
 

 

 

 

 

 

  
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica 

Sabies que…? 

MPOC 

Com identificar un malalt amb 

MPOC? 

 Tos 

 Producció d’esput 

 Dificultat per respirar 

És una síndrome que es pot 

prevenir i tractar, caracteritzat 

per presentar una obstrucció 

progressiva i poc reversible al 

pas de l’aire 

 La MPOC és la 4a causa 

de mortalitat en països 

industrialitzats. 

 

 En el nostre país, afecta 

al 9% de la població 

adulta entre 40 i 70 anys. 

 

 El principal problema és 

que no s’acostuma a 

diagnosticar fins que no 

està en una fase 

avançada. 

 

 Una bona educació al 

pacient pot millorar la 

malaltia i l’estat de salut. 

Valora la teva motivació  
 

T’agradaria deixar de fumar si poguessis fer-ho fàcilment? 

      No: 0 punts    

      Si: 1 punt 

Quant interès tens en deixar-ho? 

Cap: 0 punts    

Algun: 1 punt  

Bastant: 2 punts   

Molt: 3 punts 

Intentaràs deixar de fumar en les properes dues 

setmanes? 

Definitivament no: 0 punts  

Potser: 1 punt 

Si: 2 punts 

Definitivament si: 3 punts 

Existeix la possibilitat que d’aquí a sis mesos no fumis? 

 Definitivament no: 0 punts 

 Potser: 1 punt 

 Si: 2 punts 

 Definitivament si: 3 punts 

 
 

0-6: Baixa 

7-9: Moderada 

10: Alta 

Valora la teva dependència física 
 

Quant temps passa després de despertar-te i fumar el 

primer cigarret? 

<5 minuts: 3 punts 

6-30 minuts: 2 punts 

31-60 minuts: 1 punt 

>60 minuts: 0 punts 

Et resulta difícil no fumar en llocs on està prohibit fer-ho? 

No: 0 punts 

Si: 1 punt 

A quin cigarret et costaria més renunciar? 

El primer: 1 punt 

Altres: 0 punts 

Quants cigarrets fumes cada dia? 

 >30: 3 punts 

 21-30: 2 punts 

 11-20: 1 punt 

 <11: 0 punts 

Fumes més durant les primeres hores després de 

despertar-te o durant la resta del dia? 

 No: 0 punts 

 Si: 1 punt 

Fumes si estàs malalt que has estat al llit gran part del dia? 

 No: 0 punts 

 Si: 1 punt 

  

 
 

0-4: Baixa 

5-6: Moderada 

7-10: Alta 

Tríptic elaborat per Sandra Cáceres, Alba 

Romero i Maria Turmo 



   

Factors de risc 

 Tabac 

 Exposició ambiental i 

laboral a partícules 

irritants 

 Factors genètics 

 Edat i sexe 

 Infeccions respiratòries a 

la infància 

PREVENCIÓ PRIMÀRIA DE LA MPOC 

Existeixen mil i una raons 

per deixar de fumar: 

 

Deixar de fumar és possible, però 

són necessaris diversos factors: 

 Motivació del fumador 

 Consell i orientació facilitat 

per un professional de la 

salut 

 Elecció d’un bon mètode 

DE TOTS ELLS, EL 

FACTOR DE RISC MÉS 

IMPORTANT PER A LA 

MPOC ÉS EL TABAC 

Tabaquisme 

 

 Malaltia crònica 

 Addicció de difícil superació 

 Inici precoç (12-18 anys) 

 Influències: entorn social, 

personal, publicitat, 

accessibilitat, etc 

 Primera causa de mortalitat 

prematura en països 

desenvolupats 

Estalviaràs 

La teva salut t’ho agrairà 

Et sentiràs millor 

Et veuràs i et veuran millor Si amb força de voluntat no n’hi 

ha prou, demana ajuda: 

 Xiclet de nicotina 

 Pegat de nicotina 

 Comprimits de nicotina 

 Bupropió 

 Vareniclina 

Recordes quines són les fases del canvi? 

Situa-les al lloc corresponent!  

Manteniment – Contemplació – Estil de vida saludable – 

Preparació – Recaiguda – Precontemplació – Acció 

 

 

 

 

 

 


