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KERIK GABEKO XI. ASTEA. INKESTA:   
 
Ingurunean tabako-kearen eraginpean 
jartzearen prebalentzia. 
 
Inkesta honetan oinarritua: 
 
“Evidence-based policy development and enforcement for the prevention of exposure to 
passive smoking in European and accession countries (EB-ETSPV) project.[ETSEuroSurvey- 
2005].” 
 
2.935 GALDEKETA EGIN DIRA: 857 ERRETZAILERI (% 29,2); SEKULA ERRE 
EZ DUTEN 1.159 LAGUNI (% 39,5) ETA 918 ERRETZAILE OHIRI (% 31,3). 
 
P1. Esango zenidake zenbat lagun bizi zareten etxean? 
Harremana  
Adina (urteak) 
Sexua 
1: gizona 
2: emakumea 
Erretzailea? 
1: ez, sekula ez 
2: bai, hala naiz 
3: erretzaile ohia 
1. pertsona  
Zu zeu 
 48,6  
1: %44,2 
2: % 55,8 
2. pertsona 
3. pertsona 
4. pertsona 
Inor ez - - - - 
TABAKO-KEAREN ERAGINPEAN JARTZEA 
TABAKO-KEAREN ERAGINPEAN JARTZEA 
 
P2. Azkeneko lanegunean, zenbat denboran aritu da inor zure aurrean 
erretzen?  
 
ordu/egun 
 
P3. Azkeneko jaiegunean (asteburua eta jai-egunak), zenbat denboran 
aritu da inor zure aurrean erretzen?  
 
ordu/egun 
 
P4. Zure etxe barruan erretzeari buruzko "arauak", hauetako zein egoerak 
deskribatzen ditu ondoen? (Kanpo-lekuak alde batera utzita, hau da, 
zabaltzak, galeriak, balkoiak, lorategia...) [aukera bakarra markatu] 
Aldagaia.          % 
Inork ezin du inon erre.        48,2 
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Etxe barruko zenbait lekutan soilik erre daiteke.     35,2 
Edonon erre daiteke.         16,6 
 
P5. Guztiek errespetatzen dute arau hori? 
Bai   % 87,8 
Ez   % 12,2 
 
P6. Zer ikasketa-maila duzu? 
Aldagaia.             % 
Analfabetoa               0,2 
Ikasketarik gabea, baina badaki irakurtzen eta/edo idazten       3,3 
Lehen mailako ikasketak, osorik (8  urte arteko eskolatzea)       15,9 
Bigarren hezkuntza, osorik (12 urte arteko eskolatzea, lanbide-heziketa osorik 
edo batxilergoa)               35,6 
Unibertsitateko ikasketak, bukatuak (diplomaduna, lizentziaduna, masterra, doktoretza)  
          40,6 
Ikasten ari naiz           3,6 
Zehaztu: 
Beste zerbait            0,5 
Zehaztu: 
 
P7. Nolako osasuna duzula esango zenuke? 
Bikaina       % 5 
Oso ona        % 23,4 
Ona        % 52,2 
Erdipurdikoa       % 16,5 
Kaskarra             % 1,8 
 
Erretzailea, ez-erretzailea edo erretzaile ohia den kontuan hartuta, hau da 
osasun-egoera hautemateko modua: 
 
BIKAINA/OSO ONA ONA  ERDIPURDIKOA/KASKARRA 
 
P8. Erantzun esaldi hauei, adierazitakoarekin zenbateraino zauden ados 
jarrita 

Ados (%) 
Ez-erretzailea    Erretzailea   Erretzaile ohia 

Tabako-kea gogaikarria da niretzat 
90,5           54,5           82,0 

Beste inoren zigarretako kea arnastea kaltegarria da 
96,2            87,7           96,7 

Erretzea debekatuta egon behar litzateke eremu publiko guztietan, baita tabernetan eta 
jatetxeetan ere 

86,5           42,2           79,6 
Haurrak tabako-kearen eraginpean jartzea EZ da arriskutsua 

8,0              14,9           7,2 
Tabako-kearen eraginpean jarrita egoteak biriketako minbizia sortzen du  

95,0             88,1         95,6 
Arriskutsua da haurdun dauden emakumeak tabakoaren eraginpean jarrita egotea  

97,0             95,4         97,6 
Tabako-kearen eraginpean jarrita egoteak miokardioko infartua eragiten du.  

90,3              83,6         87,5 
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P.8.4. Tabakismo pasiboa ez da arriskutsua haurrentzat: 
Ados (%)    Ez-ados (%) 

EZ-ERRETZAILEA  
14,6    83,6 

ERRETZAILEA  
21,9    75,9 

ERRETZAILE OHIA  
15,3    83,2 

P.8.5. Tabakismo pasiboak miokardioko infartua eragiten du: 
Ados (%)      Ez-ados (%) 

EZ-ERRETZAILEA  
  83     12 

ERRETZAILEA  
   73,9    20,8 

ERRETZAILE OHIA  
   81,1     14,1 

 
P9. Erraz topatzen dituzu tabako-kerik gabeko tabernak, kafetegiak, 
jatetxeak edo dantzalekuak? 

EZ (%) 
 
P10. 100 m2 baino gehiagoko lokalek, legearen arabera erretzeko eremuak 
gaitzeko aukera dutenek, behar bezala bereizitako eremuak prestatu 
dituztela uste duzu, hau da, erretzaileen alderako ate eta guzti? 
 
EZ-ERRETZAILEA (%)     ERRETZAILEA (%)       ERRETZAILE OHIA (%)       GUZTIRA (%) 
BAI    25,1    40,8   28,4    30,8 
EZ      74,9    59,2   71,6    69,2 
 
P11. Tabako-kerik gabeko lekuek erretzeari uzten lagun dezaketela uste 
duzu? 
EZ-ERRETZAILEA (%)     ERRETZAILEA (%)      ERRETZAILE OHIA (%) 
BAI       71,8     56,2     75,4 
EZ    27,1     41,8     23,3 
ED/EE   1,1     2     1,3 
 
P12. Aisialdiko lokal itxi GUZTIETAN (tabernak, jatetxeak, dantzalekuak 
eta abar) tabakoa kontsumitzea debekatzearen aldeko zara? 
 

BAI (%) 
ERRETZAILEA    EZ-ERRETZAILEA    ERRETZAILE OHIA   GUZTIRA 
 
P13. Aisialdiko lokal itxi guztietan erretzea debekatzen bada, 
EZ-ERRETZAILEA (%)      ERRETZAILEA (%)    ERRETZAILE OHIA (%)      GUZTIRA (%) 
Erretzeari uzten lagunduko du 
71,7  
44,23  
71,0  
63,4 
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P14. Lege berriak aisialdiko leku itxi guztietan batere tabako-kerik ez 
izatea erabakiko duela jakinda, joango zara establezimendu horietara? 
 
Gutxiagotan 
Orain arte bezala 
Gehiagotan 
 
Ez-erretzailea 
Erretzailea 
Erretzaile ohia 
Guztira 
 
P15. Aisialdiko lokal itxietan erretzerik ez dagoenean, espainiarren 
osasunak hobera egingo duela uste duzu? 
 
EZ-ERRETZAILEA (%)  
ERRETZAILEA (%)  
ERRETZAILE OHIA (%) 
 
BAI  
86,1  
70,5  
85,7 
 
EZ  
12  
26,8  
12,6 
 
ED/EE  
1,9  
2,7  
1,7 

 
ERRETZAILEEN ATALA 
P19. Zenbat urterekin hasi zinen ohikotasunez erretzen? 

urterekin 
 
P20. Batez beste, zenbat zigarreta erretzen dituzu egunean? 

zigarreta 
 
P21. Ohetik jaiki eta zenbatera erretzen duzu lehenengo zigarreta? 
5 minutu baino gutxiagora   % 14,4 
5-15 minutura    % 20,4 
16-30 minutura    % 18,6 
31 minutu - 1 ordura   % 15,4 
1-2 ordura     % 10,8 
2 ordu baino gehiagora  % 20,5 
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P22. Esan dizu medikuak erretzeari uzteko, azken urtean? 
Bai  
% 63,1 
Ez  
% 22,0 
Ez naiz medikuarengana joan  
% 14,9 
 
P23. Ari zara bene-benetan pentsatzen... 
erretzeari datorren astean uztea   
% 7,9 
erretzeari datorren hilean uztea  
% 9,8 
erretzeari datozen hiru hilabeteetan uztea  
% 8,8 
erretzeari datozen sei hilabeteetan uztea  
% 7,4 
erretzeari datozen hamabi hilabeteetan uztea  
% 12,6 
erretzeari uztea, baina ez datozen 12 hilabeteetan  
% 27,7 
Ez naiz erretzeari uzten ahaleginduko  
% 27,8 
 
P24. 2010eko urtarrilaren 1etik saiatu zara erretzeari uzten? 
Bai  
% 31,4  
Saialdi-kopurua: 
Ez  
% 68,6 
 
P25. 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera erretzeari uzten saiatu bazara, 
zenbat denbora egon zara zigarreta bakar bat ere erre gabe? 
1 egun 
2-7 egun 
8-30 egun  
1-3 hilabete 
3 hilabete baino gehiago 
 
P26. Aisialdiko leku itxietan erretzen ez uzteak (tabernetan, jatetxeetan eta 
abar) erretzeari uzteko saialdia egiten lagunduko dizula uste duzu? 
Ehunekoa 
Bai 
Ez 


