avançar en la prohibició
Eliminació del
Increment dels
Finançament
genèric
de fumar en espais amb
contraban de
preus i impostos
dels tractaments
infants, vinculats a l’esport... tabac
del tabac
farmacològics
ACTIVITAT FÍSICA
P25. Quants cops per setmana acostuma a CAMINAR o a fer 30 MINUTS d’activitat física MODERADA que li
fa augmentar el ritme cardíac o respirar més ràpid del habitual? (per exemple, feines a casa, caminar ràpid,
portar càrregues lleugeres, anar en bicicleta a ritme regular, jugar amb nens, a la petanca, o un partit de
dobles a tennis)
Mai
1 o 2 cops per setmana
3 o 4 cops per setmana
5 o més cops per setmana
COMENTARIS O SUGGERIMENTS

