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Introducció
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’alcohol constitueix el segon factor de risc per a la
salut. Dades que tenim de l’ Institut Català de la Salut (ICS), l’any 2010 es van cribrar el 45% dels
pacients atesos a la consulta d’AP, d’aquests, només un 3% van ser bevedors de risc.
És important descriure les actituds que tenen els professionals d’AP amb l’objectiu de poder conèixer si
hi ha relació amb el cribratge i la intervenció breu que es fa a l’AP.

Objectius
Conèixer la seguretat i el compromís terapèutic dels professional d’AP en el cribratge i la intervenció breu en el
consum d’alcohol que participen en el projecte ODHIN.

Material i mètodes
L’estudi compara les puntuacions en seguretat i compromís dels professionals de l’estudi ODHIN amb les
puntuacions d’un estudi anterior, fet també a Catalunya.
Durant la fase prèvia a les intervencions de l’estudi ODHIN,
els professionals participants van omplir el Qüestionari curt
sobre alcohol i percepció dels problemes d’alcohol
(SAAPPQ), un instrument que permet conèixer les actituds
dels professionals, mesurant la seguretat i el compromís
terapèutic, en relació amb l’alcohol a la consulta.
Per a l’anàlisi es van comparar les puntuacions del SAAPPQ
segons el centre, la professió i el sexe utilitzant el Chi
Quadrat.
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Resultats
217 professionals van respondre el SAAPPQ previ a les intervencions de l’estudi ODHIN, dels quals el 54% són
metges/ses i un 73% dones. El 37% va respondre per sobre de la mitja en seguretat en el rol (12) i el 45% per
sobre del compromís terapèutic (24).
El 67% de les puntuacions més altes corresponen a metges/ses. No hi ha diferències significatives en les
actituds dels professionals, comparat amb l’estudi de referència.
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Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut
El nivell de cribratge previ a la implementació de l’ estudi ODHIN es relaciona, segons el SAAPPQ amb la
seguretat en el rol. La implementació del projecte ens permetrà conèixer amb més detall els problemes
relacionats amb el cribratge d’alcohol a la consulta d’AP.
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