
 

  

 

 

                      
 

Tolosaldea ESIren Tabakoaren Politikaren adierazpena 

Tolosaldea ESI, Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sarearen partaidea da eta Global Network For 

Tobacco Free Helthcare services, eta gure Misioak dioen bezala, konprometituta dago osasunaren 

prebentzioan eta sustapenean, bai pazienteei eta profesionalei dagokienez, bai komunitateari 

dagokionez. 

42/2010 legea, abenduaren 30koa, 1/2016 legea  apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen 

gaineko Arreta Integralari buruzko legearen arabera, eta Global Network For Tobacco Free Healthcare 

services partaide garen aldetik, honako konpromiso hauek hartu ditugu: 

1. Indarrean dagoen legedia betetzea. 

2. Erakundearen zentroak seinaleztatzea. 

3. Pazienteei, profesionalei eta bisitariei tabakoari eta osasunari buruzko informazioa ematea. 

4. Giza baliabideak jartzea erretzaileari laguntzeko programak garatzeko. 

5. Langile guztiek sistematikoki esku-hartze minimoa izan dezaten sustatzea (aholku laburra). 

6. GNSHeko autoebaluazioaren galdetegia aldizka betetzea. 

7. Profesionalak eta jendea hezteko programak garatzea, babestea eta horietan parte hartzea, 

tabakoa, zigarro elektronikoa eta antzekoak kontsumitzeak eta besteen kearekiko esposizioak 

dakartzan arriskuez ohartarazteko. 

8. Profesional sanitario bakoitzak portaera eredugarria izan dezan eta jendea hezteko kanpainen 

bozeramale izan dadin lortzea, tabakoak,  zigarro elektronikoak eta antzekoak osasunerako 

dituzten ondorio kaltegarriei eta erretzeari uzteak dakartzan onurei dagokienez. 

9. Tabakoaren mendekotasunari aurre egiteko tratamenduak hedatzea; horren barruan, 

aholkularitza eta farmakoterapia ematea, pazienteekin banaka elkartuz, eskolen bidez, 

Interneteko tabakoari uzteko zerbitzuen bidez eta beste bitarteko egoki batzuen bidez. 

10. Ez onartzea tabakoaren industriaren finantzaketarik edo materialik. 

11. Debekatzea zentroetan saltzea tabakoa eta horri lotutako gailuak, hala nola zigarro 

elektronikoak. 

12. Tabakoaren , zigarro elektronikoen eta antzekoen  kontsumoak haurrengan gaixotasuna eragin 

dezakeela onartzea. Pediatrek ahalegin berezia egin beharko dute: 

 Haurrei kerik gabeko inguruneak eskaintzeko eta guraso erretzaileen artean tabakoari 

uzteko ekimenak bultzatzeko. 

 Gazteen artean tabakoaren,  zigarro elektronikoaren eta antzekoen  kontsumoa 

prebenitzeko eta murrizteko programak sustatzeko.  

Zuzendaritza honek erabateko konpromisoa eta lidergoa du Tabakoaren aurkako Politika garatzeko eta 

ezartzeko eta, gure iritziz, erakundea osatzen dugun langile guztiena eta bakoitzarena da lan horren 

erantzukizuna. Konpromiso irmoa daukagu talde osoak, guztiok onartutako Kerik Gabeko Erakundea 

bermatzeko. 
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