
IMPLEMENTACIÓ 
DEL PROGRAMA DE 

CRIBATGE EN 
URGÈNCIES I 
INTERVENCIÓ 

BREU DIFERIDA 



ESQUEMA 

• Desenvolupament del Programa d’alcohol i 

alcoholisme a l’Hospital de Bellvitge 

• Implementació del cribatge i la intervenció breu 

diferida al Servei d’Urgències 



Perquè realitzar programes 

hospitalaris? 

• Els danys relacionats amb l'alcohol s'observen en tots els 

nivells de l'assistència sanitària: atenció primària, 

especialitzada i hospitalària.  

• Hi ha alguns pacients en els què l'hospital és el primer 

contacte amb el sistema de salut.  

• El consum perjudicial d'alcohol és altament prevalent 

entre els pacients hospitalitzats. 

• El consum d’alcohol pot passar desapercebut durant 

l’ingrés hospitalari. 



Més raons per desenvolupar 

programes hospitalaris... 

• L’evolució de la malaltia orgànica relacionada depèn 

en gran mesura de l’evolució del consum del tòxic 

• L’evolució del consum del tòxic pot ser modificada 

per un bon control de la malaltia orgànica 

relacionada 

• La detecció del consum pot evitar problemes 

relacionats amb l’abstinència durant l’ingrés 

• Hi ha proves de cost-eficàcia dels programes 

d'intervenció en problemes relacionats amb el 

consum d’alcohol 

 

 



Població amb cribratge d’alcohol a 

l’Hospital de Bellvitge 2006-2012 
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MIR= medicina interna 

PSQ= psiquiatria 

ORL= otorrino 

CGD= cirurgia general i digestiva 

COT= TRA= traumatologia 

GAS= Aparell digestiu 



Programa de detecció i intervenció en 

problemes relacionats amb el consum d’alcohol 

• Neix l’any 2003 com a resposta a la preocupació 

derivada l’absència d’un programa estructurat d’atenció 

als pacients que ingressen al nostre hospital per 

complicacions del seu alcoholisme o per deprivació 

alcohòlica.  

• Té el suport de la Subdirecció General de 

Drogodependències del Departament de Salut. 

• Programa PILOT, model del maneig hospitalari de 

problemes derivats del consum d'alcohol 

• Multidisciplinari des de l’inici: MIR, PSQ, INFERMERIA 



 1. Ofrecer una atención integral al paciente con consumo de 

riesgo y perjudicial de alcohol aprovechando el ingreso 

hospitalario. 

 La atención integral incluye:  
 Detección del paciente consumidor de riesgo 

 Valoración del consumo, de las complicaciones 

previsibles  

 Orientación clínica y enfoque psicoeducativo 

 Recomendaciones para el equipo de atención primaria  

2. Establecer una coordinación eficaz entre los diferentes niveles 

asistenciales  

3. Evaluar los resultados de la aplicación del programa  

 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 



Servicios diana (Universal) 

Oportunista  

Incluido en la rutina 
hospitalaria 

Multidisciplinario 

Derivación para tratamiento 

Monitorización 

CARACTERISTÍCAS DEL PROGRAMA 



Qué OFRECEMOS: 

• VALORACION INTEGRAL 

• DIAGNOSTICO PRECOZ 

• EVALUACION DE PROBLEMAS ASOCIADOS  

•Repercusiones orgánicas 

•Repercusiones psiquiátricas 

• DERIVACION PARA TRATAMIENTO 

PROGRAMAS ACTUALES: 

•Evaluación del paciente ingresado 

•Evaluación del paciente ambulatorio 

•Diagnóstico y evaluación del riesgo de recaída en THO 

•Evaluación del consumo y diagnóstico precoz de patología 

orgánica asociada 

PROGRAMA ALCOHOL HUB 



Resultats a l’HUB- 2006-2012 
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Diagnòstics de patró de consum en els 

pacients avaluats a l’HUB 2006-2012 
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Evolució del tipus d’intervenció realitzades 
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