MEDICAL REVIEW OFFICER (M.R.O.)

SEMINARI PER A
METGES DEL
TREBALL PER
FORMAR-SE COM A
METGE EVALUADOR
(MRO) EN
PROGRAMES
DE DROGUES I
ALCOHOL EN EL MÓN
LABORAL

Objectius:
- Proporcionar les bases fonamentals dels programes de prevenció i avaluació del consum de drogues
a làmbit laboral.
- Revisar els principals aspectes epidemiològics, legislatius, ètics, farmacològics i tècnics que permeten
una correcta interpretació dels resultats dels controls analítics de consum de drogues.
- Oferir una formació multidisciplinar definint el rol que tenen que desenvolupar els professionals
(metges, personal tècnic sanitari, psicòlegs ...) en el marc dels programes de drogues i alcohol a làmbit
laboral.
Ponents:
Magí Farré Albaladejo Cap Unitat Recerca Clínica  GRC Farmacologia Humana i Neurociències.
IMIM-Hospital del Mar, Universitat Autònoma de Barcelona
Cesar Fernández García - Director - Toxscreen
Jaume Fernández Colomé - Director - Unitat Toxicologia Laboratori dAnàlisi Dr. Echevarne
Ramona Garcia Macià - Responsable de Prevenció de Riscos Laborals - Departament de Salut i
Catsalut, Generalitat de Catalunya
Pere Plana Almuní - Director Mèdic - Reckitt Benckiser
Rafael de la Torre Fornell Director Programa Neuropsicofarmacologia GRC Farmacologia Humana
i Neurociències. IMIM-Hospital del Mar, Universitat Pompeu Fabra
Joan Colom Farran  Subdirector general de Drogodependències. Departament de Salut. Generalitat
de Catalunya
Lloc:
Lloc: Departament de Salut, Sala de l'altell de la 4ª Planta,
C/ Roc Boronat 81-95 Barcelona
Activitat declarada d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya

Programa:
Lliurament de material del seminari

08:00 h - 08:45 h

APERTURA DEL SEMINARI

08:45 h - 09:00 h
09:00 h - 09:30 h

SESSIÓ I

09:30 h - 10:00 h

SESSIÓ II

Ramona
Garcia Macià

- Epidemiologia del consum de drogues i alcohol a Espanya
- Implicacions del consum de drogues i alcohol a les empreses
- Aspectes ètics de la detecció de drogues i alcohol al lloc de treball
- Aspectes legals de la detecció de drogues i alcohol al lloc de treball
Discussió

10:00 h - 10:15 h
10:15 h - 10:45 h
10:45 h - 11:15 h

SESSIÓ III

11:15 h - 11:45 h

SESSIÓ IV

Pere Plana
Almuní

Descans
- Paper dels professionals en els programes de drogues i alcohol al mitjà
laboral
- ¿Quan realitzar els controls de drogues i alcohol? (pre-laborals, pre-ascensos,
exàmens mèdics rutinaris, sospita raonable, a latzar, post-accidents, seguiment
posttractament)
Discussió

11:45 h - 12:00 h
12:00 h - 12:30 h

SESSIÓ V

12:30 h - 13:00 h SESSIÓ VI

Magí Farré
Albaladejo

- Farmacologia de les drogues dabús i lalcohol
- Aspectes farmacocinètics i metabòlics de les drogues dabús i de lalcohol
Discussió
Dinar

13:00 h - 13:15 h
13:15 h - 14:30 h
14:30 h - 15:00 h SESSIÓ VII

Cesar
Fernández
García

- Aspectes pre-analítics en el control de drogues dabús i alcohol
-Recollida de mostres i cadena de custòdia

15:00 h - 15:30 h SESSIÓ VIII

Jaume
Fernàndez
Colomé

- Aspectes analítics del control de drogues dabús i alcohol (tècniques analítiques):
- Aproximació analítica
- Concentracions de tall, sensibilitat i especificitat

15:30 h - 16:00 h SESSIÓ IX
16:00 h - 16:15 h
16:15 h - 16:45 h

SESSIÓ X

Rafael de la Torre Fornell
Jaume Fernandez Colomé
Magí Farré Albaladejo
Rafarel de la
Torre

16:45 h - 17:15 h
17:15 h - 17:45 h SESSIÓ XI
17:45 h - 18:00 h
18:00 h - 19:00 h SESSIÓ XII

-Aplicabilitat dels controls analítics amb matrius biològiques
alternatives

Discussió
- Interpretació de resultats (I)
Descans

Rafarel de la
Torre

- Interpretació de resultats (II)

Joan Colom
Farran

- Recursos comunitaris d´intervenció i intervenció mínima.
Subdirecció de drogues: Intervenció mínima en el consum
de drogues i programa Beveu menys

Discussió

Inscripció:
1. Podeu triar entre tres opcions:
a) Enviar el full dinscripció a través de correu ordinari a la SCSMT C/Tapineria nº 10 pral, 08002 Barcelona, o
b) Enviar el full dinscripció a través de correu electrònic a la SCSMT scsmt@scsmt.cat, o
c) Fer la inscripció en línia a: http://www.gencat.cat/salut/form/mro/plantilla.html
2. Un cop realitzada la inscripció cal enviar el justificant del ingrés via e-mail a scsmt@scsmt.cat ;
O per fax al: 93 310 52 30.
Dades bancaries: Titular del compte: lSCSMT - Número del compte: 2013-0500-17-0213072958
Despeses de matrícula per participant:
Socis de lSCSMT: 150 Euros No Socis: 250 Euros Becaris: 75 Euros (el preu inclou els materials didàctics,
coffee-breaks i el dinar de treball). Satorgarà diploma dassistència, es realitzarà una prova davaluació i
sacreditarà la formació. Places limitades.
Més informació
Eduard López. Secretaria de la societat catalana de seguretat i medicina del treball.
Tel. 93.310.11.44 - FAX 93.310. 52.30 - E-mail: scsmt@scsmt.cat - Web: http://www.scsmt.cat
De 17 a 20 hores (la resta del dia, contestador telefònic)
Organitzen:
.

