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Grup SAGESSA
sense fum
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Beneficis de deixar de fumar 
• Tindreu millor salut i qualitat de vida. 

• Es redueix el risc de patir càncer, problemes de cor i bronquitis 
crònica. 

• Augmenta la capacitat respiratòria i per tant us sentireu més 
àgils, podreu caminar i pujar escales sense cansar-vos. 

• Aconseguireu major rendiment durant l’exercici físic i l’esport. 

• Recuperareu l’olfacte i el gust. 

• La vostra pell serà més polida i estarà millor hidratada. 

• Les vostres dents es tornaran blanques i desapareixerà el mal alè. 

• Desapareixerà l’olor a fum de la vostra roba, del vostre cotxe 
i de la vostra casa. 

• Apostareu per un entorn familiar més sà i sereu un exemple 
positiu per als vostres fills. 

• Estalviareu diners. 

• Respectareu el dret dels no fumadors a respirar un aire lliure 
de fum de tabac. 

• En superar la dependència al tabac aconseguireu major lliber-
tat i autoestima 

Els centres del Grup s’adapten a la 
llei de regulació de l’hàbit tabàquic, que modifica l’article 7 de 
l’antiga llei i estableix la prohibició total de fumar als centres sa-
nitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts compresos 
en els seus recintes. 

Això significa que la prohibició no sols fa referència a l’edifici, sinó 
també a tot el perímetre del centre sanitari: zones de pas, jardins, 
aparcaments, espais interiors descoberts, etc. És a dir, tots els es-
pais sobre els quals el centre té competència legal. Aquesta pro-

hibició afecta tant els usuaris i visitants com els seus treballadors.

Indicacions als centres
Des de la Direcció del Grup SAGESSA, es recomana que no hi 
hagi cendrers als accessos del centre per evitar que es conver-
teixin en punts de concentració de fumadors.

A més, per motius higiènics i d’imatge, es recorda que no és 
permès sortir del recinte del centre amb l’uniforme de treball i 
que, en cap cas, la necessitat de fumar pot ser la causa per 
abandonar el lloc de treball dins la jornada laboral.

D’altra banda, la llei estableix l’obligació per part dels centres de 
col·locar rètols recordatoris de la prohibició i d’informar-ne els 
professionals i els representants sindicals. En cas d’incompliment 
per part d’un professional, es comunicarà la incidència al Depar-
tament de  Recursos Humans del Grup. Aquest incompliment 
pot tenir transcendència disciplinària, no només des del punt de 
vista administratiu, sinó també del laboral.

Un centre
lliure de fum 
és un centre

saludable

Està a les teves mans



     
4. Quantes cigarretes fumes al dia?

  10 o menys ⃞   0 punts
  11-20 ⃞   1 punt
  21-30 ⃞   2 punts
  31 o més ⃞   3 punts

5. Fumes amb més freqüència durant les primers hores 
després de despertar-te o durant la resta del dia?

  Primeres hores ⃞   1 punt
  Resta del dia ⃞   0 punts

6. Fumes encara que estiguis malalt i hagis de passar 
una gran part del dia al llit?

  Sí ⃞   1 punt
  No ⃞   0 punts

Les nostres raons per ser un centre sense fum

Test de Fagerström
Per avaluar la dependència al tabac contesta aquest senzill test:

El Conveni Marc per al Control del Tabac (CMCT) és el 

principal instrument d’àmbit mundial de control del tabac. Va 

ser el primer tractat negociat sota els auspicis de l’OMS i és 

un dels tractats més àmpliament acceptats en la història de 

les Nacions Unides. 

En vigor des del 2005 i amb més de 170 membres, és un 

acord basat en l’evidència que reafirma el dret de totes les 

persones al major nivell de salut i ofereix noves dimensions 

jurídiques per a la cooperació en la lluita contra el tabac. 

El CMCT confereix obligacions legals als països signants que 

s’hi han adherit formalment: 

• Protegir les polítiques de salut pública contra els interessos 
de la indústria del tabac.

• Adoptar mesures fiscals per reduir la demanda de tabac.

• Protegir la població de l’exposició al fum de tabac.

• Regular el contingut dels productes del tabac.

• Regular l’empaquetat i etiquetatge dels productes del tabac.

• Advertir les persones sobre els perills del tabac.

• Prohibir la publicitat, la promoció i el patrocini dels produc-
tes del tabac.

• Oferir a les persones ajuda per posar fi a la seva addicció 
al tabac.

• Controlar el comerç il·lícit de productes del tabac.

• Prohibir la venda de tabac a menors.

• Donar alternatives de suport econòmic viables al cultiu de 
tabac. 

Per salut
El tabac és responsable de nombroses malalties pulmonars, 
cardiocirculatòries i canceroses. Poblacionalment el 50% dels 
fumadors perden entre 15 i 20 anys de vida.

Per respecte
El fum pot molestar i perjudicar les persones de l’entorn 
(familiars, treballadors, etc.).

Per millorar la convivència
El fum molesta i es poden provocar situacions que violenten 
les relacions personals entre els fumadors i els no fumadors.

Per higiene
El fum, la cendra i les burilles embruten, i l’olor molesta.

Per seguretat
Les cigarretes són inflamables i poden originar incendis.

Per compromís
Com a centre sanitari, la nostra imatge és el millor exem-
ple de compromís amb la salut de la població.

Per complir amb la legislació vigent
Fumar en centres sanitaris està prohibit per la llei 42/2010.

1. Quan et despertes, quant temps trigues a fumar la 
primera cigarreta? 

  5 minuts o menys ⃞   3 punts
  6-30 minuts          ⃞   2 punts
  31-60 minuts ⃞   1 punt
  Després de 60 minuts ⃞   0 punts

2. Tens dificultat per abstenir-te de fumar en llocs on 
està prohibit?

  Sí ⃞   1 punt
  No ⃞   0 punts

3. A quina cigarreta et costa més renunciar?

  A la primera del matí  ⃞   1 punt
  A qualsevol  ⃞   0 punts

Un centre lliure de fum és un centre saludable

Puntuació total: Suma els punts

 0-3 punts: dependència baixa
 4-6 punts: dependència mitjana
 7-10 punts: dependència alta


