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ESQUEMA TRASTORNS ADDICTIUS



Griffiths, M., J Subst Use, 2005

INTRODUCCIÓ

• Saliència o predominància: quan una activitat particular es converteix en 
la més important en la vida d’un individu (domina els seus pensaments, 
sentiments i conducta)

• Modificació de l’humor: canvis en els estats d’ànim com a conseqüència 
d’implicar-se en l’activitat.

• Tolerància: increment progressiu de la quantitat de temps dedicat a 
l’activitat per aconseguir els mateixos efectes.

• Abstinència: estat emocional desagradable i / o efectes físics que 
s’experimenten quan una activitat particular és interrompuda o reduïda 
de forma sobtada.

• Conflicte: problemes entre la persona addicta i el seu entorn familiar, 
social i/o laboral.

• Recaiguda: tendència a reprendre els patrons primerencs de l’activitat 
retornant als nivells més extrems de l’addicció, a vegades després d’anys 
d’abstinència i control.

Les addiccions comportamentals



TRASTORN DE JOC



APA, 2013



Dones
• Inici més tard i d’addicció més 

ràpida: efecte Telescopi
• Bingo presencial i online
• Joc online: 13%

Homes
• Inici abans i addicció joc més 

tard
• Apostes esportives, pòquer i 

casino online
• Joc online: 87%

Diferències de gènere en el TRASTORN DE JOC

• Trastorns depressius
• Trastorns d’ansietat
• Dependència nicotina
• Trastorns personalitat: 

dependent, paranoide, evitatiu

• Trastorns ús substàncies
• Impulsivitat
• Trastorns personalitat: antisocial

(D. Díez, 2016)





Modalitats de joc
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TRASTORN DE JOC: CRITERIS DSM-5, APA 2013
Comportament de joc desadaptatiu, persistent i recurrent, com indiquen al menys 4
dels següents ítems en un període de 12 mesos:
1. 1.Preocupació pel joc.
2. 2.Necessitat de jugar amb quantitats creixents de diners per aconseguir el
grau d’excitació desitjat.

3. 3.Fracàs repetit dels esforços per controlar, interrompre o detenir el joc
4. inquietud o irritabilitat quan intenta interrompre o detenir el joc.
5. 4.El joc s’utilitza com una estratègia per escapar dels problemes o per
alleujar la disfòria.

6. 5.Després de perdre diners en el joc, torna un altre dia per intentar
recuperar-lo.

7. 6.Enganya als membres de la família, terapeutes o altres persones per
ocultar el grau d’implicació amb el joc.

8. 8.Arrisca o perd relacions interpersonals significatives, feina o oportunitats
educatives o professionals degut al joc.

9. 9.Confia en que els demés proporcionin diners que alleugeri la desesperada
situació financera causada pel joc.

El comportament de joc no s’explica millor per la presència d’un episodi
maníac.



NIVELLS DE GRAVETAT DEL JOC DSM-5

Jugador 
problemàtic
(1/3 criteris)

Grup d’alt risc
JOVES

Jugador 
patològic lleu
(4-5 criteris)

Jugador 
patològic 
greu (8-9 
criteris)

Jugador 
patològic 
moderat
(6-7criteris)



n CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

1.Conducta de joc excessiva: juga massa temps i inverteix 
massa diners 

2.Pèrdua de control: no pot frenar l’impuls de jugar

3.Irritabilitat, inquietud quan intenta para de jugar

4.Conseqüències negatives a nivell personal, familiar i social

TRASTORN DE JOC





c1. Fase de 
guanys 2.Fase de 

recuperar
pèrdues 3.Fase de 

desesperació

Les fases del joc



¿Quin tipus de joc “enganxa” més?

1. Reforç immediat: SI /NO
2. Reforç intermitent: alguna vegada



Trading: criptomonedes



Idees irracionals sobre el joc







Probabilitats



Tratamiento

TRACTAMENT



Entrevista d’acollida: Joan 20 anys

ü Individual (iniciativa?)
“Tinc un problema amb el joc online: les apostes esportives”

ü Trajectòria del problema/desencadenant
“Vaig començar a jugar als 17 anys, un amic de 18 apostava per mi, 
primer diners estalvis, vaig agafar targeta crèdit pares, vaig jugar 400 
euros, ho van veure...ho vaig deixar, al treballar i tenir diners propis 
vaig jugar un dia 5 euros i m’hi vaig tornar a enganxar...crèdits ràpids,
diners amics... no podia dormir, estava fatal fins que no vaig poder més i 
ho vaig dir als pares”



Percepció del problema/Trajectòria

ü Inici joc amb apostes (presencial/online):social?
ü Li va tocar algun premi?
ü Anys dependència/progressió
ü Última aposta: fixar data, quantitat i jugada anterior



ü Situació familiar/Antecedents psiquiàtrics
Cap problema de salut mental previ

ü Antecedents personals de salut
Cap problema greu ni crònic

ü Tractaments previs psicològics, addiccions, 
joc…
Sense tractament previs

ü Qui coneix el problema de joc?
Pares i tiet (propietari taller)



ü Estudis
Mòdul grau superior d’automoció

ü Situació laboral: horari, temps mateixa empresa, 
li agrada la seva feina?
Treballa fa un any empresa d’un familiar

ü Aficions: actuals i passades. Per què les va deixar?
Va deixar el futbol pandèmia

Li agrada sortir amb els amics

ü Dispositius per accedir al joc (online).
Mòbil i sales de joc



Entrevista conjunta: 
pacient+ família

“Sempre estava de mal humor i enganxat 
al mòbil, ens va agafar
la targeta de crèdit per jugar als 17 anys... 
vam pensar que estava   solucionat 
després de parlar-ne i que ens tornés els 
diners, però no, quan ha tingut diners 
propis ha tornat a jugar...veiem que és un 
problema que se’n escapa...deutes, 
crèdits... i per això hem vingut”



• Horari d’un dia: moments de risc per apostar

• Hàbits de joc

• Situacions emocionals de risc

Addicció al joc online 



Coterapeuta

Explicació clara: necessitat control + confiança

Addicció al joc: tema econòmic



INGRESSOS: 

üFixes: nòmina, pensió…

üVariables: anàlisi de tota possibilitat d’obtenir
diners o crèdits.

Addicció al joc: tema econòmic
COTERAPEUTA



DESPESES:

üFixes: vivienda, despeses casa, 
telèfon … Viu pares

üDeutes: crèdits, altres…anys finalització (no pagar
forma immediata) Pares li han pagat: com ho retorna?

“SALDO”

Addicció al joc online: tema econòmic



Control economic:
coterapeuta

• Autoprohibició presencial reforçada
i autoprohibició online (restringir accés pàgines joc)

• Anul·lar targetes crèdit

• De més control a menys

• No parlar del tema de joc



Explicación Autoprohibición online y presencial

Mínim 6 mesos







• Llibreta: mancomunada

• Targeta crèdit: anul·lada

• Targeta dèbit: pactar condicions

Addicció al joc online: tema econòmic











Consum de tòxics

• Alcohol
• Cànnabis
• Cocaïna
• Altres



Comorbiditat?

Ø Tractament simultani: valorar desintoxicació o deshabituació.
Tòxic + addicció conductual

Ø CO: qui et sabria més greu que se n’assabentés que has recaigut?
(consentiment informat).



ADDICCIONS

Conceptes bàsics prevenció de recaigudes:

Ø Resoldre l’ambivalència
Ø Fer conscients mecanismes de:

• Rumiació
• Evitació del malestar: tolerància al malestar
• Dificultats de regulació emocional: conducta

addictiva com ansiolític o AD



Tècniques
Entrevista motivacional
Tècniques cognitivoconductuals
Tècniques de Mindfulness
Tècniques ACT+DBT

Modalitats:
Seguiment individual
Teràpia de grup de joc patològic
(pacients/familiars)
Grup de Mindfulness transdiagnòstic



Programa’t el dia



Quines emocions predominen 
en les addiccions?

• Culpa
• Vergonya
• Por a perdre relacions significatives
• Por a quedar-se sol



Relació terapèutica

• En el primer contacte amb el pacient/usuari 

s’inicia  el procés terapèutic.
• No hi ha una segona oportunitat per tenir 

una primera impressió.
• Validar el que la persona sent.
• Pot comptar amb nosaltres: acceptació i 

disponibilitat.



Moltes gràcies!
ddiez@althaia.cat


