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Xarxa Catalana  
d’Hospitals sense Fum

CURS D’ABORDATGE EN L’ATENCIÓ AL 
PACIENT FUMADOR AMB TRASTORN 
MENTAL 

Dates
15 de febrer de 2011
Horari
de 9:30 a 17:30 hores 
Durada
6,5 hores de durada.  
Bloc teòric: 4 hores i  
Bloc pràctic: 2,5 hores
Adreçat a
Professionals que tracten  
pacients fumadors amb 
malaltia mental
Lloc
Àrea de formació de l’Institut 
Català d’Oncologia - Aula 
Cancer Center
Matrícula
Gratuïta als professionals de 
la Xarxa Catalana d’Hospitals 
sense Fum.
Resta d’interessats consultar 
amb el Servei de Formació de 
l’ICO.
Diploma
El diploma d’assistència als/
les alumnes que hagin assistit 
al 100% de les sessions.
Període d’inscripcions
Fins a l’11 de febrer de 2011 
Cal complimentar i enviar  
on-line la butlleta d’inscripció: 
1. Anar al web ICO 

www.iconcologia.net
2. Anar a l’apartat Formació
3. Complimentar full 

d’inscripció
4. Enviar 

Direcció i coordinació 
Direcció: Cristina Martínez 
Coordinació: Esther Carabasa 
Consultes sobre el programa
Esther Carabasa 
93 260 73 57 
ecarabasa@iconcologia.net

Introducció
El Cicle de Formació Continuada és una iniciativa de la segona fase de desplegament del 
Projecte ‘Hospital sense fum’ i està adreçat fonamentalment als professionals de la Xarxa 
Catalana d’Hospitals sense fum que desenvolupen iniciatives per l’abandonament de tabac 
al seus centres, tant sigui el cas d’altres col·legues com d’usuaris de l’hospital.

Objectiu general
Capacitar en l’abordatge per la cessació tabàquica del pacient fumador amb malaltia  
mental. 

Objectiu específic
• Descriure la prevalença i impacte del consum de tabac en el pacient amb malaltia  

mental. 
• Conèixer les intervencions més eficaces en l’atenció per deixar de fumar en el pacient 

amb patologia mental. 
• Presentar i descriure l’abordatge psicològic i farmacològic per deixar de fumar dirigit al 

pacient amb patologia mental.
• Introduir les estratègies més eficaces per implantar un centre de salut mental sense fum.

PROGRAMA

BLOC TEÒRIC                                                                                       Antònia Raich i Sílvia Mondon
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Epidemiologia i impacte del tabaquisme en el pacient amb malaltia mental.

Aspectes específics del tabaquisme en persones amb malaltia mental (trastorns 
psicòtics, afectius, ansietat, drogues).
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Descans
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Tractament: Abordatge farmacològic, interaccions i tractaments específics pels 
malalts psiquiàtrics.

La implantació d’un centre de psiquiatria sense fum: acord entre els  
professionals, estudis realitzats, estratègies i eines útils per avançar en el control 
de tabaquisme. 
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Dinar

BLOC PRÀCTIC
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Casos teòrico-pràctics i role-plays.

Antònia Raich. Psicòloga clínica especialista en tabaquisme, Centre Assistencial Althaia.
Sílvia Mondon. Psiquiatra, Hospital Clínic i Provincial.
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