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Introducció i objectius: 
Degut a la situació de pandèmia de la COVID  el procés de transformació digital del sistema 
sanitari ha accelerat l’ús de les eines digitals. Actualment les activitats preventives de cribratge 
de consum d’alcohol en la població en edats compreses entre els 15 i 80 anys dels centres d' 
atenció primària de Catalunya, presenten un baix registre.  
Per aquest motiu considerem que introduir l' ús d’eines digitals asincròniques és un 
procediment eficaç i fiable per continuar amb el registre del consum d’alcohol i augmentar el 
percentatge de pacients cribrats.  
El nostre objectiu principal és valorar l’acceptació de la intervenció infermera amb l’ús de l’e-
Consulta pel registre del cribratge del consum d’alcohol i tabac en les edat d’entre 15 i 80 anys 
en uns dels centre d' atenció primària de l' ICS.  
Material i mètodes: 
Estudi longitudinal semi-experimental abans i després, on compararem les dades recollides al 
SISAP durant últim mes abans d’ iniciar l’estudi i al finalitzar el mateix. Es realitzarà mitjançant 
una eina de screening. On utilitzarem la e-consulta o correu electrònic adjuntant una enquesta 
auto administrada d’un qüestionari ad hoc que inclou el qüestionari AUDIT-C (reduït) i es 
pregunta, a més d’altres variables demogràfiques, si la persona es fumadora i la quantitat de 
consum en format web del total dels pacients del CAP entre 15 i 80 anys que no tenen 
registrada l’activitat preventiva del consum d’alcohol a l’ ECAP (3.820 pacients).  
 En la intervenció s’avaluarà l’efectivitat dels registres amb la quantificació del nombre de 
qüestionaris que es registren a la història clínica del pacient.  
Es realitzarà l’anàlisi estadístic corresponent:  
Descriptiu de totes les variables recollides (qualitatives: freqüències absolutes i proporcions i 
quantitatives: mitjana i desviació estàndard). Anàlisi bivariat per homes i dones per separat: t 
de Student, previ estudi de l’homogeneïtat de les variàncies amb la Prova de Levene per les 
variables quantitatives i el Test de Chi2 de Pearson per les qualitatives (nivell de significació 
de p<=.o5).  
També s’estimarà si existeix associació entre diferents variables amb el Test de Correlació de 
Pearson o de Spearmen segons convingui.  
 
Resultats esperats: L'estudi està aprovat pel comitè d'ètica i actualment es troba en fase 
inicial. S'està recollint la mostra i enviant les e-consultes o correus electrònics pertinents. 
Un cop finalitzada la anàlisis de la mostra esperarem trobar un augment del registres de les 
variables del consum d’alcohol  i la detecció de  conductes de risc que requereixin intervenció.  
 
Conclusions:  
Realitzant un cribratge online proactiu i facilitant la participació dels pacients permetrà 
augmentar els indicadors de registre del consum d'alcohol i detectar conductes de risc que 
necessiten intervenció per part dels professionals sanitaris, millorant així la qualitat 
assistencial. 
A més podrem conèixer el grau de satisfacció i les limitacions i dificultats de l’ús de l’e-
consulta per a fer el cribratge de consum d’alcohol.   

 


