Fitxa de traspàs de la informació
PROTOCOL MUNICIPAL DE DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN CASOS DE CONSUM DE
DROGUES
DESCRIPCIÓ DEL CAS I DE LA SITUACIÓ QUE HA PRECIPITAT LA DETECCIÓ
Recurs des del  Entitat esportiva
(especificar)
qual s’ha
 Centre educatiu
(especificar)
detectat el
 Serveis Socials
(especificar)
cas:
 Policia local
(especificar)
 Àrea joventut
(especificar)
 AMPA
(especificar)
 CAP
(especificar)
 Mossos d’esquadra
(especificar)
 Altres
(especificar)
Professional que ha detectat el cas:
Professional de referència que deriva a l’EVAC:
MOTIU DE LA DETECCIÓ I CRITERIS UTILIZATS PER LA DETECCIÓ:
Substància:

Incompliment
de la
normativa:




Cànnabis
Alcohol
Tabac
Cocaïna
Speed
Bolets
allucinògens
Èxtasi
Altres



Comportament








Consum de substàncies
Tinença de substàncies
Venta de substàncies
Els efectes (Anar collocat)
La repetició (Persistir en algun d'aquests comportaments)
Altres:



Ubicació del
consum









Centre educatiu: (especificar)
Espai circumdant al centre educatiu: (especificar)
SIJ o espai jove:
Espai circumdant al SIJ o espai jove: (especificar)
Centre esportiu:
Espai circumdant al centre esportiu: (especificar)
Carrer (amb presència d’infants o en circumstàncies poc adequades):
(especificar)
Altres: (especificar)










Observació
d’indicadors de
consum



Estatus legal
de la
substància



Altres





















Olor d'alcohol, drogues o inhalant.
Malestar emocional: depressió, canvis d'humor, confusió.
Marxa inestable
Problemes de concentració.
Agitació
Perduda de pes brusca.
Adormir-se
Canvis significatius vers els amics.
Hiperactivitat
Canvis significatius en la higiene personal i en la imatge
Debilitat, desmais, mareigs, pèrdues de coneixement, etc.
Falla en el rendiment acadèmic i de les relacions amb els altres.
Propensió a accidents
Absències i retards.
Alt nivell de molèsties físiques, problemes de salut.
Canvis significatius d'actitud.
Problemes legals.
Objectes relacionats amb el consum d'alcohol i altres drogues com: Paper de fumar, altres estris, etc.
Altres






Substància illegal:
Alcohol en menors d’edat:
Substància legal en espais explícitament prohibits:
Altres

NIVELL DE CONSUM: Els consums de drogues poden ser de menor o major risc segons siguin de menor o major freqüència
i intensitat, i segons es donin en una major vulnerabilitat per presencia de factors de riscs personals, social o ambientals. Així
respecte el consum haurien de diferenciar si aquest és:


Experimental. (ha provat la substància/es alguna/es vegada/es)



Ocasional. (Consum irregular i no lligat de forma determinant a situacions o relacions. Sovint es produeix quan es presenta la
oportunitat.)



Habitual. (Conducta sostinguda en el consum com a resultat ja d'un us repetitiu. Conducta apresa i de patró previst més o
menys freqüent. Busca els efectes de les drogues. Generalment expressa la sensació de control.)



Perjudicial o Problemàtic. (Consum habitual o de dependència. El consum ha generat algun perjudici o varis (estudis,
relació, salut...) sovint més en termes de des control que no situacions límits. Malgrat això podria presentar problemes majors o
una dependència que el porta a consumir malgrat les conseqüències negatives.)



Altres:

FACTORS DE RISC IDENTIFICATS
 Factors de risc de

tipus SOCIAL


Absentisme escolar



Absentisme laboral



Dificultats laborals: baix rendiment, interferència del consum en l’àmbit laboral.

Dificultats acadèmiques en àmbit escola



Problemes de comportament



Agressivitat



Altres: (especificar)



Factors de risc de
tipus
PSICOLÒGIC






Estat d’ànim alterat
Vivència d’esdeveniments pertorbadors
Trastorns psicològics adjacents
Altres: (especificar)



Factors de risc de
tipus FAMILIAR






Antecedents familiars de consum de drogues
Dificultats en les relacions familiars
Desatenció familiar
Altres: (especificar)



Factors de risc de
tipus
RELACIONAL





Relacionar-se o freqüentar ambients de consum.
Canvi d’amistats relacionada amb el consum de drogues
Altres: (especificar)



Factors de risc de
SALUT





Presència de malaltia mèdica incompatible amb el consum de drogues
Medicació
Altres: (especificar)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

