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Comissió tècnica de professionals implicats amb el consum perjudicial i trastorn per consum d’ alcohol a l’Atenció Primària  I.Balears

Objectiu: Conèixer el punt de partida dels professionals en el maneig del consum de risc d’alcohol a les consultes d’Atenció Primària, en

relació a coneixements, necessitats formatives i circuits dins el sistema sanitari de les Illes Balears.

Descripció: Adaptació del qüestionari de 22 preguntes del programa “Beveu Menys” de Catalunya al entorn de les Illes Balears.

Resultats: Escassa taxa de resposta, es varen obtenir 86 respostes (75,3% dones). Per categoria professional 33,7% son metgesses de

família i 47,7% infermeres. El 64% dels professionals son de centres de salut de la Part Forana i 36% de Palma ciutat. El rang de edat es 26-

64 anys.

El desconeixement pel 58,14% del que es fa per part de les Unitats de conductes additives (UCAs). El 70,93% consideren que no mantenen

una coordinació satisfactòria amb les UCAs. Es manifesta que la principal eina de la historia clínica emprada pels professionals es la

calculadora de grams/UBE (97,3%).

Es manifesten necessitats formatives respecte la epidemiologia i magnitud del problema (74,41%), conceptes bàsics (67,44%), identificació

del consum de risc (61,91%) e intervenció en consum de risc (80.23%), intervenció en trastorn per consum d’alcohol (82,55%), aspectes

pràctics abordatge consum de risc o nociu alcohol (75,58%), circuits dins el servei de salut (80,23%).

Conclusions i perspectives: A pesar de la escassa taxa de resposta es manifesten necessitats formatives en totes les àrees i sobretot en els
circuits dins el Servei de Salut. La qual cosa, ens serveix per planificar les accions necessàries per abordar-les.

Metodologia: Es va passar l’enquesta amb la ajuda del google forms i es va enviar la convidada a participar a tots els professionals d’Atenció
Primària de Mallorca via correu electrònic. Es va donar un mes per la complementació i es va fer un recordatori a mitjan termini.


