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Màxim 30 persones

ACREDITACIÓ
Aquesta activitat està acreditada 
pel Consell Català de la Formació 
Mèdica Continuada i la “Comisión 
de Formación Continuada del Sis-
tema Nacional de Salud” amb 0,9 
crèdits. 

ABORDATGE EN GRUP 
A L’ATENCIÓ DEL TABAQUISME 

El curs Abordatge en grup a l’atenció del tabaquisme es troba dintre del programa de 
Formació Continuada de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum. 
Té per objectiu capacitar els professionals en la gestió de grups de pacients que volen 
deixar de fumar. 
Participant en aquest curs podràs: 

• Dinàmiques grupals.
• Conèixer les intervencions més efectives pel control del tabaquisme.
• Adquirir habilitats per ajudar a un grup de persones a aconseguir una vida lliure 

de tabac.

PROGRAMA
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09:00h a 10:30h 

Abordatge grupal en fumadors
Eficàcia de la intervenció grupal
Criteris d’inclusió i exclusió
Fase de l’atenció grupal

10:30h a 12:00h 

Funció educativa del grup 
Rol del terapeuta

Descans

BLOC PRÀCTIC                                                                                   
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Dinàmica grupal

Divendres 27 de maig

EQUIP DOCENT
Gemma Nieva
Doctora en Psicologia.                  
Especialista en tabaquisme. 
Servei de Psiquiatria de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Eulàlia Masachs
Metgessa especialista en formació i 
educació per a la salut

LLOC
Aula Duran
Formació 
Institut Català d’Oncologia
Granvia de L’Hospitalet 199-203
08908 Hospitalet de Llobregat 
Barcelona

Curs de 5 hores
3h de bloc teòric i 2h de pràctica.

Adreçat a metges, infermeres, psicòlegs i altres professionals sanitaris. Es requereix al menys 
un nivell bàsic sobre intervenció en tabaquisme.

Inscripcions

S’entregarà un diploma d’assistència als/les alumnes que hagin assistit al 100% de 
les sessions.

www.xchsf.cat
Apartat Formació // Formació presencial
  Complimenteu el formulari d’inscripció

Nivell intermig


