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1. Política de gestió i compromís



1. Política de gestió i compromís

Marc legal

2005: Llei 28/2005, 2010: Llei 42/2010

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco.



 
 
 
 

 

En nom de la Dra. Helena Ris Romeu, Directora General de la Corporació Sanitària 
del Parc Taulí, ens plau convidar-vos a l’acte d’inauguració de la nostra institució com 
a membre actiu de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum. 
 
Programa 
 
Dimarts, 14 de novembre de 2006 
Sala d’actes de l’Hospital, edifici Sta. Fe. 

 
 
13 h.    Benvinguda 
 

  Dra. Helena Ris, Directora General de la CSPT.   
   

Intervencions 
 

Dr. Esteve Fernández, Coordinador de la Xarxa Catalana 
d’Hospitals sense Fum. Unitat d’Epidemiologia del tabaquisme 
del Servei de Prevenció i control del càncer. Direcció de 
prevenció i programes comunitaris del ICO. 

 
Dr. Joan Martí, Director Executiu de l’Hospital i Albada. 

 
Sra. Victòria López, Coordinadora del Comitè promotor de la CSPT. 
Resultats de l’enquesta de prevalença de l’hàbit tabàquic als 
professionals del Parc Taulí.  
 
Dra. Pilar Peña, Responsable del Servei de Prevenció. 
Dr. Albert Marín, Responsable del Servei de Neumologia.   

 
13.45 h.  Presentació del  vídeo “A Pulmó Lliure” Premi Societat Catalana de 

Neumologia. 
 

14 h.   Cloenda 
 

Dra. Helena Ris, Directora General de la CSPT.  
 

 
Us preguem que feu extensiva aquesta invitació a tots els professionals del vostre 
àmbit.  
 
Sabadell, novembre 2006 

 
 

2005: Adhesió a la Xarxa Catalana 
d’Hospitals Sense Fum>>> (XCHSF)

1. Política de gestió i compromís

http://www.xchsf.cat/
http://www.xchsf.cat/


Incorporació del logo de la XCHSF
al web i intranet institucionals i a les plantilles

dels documents oficials en paper

1. Política de gestió i compromís
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2013: El Parc Taulí s’adhereix 
a la Declaració de Luxemburg com a Empresa Saludable

Llistat actualizat d’empreses declaració de 
Luxemburgo>>> 

2009: La XCHSF s’integra a la European Network 
Smoke-free Hospital impulsada per la Comissió Europea

1. Política de gestió i compromís

Actualment ‘European Network 
for Workplace Health Promotion (ENWHP)’

http://www.insht.es/PromocionSalud/Contenidos/AdhesionAcreditacion_20/ficheros adhesion/ListadoEmpresasOrgDeclaracionLuxemburgo.pdf


Pla de treball específic dels ítems 
de l’autoavaluació anual de la XCHSF 

(2014 -2017)

Criteris Puntuació Què s’està 
fent?

Què s’hauria
de fer?

Qui ho hauria
de fer? Calendari
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2017: Espai Web / Informació Corporativa

.

1. Política de gestió i compromís

>>>

http://www.tauli.cat/tauli/sensefum


2017: Adhesió a la Xarxa Catalana
d’Hospitals Promotors de la Salut (XCHPS)

https://www.diba.cat/web/salutpublica/promocio_salut>>>

HOSPITAL 
PROMOTOR DE LA 

SALUT

EMPRESA 
SALUDABLE

1. Política de gestió i compromís

>>>



1. Política de gestió i compromís

Web ‘Parc Taulí saludable’
(octubre 2017)



2017: El Parc Taulí s’adhereix al manifest 
‘Entorn sense fum’ de la Regidoria de Salut

de l’Ajuntament de Sabadell

1. Política de gestió i compromís

http://www.sabadell.cat/es/vivir-en-sabadell2/educacionesp/448-
salut/estils-de-vida-i-salut/64278-entorn-sense-fum >>>



El Comitè Promotor Parc Taulí Sense Fum
promou, dinamitza i avalua les directrius establertes

Pilar Peña. Coordinadora Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Sandra Àlvaro Cap del Gabinet de Comunicació

Rosa Ma Gavilán Delegada de Prevenció

Auxi Gil Coordinadora de Voluntariat. Serveis d'Atenció al Client.

Maite Loren Metgessa de Família. CAP Can Rull.

Francesc Luque Director d'Economia i Serveis Generals

Antoni Llamas Director de Recursos Humans

Igor Merodio Gestor Assistencial d'Infermeria Salut Mental

Lluïsa Molina Infermera. CAP Can Rull.

Carmen Muñoz Delegada de Prevenció

Elena Polo Delegada de Prevenció

Xavier Pomares Metge. Servei de Pneumologia

Aleix Riu Cap de Mediambient i Seguretat

Elios Yuste Sotsdirector d'Infermeria de l'Hospital de Sabadell i Albada

1. Política de gestió i compromís



2. Comunicació



• Informació a nous professionals
• Informació interna per email a tots els professionals 

mitjançant Bategades i cartells a tots els edificis. 
• Informació a usuaris mitjançant els monitors de TV a les 

sales d’espera.
• Informació a les empreses contractades per concurs.
• Campanyes: 

– Reactivació del projecte ‘Parc Taulí Sense Fum’
– Normativa interna. Promoció del Programa de deshabituació 

tabàquica (PDF) per a professionals. ‘Adhesió a l’entorn sense fum’
– Acte: 31 de maig 2017

2. Comunicació

Pla de Comunicació



Contractes i convenis amb empreses

En els contractes i convenis amb empreses externes se'ls obliga al 

compliment de tota la normativa interna vigent de la CSPT. 

Es contacta amb la empresa ISS Facility Services (cafeteria Blues) 

per acordar el compliment de l’entorn sense fum i la neteja dels 

espais exteriors en la Plaça Taulí (Març 2017).

Informació a empreses i a professionals externs

2. Comunicació



Intranet > El racó del professional > 
Acollida: Informació bàsica per als nous professionals (lectura obligada)

“Benvingut, benvinguda al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell,
Sabadell Gent Gran i Fundació Parc Taulí.

Tal i com se us ha notificat a la carta de benvinguda que us han lliurat en Recursos
Humans, aquest és l'apartat on us heu d'identificar per poder accedir a la lectura
d'obligat compliment que heu signat comprometent-vos a llegir.

Recordeu que:
L’incompliment del deure de lectura obligatòria de la documentació indicada, no
podrà al·legar-se com a desconeixement de les vostres obligacions i, per tant,
comportarà les conseqüències que s’indiquen en el Conveni Col·lectiu d’aplicació i/o
normativa de prevenció de riscos laborals vigent.

Per accedir a la documentació de lectura obligada, heu d'introduir el vostre DNI/NIE,
quedant registrat el vostre accés a aquesta informació.”

Informació a nous professionals

2. Comunicació



Es reactiven les accions del projecte Hospital sense Fum al Parc Taulí.
31-maig-2015

• Dissenyar i implantar una política interna integral que fomenti la
participació de tots els professionals – sanitaris i no sanitaris- de totes
les unitats i serveis.

• Preservar les dependències i l’entorn de l’hospital lliure del fum del
tabac.

• Senyalitzar les àrees de l’hospital (internes i externes) com a espais de
prohibició per fumar.

• Sensibilitzar, tant als professionals com als ciutadans sobre els riscos
del consum del tabac, i oferir eines d’ajut per al seu abandonament.

Informació a professionals

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet



Enquesta sobre el consum de tabac entre els professionals del Parc 
Taulí. 29-març-2016.(1.119 visites)

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

Enquesta de prevalença de professionals fumadors del nostre centre
mitjançant l’enquesta estàndard que s’aplica i utilitza a tots els centres
sanitaris.

Informació a professionals



2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

S’estrena el nou espai web ‘Parc Taulí sense fum’.31-maig-2016.

Informació a professionals

>>>

http://www.tauli.cat/tauli/sensefum


Manifest ‘Entorn sense fum’

• El fum del tabac és un risc per a la salut també de les persones no
fumadores.

• Els infants i les persones malaltes són especialment vulnerables.
• Els professionals que treballem a la Corporació Sanitària del Parc Taulí

volem ser models saludables.

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

El Parc Taulí s’adhereix al Manifest Entorn sense fum impulsat per
l’Ajuntament de Sabadell. 28-març-2017.

Informació a professionals



Si ja estàs preparat/da per intentar deixar de fumar, fixa’t una data. No 
oblidis que som al teu costat per ajudar-te!

• Ja has triat el teu motiu per deixar de fumar?
• Ja coneixes el teu nivell de motivació i compromís amb tu mateix/ per 

deixar de fumar?
• Vols conèixer el grau de dependència al tabac que tens en aquests 

moments?

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

I tu, ja saps quina olor fa el vent? 18-abril-2017.

Informació a professionals



2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

Informació a professionals



Resultats de l’enquesta sobre el consum de tabac entre els professionals
del Parc Taulí. 4-juliol-2016.

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

Informació a professionals



‘Celebració del Dia Mundial Sense Tabac al Parc Taulí’. 31-maig-2017.
‘El Parc Taulí celebra el Dia Mundial Sense Tabac’. 29-maig-2017.

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

Informació a professionals



Projecció a les TV de les sales d’espera del recinte del Parc Taulí
i del CAP Can Rull de vídeos de Canal Salut (Gencat)

Actualment s'estan projectant els següents vídeos:

2. Comunicació

Informació a pacients i usuaris

El fum és fatalEspai lliure de fum

>>> >>>



3. Formació



• Programació de la formació en línia tutoritzada amb diferents
propostes adreçades a perfils professionals assistencials i no
assistencials.

• Curs en línia d’intervenció breu en tabaquisme

L’Institut Català d’Oncologia (ICO)/ XCHSF conjuntament amb la
Unió Consorci Formació (UCF) han desenvolupat un curs bàsic en línia
en “Intervenció breu en tabaquisme” adreçat a tots els professionals
sanitaris. El curs pretén proporcionar les habilitats i eines bàsiques
però essencials sobre l’epidemiologia del tabac i l’abordatge del
tabaquisme.

El Parc Taulí adherit a la XCHSF des de 2005, vol donar suport a
aquesta iniciativa, impulsant la participació dels seus professionals i
integrant aquesta acció formativa externa al Pla Institucional de
Formació (PIF).

3. Formació



3. Formació



4. Identificació, diagnòstic
i suport per deixar de fumar



4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

2017: Protocol de deshabituació tabàquica
dels pacients del Parc Taulí. 1a revisió.



2015 2016 2017 1r. Sem.

núm. pacients 118 463 296
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4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Programa de deshabituació tabàquica pacients



4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar



2007: Teràpia individual i Teràpia Grupal
(6 grups de 7-10 persones en 2 sessions d’1 h)

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar



8) Realitzo algun tipus d’activitat física habitual. (almenys 1 dia 

per setmana). (s’exclou l’activitat física en el treball)

SÍ NO

9) Fumo habitualment més de 10 cigarrets cada dia. SÍ NO

10) Fumo habitualment més de 20 cigarrets cada dia. SÍ NO

11) Si fumes, has intentat alguna vegada deixar de fumar? SÍ NO

12) Acostumo a beure més de 2 copes de vi (o equivalent) al dia. SÍ NO

13) He de seguir una dieta especial. N’especifico el motiu: SÍ NO

NOTA:
Tots els professionals fumadors que vulguin deixar de fumar o que tinguin dificultats per
mantenir-se abstinents durant la seva jornada laboral podran adreçar-se al Servei de
Prevenció de riscos laborals (Salut Laboral) per rebre ajuda mitjançant el programa existent.
El Parc Taulí disposa d'un protocol d'actuació a seguir en cas de detectar un usuari o
professional incomplint la Llei 42/2010, que estableix la total prohibició de fumar en els
centres sanitaris.

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Qüestionari de salut de nova incorporació



Exàmens de salut: 

A tots els professionals se’ls pregunta per l’hàbit 

tabàquic en el context de l'examen de salut inicial i periòdic
i es realitza una intervenció breu per part d’infermeria

per promoure el cessament tabàquic
i se’ls informa del PDT existent. 

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Vigilància de la salut:
Exàmens inicial i periòdics



A tots el usuaris ingressats se’ls pregunta a l’ingrés per l’hàbit 

tabàquic.

à Si s’escau, es realitza una intervenció breu per part
d’infermeria del tractament de suport durant l'ingrés, i després
es deriven a Atenció Primària per continuar el procés de deixar
de fumar.

• Els malalts de Salut Mental es mantenen abstinents amb TSN.

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Usuaris ingressats



Autora: Dra. Rosa Serrano Fuentes

Àmbit: Recursos Humans - Prevenció

Propera revisió: 04/04/2020 

Revisat per: Dra. Pilar Peña Garcia

Aprovat per: Director de RRHH

Codi estàndard: CSPT-PR-056 TABAC 1a revisió.pdf >>> 

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

2017: Protocol de deshabituació tabàquica
dels professionals de la CSPT - 1a revisió
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4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

2017: Protocol de deshabituació tabàquica professionals



2006 2012 2016

Prevalença 
fumadors 32,60% 21,90% 17,20%
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4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Enquesta periòdica a professionals



 

 
1. Edat: : |__|__| anys 
 
2. Sexe:  o1. Dona    o 2. Home 
 
3. A quin col·lectiu laboral pertany?  o  1. Mèdic   o 2. Infermeria  o  3. Administratiu   
                                                          o 4. Altres professionals        
4. Actualment, vostè fuma?  
                                      o  1. Sí, fumo diàriament (passar  a pregunta 9) 

o  2. Sí, fumo ocasionalment  (passar a pregunta 10 ) 
o  3. No, no he fumat mai  (passar a pregunta 21) 

   o  4. No, sóc ex fumador/a   (passar a pregunta 5) 
 
5. Quina quantitat de tabac fumava diàriament vostè abans de deixar-ho?    

                                                     5.1   |__|__|__| cigarretes   
5.2   |__|__|__| cigars     
5.3   |__|__|__| pipes 

 
6. A quina edat va començar a fumar regularment?    |__|__| anys 
 
7. A quina edat va abandonar l’hàbit?  |__|__| anys 
 
8. Quants cops havia fet vostè l’intent de deixar de fumar? |__|__| vegades ( anar a pregunta 21) 
 
9. Quina quantitat de tabac fumeu diàriament?  

                            9.1   |__|__|__| cigarretes    
9.2 |__|__|__| cigars  
9.3 |__|__|__| pipes 

 
10. A quina edat va començar a fumar regularment?   |__|__| anys 
 
11. Quan fuma vostè el primer cigarret/cigar/pipa del dia?  
                                                                            o 1.  < 5 minuts després de llevar-se       

o 2.  6-30 minuts després de llevar-se  
o 3.  31-60 minuts després de llevar-se 
o 4.  >60  minuts després de llevar-se 
 

12. En quines àrees de l’Hospital acostuma vostè a fumar (resposta múltiple). 
o 12.1 A la meva taula de treball/despatx/ o similar 
o 12.2 A l’office d’infermeria 
o 12.3 A les sales de relax d’infermeria 
o 12.4 A les sales de reunió 
o 12.5 Al menjador-cafeteria 
o 12.6 Als passadissos    
o 12.7 A l’ascensor 
o 12.8 Als llocs per a fumadors 
o 12.9 Altres llocs 
o 12.10 No fumo a l’hospital 
 

13. Creu que dintre de cinc anys vostè fumarà?      
 o 1. Sí, amb tota seguretat   o  2. Sí, probablement     o 3. No, probablement no.   
 o 4. Amb tota seguretat, no    o  5. No ho sé 
 
14. Ha intentat alguna vegada deixar de fumar? o 1. Sí (passar a p. 15)  o 2. No (passar a p.17) 
 
 
 
 

CODIFICACIÓ   
 
|__|__|__|__| 
 
1. |__|__| 
 
2. |__| 
 
3. |__| 
 
 
4. |__| 
 
 
 
 
 
5.1 |__|__|__|  
5.2 |__|__|__|  
5.3 |__|__|__|   
 
6. |__|__| 
 
7. |__|__| 
 
8. |__|__| 
 
 
9.1 |__| 
9.2 |__| 
9.3 |__| 
 
10. |__|__| 
 
 
 
11. |__| 
 
 
 
12.1   |__| 
12.2   |__| 
12.3   |__| 
12.4   |__| 
12.5   |__| 
12.6   |__| 
12.7   |__| 
12.8   |__| 
12.9   |__| 
12.10 |__| 
 
 
13. |__| 
 
 
14. |__| 
 

QÜESTIONARI ESTRICTAMENT 
CONFIDENCIAL 

1 
  

 
15. Quantes vegades ha intentat deixar de fumar? |__|__| vegades 
 
16. Ha rebut cap ajut d’aquest hospital per deixar de fumar?  
                                                                                      o 1. Sí,                        o 2. No m’interessa  

                                                                    o 3. No és accessible o 4. No n’hi ha cap 
 

 
17. Està preocupat pels efectes nocius del tabac envers la seva salut?    o 1. Sí, molt     o 2. Bastant  
                                                                                                                    o 3. No gaire   o 4. En absolut 
 
18. Està preocupat pels possibles efectes nocius del tabac sobre la salut dels no-fumadors exposats al fum 
de la cigarreta?         o 1. Sí, molt  o 2. Bastant   o 3. No gaire    o 4.  En absolut. 
 
19. Està pensant seriosament en deixar de fumar? o  1. Sí   o  2. D’aquí un mes  o D’aquí uns 3-6 mesos                                                                                                                                

                                                                            o D’aquí uns 7-24 mesos         o Algun dia       o No 
 
20. Estaríeu d’acord en posar una data per deixar de fumar?  o 1. Sí    o  2. No 
 
21. Quan de temps acostuma diàriament a estar-se vostè en ambients carregats de fum del tabac al centre 
de treball? 

o 1.  Gens      
o 2.  Menys d’una hora  
o 3.  D’una a dues hores 
o 4.  Més de dues i fins a quatre hores 
o 5.  Més de quatre hores 

 
22. Si us plau, digui’m si està d’acord o en desacord amb les següents afirmacions 
 
 Acord                                                                             

(1) 
Desacord  

(2) 
No opina  

(3) 
22.1 El projecte Hospital Sense Fum respecta a tothom, fumadors i no fumadors o o o 
 
23. Si us plau, indiqui si està d’acord o en desacord amb les següents afirmacions.                                                      
 
 Acord                                                                             

(1) 
Desacord  

(2) 
No opina  

(3) 
23.1 Hauria d’estar completament prohibit fumar en llocs públics tancats o o o 
23.2 Hauria d’estar completament prohibit fumar en hospitals i centres sanitaris o o o 
23.3 S’han de reservar llocs per a fumadors dins l’’hospital i prohibir-ho a la resta 
de zones 

o o o 

23.4  Els professionals de la salut haurien de donar exemple i no fumar  o o o 
23.5 Els professors haurien de donar exemple i no fumar o o o 
23.6 Els pares haurien de donar exemple i no fumar              o o o 
23.7 Tothom té el dret de respirar aire sense el fum del tabac  o o o 
23.8 El preu del tabac ha d’augmentar molt  més o o o 
23.9 S’hauria de prohibir la publicitat del tabac o o o 
 
24. Si us plau, faci’ns arribar els seus comentaris o la seva opinió respecte l’actual política envers el 
consum de tabac en el nostre centre: 

15. |__|__| 
 
 
16. |__| 
 
 
 
17. |__| 
 
 
18. |__| 
 
 
19. |__| 
 
 
20. |__| 
 
 
21. |__| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.1   |__| 
 
 
 
 
 
23.1   |__| 
23.2   |__| 
23.3   |__| 

23.4   |__| 
23.5   |__| 
23.6   |__| 
23.7   |__| 
23.8   |__| 
23.9   |__| 
 
 
 
 
 

 MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ! 
 

Consum de tabac entre els professionals sanitaris 
European Network For Smoke-Free Hospitals 
QÜESTIONARI ESTRICTAMENT CONFIDENCIAL 

 

- 2 - 

2012: Beca Fundació Parc Taulí
Risc Cardiovascular - Prevalença: 27,1%  

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar



4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Enquesta en línia i presencial als professionals
de prevalença tabaquisme i opinió del projecte

http://bategades.tauli.cat/noticies/resultats-
de-lenquesta-sobre-el-consum-de-tabac-
entre-els-professionals-del-parc-tauli/ >>>



4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

Resultats enquesta 2016: 
850 respostes (24,3 % participació)



Tabaquisme en treballadors sanitaris: 
importa el mètode de l’enquesta?

Álex Mayer Fuentes
12 juny 2017

Treball fi de grau - Facultat Medicina 
Unitat Docent Parc Taulí - UAB

4. Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar



AUTORS:
• Marta Capelleras
• Anna Escoz
• Alex Mayer
• Marta Rodriguez
• Marta Szymanski
• Cristina Roig

Millora del programa de deshabituació tabàquica
per als treballadors de la CSPT

Medicina UAB
Hospital de Sabadell

Medicina Preventiva i Salut Pública

TUTORS:
• Dra. Pilar Peña
• Dra. Gemma Navarro
• Dra. Marisa Baré
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5. Àmbit lliure de tabac



2011: Senyalització interior

5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac

Senyalització recinte: 58 senyals al paviment



5. Àmbit lliure de tabac

Senyalització vertical als 7 edificis del recinte
i edifici del CAP Can Rull



5. Àmbit lliure de tabac

Senyalització de l’entrada als edificis: portes principals



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



Escala de l’edifici

5. Àmbit lliure de tabac

Senyalització i control de punts crítics



5. Àmbit lliure de tabac

Senyalització i control de punts crítics de consum
Moll de descàrrega



Autor/s: Sr. Francesc Luque López

Àmbit Economia i Serveis - Serveis Generals

Data aprovació 14/12/2015

Propera revisió 14/12/2018 

Revisat per Dr. Joan Martí López

Aprovat per Comitè de Direcció CSPT

Codi estàndard CSPT-PR-064

5. Àmbit lliure de tabac

2017: Protocol per garantir ambients nets i lliures de fum

Veure document >>>



.

El Parc Taulí disposa d'un protocol d'actuació a seguir en cas de
detectar un usuari o professional incomplint la Llei 42/2010, que
estableix la total prohibició de fumar en els centres sanitaris:

Professionals del Parc Taulí

Si el professional està fumant dins del recinte, se l'informarà de 
l'obligació d'abandonar el recinte.

Si es nega a abandonar el recinte, o és reincident, o està dins de
l'edifici, es comunicarà la infracció a la Direcció de Recursos
Humans, que es posarà en contacte amb el seu responsable
institucional per tal d'aplicar la sanció que poden comportar les
seves accions, segons l’establert al corresponent conveni o règim
intern.

5. Àmbit lliure de tabac

2017: Normativa interna vigent (I)



.
Usuaris:

En cas de detectar un usuari fumant se l’informarà de l'obligació
d'apagar la cigarreta, si està dins de l'edifici, o d'abandonar el
recinte, si està a l'exterior.

En cas que l'usuari no vulgui col·laborar, s'haurà d'informar a
Seguretat (extensió tel. 3000). El personal de Seguretat li
comunicarà, de nou, la prohibició de fumar. En cas de reafirmar la
seva actitud, es posarà en coneixement de les forces de seguretat
públiques corresponents.

5. Àmbit lliure de tabac

2017: Normativa interna vigent (II)



.

Pacients hospitalitzats:

En cas de detectar un pacient hospitalitzat fumant dintre dels edificis, 
s'haurà d'actuar de la següent manera:

• Qualsevol professional que detecti un pacient que està fumant, l'ha 
d'informar de l'obligació d'apagar la cigarreta.

• Si qui detecta el pacient és un professional de la institució, ho posarà 
en coneixement de l'equip assistencial del pacient, per tal que aquest 
li pugui oferir un tractament per fer front al seu tabaquisme.

• Si qui detecta el pacient és el personal de Seguretat, ja sigui a través 
del sistemes de videovigilància o presencialment, ho posarà en 
coneixement del Servei d’Atenció al Client (SAC).

5. Àmbit lliure de tabac

2017: Normativa interna vigent (III)



.

Pacients hospitalitzats (continuació):

• El SAC informarà a l’usuari que la seva conducta infringeix la 
normativa, i les sancions que poden comportar les seves accions. En el 
moment de dur a terme la comunicació, el SAC posarà en coneixement 
de l’usuari la possibilitat de sol·licitar al seu equip assistencial 
(metge/infermera) un tractament per fer front al seu tabaquisme 
durant l’estada al Parc Taulí.

• Si el pacient hospitalitzat sol·licita aquest tractament, serà l’equip 
mèdic qui prescriurà la indicació, i es farà constar a l'alta, a l'informe 
o a la prealta.

• Davant l’incompliment reiterat d’un pacient, el Departament 
de Seguretat del Parc Taulí farà una denúncia de la infracció a les 
forces de seguretat públiques corresponents.

5. Àmbit lliure de tabac



.

No es pot fumar amb uniformitat a l’exterior dels edificis, 
a excepció de dos punts senyalitzats

5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



5. Àmbit lliure de tabac



6. Lloc de treball saludable



2013: El Parc Taulí s’adhereix 
a la Declaració de Luxemburg com a Empresa Saludable

2009: La XCHSF s’integra a la Xarxa Europea 
European Network Smoke-free Hospital,

impulsada per la Comissió Europea

6. Lloc de treball saludable

Llistat actualizat d’empreses declaració 
de Luxemburgo>>> 

http://www.insht.es/PromocionSalud/Contenidos/AdhesionAcreditacion_20/ficheros adhesion/ListadoEmpresasOrgDeclaracionLuxemburgo.pdf


Autor/s Dra. Rosa Serrano Fuentes

Àmbit Recursos Humans – Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals

Propera revisió 04/04/2020 

Revisat per Dra. Pilar Peña Garcia

Aprovat per Director de RRHH

Codi estàndard CSPT-PR-056 TABAC 1a revisió.pdf >>> 

6. Lloc de treball saludable

2017: Protocol de deshabituació tabàquica
dels professionals de la CSPT. 1a revisió.



HOSPITAL 
PROMOTOR DE LA 

SALUT

EMPRESA 
SALUDABLE

http://www2.udg.edu/aer/HSPS/Presentació/tabid/14065/langua
ge/ca-ES/Default.aspx >>>

6. Lloc de treball saludable

2017: Adhesió a la Xarxa Catalana 
d’Hospitals Promotors de la Salut (XCHPS)

https://www.diba.cat/web/salutpublica/promocio_salut>>>



Web ‘Parc Taulí saludable’
(octubre 2017)

6. Lloc de treball saludable



6. Lloc de treball saludable

Salut en Marxa

El Parc Taulí inicia l’activitat ‘Marxa Nòrdica – Fem Salut’ adreçada a 
usuaris i professionals



6. Lloc de treball saludable

Salut en Marxa: pacients amb limfoedema, 
Parkinson i fibromiàlgia



6. Lloc de treball saludable

Salut en marxa: professionals



7. Compromís amb la comunitat



‘A pulmó lliure’ considera la realitat dels sanitaris fumadors en els seus llocs de treball

Vol aportar un moment de reflexió i debat
profitós en la recerca de solucions

7. Compromís amb la comunitat

2001: Beca SOCAP – Vídeo ‘A pulmó lliure’ (2010)
Dr. Esteve Saltó i Dr. Fagerström

Servei de Prevenció
Servei de Pneumologia

>>>

https://www.youtube.com/watch?v=7Jfe5F0VMls


7. Compromís amb la comunitat

Senyalització itinerant als vestíbuls
dels edificis del Parc Taulí



7. Compromís amb la comunitat

2010 - 2011



7. Compromís amb la comunitat

2014: Celebració del Dia Mundial Sense Tabac



‘Celebració del Dia Mundial Sense Tabac al Parc Taulí’. 31-maig-2017.
‘El Parc Taulí celebra el Dia Mundial Sense Tabac’. 29-maig-2017.

2. Comunicació

Campanyes de comunicació 
a la intranet

Informació a professionals



2017: El Parc Taulí s’adhereix al manifest 
‘Entorn sense fum’ de la Regidoria de Salut

de l’Ajuntament de Sabadell

1. Política de gestió i compromís

http://www.sabadell.cat/es/vivir-en-sabadell2/educacionesp/448-
salut/estils-de-vida-i-salut/64278-entorn-sense-fum >>>



8. Seguiment i avaluació



Definició i implantació de normativa interna i reglament de gestió 
dels incompliments per part de professionals i usuaris

8. Seguiment i avaluació

2015-2017: Resum d’activitats (I)
Projecte Parc Taulí Sense Fum

Incorporació del logotip XCHSF al web, intranet
i plantilles de documents oficials en paper

Definició i posada en marxa del ‘Pla de comunicació
per a professionals, pacients i usuaris’ mitjançant: 

web, YouTube, TV sales d’espera, ‘Bategades’ (blog intern).

Pla de formació a professionals assistencials respecte el seu rol
en el  projecte ‘Parc Taulí Sense Fum’.

Albada Centre Sociosanitari: Identificació de residents fumadors i necessitats.



8. Seguiment i avaluació

2015-2017: Resum d’activitats (II)
Projecte Parc Taulí Sense Fum

Avaluació PDT vigent d’atenció a malalts i treballadors fumadors

Millora PDT vigent d’atenció a malalts i treballadors fumadors

Definició i senyalització del recinte i de l’entorn lliure de fum i punts crítics

Comprovació i control (càmeres de seguretat) del consum als punts  crítics 
del recinte on s’havia identificat que es fumava

Identificació i gestió dels incompliments registrats

Enquesta als professionals de prevalença tabaquisme i opinió del projecte
(on line i presencial)



8. Seguiment i avaluació

2015-2017: Resum d’activitats (III)
Projecte Parc Taulí Sense Fum

Implantació de la normativa interna per als professionals i usuaris
i gestió dels incompliments

Adhesió al Manifest de l’Ajuntament de Sabadell ‘Entorn sense fum’
de  centres escolars, cívics, esportius i sanitaris

Senyalització d’ ‘Entorn sense fum’ al Parc del Taulí

Prohibició als professionals de fumar amb uniformitat
al recinte i a l’entorn sense fum.

Elaboració i publicació de la memòria del projecte

Realització del self-audit anual i col·laboració amb la XCHSF



8. Seguiment i avaluació

2015-2017: Resum d’activitats (IV)
Projecte Parc Taulí Sense Fum

Inici del Projecte Parc Taulí saludable i adhesió a la Xarxa Catalana Hospitals 

Promotors de la salut: Creació del Comitè Promotor i pla de treball

Acord amb ISS Facility Services (Restaurant Cafeteria de l’entorn)
per adherir-se al projecte ‘Entorn sense fum’



Prevalença 
Consum

2006: 32,6%

Mesures 
ambientals

2009: 11,96 µg/m2 . Exposició interior (punts negres) 
Limitar el  consum a l’exterior

Mesures 
control

Senyalització interior edificis correcta
Millora de la senyalització i neteja del recinte

Desplegament 
de programes

PDT treballadors
PDT pacients

PDT Salut Mental

Formació continuada
Formació formadors

8. Seguiment i avaluació

2009: Acreditació Bronze



Prevalença 
Consum 2006:32,6%       2011:27,1%        2014:26,4%

Mesures 
ambientals

Exposició interior (punts negres) 
Limitar el  consum a l’exterior

Mesures 
control

Senyalització interior edificis correcta
Millora de la senyalització i neteja del recinte

Desplegament 
de programes

PDT treballadors
PDT pacients
PDT Salut Mental
Formació continuada
Formació formadors

8. Seguiment i avaluació

2014: Acreditació Membre



8. Seguiment i avaluació

Acreditació 2017



Programa de deshabituació tabàquica (PDT)* Resultat Valoració

PDT treballadors 2015/2016/2017 21/ 53/40 A

PDT pacients 2015/2016/2017 118/463/296

Recursos: protocol d'actuació pacients hospitalitzats SI A

Recursos: fàrmacs Sí A

Formació XCHsF* Participació Resultat Valoració

Formació de Formadors Sí 0 C

Formació presencial Sí 1/0/1 C

Formació on-line Sí 0/12/16 C

Participació en activitats XCHSF (Especificar) (Sí/No)

Trobada anual de la XCHSF Sí

Grup de treball de Tabac i Salut Mental No

PDT-sm No

Detallar activitat -

Comunicació i sensibilització (Sí/No)

Dia Mundial sense Tabac SI

Difusió PDT SI

Altres iniciatives  (especificar): Adhesió a l'Entorn sense fum de  
l'Ajuntament de Sabadell SI

Comentaris
** Valorar contingut de la memòria del projecte Parc  Taulí sense fum

Nivell 2014: Membre

Acreditació 2017



8. Seguiment i avaluació

Pròxima Acreditació: 17-11-2017


