UNA DEMANDA, UN CONSENS , UNA REALITAT:
GUIA DE INTERVENCIÓ GRUPAL EN TABAQUISME
Copetti Fanlo, Sílvia; Gómez–Quintero Mora, Ana Mª; Cerrillo Caballero, Carmen; Basart Gómez–Quintero, Helena; Coma Gassó, Montse; Marin Moreno, Ana Mª.

Justificació: Des del programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF), es va realitzar una enquesta als
referents en tabaquisme. Es va detectar la necessitat dels professionals de disposar d’eines útils i
homogeneïtzades per la intervenció grupal.
Objectius: Donar eines als professionals per facilitar la deshabituació tabàquica en grup i optimitzar recursos.
Material i Mètodes: Es crea grup de treball multidisciplinari de referents. Anàlisi de les experiències. Revisió
bibliogràfica. Elaboració de: una guia digital, tallers formatius pels professionals referents per la seva divulgació i
enquesta de satisfacció dels tallers formatius. Valoració posterior passat 6 mesos mitjançant enquesta valorant
aplicabilitat del taller, dels materials, de la motivació i de dificultats per realitzar intervenció grupal.
Resultats: Guia digital que permet actualitzacions periòdiques. 2 edicions catalanes (2014 - 2015) i una
castellana (2015).
Contingut de la Guia: indicacions per planificar i organitzar tallers; 6 sessions estructurades amb el Power Point
corresponent, material per pacients i per professionals, eines per treballar en grup.
Tallers formatius realitzats: 7. Professionals participants: 118. Valoració global finalitzat taller: 4,5/5.
El 55% dels participants van respondre la segona enquesta. El 38% feien grupal abans del curs i 88%
recomanarien realitzar la formació. Dels professionals que feien grupal, 76% en continuaven fent i 74% van
valorar com motivador (4/5) o molt motivador (5/5) el taller. Dels que no en feien, el 30% han iniciat algun taller.
Del 70% que no van fer: 36% ho tenien previst, possiblement 39% i no un 25%; el 62,5% va valorar (4/5) que el
taller va motivar al seu EAP. Motius de no realitzar grupal: els que ja en feien, per manca de suport; els que no
en feien, per manca de temps i de formació.
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Conclusions: La valoració molt positiva dels tallers formatius i la alta valoració de la guia que incrementa la
motivació dels professionals i facilita la implementació de les intervencions grupals en tabaquisme a l’ Atenció
Primària. La Guia té un format digital que és accessible i actualitzable.
http://www.papsf.cat/Projectes/TIG_TabaquismeCast.aspx

