
Projecte Pilot ASSIST 
ASSIST@gencat.cat 

 
 

    Juan Manuel Mendive  
       
                           (en representació equip Programa ASSIST)          

 
 

 Metge de família . EAP La Mina.   
                                 Membre grup treball ASSIST i referent programa Beveu Menys 

 
 
 

22 abril 2015 

mailto:ASSIST@gencat.cat


Equip investigador 
Equip Investigador Principal  
Pako Díaz (Metge de Família) CAP LARRARA (PAMEM) 
Manel Anoro (Metge de Família) ABS Besòs. ICS 

Juan Manuel Mendive (Metge de Família) EAP Mina. 
Lidia Segura (Coordinadora Grup polítiques i alcohol, SGD, ASPCAT, Departament de salut) 
Núria Ibáñez (Psicòloga i Psicoterapeuta, tècnica de la  S.G.D, ASPCAT; Departament de salut) 
Joan Colom Subdirector General de Drogodependències (ASPCAT) Departament de Salut 
Resta Investigadors per ordre alfabètic 

Begoña Baena (Metgessa de família) CUAP Horta Nord 

Núria Bastida (Metgessa de família) CAP RAVAL NORD 

Olga Bohera (Diplomada Universitària d’infermeria) EAP2 Badalona 

Gemma Capdevila  (Diplomada Universitària d’infermeria) ABS Montgat 
Estela Díaz (Diplomada Universitària d’Infermeria. Tècnica especialista en el Programa Beveu Menys, 
Subdirecció General Drogodependències, ASPCAT, Departament de salut) 
Antoni Duran (Metge de Família) ABS Valls Urbà CAP Dr. Sarró Roset (Tarragona) 
Rosa Freixedas (Metgessa de família) CAP del Prat 
Eustaquio Hernández (Metge de Família) EAP Granollers-2 

Mari Carme Martí (Metgessa de família) Cap Castellar-Setmenat Polinyà 

Teresa Sayrol (Metgessa de família) ABS Montgat 



 



Objectius del Programa ASSIST 

Sensibilitzar els professionals de 
l’AP en relació al consum de 
substàncies com a problema 
important de salut pública i com a 
factor de risc per la salut 
individual i col·lectiva 

Formar als professionals de la 
primària per millorar el 
coneixement, les actituds i 
habilitats relacionades  amb la 
detecció i la IB davant del consum 
de risc de substàncies  

Identificar les barreres i potenciar 
els facilitadors per implementar el 
cribratje i les IB davant del 
consum de substàncies en l’AP 

Adaptar l’eina ASSIST al nostre 
context (terminologia, conceptes, 
etc.) i estudiar la seva utilitat en 
l’AP 



Disseny 

• Estudi pilot observacional descriptiu de 
disseny transversal que inclourà tres tasques 
seqüencials:  

• 1) anàlisi de la situació basal 
• 2) implementació de l’eina ASSIST en línia 
• 3) avaluació mitjançant grups focals.   

 



Preparació 

•Avaluació coneixements i actituds, aptituds dels 
professionals de l’AP en vers la prevenció, detecció e 
intervenció del consum de substàncies 
•Reclutament de professionals i centres                                                                                                              
 Enquesta en línia anònima    
   

Implementació 

•Reclutament de pacients 
• Protocol  ASSIST en línia 
•Detecció precoç e Intervenció breu 

Avaluació 

•Grups focals per obtenir informació sobre l’experiència, 
barreres, dificultats, expectatives vers l'instrument ASSIST i 
la seva utilitat en l’AP. 

Juny 2015- Abril 2016 

Maig-Juny 2015 

Maig –Setembre 2016 



Reclutament de la mostra 

 
• Es vol arribar a un total de 600 pacients 
• Joves (18 a 29 anys)  300 persones (50% ) 
• Adults (30 a 44 anys) 180 persones(30%) 
• Grans (45 a 65 anys) 120 persones (20%) 

 
 



Cronograma 



Programa ASSIST 

• Qui pot participar? 
 Professionals de l’atenció 

primària, tant de la 
medicina com 
d’infermeria,   que 
treballin en centres que 
tinguin una població 
atesa superior a 5.000 
habitants. 
 

• Què rebreu a canvi? 
• Formació especialitzada 

en identificació precoç i IB 
en consum de risc de 
drogues 

• Familiarització amb l’eina 
ASSIST i la seva aplicació 
en la consulta. 

• Suport continuat per part 
de l’equip investigador i 
tècnic. 
 



Si voleu participar reclutant pacients... 

• Signeu Consentiment informat 
• Truqueu-nos al 93 551 36 04 (de 9h a 16,30) 
• O escriviu un correu electrònic a: 

ASSIST@GENCAT.CAT 
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