Nom del EAP adherit a la VIII
Setmana del Cribratge d'Alcohol
EAP Cerdanya
EAP La Seu D´Urgell
EAP Besòs

EAP Poblenou

Descripció de les activitats realitzades durant la Setmana del Cribratge:

Àmbit territorial de l'EAP

Cribratge a tots els pacients atesos, fent consell breu si procedia, i taula informativa als dos CAPs i a
Alt Pirineu i Aran
tots els consultoris locals.
Alt Pirineu i Aran
Càpsula informativa a la ràdio, taula informativa al centre, registre al eCAP...
Barcelona ciutat
Formació a tots el professionals del centre
Taula informativa i entrega de díptics, adreçada a totes les persones de la comunitat; Pacients que
vinguin al Cap, professionals d'aquest centre i persones implicades en la prevenció i abordatge del
consum d'alcohol, per tal de sensibilitzar sobre els riscos del consum d'alcohol. Cribratge i
sensibilització dels riscos del consum d'alcohol a totes les consultes i entrega de díptics informatius a
centres cívics de la comunitat. Entrega de pòsters i díptics per tal d'informar sobre el risc del
consum d'alcohol a la comunitat als centres cívics propers: Can Felipa i Quatre Cantons.
Barcelona ciutat

CAS d'Horta-Guinard´0 (ASPB)

EAP Chafarinas
EAP Sardenya
EAP El Carmel
EAP Martí Julià

Cartell significatiu a la porta del centre tota la setmana
Sessió de cinema de portes obertes sobre l'alcohol amb discussió posterior
Distribució de folletons informatius refents
Cribaje en consulta a traves de e-cap, dia 15 mesa todo el día para ealización de cribaje y consejo
individualizado.
Martes 14. Mesa debate "Los daños del alcohol"
Jueves 16. Cine Forum "Tocando fondo"
Enquesta sobre el consum d'alcohol
fer enquestes als usuaris
AUDIT C a consulta i a sala d'espera
Sessió informativa a la resta de professionals i noves incorporacions a l'equip per tal d'actualitzar els
coneixements, el registre del consum i la intervenció breu.

Barcelona ciutat

Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Barcelona ciutat
Barcelonès Nord i Maresme

Es passarà informació als usuaris sobre l'alcohol pels televisors del centre.
EAP Ronda Cerdanya de Mataró

Es muntarà una taula informativa en el CAP. Es repartiran futlletons i díptics als usuaris . Farem
cribatge actiu aprofitant l'ocasió per donar consell breu o derivar als usuaris en els quals detectem
un consum de risc.
Barcelonès Nord i Maresme

EAP Badalona 6, Llefià

Taula informativa (amb ordinador) edesçada als usuaris del centre sobre l'ús i riscos consum
d'alcohol. Poster i diptics. Implementació Test Audit en línia. Compromís d'alguns professionals de
participar en la taula per informar als usuaris de la Setmana del Cribratge i realitzar captació activa
per al cribratge

EAP Granollers 1
EAP Granollers 2

taula informativa
Taula informativa

EAP Badalona 2 Centre Dalt de la Vila

SESSIÓ INFORMATIVA + CRIBATGE

EAP Artés
EAP El Remei
EAP Manlleu
EAP Olesa de Montserrat
EAP Solsona
EAP St. Joan de Vilatorrada
EAP Solsonès
EAP Bellvitge
EAP Lluis Millet
EAP Molins de Rei

EAP ST Sadurní d'Anoia

CAPI BAIX-A-MAR

Punt de salut d'alcohol. DUI i MF referents farem les xerrades de Formació a l'EAP. Audit-C: explicarho prèviament a l'EAP perquè ho apliquin durant la setmana d'alcohol.
Informació per les consultes i sales d'espera a través de les TV i passar enquestes
Jornada per professionals entre CAP i CAS( CADO) / Cribatge a la consulta/ Calculadora per pacients/
informació...
Cartells, butlletí informstiu, recordatori registres UBE.
Audit, Follets informatius, EpS
El equip es compromet a fer el cribratge a 3 persones mínim cada dia de la setmana. I el dia 5 de
novembre, ficarem cartell on la gent pugui calcular el seu consum d'alcohol, nosaltres estarem per
ajudar-los si cal.
Audit
Correu divulgatiu als professionals sanitaris i no sanitaris del centre de la VIII Setmana del Cribratge
d’Alcohol. Stand informatiu al centre amb el tríptic "Veus el que beus", realitzant l'enquesta AUDITC.
Conscienciar a la población respecte a consum alcohol
Taula informativa, sessió informativa a l'equip, distribució d'informació als pacient
Sensibilitzar els pacients sobre el risc del consum d'alcohol ,oferir-los informació x coneixer com es
calcula el risc d'una persona segons el consum d'alcohol que fa . Montarem a la zona de recepció del
CAP de Sant Sadurni d'Anoia i també de la resta de consultoris locals de Torrelavit ,Sant Pere de
Riudebitlles,Sant Quinti de Mediona , Mediona I Cabrera D'Igualada , una taula d'exposició
informativa amb material informatiu ,de prevenció i sensibilització sobre el risc de consum d'alcohol
EXPOSICIÓ IMATGES I MISSATGES A LA SALA D'ESPERA
PUBLICITAT I MATERIAL EXTRA
CRIBATGE

Barcelonès Nord i Maresme
Barcelonès Nord i Maresme
Barcelonès Nord i Maresme
Barcelonès Nord i Maresme
Catalunya Central
Catalunya Central
Catalunya Central
Catalunya Central
Catalunya Central

Catalunya Central
Catalunya Central

Costa de Ponent
Costa de Ponent
Costa de Ponent

Costa de Ponent

Costa de Ponent

EAP 17 de Setembre
EAP Cubelles-Cunit
EAP Arbúcies-St.Hilari

Cribratge d'alcohol a la consulta. Organització de taller de preparació de begudes no alcohòliques a
la població.
Taula informativa per els pacients. xerrada a la ràdio Local

Costa de Ponent
Costa de Ponent

En els dos centres hem posat una taula informativa en mitg sala espera amb tota la informació de
què disposem. Passat mail a tot l'equip per recordar que ens trobem en la setmana de cribatge.
Girona

EAP Sant Feliu de Guíxols
EAP Torroella de Montgrí
EAP Bàscara
EAP SARRIÀ DE TER
EAP Ribes-Campdevànol
EAP Alfarras-Almenar
EAP Alt Camp Oest Alcover
EAP Reus 2
EAP Torredembarra
EAP Valls Urbà
EAP Vandellos -Hospitalet Infant
EAP Reus 4, Horts de Miró
EAP Cambrils
EAP Flix
Oficina Jove del Baix Ebre
Oficina Jove del Montsià - Tècnica de
salut
EAP St Cugat del Vallès

- Charla y taller de cócteles sin alcohol para chicos del PFI
- Mesa informativa en el institut de Castell d'Aro
- Charla y taller de cócteles sin alcohol en el Centre Cívic de Platja d'Aro.
taula informativa a l'ABS i centres perifèrics i cribatge ràpid alcohol
Sessió amb l'equip i possiblement una activitat amb la comunitat
TAULELL+XERRADA RADIOFONICA
Poster informatius pels pacients, i d'altres a determinar
cribartge AUDIT on line, taules informatives al CAP io consultoris locals, xerrada formativa al EAP per
part del referent d'Alcohol
Cribatge, díptics informatius
SESSIÓ L'EQUIP, TAULA INFORMATIVA, ENGANXADA DE POSTERS
Sessió al equip, presentació setmana del cribatge; posicionamiento SEMFYC sobre alcohol maig
2017; preparació coctel sense alcohol
TALLER COMUNITARI, AMB TAULA EXPLICATIVA DE LES DIFERENTES BEGUDES, MIDES I GRAMS
D'ALCOHOL, UBES
TRIPTIS A CONSULTES I AUDITS
enquesta de consum,repartir triptics en consulta,panel en sales espera i en televisió sala d'espera
difusi'o de programes sobre beveu meyns
augment del cribajge a les consultes, coordinació amb alcoholics anonims
Test audit, juegos
Taller per quantificar grams d´alcohol que porten begudes i a partir de quan tindriem un consum de
risc
Formació dels tècnics de joventut del Baix Ebre sobre prevenció i detecció del consum de risc entre
els joves usuaris dels serveis de joventut de la comarca.
Tallers de sensibilització : amb l'alcohol, no et passis!
TRIPTICS INFORMATIUS REPARTITS PEL CAP, SESIO CLINICA

Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Lleida
Tarragona
Tarragona
Tarragona

Tarragona
Tarragona
Tarragona
Tarragona
Terres de l'Ebre
Terres de l'Ebre
Terres de l'Ebre
Vallès

EAP St. Genís
EAP Rubí 3, St. Genís de Rubí

Fer Audits en paper
Audit C

Vallès
Vallès

