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Quants vàrem participar?

El més març, i promocionat per l'Institut Català Oncològic , es va passar
l’enquesta sobre la prevalença del consum de tabac entre les persones
treballadores del CSSV.

� D'una forma aleatòria, i tenint en compte variables com la professió,
l'edat i el sexe, 125 persones van ser elegides per sorteig per fer
l'enquesta.

� Aquesta mostra es representativa del nostre centre de treball i per
fer-la es va assegurar una estricta confidencialitat .

� La col·laboració va ser excel·lent, i des del Comitè de Seguretat i
Salut en el Treball agraïm a totes elles la participació.



Quantes persones fumen? Quina quantitat ?

El 39,2% de les persones treballadores del CSSV fumen.

� D'elles, un 29% fumen menys de 10 cigarretes/dia, un 45,2% entre
10 i 19 cigarretes/dia, i un 25,8% més de 20 cigarretes/dia

� D'elles un 5,9% contesten que fumen durant la jornada laboral

� Per fer-ho, un 41,7% ho fa a la porta de l'entrada principal del centre
de treball

� El 70,6% de les persones enquestades, pensa que el «Projecte
Hospital sense Fum» podria ajudar a prevenir eficaçment el consum
de tabac al nostre centre de treball»



Quantes persones voldrien deixar de fumar?

� El 54,2% de les persones treballadores han intentat deixar de fumar alguna
vegada.

� El 29,8% dels fumadors estaria disposat a deixar de fumar en els pròxims
6 mesos .

� Un 45,8% dels fumadors no coneixen la consulta de deshabituació
tabàquica del CSSV que porta el Servei de prevenció.

� I un 16,7% creuen que no és accessible.

� Relacionat amb els pacients-usuaris del CSSV, un 69,5% dels enquestats
considera que «Els professionals que treballen a una organització sanitària
haurien d’aconsellar i ajudar al pacient fumador a deixar de fumar”.


