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Els reptes de la recerca en IB a Europa
•

Les IB són eficaces en reduir el consum i els problemes d’alcohol
però l’efectivitat de les mateixes (IB estructurada en el context de la
rutina diària dels professionals de l'atenció primària i en els centres)
dóna resultats mixtos.

•

Una intervenció serà efectiva només si la implementació es fa
adequada a la població a la qual es dirigeix, i si aquesta està
receptiva a participar i s'adhereix al compliment.

•

La intervenció breu, en alguns moments, només serà eficaç per a
un subconjunt de la població o en determinades condicions
d'aplicació

Els reptes del Beveu Menys i l’Atenció Primària
 Consolidar el treball en xarxa en el Beveu Menys:
Participació a fòrums, altres xarxes socials...
 Coordinació amb altres xarxes primària
Xarxa AUPA, APSF...
 Millores en el sistema de registre Intel·ligència activa eCAP (ICS)
Coordinació amb l’ICS i altres proveïdors
 Nova línia formativa:
Curs en línia d’habilitats en intervenció breu
Formació en detecció precoç de problemes en drogues

Augment de referents...
Xarxa de referents:
589 professionals de 339 ABS
90% d’implementació a
Catalunya

90%

Activitats a la XaROH...
Activitats formatives i
recerca:

Formació de formadors,
formació contínua, en línia...
III Jornada de la XaROH
10ª conferència d’ Inebria

Validació una pregunta
ODHIN

Treball en xarxa: Plataforma Beveu Menys
• 665 professionals donats d’alta a la plataforma
• 35% ja han accedit a consultar els continguts

Treball en xarxa: què es pot fer?
• Consultar novetats del
programa i les darreres
notícies d’alcohol
• Apuntar-se a les activitats
formatives
• Realitzar comandes de
material
• Participació en la setmana
sense alcohol.

Què promovem a la xarxa?

Formació

Potenciar la formació en línia
Jornades

Recerca

“Una pregunta és suficient”
ODHIN

Accions
comunitàries

“Setmana del cribratge”
Activitats comunitàries

La recerca a la XaROH: L’exemple de l’ODHIN
ODHIN és un projecte d’ àmbit europeu finançat pel 7è
Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea, en què
participen 5 països:
• Catalunya
• Anglaterra
• Polònia
• Suècia
• Holanda.
http://www.odhinproject.eu/project-structure/wp5/43-catalunya.html

Objectiu del projecte
• El propòsit de l’estudi ODHIN és comparar respecte
la condició control, l’ impacte de 3 condicions diferents
en la taxa de cribratge i d’intervenció breu del
consum de risc i perjudicial d’alcohol a l’atenció
primària.
•

Les tres condicions que es provaran són:
– formació i suport,
– incentiu econòmic,
– i derivació a un programa d’intervenció en línia.

Qui participa?
• Selecció aleatòria de 24 ABS de Catalunya de l’ICS
• 239 professionals participants
Professionals de l' estudi
1%

52%

47%

Metge/ssa

DUI

T.Social

Metodologia
•

Full de recollida de dades (eCAP)
– Cribratge alcohol (Audit C)
– Intervenció breu alcohol

•

Qüestionari SAAPPQ
– Seguretat en el rol
– Compromís terapèutic

•

Càlcul de les variables de l’estudi
– Taxa de cribratge a la consulta respecte al total de visitats
– Taxa d’IB en la consulta respecte al total de pacients cribrats

Resultats
• 239 professionals reclutats
– 125 metges i 114 infermers/res

• Variabilitat segons el centre

• Mostra representativa dels
centres respecte al SAAPPQ

Conclusions
• Èxit en el reclutament dels centres
– Més implicació dels centres rurals respecte els urbans
– Elevada participació dels professionals

• Elevada col·laboració de l’ICS
– Incorporació del full de recollida de dades en l’eCAP

 Què esperem del projecte?
– Desenvolupar noves estratègies per millorar el cribratge i la IB
en alcohol a la consulta d’AP

15:15

Agenda

Presentació novetats programa Beveu Menys
Joan Colom, subdirector general de Drogodependències
Dolors Forés, presidenta CAMFiC
Nuria Forn i Vilamajo, presidenta AIFICC
Les intervencions breus a Europa
Joan Colom, subdirector general de Drogodependències

15:45

Espai comunicacions
Amb una pregunta es pot fer detecció del consum de risc?
Jorge Palacio. Subdirecció General Drogodependències
És possible fer cribratge i intervencions breus en l’àmbit laboral?
Montse Gomez. Foment de Construccions i Contractes
El model Beveu Menys a l’hospital
Lídia Segura. Subdirecció General de Drogodependències
El cribratge i la intervenció breu en drogues en l’AP. Nou repte.
Núria Ibáñez. Subdirecció General de Drogodependències
“La tècnica DAFO pot millorar l’atenció al pacient amb problemes
d’alcohol?”
Olga Bohera. ABS Badalona 2, Centre
Taula rodona i debat
Moderadora: Begoña Baena. CUAP Horta

17:15

Pausa cafè

17:30

El dia/setmana sense alcohol.
Experiència fins ara.
Estela Díaz. Subdirecció General Drogodependències
Què s’està fent a l’Atenció Primària?
Elvira Pou. ABS Vilafant
Maria Carmen Martí. ABS Polinyà
Presentació videocàpsula: “Veus el que beus?”
Lidia Segura. Subdirecció General Drogodependències
Taller i treball en grups:
“Com promoure la implicació dels companys en la campanya del 2013”
Lídia Segura. Subdirecció General de Drogodependències

