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Abordatge de l’Addicció 
a l’Alcohol 

A càrrec de:

Francina Fonseca
Dra. en Psiquiatria.  

Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions del Parc de Salut Mar.

Dept. de Psiquiatria i Medicina 
Legal de la UAB

formacio
Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament
NIF G58780610 - in fo@scr i tc .cat - www.scr i tc .cat

Aquest curs està dirigit a professionals i a estudiants d’últim 
curs, en el camp de la psicologia clínica i de la psiquiatria.

• Places:  Places limitades. S’atorgaran per rigorós ordre 
d’inscripció

• Data:  Divendres 21 d’abril de 2017, de 9 a 13:30 i de 
15 a 18:30h.

• Durada:  8 hores (Certificat d’assistència)

• Lloc:  ATRA
 C. Gran de Gràcia 239, 2n - 2a 
 08012 Barcelona

• Preus:
 Socis de l’SCRiTC 65 euros
 No socis 105 euros
 Estudiants i residents* 55 euros

*Els estudiants i residents han d’adjuntar la documentació acreditativa 
enviant un correu a info@scritc.cat un cop hagin fet el pagament.

• Informació:
 SCRITC
 Apartat de correus núm. 11
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Campus de Bellaterra s/n 
 08193 Bellaterra
 Tel. 618.62.23.23

 www.scritc.cat  info@scritc.cat

Horari d’atenció al públic: Dilluns i dimecres de14:00 a 
16:00h (a partir de l’u de març es tornarà a l’horari habitual)

• Inscripció:  08-03-2017 al 12-04-2017

El curs es realitzarà únicament si hi ha un mínim d'inscripcions. La plaça 
només es garantirà un cop s'hagi rebut el pagament íntegre del curs. El 
pagament es realitzarà a través de la web de l'SCRITC, mitjançant el 
sistema de pagament segur PayPal.

Abordatge de 
l’Addicció a 
l’Alcohol



addicció a l’alcohol és una malaltia 
complexa, greu amb serioses 
conseqüències tant a nivell mèdic, 
com psicopatològic i social. El 
trastorn per consum d’alcohol es 
relaciona amb cirrosi, miocardiopat-

ies, càncers i encefalopaties (Wernicke i Korsa-
koff); és també la causa d’una bona part de malfor-
macions fetals (síndrome alcohòlica-fetal); a més, 
també s’ha relacionat amb depressió, suïcidi, 
violència de parella i agressivitat. 

Cada cop hi ha un coneixement més extens 
d’aquesta patologia, tant a nivell genètic, com 
neurobiològic i dels factors ambientals que hi estan 
relacionats. 

L’abordatge d’aquest trastorn és multidisplicinar i 
inclou aspectes psicològics, farmacològics, així 
com una estreta relació amb altres disciplines 
(Digestologia, Medicina Interna, Neurologia, 
Treball Social i altres).

L’

PROGRAMA:

1· Revisió de la situació actual del trastorn 
per consum d’alcohol.

• Aspectes epidemiològics.

• Neurobiologia de l’addicció.

• Comorbiditats principals del trastorn per 
consum d’alcohol i diagnòstic diferencial.

• Abordatge actual del trastorn per consum 
d’alcohol.

2· Estudi de casos clínics.

3· Discussió i preguntes.

> A càrrec de: Francina Fonseca
• Psiquiatra Adjunta i Referent del 

Procés d’Atenció a les Addiccions  
de l’Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions del Parc de Salut Mar. 

• Professora Associada del Dept.  
de Psiquiatria i Medicina Legal de  
la UAB.

Treballa des de l’any 2001 a la Unitat Hospitalària de 
desintoxicació de l’Hospital del Mar, a la Interconsulta 
d’Addiccions i al CAS Barceloneta amb atenció directa 
amb pacients amb addiccions. Doctorada en Psiquia-
tria l’any 2010. Implicada en projectes de recerca 
relacionats amb les bases genètiques i la detecció de 
marcadors en Addiccions.  

Objectius:
• Millorar el coneixement del Trastorn per Consum 
d’alcohol.

• Aprendre els instruments diagnòstics de què 
disposem i ser capaços de realitzar un correcte diag-
nòstic diferencial dels trastorns psiquiàtrics comòr-
bids associats. 

• Revisar els tractaments actuals disponibles basats 
en l’evidència del trastorn per consum de l’alcohol.

Metodologia:
El curs consistirà en una metodologia mixta, amb una 
primera part de revisió teòrica breu i continuarà amb 
la part pràctica a través de l’estudi de casos clínics.


