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Todacitan® nou medicament finançat per la 

deshabituació tabàquica 
Des de l’1 de febrer, i sota determinades condicions, Todacitan® es pot prescriure amb 

finançament per la deshabituació tabàquica. 

Temps de lectura: 2 minuts. 

 

Todacitan® (citisina) és un medicament indicat en adults per al tractament de la dependència 

tabàquica i la reducció de l’ansietat de la dependència a la nicotina en fumadors que estiguin 

disposats a deixar de fumar.  

 

Des de l’1 de febrer, i sota determinades condicions, aquest medicament es pot prescriure 

amb finançament per la deshabituació tabàquica.  

 

Per fer-ho, cal que el pacient estigui inclòs en un programa de suport a la deshabituació 

tabàquica i que: 

 

 Tingui motivació expressa per deixar de fumar (amb un intent de deixar de fumar 

durant el darrer any). 

 Fumi 10 cigarretes o més al dia i tingui un nivell alt de dependència segons el test 

de Fagerström (5 punts o més en la forma breu del test de 2 preguntes, 7 o més en la 

forma extensa de 6 preguntes).. 

 

A més, cal que es compleixin les següents condicions: 

 

 La prescripció queda restringida als professionals adscrits a qualsevol centre d’atenció 

primària (inclosos els equips sanitaris de centres penitenciaris i de justícia juvenil), a 

un hospital de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense fum  o a una unitat de 

deshabituació tabàquica dels Centres d’Atenció i Seguiment a les 

Drogodependències (CAS). 

 Es finança un intent anual per deixar de fumar amb tractament farmacològic per 

pacient.  

 La prescripció i dispensació s’ha de realitzar per recepta electrònica. 

 El tractament consta d’una única prescripció, que és un envàs i amb una durada 

màxima de 25 dies. 
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Només en cas que el pacient compleixi les condicions esmentades anteriorment, el metge 

haurà de marcar l’opció de finançament quan prescrigui el tractament. 
 

La prescripció d’aquest tractament ha d’anar lligada al diagnòstic de fumador o a un de 

relacionat que l’usuari tingui actiu. 
  

Com s’ha de prescriure el Todacitan® (citisina)? 
 

 
 

Per conèixer informació de la pauta del medicament, cal clicar a: 

 
Aquesta informació es pot imprimir. 
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En cas que se superi la durada màxima del tractament i/o el nombre d’envasos previstos, SIRE 

rebutjarà la prescripció i apareixerà un missatge d’error. 

 

Recordeu que: 

 

 A la intel·ligència activa, dins l’actuació Tabaquisme, hi ha les variables de registre de 

l’hàbit tabàquic.  

 Es pot accedir al formulari per poder fer el seguiment de la deshabituació tabàquica 

des de: 

o La variable Voldria deixar de fumar? De l’actuació Tabaquisme. 
o La intervenció Consell per deixar de fumar del Pla de cures: Deixar de fumar. 

 

 

 

 

 


