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Alcohol i embaràs. Abordatge del consum 
d’alcohol en l’etapa pregestacional 
 

8 de Novembre de 2018  09:00-14:00 h 
ASPCAT-Roc Boronat, 81-95- Barcelona 

Objectius 
 
 
Objectiu general  
 

- Fer abordatge del consum d’alcohol i altres drogues i consell breu en les pacients en 
edat fèrtil, ateses a l’Atenció Primària, que manifestin voler quedar-se embarassades i 
les seves parelles 

- Millorar la competència professional per assegurar una adequada atenció a les pacients 
que consumeixen alcohol i altres drogues en aquesta etapa. 

 
Objectius específics  
 
 

La participació en el curs capacitarà per: 
 

- Fer cribratge del consum d’alcohol a les persones ateses i fer intervenció breu en cas 
necessari. 

- Millorar les capacitats i habilitats per a la detecció e intervenció dels pacients amb consum 
de risc, perjudicial i dependència de l’alcohol. 

- Conèixer les especificitats de la intervenció en aquest col·lectiu. 
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Contingut i durada 
 

09:00-10:00 Consum d’alcohol i altres drogues durant l’embaràs. Riscos 
i possibles conseqüències. Programa Embaràs sense alcohol 
ni drogues. Nou protocol de seguiment de l’embaràs.  
Ana I. Ibar 
 

  

10:00-11:00 
 

Els riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues en 
la fertilitat, els embarassos no desitjats 
Melcior Carbonell  
 

  

11:00-11:30 Pausa 
 

  

11:30–13:00 Circuits de salut mental perinatal. La coordinació amb els 
ASSIR. La importància de la identificació precoç i la 
intervenció breu.  
Lidia Francés i Sonia Garcia 
 

  

    
13:00-14:00 Treball amb casos pràctics  

Lidia Francés i Sonia Garcia 
 

  

 
Durada:   5 hores 

 
Metodologia 
 

Exposició teòrica  - pràctica  

Presentació i discussió de casos clínics 
 
 
 

 
Equip Docent 
 

Coordinador/a: Joan Colom i Farran  
 

Dirigit a 
Referents del programa Beveu Menys d’Atenció Primària i CAS 
 

Places: 30          

 

 
              

 
 
 

Podeu consultar l’estat de l’acreditació a la web de la CAMFiC: www.camfic.cat 


