SEMINARI TÈCNIC
Prevenció, detecció i actuació empresarial davant el consum d’alcohol i
drogues en l’àmbit laboral
Lloc: MC MUTUAL
Carrer Provença, 321, 6a planta
08037 Barcelona
Data: dijous, 3 d’abril de 2014
Horari: de 9:30 a 14:00h
Pot fer la seva inscripció:
- Enviant un correu electrònic a: seminariosprl@mc-mutual.com
- Indicant: nom, cognoms, empresa, NIF de l’empresa, càrrec,
adreça, telèfon i adreça electrònica
- Per a més informació: Pilar Agustín. Tel. 934 051 244 (Ext.100529)
Capacitat limitada per ordre d’inscripció.

Presentació

Programa

El consum d'alcohol i drogues planteja greus
problemes en l'àmbit laboral, sobretot en alguns
sectors econòmics en els quals, tradicionalment, s'ha
detectat un major nombre de casos de consum
d'aquestes substàncies, com a l'hostaleria, la
restauració, la construcció, els treballs portuaris, el
turisme i les activitats d'oci nocturn.

1. Tipus de droga i els seus efectes.

Detectar el consum i conèixer, en profunditat, la seva
problemàtica, es fa imprescindible per millorar les
condicions de treball i de salut de les persones.

Objectiu
A MC MUTUAL promovem la divulgació i la promoció
de la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de
prestar el millor servei i atenció als nostres
mutualistes
i
en
compliment
de
l'Ordre
TAS/3623/2006. Organitzem seminaris per informar,
assessorar i contribuir a la integració de la prevenció
en tots els nivells de les organitzacions.
Aquest seminari té com a objectiu la sensibilització de
totes les parts implicades per mitigar el gran
problema del consum d'alcohol i drogues en l'àmbit
laboral.

Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social

2. Conseqüències del consum continuat i esporàdic
3. Consum de drogues i alcohol:


Prevenció i detecció del consum.

4. Com

actuar davant d’un
consumeix:
 Protocols d'actuació.

5.

treballador

que

El paper del Servei de Prevenció / Servei Mèdic:
 Factors de risc: laborals i no laborals.
 Rendibilitat de les actuacions (beneficis
econòmics i socials).

Dirigit a
Responsables i tècnics de prevenció de riscos
laborals, així com a d’altres professionals, d’empreses
mutualistes, que estiguin interessats en la matèria.

Formador
Carlos Salas Ollé.
Llicenciat en medicina i cirurgia general i especialista
en medicina del treball. Tècnic superior en prevenció
de riscos laborals. Professor associat al Departament
d'Organització d'Empreses de la UPC. Responsable
de gestió seguretat i salut en el treball de l'empresa
TUSGSAL.

