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Resum 
 
Introducció: Degut a la situació de pandèmia de la COVID les visites presencials 
s'han vist reduïdes amb el conseqüent augment de les visites virtuals 
acompanyades d'un procés de transformació digital del sistema sanitari 
augmentant l’ús de les eines digitals. Actualment les activitats preventives de 
cribratge de consum d’alcohol en la població entre 15 i 60 anys del Cap de Sarrià 
de Ter (Girona),presenten un baix registre. 
El disseny de la intervenció es realitza mitjançant l’eConsulta pel registre i 
cribratge del consum d’alcohol i conèixer la possible relació amb el consum de 
tabac. 
Objectiu: Avaluar el grau de qualitat assistencial percebuda d’un programa de 
cribratge a distància amb l’ús de la eConsulta pel registre del consum d’alcohol  
entre els usuaris del Cap de Sarrià de Ter entre 15 i 60 anys. 
Metodologia: Disseny d’estudi descriptiu quantitatiu transversal observacional 
mitjançant una eina de screening. Utilitzarem 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. 
Resultats: 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. Esperarem un augment del registres de les variables del consum 
d’alcohol al final de l’estudi tot detectant conductes de risc que requereixen 
intervenció i poder afirmar la relació del consum d’alcohol  amb el consum de 
tabac.  

Paraules clau 
 
Atenció primària, eConsulta, correu electrònic, alcohol, cribratge, tabac, COVID 

Abstract 
 
Introduction: Due to the pandemic situation of the COVID, face-to-face visits have 
been reduced with the consequent increase in virtual visits accompanied by a 
process of digital transformation of the health system, increasing the use of digital 
tools. Currently, the preventive activities of alcohol consumption screening in the 
population between 15 and 60 years of age in the Cap de Sarrià de Ter (Girona), 
present a low register. 
The design of the intervention is carried out by means of the eConsultation for 
the registration and screening of alcohol consumption and to find out the possible 
relationship with tobacco consumption. 
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Objective: To evaluate the level of perceived quality of care and of a remote 
screening programme using the eConsultation to record alcohol consumption 
among users of the Cap de Sarrià de Ter between 15 and 60 years of age. 
Methodology: We designed a quantitative descriptive cross-sectional 
observational study using a screening tool. We will use a self-administered survey 
of an ad hoc questionnaire that includes the AUDIT-C questionnaire (reduced) 
and asks, in addition to other demographic variables, whether the person is a 
smoker and the amount of consumption in web format. 
Results: In the intervention, the effectiveness of the registers will be evaluated by 
quantifying the number of questionnaires recorded in the patient's clinical history. 
We expect an increase in the number of records of alcohol consumption variables 
at the end of the study to detect risk behaviours that require intervention and to 
be able to confirm the relation between alcohol consumption and tobacco 
consumption. 
 
Key words 
 
Primary care, eConsultation, e-mail, Alcohol, Screening, Tobacco, COVID 
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1.Introducció 
 
El motiu que m’ha portat a realitzar aquest TFM,és la transformació del sistema 
sanitari de l’atenció cap a la no presencialitat i la potencialitat i creixement en l´ús 
de les eines telemàtiques tant pel professional com per la població general1.  
 
L’AP de la salut és  el primer punt d’accés de l’assistència sanitària pública oferint 
atenció als principals problemes de salut aguts o crònics, assistència sanitària i 
social, serveis de promoció de la salut i activitats preventives entre d’altres. 
 
L’any 1988 es va posar en marxa el Programa d’Activitats Preventives i de 
Promoció de la salut (PAPPS) de la Societat Espanyola de Medicina de Família 
i Comunitària (SemFYC) com eina per a potenciar la integració d’aquestes 
activitats a les consultes del professionals sanitaris de l’AP. A dia d’avui el procés 
està integrat a les històries clíniques i és a l’abast dels professionals sanitaris2,3. 
 
Pel què fa al consum excessiu d’alcohol és una de les primeres causes evitables 
de morbiditat i de mortalitat, essent el tercer factor de risc més important de mort 
prematura i de malaltia després del tabaquisme i de la hipertensió arterial a 
España. A nivell mundial segons la OMS és el segon factor de risc més important 
de malaltia i mortalitat prematura a Europa, després del tabac. Igualment una 
intervenció breu en el consum d’alcohol és efectiva per la reducció del seu 
consum. Cal tenir en compte que a Catalunya existeix el programa Beveu menys 
que segueix les recomanacions del projecte PHEPA (Primary Health European 
Project on Alcohol) únic a tot Europa implantat a tots els centres de l’AP.El 
PHEPA està dirigit als professionals i usuaris per tal de millorar el cribratge i 
intervenció breu en el consum de risc oferint materials per al consell i 
sensibilització per a la població general4. 
 
El consum de tabac és la primera causa evitable de mort i invalidesa a Espanya, 
tot i així,diàriament fumen un 22,9% de les persones majors de 15 anys. Segons 
el PAPPS es recomana que els professionals de l’AP preguntin a tots els adults 
sobre el consum de tabac de manera oportunista durant la visita programada i 
consell del seu abandó en els cas dels fumadors/es. Segons les darreres guies 
del 2020, on s’estableix la periodicitat mínima de registre i detecció de consum  
amb evidència sobre l’efectivitat de les intervencions breus per prevenir el 
consum de tabac des de l’AP2,5. 
 
D’altra banda, actualment el Sistema Sanitari presenta una clara transformació́ 
de l’AP cap a la digitalització 6. Aquest procés s’ha vist accelerat per la pandèmia 
del COVID19 amb un augment d'ús de les eines digitals amb la conseqüent 
disminució de les visites presencials. Al darrer any l'ús de l’ eConsulta i del correu 
electrònic en l’AP com a comunicació no presencial asincrònica i bidireccional ha 
augmentat exponencialment tractant-se d’un tipus de missatgeria escrita 



7 
 

integrada a la historia clínica de l’usuari7. Cal dir que l’ eConsulta es va integrar 
a l’ ECAP (Estació Clínica d’Atenció Primària) de l’Institut Català de la Salut (ICS) 
durant l'any 2015 i 2017.  La ciutadania accedeix a ella a través del portal web 
de “La Meva Salut” (LMS), esdevenint l’eConsulta un model d’atenció digital 
imprescindible per transformar el model d’atenció sanitari-pacient, on el pacient 
és el protagonista de la seva pròpia salut8. 
 
Actualment la eConsulta,segons diversos estudis, té una capacitat resolutiva 
considerada alta9,tal i com ho demostren els resultats de l’ús pel que fa als 
professionals. Evitant d’aquesta manera visites innecessàries i així reduint les 
consultes presencials en l’entorn de l’AP10 ,11. 
 
En aquest cas, el meu àmbit d’estudi es la zona de l’EAP Sarrià de Ter. Es troba 
situat al NE de Catalunya a l’àrea central de la província de Girona i 
concretament al Nord de la comarca del Gironès. El centre d’AP és considerat 
Semi-Rural i ofereix assistència al mateix municipi i als consultoris locals de Pont 
Major, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls , Viladasens i Colomers. 
Atenent així a una població de 14.132 persones amb una piràmide de població 
de base amplia (Figura1). 

Figura 1. Població assignada al Cap de Sarrià de Ter (Font: Dades SISAP, 
Febrer 2021). 
 
El desenvolupament de l’ECAP ha permès la creació de nous indicadors de 
qualitat en la salut que faciliten la interpretació global dels resultats i les 
comparacions entre professionals. Els professionals de la salut reben un informe 
sobre el seu rendiment a través de l’ECAP que es calcula en funció dels 
indicadors clínics que contenen comentaris i una llista de pacients amb la situació 
clínica que es podria millorar. Aquests indicadors es basen amb evidència 
científica que formen els anomenats EQA (Estàndard de Qualitat Assistencial) 
que es poden consultar en el programa integrat a l’ ECAP anomenat SISAP i 
també a través de la plataforma “Longview” on es publiquen els indicadors a 
nivell de EAP i altres figures de gestió. Aquesta mesura de qualitat és similar al 
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“Quality Outcomes Framework” desenvolupat per els serveis de NHS del Regne 
Unit12, 13. 
 
Les intervencions oportunistes presencials dels professionals sanitaris s’han vist 
reduïdes amb un augment de les visites virtuals tal i com ho demostren les dades 
recollides als indicadors de registre de l’AP (SISAP) (Figura 2) . 

 

 

Figura 2. Indicador del nombre de Visites Virtuals presencials i domiciliaries dels 
professionals sanitaris del CAP (Font: Dades SISAP Febrer 2021). 
 
En el cas de les activitats preventives de cribratge de consum d’alcohol en la 
població en edats compreses entre els 15 i 60 anys, presenten un registre del 
37,6% de la població total assignada, segons els indicadors és considerat un 
baix registre (tot i que més alt que la resta del territori). Tal i com succeeix amb 
la comparativa de la resta dels Centres d’AP i de tot el territori de l’ ICS 
visualitzant aquest darrer any una disminució del registre respecte el 2019 
(Figura 3). 
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Figura 3. Dades numèriques segons l’ indicador ESIAP041 de la població 
assignada al CAP (Font: Dades SISAP, Febrer de 2021). 
 
Estem davant una revolució tecnològica on es contemplen les necessitats de 
desenvolupar nous models assistencials aconseguint facilitar l’accés i resolució 
de l’assistència sanitària preservant l'eficiència i la sostenibilitat del nostre 
sistema12,13 ,14. En aquest moment de la pandèmia de COVID-19 hi ha un baix 
registre de les activitats preventives,per això seria el moment d’establir 
intervencions telemàtiques alternatives per seguir amb la pràctica habitual dins 
de l’AP tenint en compte la priorització de la no presencialitat . Fins ara les 
activitats registrades al PAPPS es duen a terme de forma presencial i en aquests 
moments de transformació sanitària cal avaluar els mètodes tradicionals de 
treball, tot reformant-los per utilitzar la tecnologia i estudiant noves formes de 
treball mitjançant la salut digital tot mantenint una visió personalitzada de la salut 
i la malaltia en benefici dels pacients i la societat, on la reforma és fonamental8,10. 
Així doncs valorarem l’acceptació de la intervenció infermera amb l’ús de la 
eConsulta pel registre del cribratge del consum d’alcohol  en les edat d’entre 15 
i 60 anys del Cap de Sarrià de Ter per tal d’ augmentar el registres de les l’activitat 
de l’alcohol a l’ECAP i amb la detecció precoç de consums de risc. Per fer-ho 
utilitzem el qüestionari auto administrat validat AUDIT-C en format web 
corporativa (ICS), per el seu ús en l’AP en diversos països degut als alts nivells 
de sensibilitat i especificitat i els alts nivells de correlació entre la primera i la 
segona resposta 15 i d’obligat compliment segons els indicadors EQA de qualitat 
assistencial. Tot afegint preguntes de consum de tabac,ja que en diversos 
estudis consideren que existeix una freqüència més elevada del consum del 
tabac en les persones que consumeixen alcohol16,17,18. 
Considerem utilitzar un qüestionari auto administrat pel fet que la bibliografia 
consultada refereix que els pacients van expressar la seva preocupació per 
divulgar el seu consum per confidencialitat i de reticències de la persona per 
reconèixer un problema d’abús de substàncies,tot considerant que les enquestes 
auto administrades són d’elecció per part dels pacients reduint així aquestes 
reticències15. 
 

2.Objectius 

2.1.Objectiu principal 
 

• Avaluar el grau de qualitat assistencial percebuda d’un programa de 
cribratge a distància amb l’ús de la eConsulta pel registre del consum 
d’alcohol entre els usuaris del Cap de Sarrià de Ter de 15 i 60 anys. 
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2.2.Objectiu específics 

• Augmentar el registre del consum d’alcohol mitjançant el test AUDIT-C 
(reduït) amb l’ús de la eConsulta o correu electrònic. 

• Valorar ús de l’eConsulta  o correu electrònic com a mitjà per al cribratge 
de l’alcoholisme i la detecció precoç de conductes de risc 

• Valorar la possible relació amb el consum de tabac.  
• Conèixer el grau de satisfacció dels pacients amb el cribratge amb 

l’eConsulta o correu electrònic. 
• Realitzar propostes de millora en l'ús de les eines digitals asincròniques 

pel registre de les activitats preventives dins de l’AP. 

2.3.Preguntes investigables 
 

• El cribratge mitjançant l’ús de les eines digitals asincròniques augmentarà 
el registre de la variable de consum d’alcohol de l’ ECAP en l’edat adulta? 

• L’ús d’eines digitals asincròniques és ben valorat per als pacients 
participants en l’estudi com a mitjà de comunicació pel cribratge del 
consum d’alcohol mitjançant una enquesta web? 

• Amb l’ús de les eines digitals asincròniques detectarem conductes de 
consum de risc?  

• Està relacionat el consum d’alcohol i el tabac? 
• Podríem millorar l’ús de les eines digitals asincròniques creant un procés 

assistencial integrat per realitzar el registre de les activitats preventives en 
l’edat adulta? 

3.Metodologia 

3.1.Disseny de la intervenció 
 
El disseny de la intervenció es realitza mitjançant l’eConsulta pel registre i cribratge 
del consum d’alcohol valorant els resultats abans i després de la intervenció. 
Portarem a terme l’estudi quantitatiu transversal observacional mitjançant una eina 
de screening amb una tècnica d’enquesta web auto administrada d’un qüestionari 
adhoc que inclou el qüestionari AUDIT-C(reduït) i es pregunta,a més d’altres 
variables demogràfiques,si la persona és fumadora i la quantitat de consum . 
 
Així doncs  portarem a terme el disseny d’una enquesta web de registre amb la 
intervenció infermera pel cribratge del consum d’alcohol i establir la possible 
relació amb el consum de tabac a través de la eConsulta o correu electrònic. 
La infermera referent a l’estudi dissenyarà els textos prefixats que s’utilitzarà per 
realitzar la eConsulta inicial  amb una explicació del projecte on se’ls convida a 
participar. Els pacients que rebin eConsulta rebran un missatge via correu 
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electrònic informant que tenen disponible informació sanitària a LMS on tan sols 
caldrà introduir codi d’accés mitjançant el certificat digital online. En el cas de 
rebre un correu electrònic , rebran un missatge encriptat que podran accedir a 
través de la contrasenya (Contrasenya:CIP). 
 
En la mateixa eConsulta l’enllaç web corporatiu de l’empresa de l’ institut català 
de la salut(ICS ) el qual dirigirà al qüestionari (Annex 1). Per tal de garantir la 
seguretat i confidencialitat del tractament de les dades caldrà acceptar el 
consentiment informat que es trobarà mitjançant una casella d’acceptació al 
finalitzar el qüestionari, en el cas que no accepti no podran participar. Cal 
considerar que la participació no és obligatòria i en qualsevol moment poden 
abandonar l’enquesta tal i com recull el full d’ informació i consentiment informat 
(Annex 2 i Annex 3). 
 
Un cop finalitzada l’enquesta els resultats s’emmagatzemen de manera 
automàtica sense la necessitat que el participant retorni el correu electrònic o 
eConsulta, en compliment de la Llei de protecció de dades vigent i posteriorment 
seran registrades per part del professional d’ infermeria en el mateix historial 
clínic de de l’ECAP. 
 
Considerem utilitzar el qüestionari AUDIT-C que és la versió reduïda de l’ 
AUDIT,el qual consta de 10 preguntes i en canvi la versió reduïda agrupa les tres 
primeres de l’AUDIT. L’ AUDIT-C manté la sensibilitat i especificitat confirmant la 
seva validesa per tal de detectar consums de risc facilitant la participació dels 
usuaris donat al nombre reduït de preguntes19. El punt de tall per detectar 
consums de risc és de 5 o més en els homes i de 4 o més en les dones. Abans 
d'iniciar el qüestionari es preguntarà si és fumador i en cas afirmatiu cal establir 
el nombre de cigarretes que fumen diàriament. 
 
Pel càlcul total del test les respostes estan codificades i tenen assignat un valor 
que va del 0 al 4 que ens permetrà obtenir un valor total realitzant un sumatori 
del total de les preguntes. El valor possible del test està comprès entre 0 i 12, on 
el valor més alt indica major consum de risc, i el llindar de cribratge es consideren 
consums de risc mitjançant escala Likert. 
 
Finalment es realitzaran preguntes per valorar el grau de satisfacció en la 
participació de l’estudi a través de les eines asincròniques mitjançant una escala 
de Likert amb un valor numèric de 0 a 5. 
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Figura  5. Esquema de l’enquesta utilitzada pel què fa el cribratge del consum 
d’alcohol i relació amb el consum de tabac (Font:creació pròpia). 

3.2.Població diana 
Pacients assignats a les unitats bàsiques assistencials (UBA)  en la població 
adulta realitzant el cribratge en edats compreses dels 15 als 60 anys en el centre 
d’AP Semirural  de Sarrià de Ter (Girona) de l’ institut Català de la Salut (ICS)  
que no tenen registrada l’activitat preventiva del consum d’alcohol en l’actualitat. 
Cal tenir en compte que per tal de portar-lo a terme la direcció del centre del CAP 
de Sarrià de Ter ha de donar el seu consentiment. 

3.3.Captació d’ usuaris 
Per al càlcul de la mostra realitzarem un mostreig per conveniència no 
probabilístic,del total dels pacients del CAP entre 15 i 60 anys que no tenen 
registrada l’activitat preventiva del consum d’alcohol a l’ ECAP. 
 
La mostra necessària per ésser estadísticament significativa s’ha calculat amb el 
programa Granmo20 com a estimació d’una proporció observada respecte d’una 
de referència ja que la variable resposta de tots els objectius és una proporció. 
La proporció de referencia poblacional considerem el 0,37 segons el registre 
actual del cribratge d’alcohol i considerem un risc alfa de 0,05 (que correspon a 
l’escenari més conservador),tipus de contrast bilateral, risc beta de 0,2 caldran 
312 subjectes  dels 4.476 que no tenen el registre del consum d’alcohol per 
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detectar una diferencia igual o superior a 0,1 unitats del total estimant una taxa 
de pèrdues de seguiment del 40%, on  un cop assolit l’objectiu aturarem l’estudi.  

3.4.Criteris d’ inclusió 
Usuaris inclosos a l’ indicador corresponent al SISAP d’edats entre els 15 i 60 
anys que no tinguin registrada les activitats de consum d’alcohol en la població 
del Cap de Sarrià de Ter. Cal tenir accés a internet i ser coneixedors tant del 
català com del Castellà. 

3.5.Criteris exclusió 
Els usuaris que no tinguin capacitat per l’ús de les eines digitals,ni accés a 
internet . 

3.6.Descripció de la Tecnologia 

El cribratge es realitzarà mitjançant l’eConsulta o correu electrònic com a eina 
principal de comunicació digital entre els usuaris i els professionals sanitaris. 
Durant la pandèmia la eConsulta ha sofert modificacions per millorar la usabilitat, 
seguretat, fiabilitat i satisfacció dels usuaris que cal tenir en compte per tal de 
dissenyar la intervenció.  

3.6.1.Seguretat 
 
La ciutadania accedeix a ella obligatòriament a traves del portal web de LMS el 
qual es un espai digital personal i intransferible on la ciutadania disposa de la 
seva informació personal de salut mes rellevant. Mitjançant el telèfon mòbil o 
ordinador on aquest espai esdevé una eina segura d’interacció dins del sistema 
sanitari, donant la màxima seguretat i garantia de confidencialitat en la 
comunicació entre pacient i professional sanitari on els missatges queden 
registrats en l’historial clínic del pacient. La ciutadania per accedir a l’espai digital 
cal una prèvia identificació amb certificat digital o usuari i contrasenya, i per 
garantir la seguretat,confidencialitat  i protecció de dades. El pacient quant es 
dona d’alta per primera vegada caldrà firmar un consentiment informat per tal de 
rebre i consultar informació sanitària de manera personalitzada (actualment es pot 
realitzar digitalment a través del correu electrònic). Per més seguretat quan el 
pacient introdueixi les seves credencials al portal de LMS haurà de confirmar les 
condicions de seguretat establertes per poder entrar al canal21,22. 
 
Pel què fa al qüestionari adjunt per garantir temes de confidencialitat i seguretat 
un cop creat l’enllaç serà avaluat per l’equip de comunicació de l’ institut català 
de la Salut. Per portar a terme l’estudi obligatòriament cal l’acceptació del 
consentiment informat per part de la ciutadans mitjançant la firma digital, 
considerant-se un consentiment vàlid segons la “General Data Protection 
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Regulation” i “working Party” (WP29)26. En cas de no acceptar el consentiment 
no podran seguir amb l’estudi. 

3.6.2.Fiabilitat 

La eConsulta i el correu electrònic és un sistema de comunicació no presencial 
asincrònica,que permet enviar qualsevol consulta no urgent de manera 
bidireccional en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu tot 
complementant l’activitat presencial i fins i tot pot adjuntar arxius on la 
comunicació establerta queda arxivada a l’historial clínic del pacient garantint la 
interoperabilitat entre els diferents sistemes informàtics. Representat un nou 
model de relació amb el ciutadà on se’l convida a participar en el procés 
assistencial permetent-li afegir informació sanitària a través de LMS. El pacient 
pot fer consultes en qualsevol moment i pot escollir el professional sanitari de 
referència,on abans d’enviar la eConsulta se li informa si el professional en aquell 
moment és absent on li dona alternativa d’ enviar la consulta en un altre 
professional23,22. 

3.6.3.Usabilitat  

Pel què fa la usabilitat el seu disseny permet un us senzill i funcional garantint un 
accés total dels usuaris i professionals del centre sanitari de referencia des de 
qualsevol ordinador i inclús des de l’accés a LMS a través de la app mòbil 
LMS,que abans de la pandèmia no era possible (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Visualització del menú principal i botó d’accés a la eConsulta a través 
de l’aplicació “LMS” (Font:imatges de google). 
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Cal considerar el fet que la eConsulta està activada automàticament a tots els 
professionals i permet realitzar eConsultes fins i tots als usuaris encara que no 
tinguin activada LMS1. El professional li pot fer una proposta d’activació de la 
eConsulta ,comprovant que aquest tingui el correu informat i el telèfon de 
contacte com ens mostra la Figura 6,en cas que no es compleixin aquests 
condicions el missatge que visualitzi el professional serà diferent en cada cas. 

Figura 6.Visualització de la proposta d’activació de la eConsulta del professional 
envers el pacient mitjançant l’ECAP (Font: Programa informàtic ECAP). 

En aquest cas que l’ usuari no te activada la meva salut els professionals poden 
enviar una eConsulta al pacient i aquest rep una notificació per correu electrònic 
o telèfon (segons el que es seleccioni) on podrà activar la meva salut mitjançant 
l’enllaç que se li proporciona com a usuari el DNI i contrasenya el CIP personal, 
i en el cas que no la vulgui activar podem utilitzar el correu electrònic. Cal tenir 
en compte que el pacient ha de disposar de telèfon o correu electrònic personal 
i internet per poder fer la interacció.  
 
Per portar a terme la intervenció en l’estudi posterior cal tenir en compte que el 
programa informàtic ECAP permet realitzar enviaments massius de comunicacions 
a través dels mitjans definits. 
 
Cal tenir un registre dels pacient amb un llistat Excel que el programa detecta 
automàticament i permet enviar el missatge segons el sistema de comunicació 
que tingui activat el pacient. Per ordre jeràrquic primer s’ envia eConsulta si està 
activada i en segon lloc el correu electrònic. En el cas de no tenir cap de les 
anteriors el missatge no s’enviarà i es generarà una notificació d’error que 
podrem visualitzar. De la mateixa manera podrem comptabilitzar les eConsultes 
i correu electrònics enviats. 

3.6.4.Satisfacció dels usuaris  

LMS permet als pacients disposar d’ informació personal de salut de manera 
remota i en línia, realitzar tràmits i consultes afavorint la participació i 
coresponsabilitat per tenir cura de la seva salut22. La pandèmia de la COVID ha 
obligat als sistema públic a adaptar-se cap a un model d’atenció de salut digital 
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per tal de donar resposta a l’emergència sanitària tot transformant l’actual model 
d’atenció entre el pacient i el professional. La eConsulta i correu electrònic han 
resolt consultes sense la necessitat de realitzar una visita presencial,estalviant 
temps inclús comparat amb les visites telefòniques (les quals has de coincidir al 
mateix moment amb el pacient per resoldre la consulta) augmentant la satisfacció 
dels usuaris. 

3.7.Descripció de la Intervenció 
 
El projecte es realitzarà en 3 fases durant un període d’uns 4 mesos: 
 
Fase 1 

• Consentiment de la direcció i al comitè d’ investigació d'ètica (CEI) 
corresponent per portar a terme l’estudi (2 setmanes) 
Presentarem a la direcció del Cap de Sarrià de Ter el protocol de recerca 
a realitzar i reunió informativa amb tots els professionals del centre. Abans 
d'iniciar l’estudi es demanarà el certificat ètic al CEI del centre 
d'investigació d’Atenció Primària IDIAP Jordi Gol. 

• Realitzar la captació de pacients (2 setmanes) 
Es realitzaran els llistats de pacients de tot el centre del Cap de Sarrià de 
Ter del pacients d’entre 15 i 50 anys que no tenen registrades les activitats 
sobre el cribratge del consum d’alcohol. Donat que cada UBA(Unitat 
bàsica assistencial) té assignat uns pacients cada professional 
responsable pot extreure els llistats mitjançant la plataforma SISAP a 
través del “dbsform”,on demanarem a cadascú d’ells l’extracció de les 
dades. En total l’extracció de dades de les 9 UBES del Cap de Sarrià de 
Ter. 

Fase 2 
• Enviar una eConsulta o correu electrònic predefinida de manera 

massiva adjuntant el qüestionari mitjançant un enllaç web (2 
setmanes) 
El programa informàtic ECAP permet realitzar enviaments massius de 
comunicacions a través d’ un llistat Excel. En aquest moment podem 
quantificar el nombre de missatge enviats a través dels diferents mitjans 
de eConsulta o correu electrònic. 

• Quantificar les eConsultes i correus electrònics enviats i els erronis 
que ens detecta el programa informàtic ECAP (2 setmanes) 
Enviarem els missatges periòdicament fins aconseguir el nombre 
d’enquestes necessàries on aturarem l’estudi. 

• Recompte de les enquestes finalitzades (2 setmanes) 
Recompte de les enquestes valides necessàries per dur a terme l’estudi 
en cas que ens faltin enquestes tornarem a enviar de  nou. 

• Registre de les dades recollides en l’enquesta a l’ ECAP (2 setmanes) 
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Finalment les infermeres registraran les dades als historials clínics dels 
pacients 

Fase 3 
• Avaluació dels resultats i la conclusió de l’estudi (2 setmanes) 

Durant tota la durada de la intervenció s’analitzarà que les activitats del 
programa s’ hagin dut a terme en el termini i de la manera prevista, i es 
valoraran les modificacions que es podrien incloure. Així un cop recollides 
totes les dades s’analitzarà i es compararà la informació per elaborar les 
conclusions sobre el resultat de la intervenció fent propostes de millora. 
Tot l’equip de treball durà a terme la tasca i en cada activitat avaluarem 
que les tasques es realitzen en el termini establert i al final del cada fase 
es reserva un espai per als suggeriments i comentaris.  

• Avaluació de les dificultats durant el projecte i realització de propostes 
de millora (1 setmana) 
Inicialment es realitzarà un check list dirigit als professionals que han 
intervingut i posteriorment mitjançant una reunió presencial es prioritzaran 
les dificultats detectades on es debatran les propostes de millora que 
posteriorment es presentaran a la direcció. 

• Difusió de resultats a la població i professionals (1 setmana). 
Es difondran els resultats a la població i professionals a través de xarxes 
socials,internet corporativa,blog del mateix centre assistencial, difusió a 
diferents entitats, ajuntament, entre d’altres. 
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3.8.Cronograma 
 

 

 
 
Figura 6.Cronograma mensual (Font:Creació pròpia) 
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3.9. Anàlisis de riscos i pla de contingència      
 

 RISCOS PLA DE CONTINGÈNCIA 

USUARIS 
 

-Insuficient nombre de respostes 
als qüestionaris 
-Que el pacient no tingui dades 
personals com el telèfon o correu 
electrònic serà exclòs del projecte 
amb la conseqüent pèrdua de 
participants  
-Pèrdues durant la intervenció amb 
la no resposta dels usuaris 

- Cal tenir una mostra prou gran 
per evitar aquest risc 
-Reenviament de missatges fins 
aconseguir la mostra suficient 

TRACTAMENT 
DEL 

QÜESTIONARI A 
LA ECONSULTA 

O CORREU 
ELECTRÒNIC 

-Problemes informàtics i legals en 
la creació del qüestionari 
- Respostes imprecises o errònies 
per part dels usuaris 
-Manca de coneixements tècnics 
per part de l’usuari per utilitzar les 
eines digitals. 

 

-Cal realitzar una bona 
planificació i assessorament 
tècnic per resoldre problemes 
tècnics que puguin sorgir en el 
disseny. 
-Donar informació clara per al 
compliment del qüestionari 
obligant a respondre totes les 
preguntes per la finalització del 
mateix i conseqüent enviament 
automàtic 
- Cal donar una informació als 
usuaris de manera senzilla i 
clara per acceptació del 
consentiment informat digital per 
la  participació en l’estudi 
 

PROFESSIONALS 

-Falta de motivació i seguiment en 
l’ estudi 
-Falta de homogeneïtat en la 
intervenció entre professionals. 
-Saturació de l’agenda del 
professional de les eConsultes 
rebuts per part de l’ usuari 
-Possibles errors que es puguin 
esdevenir durant el procés de la 
intervenció (de registre , enviament 
de eConsultes,...) 
-Falta de recursos espai i temps. 

-Abans de l’ inici de l’estudi 
donar la formació i informació 
necessària per al seu 
desenvolupament. 
-Cal dissenyar les intervencions 
amb textos prefixats en 
cadascuna de les eConsultes i 
informació adient a entregar als 
pacients en cada fase del procés 
- Creant una agenda específica 
amb temps suficient per realitzar 
l’enviament de les eConsultes i 
garantir la continuïtat de l’estudi  
-Definir els recursos necessària 
abans d’ iniciar la intervenció i 
calcular temps i espais òptims 
per realitzar la tasca. 
 

 
Figura 7.Taula anàlisis de riscos i pla de contingència (Font:Creació pròpia) 
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3.10.Recursos necessaris i pressupost 
 

3.10.1.Recursos Humans 
 

• Participació de tots el professionals d’ infermeria del centre per la captació 
de pacients i tres professionals per l’enregistrament de les dades 
obtingudes a les enquestes als historials clínics dels pacients 

• Personal administratiu per la preparació de llistats de pacients prèvia 
enviament de les eConsultes o correu electrònic 

• Personal tècnic per l’elaboració de l’enllaç web corporatiu necessari per 
portar a terme el protocol 

3.10.2.Recursos materials 
• Suport informàtic: Utilització sistema ECAP (SISAP i DBSFORM) 
• No requereix de pressupost econòmic 

3.11.Consideracions ètiques 
 
El codi ètic que faré incís és el de la professió infermera basant-me amb el codi 
deontològic del consell Internacional d'Infermeres (CIE) que ha d'assumir els 
principis que es recullen al Codi Internacional d'Ètica Mèdica24. 
 
Per realitzar l’estudi de recerca cal desenvolupar la pràctica assistencial de 
manera segura,efectiva i amb rigor professional que suposa una sèrie de 
compromisos que requereix l’aplicació del codi ètic de la professió. Les cures 
d'infermeria amb l'ús de la tecnologia i els avenços científics seran compatibles 
amb els termes de la seguretat,dignitat i els drets de la persona tot fomentant la 
confiança de l’usuari. Tot el tractament de dades personals es realitzarà de 
manera que la informació que s'obtingui no es pugui associar a persones 
identificades o identificables i es guardaran en bases de dades amb accés 
restringit (Llei Orgànica 3/201825,Protecció de dades de Caràcter Personal). 
Garantint la protecció de dades de caràcter personal (LOPD) tant en la fase 
d’execució com a les presentacions o publicacions que se’n derivin de 
l’estudi. Tots els possibles participants només seran inclosos una vegada hagin 
llegit, entès i acceptat el consentiment informat de l’estudi. 
 
Es seguiran totes les recomanacions deontològiques de la intervenció clínica a 
distància, principalment les de la HON, COMB. També, se seguiran fidelment 
totes i cadascuna de les recomanacions de l'ús de dades de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. A tots 
els candidats a participar se'ls explicarà breument l'objectiu de l'estudi, se'ls 
enviarà per correu electrònic o eConsulta amb el qüestionari mitjançant l’enllaç 
web on per poder participar caldrà la firma digital per acceptar el consentiment 
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informat que es trobarà mitjançant una casella obligatòria  d’acceptació al final 
de l’enquesta , en cas de no acceptació no podran participar. Cal tenir present 
que en l’enquesta ha de constar la següent informació dividida en els següents 
apartats: 

• Entitat responsable 
• Ubicació 
• Delegat de protecció de dades 
• Finalitat 
• Base jurídica 
• Categories de dades personals 
• Categoria de destinatari 
• Qui li proporciona les seves dades? 
• Qui és l’afectat de les dades personals? 
• Encarregats i tractament 
• Exercici de dret 
• Comunicació de dades 
• Transferència internacional de les dades  
• Reclamació 
• Límit de temps per la supressió 
• Mesures de seguretat 

L’accés a internet està canviant la forma d’accés a la informació sobre la salut a 
les persones i a l’atenció mèdica. La utilització de la esalut en el camp de la 
infermeria ha de garantir que tothom utilitzi i aprofiti els avantatges de l’ús de 
l’internet sense riscos i confiança per tal d’aprofitar els beneficis per tal de millorar 
la seva salut de la persona, família i la comunitat. 
 
Cal dir que el treball exposat segueix les línies estratègiques de recerca que 
marquen des d’Europa ( Horizon 2000 i Horizon Europe) on la participació de la 
ciutadania és clau per al desenvolupament del projecte, ja que és l’eix principal 
d’atenció treballant conjuntament amb els professionals,tot garantint la igualtat 
de gènere entre homes i dones26. 
 
El projecte que presentem serà avaluat pel Comitè Ètic de la investigació (CEI) 
de l’ institut Universitari d'investigació en atenció primària Jordi Gol (IDIAP Jordi 
Gol). Abans del inici de l’estudi, s’ informarà del projecte que es durà a terme i 
es sol·licita el certificat ètic per tal de portar-lo a terme i l'anàlisi estadística es 
realitzarà sobre informació agrupada i no permet la identificació dels subjecte. 
 
Es seguiran les lleis adequades, Dades de caràcter personal (Qualsevol 
informació concernent a persones físiques identificades o identificables). Tot el 
tractament de dades personals es realitzarà de manera que la informació que 
s'obtingui no es pugui associar a persones identificades o identificables i es 
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guardaran en bases de dades amb accés restringit (Llei Orgànica 15/199917 
,Protecció de dades de Caràcter Personal).Garantint la protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) tant en la fase d’execució com a les presentacions o 
publicacions que se’n derivin de l’estudi. 
 
Aquest estudi ha estat dissenyat i implementat d'acord amb les Normes tripartites 
Harmonitzades de la International Conference of Harmonization (ICH) per a la 
Bona Pràctica Clínica, amb les regulacions locals aplicables i amb els principis 
ètics establerts en la Declaració d'Hèlsinki27. 
 

4.Pla d’avaluació de la intervenció 

4.1.Variables i instruments de mesura 
Classificarem les variables tenint en compte els diferents tipus d’avaluació: de 
procés, de resultats i d’ impacte. 

4.1.1.De Procés 
• Compliment del cronograma: Mitjançant el compliment d’ un check list 

amb el compliment Sí/No (dicotòmic) o bé proporció de retard en les 
setmanes establertes 
S’avaluarà positivament si es compleix el cronograma segons el 
temps establert i no hi haurà un decalatge superior a 3 setmanes del 
que estava previst inicialment 

• Realització de la captació d'usuaris per part dels professionals sanitaris 
del Cap de Sarrià de Ter 
Considerem òptim la participació dels 3 professionals inclosos el 
total de totes les UBES per realitzar la captació de pacients de les 
dades provinents del SISAP 

• Realització de l’enviament de eConsultes o correu electrònics massius 
dins del temps establert en el cronograma 
Considerem òptim l’enviament suficient quan arribem a les 
respostes necessàries per realitzar l’estudi. No aturarem enviaments 
fins aconseguir l'objectiu tot acceptant un decalatge no superior a 2 
setmanes 

• Realització del registre de les dades obtingudes en els qüestionaris a l’ 
ECAP 
S’avaluarà positivament si es compleix amb el temps establert ,no hi 
haurà un decalatge superior a 2 setmanes per registrar les activitats 

• Satisfacció dels usuaris en la participació en l’estudi envers el qüestionari 
ad hoc realitzat a través de  l’enllaç digital mitjançant escala de Likert (de 
0 a 5) 
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Valorarem positivament si la puntuació dels enquestats supera la 
puntuació de 3 de mitjana i valorar aquelles preguntes que tinguin 
menys puntuació per realitzar un anàlisis posterior 

4.1.2.De resultats 
 
Variables d’ exposició (independents) 
 
Demogràfiques 

• DNI 
• Edat :Quantitativa discreta mesurada en anys 
• Sexe: Qualitativa nominal dicotòmica 
• Nombre d’ usuaris exclosos, nombre d’usuaris participants en l’estudi, 

nombre de qüestionaris contestats pels usuaris, nombre d’usuaris que no 
han contestat els qüestionaris, nombre de qüestionaris invàlids 
(quantitativa nominal). 

Variables resposta (dependents) 
• Percentatge de participació en els diferents edats i sexe 
• Percentatge i comparació de consums de risc segons edat i sexe 
• Percentatge de consum diari dels fumadors 
• Percentatge de l‘indicador Codi: ESIAP041 Cribratge del consum d’alcohol 

en edats entre 15 i 60 anys després de la intervenció 
• Percentatge de econsulta i correus electrònics enviats 
• Percentatge de respostes rebudes 
• Classificació i percentatge de satisfacció segons escala  Likert nominal 

Instruments que mesuren les conductes de risc 
• Identificar el nombre de respostes a la pregunta: Beus alcohol?:Sí/No, 

Fumes:Sí/No 
• Identificació del consum d’alcohol de risc-AUDIT-C (reduït) : El resultat 

es considera de risc en  la puntuació de 5 o més en els homes  i de 4 o 
més en les dones 
Classificant el consum d’alcohol com: abstemi, consum de baix risc 
o consum de risc 

• Recollir propostes de millora en la utilització de la eConsulta o correu 
electrònic que s’ han aportat després de la intervenció per part dels 
professionals que han participat en l’estudi mitjançant aportant un llistat 
dels principals problemes detectats 
Valorarem positivament les aportacions realitzades durant el mes 
següent de finalització de la intervenció 
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Les dades seran analitzades amb el paquet estadístic per a Ciències Socials 
(SPSS) v2.0. 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. 
Es representaran gràficament les diferents variables: Histogrames i diagrames 
de caixes(dades quantitatives), diagrames de barres i de sectors (dades 
qualitatives). 

4.1.2.D’impacte 
 

• Valorar la intervenció actual comparant el resultat del cribratge realitzat 
abans del COVID, el qual estava en un registre del 44,4% a l’any 2019, 
considerat com a bon registre 
Avaluarem positivament un augment del 10% del registre actual de 
l’activitat del consum d’alcohol tot assolint els nivells anteriors a la 
pandèmia 

• Detecció precoç de conductes de risc en el consum d’alcohol  
Avaluarem satisfactòriament la detecció de conductes de risc no 
conegudes per tal d’optimitzar la posterior intervenció sanitària que 
es realitzarà posteriorment durant els 3 mesos següents 

• Estalvi de temps el fet de realitzar el cribratge de consums de manera no 
presencial 
Avaluarem positivament si el nombre de registres realitzats durant el 
període de la intervenció és superior als cribratges convencionals fet  
en un any 

• Garantir la seguretat i  privacitat dels pacients amb l’ús de les eines digitals 
durant la intervenció 
Avaluarem positivament l’acceptació del consentiment informat per 
part dels pacients del qüestionari web que els permet la seva 
participació, mentre es realitza la intervenció 

• Implementació de les propostes de millora incloent el disseny com a part 
de procés integrat dins de la pràctica habitual per la realització d’activitats 
preventives del consum d’alcohol realitzant millores dins de les eines 
existents (eConsulta i correu electrònic) 
Avaluarem positivament l’acceptació i modificació de la nova eina 
digital per part de l’organització per considerar-lo com a procés 
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integrat tot realitzant un check list per als professionals al cap de 6 
mesos de la seva implantació 

 
AVALUACIÓ DE PROCÉS 

 

INDICADOR MESURES  

Compliment general del 
cronograma 

No supera de les 5 setmanes mitjançant un 
check list de compliment Sí/No (dicotòmic). 

Participació suficient per part 
dels professionals per a la 
captació dels usuaris  

Participació de 3 professionals per la captació 
dels pacients del SISAP 

Compliment en l’enviament de 
les eConsultes o correu 
electrònics de manera massiva 

Quan s’arribi al nombre necessari de respostes 
aturarem els enviament en el temps previst. No 
superior a 2 setmanes 

Registre de dades a l’ECAP Màxim dues setmanes segons el temps 
establert del registre de les dades de l’ECAP 

Satisfacció dels usuaris envers 
els qüestionari web 

Mesurat segons escala de Likert establint  3 o 
més com a valoració positiva en el qüestionari. 

 
AVALUACIÓ DE RESULTATS 

 

INDICADOR MESURES 

Variables d’exposició: 
Demogràfiques 

Quantitatives : mitjanes, medianes, 
desviació estàndard. 

Variables resposta: De participació, 
de consum segons edat i sexe, de 
fumadors,eConsultes enviades, de 
respostes als qüestionaris,de 
satisfacció,.. 

 
Qualitatives: freqüències absolutes i 
proporcions. 

Nombre de Fumadors i bevedors 
(Sí/No) 

Qualitatives nominals Dicotòmiques.  

Detecció consums de risc (AUDIT-
C):abstemi, baix risc i alt risc 

Qualitativa 
 

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   
També s'estima si existeix associació entre 
diferents variables amb el Test de Correlació 
de Pearson o de Spearmen segons 
convingui.  

Garantir la seguretat i privacitat dels 
pacients 

Avaluarem positivament l’acceptació del 
consentiment informat mentre es realitza la 
intervenció. 
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 Realització de propostes de millora Valorarem positivament les aportacions 
realitzades pels professionals durant el mes 
següent de finalització de la intervenció.  

 
 
AVALUACIÓ 
D’IMPACTE 

 

INDICADOR MESURES 

Valoració de la 
intervenció 

Un augment del 10% del registre actual de l’activitat del 
consum d’alcohol als indicadors del SISAP. 

Detecció precoç de 
conductes de risc 
d’alcohol 

Avaluarem satisfactòriament la detecció de conductes de 
risc  a través del registre ECAP que portarà a terme les 
intervencions necessàries durant els 3 mesos següents. 

eConsulta:Augment 
de la participació 

Un 20% de les respostes del total de les eConsultes 
enviades 

Estalvi de temps Avaluarem positivament si el nombre de registres 
realitzats durant el període de la intervenció és superior 
als cribratges convencionals fets en un any. 

Implementació de les 
propostes de millora  

Considerat com a procés integrat dins de l’AP  i avaluat 
mitjançant un check list per als treballadors als 6 mesos 
de la seva implantació. 

Figura 8.Taules amb els indicadors d’avaluació de la intervenció. 
 
 
 

5.Aplicabilitat de la intervenció 
 
Alguns dels beneficis que podríem trobar serien els següents: 

• Facilitar la participació.Diversos estudis afirmen que és més probable que 
les persones informin dels seus consums d’alcohol reals mitjançant ús de 
eines digitals amb qüestionaris auto administrats detectant més conductes 
de risc que l’screening realitzat de manera presencial28. Existeix evidència 
d’una baixa percepció del risc en el consum excessiu d’alcohol,així doncs 
la intervenció esdevé una oportunitat per detectar precoçment els consums 
de risc i realitzar una intervenció abans que es produeixin danys a la 
salut29. 

• Augmentar  els indicadors de cribratge de consum d’alcohol  en el 
registre de les activitats preventives dins de l’ECAP,d’aquesta manera 
ens permetrà realitzar activitats de promoció de la salut augmentant la 
consciència i la sensibilització sobre els consums de risc a la població 
adulta. 

• Estalviar temps tant pels professionals com per als mateixos usuaris,per 
la realització del cribratge del consums d’alcohol i tabac en la població 
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diana respecte la intervenció convencional. Evitant desplaçaments 
innecessaris per part dels usuaris donant eines i informació sanitària per 
al propi control de la salut garantint en tot moment l’accessibilitat al centre 
sanitari en cas de necessitat. 

• Conèixer el grau de satisfacció dels usuaris en la utilització de les eines 
asincròniques i ús de l’enquesta per la recollida de dades i valoració dels 
seus consums de manera personalitzada. Ens permetrà conèixer 
l’acceptació en la seva utilització per part de la població diana tot adaptant 
l’ intervenció en funció dels errors que es puguin detectar i segons les 
necessitats recollides per part dels usuaris. 

• Realitzar una educació per la salut de manera no presencial. La franja 
d’edat d’entre 15 i 60 anys correspon a la base més amplia de la piràmide 
poblacional, realitzant prevenció primària de la salut pot causar un 
impacte  per tal de disminuir malalties evitables en el futur,tot contribuint 
a la sostenibilitat del sistema sanitari2.  

• Conèixer les limitacions, dificultats de la intervenció tot realitzant 
propostes de millora per tal de garantir la implementació del procés 
assistencial integrat en un futur. 
 

Algunes limitacions i barreres que ens podem trobar : 
• Pel què fa als usuaris trobem la bretxa digital existent que amb la 

pandèmia de la COVID s’ha vist augmentada on seria important tenir en 
compte intervencions comunitàries per facilitar l’accés a les persones més 
vulnerables. 

• Pel què fa a la organització cal que tingui disponibilitat i recursos  tant 
tecnològics com humans per tal de què es porti a terme la implementació 
de la nova eina digital.  

• En el cas dels treballadors cal que adquireixin nous coneixements tot 
actualitzant la seva formació creant-ne de nous i adquirir habilitats 
tècniques per garantir el correcte funcionament i seguiment del pacient. 

 
Segons bibliografia consultada les intervencions en ehealth dirigides a 
modificacions dels estils de vida amb canvis de conductes (excés de pes, 
sedentarisme, consums alcohol, tabac,...) es considera que són eficients i 
sostenibles però la majoria no esta demostrada seva eficàcia ja que cal realitzar 
més investigacions i avaluacions de les intervencions proposades30,31.  
 
Així doncs,davant la revolució tecnològica actual creiem que cal avaluar nous 
mètodes de treball mitjançant la salut digital mantenint una atenció 
personalitzada del pacient. 
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Arribant a la conclusió que per la  implementació futura de serveis digitals 
sanitaris de manera efectiva, eficaç i sostenible cal una reforma organitzacional, 
econòmica i governamental . 

6.Conclusions 
 
El disseny exposat consisteix en una intervenció de recerca per valorar la 
eConsulta o correu electrònic com a eina pel cribratge del consum d’alcohol. 
Degut a la dificultat tècnica i falta de temps per realitzar el treball de recerca he 
optat per fer el protocol d’estudi de l’ intervenció. 
 
En una primera fase es realitzarà la valoració de registres i detecció d’hàbits de 
consum que s'ampliaria en una segona fase amb una intervenció educativa 
infermera on,segons els resultats obtinguts a l’enquesta,es donaria una 
informació personalitzada i les recomanacions a seguir per part del professional 
sanitari. En cas de detecció de consums de risc se li oferirà una cita presencial 
amb la seva infermera de referència per tal d’avaluar els danys que li hagi pogut 
ocasionar aquest consum, i si s’escau es programaran proves complementàries. 
 
Durant tot el procés el pacient serà el centre de l’atenció sanitària donant-li tot el 
protagonisme per la presa de decisions sobre la seva salut, on el professional ha 
de donar la informació i les eines necessàries per tal que l’usuari prengui les 
millors decisions que afectaran a la seva salut,on parlarem de decisions 
compartides. El pacient tindrà un paper proactiu,tot responsabilitzant-se de la 
seva salut i participant durant tot el procés prenent decisions conjuntes amb el 
professional sanitari segons els resultats obtinguts a les enquestes. 
 
En  cas d’obtenir resultats positius en la intervenció,es reflexionarà sobre la 
importància de portar a terme activitats de prevenció primària de manera no 
presencial. En el futur en permetrà desenvolupar i dissenyar diferents processos 
assistencials efectius per la salut pública basant-se en les necessitats de la 
població a través de les eines digitals demostrant la seva eficàcia i efectivitat i 
l’impacte positiu sobre la salut de la població general,tot fomentant la promoció 
d’hàbits saludables i la prevenció de malalties.  
 
Finalment,com a professional sanitària considero que  les eines digitals ens 
facilitaran i complementaran el nostre treball  assistencial però mai ens substituiran. 
 
 
 
“L’ home mai sap del què és capaç fins que ho intenta”  
 
Charles Dickens 
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   Annex 1. Enquesta sobre els hàbits de consum d’alcohol i 
tabac 
 

 
 
ENQUESTA 

 
 
 
1. Nom 
2. Cognoms 
3. DNI 
4. Data de Naixement  
5. Fumes? 
 
• Sí (saltar pregunta 6) 
• No (saltar pregunta 7) 
 
6. Quantes cigarretes fumes al dia? N____ 
 
7. Beus alcohol: 
• Sí (Saltar a pregunta 8) 
• No (Finalitzar qüestionari) 
 
8. Amb quina freqüència prens alguna beguda alcohòlica? 
• Mai 
• Un o menys d’un cop al mes  
• 2 a 4 cops al mes 
• 2 o 3 cops a la setmana 
• 4 o més cops a la setmana 
 
9. Quantes consumicions de begudes amb contingut alcohòlic sols fer en un dia 
de consum normal? 
• 1 o 2 
• 3 o 4 
• 5 o 6 
• 7 a 9 
• 10 o més 
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10. Amb quina freqüència pren sis o més consumicions alcohòliques en un sol 
dia: 
 • Mai 
• Menys d’un cop al mes  
• Mensualment 
• Setmanalment 
• A diari o quasi a diari 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració, 

Finalment agrairia la teva opinió : 
 
A)Com consideres l´ús d’aquest  mitjà de comunicació amb el teu CAP ? 
 
(0 gens bo - 5 molt bo) 
 

 
B)Consideres que és un mitjà de contacte ràpid i eficaç? 
(0 gens -5 Molt) 

 
C)Consideres que aquest format d’enquesta és adequat per valorar el teus hàbits 
de consum? 
 
(0 gens -5 Molt) 

 
 
 
D)T’ has sentit còmode per participar en aquest estudi? 
(0 gens -5 Molt) 
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Annex 2 .Full d ‘informació  
 
(Utilitzarem la versió en Català i en Castellà) 
 
Títol 

Cribratge online de l’alcoholisme en temps de pandèmia. Detecció del 
consum d’alcohol en l’Atenció Primària mitjançant l'ús de l’ eConsulta i el correu 
electrònic. 

Benvolgut/a Sr/a., 

Sóc la Mariona Vilar la seva infermera referent del Centre d'Atenció Primària de 
Sarrià de Ter (Girona), com a part de la meva activitat assistencial s’està 
realitzant un treball relacionat amb l'estil de vida motiu pel que contactem amb 
vostè: valorar el seu consum d’alcohol i tabac. Aquesta informació és important 
per ajudar-lo/la, en cas que sigui necessari, i establir les intervencions més 
adequades de manera personalitzada. Les  dades d’identificació  personal no 
apareixen al resultat del treball garantint l'estricte compliment de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales 

Moltes gràcies per la teva col.laboració, 

Objectiu de l’estudi de recerca 

El present estudi pretén avaluar el grau de qualitat assistencial percebuda d’un 
programa de cribratge a distància amb l’ús de la eConsulta pel registre del 
consum d’alcohol  entre els usuaris del Cap de Sarrià de Ter entre 15 i 60 anys. 
 

Nombre aproximat de pacients i durada estimada de la participació dels/de 
les pacients 

Es preveu la participació de 312 pacients del CAP d’entre 15 i 60 anys, que no 
tinguin registrada l’activitat preventiva del consum d’alcohol a la seva història 
clínica informatitzada (ECAP) sobre el total de 4.476 pacients. S’enviarà un 
qüestionari amb format a distancia i d’una durada aproximada de 5 minuts per 
omplir-lo. El període de captació i resposta del qüestionari es durà a terme durant 
uns 4 mesos. 

Procediments de l’estudi 

Durant l'estudi se li realitzarà una entrevista en què es recollirà tota la informació 
sobre el consum d’alcohol mitjançant el qüestionari AUDITC (reduït i a distància), 
per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades. 
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En primer lloc s’enviarà  l’eConsulta o correu electrònic  amb una  explicació del 
projecte on se’ls convida a participar mitjançant l’enllaç web corresponent on 
se’ls demanarà el consentiment per participar en l’estudi, en cas que no acceptin 
no tindran accés al qüestionari. 
  
El qüestionari consta de 6 preguntes tancades de resposta múltiple. Un cop 
finalitzada l’enquesta els resultats s’emmagatzemen de manera automàtica 
sense la necessitat que el participant retorni el correu o eConsulta. 

Riscos derivats de les proves realitzades al llarg de l’estudi de recerca o 
possibles efectes adversos de la intervenció en investigació 

En no tractar-se d’un estudi de recerca amb medicaments vostè no presentarà 
cap  risc per participar en aquest estudi. 

Beneficis 

Amb la seva participació es podran valorar la situació actual respecte al consum 
d’alcohol i les mesures a prendre per millorar la salut. 

Participació voluntària/dret a retirar-se de l’estudi 

Vostè és completament lliure de triar no participar en l'entrevista i si decideix 
participar pot interrompre-la en qualsevol moment sense donar explicacions. La 
seva decisió no influirà sobre qualsevol tractament addicional que vostè pugui 
estar rebent en l'actualitat o en el futur en la nostra institució. La investigadora 
principal també pot retirar-lo/la de l’estudi si considera que és el millor per a 
vostè. 

Confidencialitat 

Si vostè dóna el consentiment per participar en l'enquesta, les dades que es 
recullin seran incorporades en una base de dades informatitzada sense el seu 
nom per avaluar el resultat de la investigació. L'accés a les seves dades clíniques 
i assistencials es realitzarà guardant la més estricta confidencialitat de manera 
que no es violi la intimitat personal dels participants. Només tindran accés als 
mateixos el personal clínic investigador que participi en aquest estudi, no podent 
compartir aquestes dades amb tercers sense el seu consentiment. 

A més, les seves dades seran objecte d'un tractament dissociat, de manera que 
la informació que s'obtingui no es pugui associar a una persona identificada o 
identificable. A més de l'equip investigador, tindran accés a les seves dades 
anonimitzades les autoritats sanitàries i els Comitès d'Investigació Clínica dels 
centres participants. 

Durant la realització de l'estudi es garantirà l'estricte compliment de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. La investigadora, quan processi i tracti les 
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seves dades, prendrà les mesures oportunes per protegir-les i evitar l'accés a les 
mateixes de terceres persones no autoritzades. Vostè té el dret d'accés, 
rectificació i cancel·lació de les seves dades, mitjançant la sol·licitud pertinent 
dirigint-se a l'investigador principal del projecte. 

Els resultats i qualsevol informació científica d'aquest estudi de recerca podran 
ser presentats a agències governamentals. El seu nom o identitat no apareixen 
en cap informe, resultat o publicació relacionada amb l'estudi de recerca. 

Preguntes/informació 

Si vostè o la seva família té alguna consulta respecte l’estudi de recerca poden 
contactar amb la investigadora principal la Mariona Vilar, en el següent telèfon: 
639.22.76.80. 
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Annex 3. Consentiment informat 
 
FORMULARI DE CONSENTIMENT INFORMAT 

(Utilitzarem la versió en Català i en Castellà) 
 

Títol: Cribratge online de l’alcoholisme en temps de pandèmia Detecció del 
consum d’alcohol en l’Atenció Primària mitjançant l´ús de l’ eConsulta o el correu 
electrònic. 

Investigadora Principal: 

Jo, (nom complet del 
pacient)________________________________________________ 

DECLARO 

Que he estat informat/a pel Sr/Sra. 
(investigador/a)____________________________________ i 

• he llegit el full d'informació que se m'ha entregat, 

• he pogut fer preguntes sobre l'estudi, 

• he rebut resposta a les preguntes i he rebut suficient informació i 

• he parlat amb (investigador/a) 
_________________________________________________ 

Comprenc que la meva participació és voluntària i que les dades recollides 
s'incorporaran en una base de dades informatitzada sense el meu nom per a 
avaluar la recerca (en aquesta base de dades dels pacients s'identifiquen només 
per un codi, per tal que les seves dades no puguin associar-se a una persona 
identificada o identificable) i seran utilitzades per a analitzar el resultat de la 
intervenció per deixar de fumar en investigació en els pacients participants en el 
present assaig. 

Comprenc que puc retirar-me de l'estudi: 

• quan vulgui, 

• sense haver de donar explicacions, 

• sense que això repercuteixi en les meves cures mèdiques. 

Segons la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el consentiment per al 
tractament de les seves dades personals i per a la seva cessió és revocable. 
Vostè pot exercir el dret d'accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a la 
investigadora principal. 

Dono la meva conformitat per a participar en l'estudi. 
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______________________________ _____________________________ 
 
Nom i cognom del participant  DNI 
      
 
 
______________________________ _____________________________ 
 
Nom i cognoms de l’investigador  DNI 
 

A ................................................. , a ....... de ...................................... de........... 

 
 
 


