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CALENDARI
MÒDULS TEÒRICS

2009 23-24 octubre
20-21 novembre
18-19 desembre
2010 22-23 gener
19-20 febrer
19-20 març
09-10 abril
06-08 maig
18-19 juny

MÒDULS PRÀCTICS

De tractament: vuit dies en el
primer semestre de l’any 2010.
Dates a triar segons grups de
pràctiques.
TREBALL FINAL

Per a la seva avaluació, el treball
haurà de ser presentat al mes
de setembre.

Màster

Direcció del Màster

Professorat
Entre altres, serán professors del Màster

Carles Ariza (Barcelona)
Antoni Baena (Barcelona)
Eugeni Bruguera (Barcelona)
José Mª Carreras (Madrid)
Sílvia Copetti (Barcelona)
Lirio S. Covey (Nova York)
Eugenio de la Cruz (Alacant)
Esteve Fernández (Barcelona)
Sílvia Granollers (Barcelona)
Peter Hajek (Londres)
Mireia Jané (Barcelona)
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Ángel López Nicolás (Cartagena)
Rafael Maldonado (Barcelona)
F. Lourdes Márquez (Badajoz)
Javier Mataix (València)
Ann McNeill (Londres)
Julia Mena (Barcelona)
Javier Moreno (Madrid)
Manel Nebot (Barcelona)
Gema Nieva (Barcelona)
Armando Peruga (Ginebra)
Cristina Pinet (Barcelona)
Jaime Pinilla (Las Palmas)
Pepa Pont (València)
Josep Maria Ramon (Barcelona)
Francisco Rguez. Lozano (Tenerife)
Pilar Roig (Tarragona)
Javier Toledo (Saragossa)
Antonio Torres (Tenerife)
Sergio Veiga (Santiago)
Jill Williams (Connecticut)

Informació i inscripció
Telèfon: 635.525.988
Adreça electrònica: cat-piufet@unican.es

CAT-PIUFET

edició

d’intervenció en

tabaquisme

camfic
societat catalana de
medicina familiar i
comunitària

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
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Màster Universitari d’Intervenció en Tabaquisme
CAT-PIUFET és un nou projecte lide-

Adreçat a:

ESTRUCTURA

EL MÀSTER OFEREIX

rat per la Universitat de Cantàbria, Fundació d’Atenció Primària de la CAMFiC,
el Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Departament de Salut que pretén millorar la formació dels professionals del
tabaquisme. Recull l’experiència de les
10 edicions anteriors del Màster en
Tabaquisme de la Universitat de Cantabria (PIUFET), i se celebra per primer
cop a Catalunya.

CAT-PIUFET es dirigeix tant a
aquells professionals que treballen
en el camp del tabaquisme com
als que tenen intenció de treballarhi.

El Màster Universitari d’Intervenció en Tabaquisme consta d’un total de 60 crèdits (600
hores), estructurats al llarg del curs acadèmic 2009-10 (d’octubre a setembre).

1) Una relació directa amb professionals rellevants en aquest camp i
la possibilitat de discutir en profunditat aspectes de la pràctica habitual amb els professionals amb
experiències diferenciades i pluralitat de perspectives.

Objectius:
1. Oferir una visió global, profunda i actualitzada
dels diversos aspectes del problema del consum de tabac.
2. Ajudar a adquirir i desenvolupar els coneixements, aptituds i actituds que li permetin realitzar una tasca (més) eficaç en el control del
tabac des de la seva pròpia àrea de treball.
3. Adquirir un nivell alt de competència en l’abordatge del consum de tabac i contribuir a millorar el tractament del tabaquisme.
4. Aportar un marc de trobada entre els diversos
professionals del tabaquisme que serveixi per
compartir les capacitats i recursos, així com
per potenciar i coordinar les idees i projectes.

A aquells que ja treballen en
aquest camp, aquest Màster –a
més del títol– els aporta una revisió de l’estat actual dels temes i la
possibilitat de discutir els problemes de la pràctica habitual amb
altres professionals experts.
A aquells que encara no treballen
en tabaquisme, se’ls ofereixen les
eines bàsiques que els capacitin
per realitzar una tasca eficaç en el
control i abordatge del consum de
tabac.

Matrícula
3.900 €
Disponibles beques parcials de
matrícula
Places limitades a 32 alumnes
(segons ordre d’inscripció)

Els crèdits són 20 teòrics i 40 pràctics (8
de seminaris, 12 de rotació en centres
assistencials, 12 de treball personal i 8 d’investigació tutelada). S’estructuren en 19
mòduls organitzats en 5 blocs temàtics.
Mòduls teòrics, seminaris i tallers: aborden el consum de tabac des de les diferents perspectives; tenen lloc a Barcelona
un cap de setmana al mes (divendres i dissabte) d’acord al calendari fixat.
Mòduls pràctics: tenen lloc en vàries institucions sanitàries de Catalunya, en grups
reduïts i dates a convenir.
Treball final: Abans de la finalització del
Màster els alumnes hauran d’elaborar un
treball, el tema del qual serà triat d’acord
amb algun dels tutors. Haurà de ser defensat en públic una vegada finalitzat el curs.
Aquest treball, juntament amb l’assistència
a classes i una avaluació continuada, servirà per a l’avaluació i obtenció de la titulació
de Màster.

2) Revisions i actualitzacions independents, tant en les qüestions
bàsiques com en les més complexes.
3) Un entrenament en habilitats
diagnòstiques, terapèutiques i de
comunicació, així com d’entrevista
motivacional.
4) Una visió global, no únicament
sanitària, del tabaquisme com a
problema de salut pública.
5) La titulació de Màster Universitari
d’Intervenció en Tabaquisme, títol
conferit per la Universitat de Cantàbria, i amb el reconeixement general dels Estudis Propis de Posgrau.

PROGRAMA
BLOC BÀSIC

BLOC ABORDATGE

(10 crèdits)

(10 crèdits)

— Problema de salut pública
— Bases biològiques, conductuals i
socials
— Tabac i salut
— Formació i comunicació
— Eines metodològiques
— L’economia del tabac

— Diagnòstic i entrevista clínica
— Entrevista motivacional
— Abordatge general
— Enfocament de gènere

BLOC DE CONTROL I PREVENCIÓ
(10 crèdits)

— Estratègies de control i prevenció
— El Conveni Marc del Control del Tabac
— Legislació
— Aspectes específics: publicitat i espais
sense fum

BLOC DE TRACTAMENT
(10 crèdits)

— Eines
— Multidisciplinarietat
— Situacions especials
— Tabac i patologia psiquiàtrica
BLOC APLICAT
(20 crèdits)

— Investigació tutelada i treball d’investigació

