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Deshabituació Tabàquica
des de la Farmàcia Comunitària
El tabac és la primera causa de pèrdua de
salut i de mort evitable en els països desenvolupats susceptible de ser previnguda.
Està àmpliament demostrat que l’hàbit
de fumar és un factor important de risc de
cardiopatia coronària, de malaltia vascular perifèrica, de malaltia pulmonar obstructiva crònica, de càncer de pulmó, laringe,
faringe, cavitat bucal, esòfag, pàncrees o
bufeta urinària i d’úlcera d’estómac. A més,
el consum de tabac durant la gestació produeix un retard en el creixement fetal i incrementa el risc de complicacions durant
l’embaràs i la mortalitat perinatal.
Actualment, el tabaquisme és considerat un hàbit que provoca una addicció i
que la majoria de persones s’inicien abans
dels 18 anys. Per grups d’edat i gènere, la
prevalença més alta està a l’interval d’edat
de 15 a 44 anys (35.3% en homes i 30.9% en
dones); seguida de la franja 45 a 64 (29.2%
en homes i 16.5% en dones).
Per tant, cal fer una bona avaluació, establir una estratègia adequada i fer una
dispensació activa en cas de tractament
farmacològic per a la deshabituació tabàquica amb consell i un seguiment acurat, procés que porta afegida la necessitat d’una

interrelació entre tots els sanitaris implicats.
El farmacèutic és un professional
sanitari format en l’àmbit de la promoció
de la salut i de la prevenció de la malaltia,
fet que l’implica directament en les intervencions de deshabituació tabàquica. Aprofitant el fet que el farmacèutic és
el professional sanitari més pròxim a la
població, tant sana com no, l’oficina de
farmàcia és un lloc molt adequat per
plantejar-se una intervenció destinada a disminuir el nombre de fumadors.
En molts dels casos és el mateix usuari el
qui va a l’oficina de farmàcia a demanar informació i ajuda per deixar de fumar.
Així doncs, al maig del 2007, el Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
amb la col·laboració del Departament de
Salut, va editar la GUIA D’INTERVENCIÓ
FARMACÈUTICA PER A L’ABORDATGE DEL FUMADOR DES DE LA
FARMÀCIA COMUNITÀRIA, la qual va
ser fruit del treball conjunt entre Col·legis de Farmacèutics de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. Aquesta Guia:

que defineix i planifica el procés que ha
de seguir el farmacèutic d’oficina de farmàcia
per ajudar de forma individualitzada la
persona que vol deixar de fumar.
● Comprèn des de la intervenció mínima
que ha de fer qualsevol
farmacèutic comunitari
davant d’una persona fumadora que entri a la
farmàcia fins a la inclusió del fumador en el Programa de Cessació
Tabàquica (PCT).
● El document dóna pautes perquè l’actuació el
farmacèutic sigui estandarditzada i estableix els models de qualitat que el Col·legi ha definit.
Actualment disposem d’una XARXA DE
FARMÀCIES al camp de Tarragona
(Catàleg Serveis Deshabituació Tabàquica. Camp de Tarragona. Juny. 2012), així
com també a les Terres de l’Ebre.

L’ACTE FARMACÈUTIC,
GARANTIA DE SALUT

● És un document normalitzat de treball
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