KERIK GABEKO XVIII. ASTEA. INKESTA. 2017
TABAKORIK GABEKO ETORKIZUNA XEDE
Inkestak 2017ko maiatzaren 5a baino lehen sartu behar dira http://www.semanasinhumo.es/
webgunean; zehazki, «Encuesta» atalean eskuragarri dagoen online formularioan.
P1. Elkarrizketatuaren datuak.
Sexua:

Gizonezkoa

Emakumezkoa

Adina:
Erretzen duzu?

Inoiz ez

Erretzailea naiz

Zigarreta elektronikoak erre edo erretzen
dituzu?

Erretzaile ohia naiz

Bai

Ez

Lehen bai, baina orain ez.

GIROKO KEAREKIKO ESPOSIZIOA

P2. Tabakoaren kearen eraginpean zaudela uste duzu? (Tabakismo pasiboa)
Bai, etxean

Bai, lantokian

Bai, autoan

Bai, tabernetan eta jatetxeetan

Ez

Bai, terrazetan

P3. Tabernetako eta jatetxeetako terraza erabat itxietan erretzea debekatzen duen araudia
betetzen dela iruditzen zaizu?
Gutxitan

Ez beti

Ez dakit

Maiz

Ia beti

P4. Ibilgailu pribatuetan erretzea debekatu behar litzateke?
Bai

Ez

Ez dakit

Haurrak daudenean soilik

ERRETZAILEA BAZARA
P5. Egunean zenbat zigarro erretzen dituzu?
P6. Zenbat urterekin hasi zinen erretzen?
P7. Zenbat aldiz saiatu zara erretzeari uzten?
P8. Kalamua erretzen duzu (marihuana, haxixa)?
Bai, tabakoarekin nahasita

Bai, soilik

P9. Kalamua erretzen baduzu, zenbat?

0

1

2

3

4 edo gehiago

Ez

Egunero

Astero

Batzuetan

ERRETZAILE OHIA BAZARA

P10. Duela zenbat utzi zenion erretzeari?
Duela urtebete baino
gutxiago

Duela 1 eta 5 urte
artean

P11. Nola lortu zenuen erretzeari uztea?
Bakarrik,
laguntzarik gabe

Duela 5 eta 10 urte
artean

Osasuneko profesional baten
laguntzarekin (medikua, erizaina,
pediatra, emagina, odontologoa)

Duela 10 urte
baino gehiago

Farmaziako
osasun-profesional baten
laguntzarekin

Beste
batzuk

P12. Tratamenduren bat erabili zenuen? (bat baino gehiago markatu dezakezu)
Psikologikoa

Nikotina (partxeak/
txikleak/esprai
konprimatua)

Bupropiona
(Zyntabac)

Bareniklina
(Champix)

Beste
batzuk

Batere ez

TABAKOA ETA KALAMUA

P13. Tabakoa erretzeak kalamua (porruak) erretzen hastea errazten duela iruditzen zaizu?
Bai

Ez

Ez dakit

P14. Kalamua (porruak) erretzeak tabakoa erretzen hastea errazten duela iruditzen zaizu?
Bai

Ez

Ez dakit
PAKETATZE GENERIKOA ONARTZEA

«Paketatze generikoak» esan nahi du paketean, osasun-oharrez gain, produktuaren izena bakarrik agertu
daitekeela, karaktere estandarretan, logorik gabe, beste testurik gabe eta marken identifikazio-irudirik
gabe.

Adierazi zer neurritan zauden ados baieztapen hauekin:
P15. Tabakoaren paketatze generikoa lagungarria da tabakoaren kontsumoa murrizteko:
Erabat ados

Ados

Ez dakit

Ados ez

Inola ere ez ados

P16. Paketatze generikoa ezarri beharko litzateke Espainian, beste herrialde batzuetan bezala:
Erabat ados

Ados

Ez dakit

Ados ez

Inola ere ez ados

TABAKOA, GARAPENAREN MEHATXU

Adierazi zer neurritan zauden ados baieztapen hauekin:
P17. Tabakoaren industriak herrialdeen garapena zailtzen du eragiten dituen osasun-gastuak,
herritarren gastuak eta osasun-inpaktuak direla-eta
Erabat ados

Ados

Ez dakit

Ados ez

Inola ere ez ados

P18. Tabakoak herrialde bateko garapenean dituen eraginetarik zein iruditzen zaizu nagusia?
Osasun-gastua

Kutsadura

Suteak

Herritarren gastu
ekonomikoa

Bestelakoak
(zehaztu)

TABAKOAREN PREZIOA ETA ZERGAK IGOTZEA

Adierazi zer neurritan zauden ados baieztapen hauekin:
P19. Tabakoaren prezioa igotzeak jende gehiagok erretzeari uztea eragingo
luke:
Erabat ados

Ados

Ez dakit

Ados ez

Inola ere ez ados

P20. Tabakoaren prezioa eta zergak igo beharko lirateke:
Erabat ados

Ados

Ez dakit

Ados ez

Inola ere ez
ados

TRATAMENDU FARMAKOLOGIKOAK FINANTZATZEA

P21. Zure ustez, Osasun Zerbitzu Nazionalak finantzatu behar lituzke erretzeari uzten
laguntzeko tratamendu farmakologikoak?
Bai

Ez

Ez dakit

P22. Zure ustez, erretzeari uzteko tratamendu finantzatuak egonez gero, jende gehiagok utziko
al lioke erretzeari?
Segur aski bai

Beharbada bai

Beharbada ez

Ez dakit

Segur aski ez

P23. Osasun Zerbitzu Nazionalak finantzatuko balitu erretzeari uzteko tratamendu
farmakologikoak, egingo zenuke erretzeari uzteko ahaleginik?

Bai, dudarik gabe

Litekeena da

Beharbada ez

Ez

Ez dut
erretzen

P24. Jarraian aipatutako neurri hauen artean, zure ustez zein da tabako-kontsumoa
murrizteko neurririk eraginkorrena?
Paketatze
generikoa

Haurrak dauden
eremuetan, kiroleremuetan eta
abarretan erretzea
debekatzea

Tabakokontrabandoa
desagerraraztea

Tabakoaren
prezioa
igotzea

Tratamendu
farmakologikoak
finantzatzea

