
 
 

 

 

DROGUES, PARLEM-NE 

Consultes i respostes del mes de JUNY 2017 

 

TABAC 7 de juny 
Ja hi tornem a ser: La XVIII setmana sense fum! Porto molts intents de deixar el tabac i 
no me’n surto. No sé que es el que faig malament però el que és segur es que no tinc 
prou compromís. Ja sigui el dia o la setmana sense fum, el primer dia de l’any o de 
vacances tots els propòsits que em faig per deixar de fumar no van més enllà d’un més. 
És molt difícil portar-ho tot sol i em resisteixo a anar al metge i prendre medicació.  
Algun consell? 

 
No defalleixis. Pensa que els motius i motivació per deixar de fumar hi són pel que dius. Ara es 
tracta de trobar la millor estratègia per sostenir el propòsit i deixar el tabac enrere. La passada 
setmana va ser la “setmana sense fum” i potser portes ja uns dies sense fumar, o sinó pots 
estar pensant en la teva fita.  
Segur que de consells bàsics referits a l’inici i al propòsit d’abandonament en coneixes uns 
quants: 
-Com l’escollir bé el dia per començar (tranquil i amb canvi de rutina) i a la nit abans llençar 
cigarretes que queden i amagar encenedors i cendrers 
-Començar a fer exercici regular; ton repetint al llevar-te cada dia “No fumaré” 
-Llegir una llista de motius que ens hem confeccionat; ocupar les mans, no picar menjar entre 
hores, fer una alimentació saludable i tants d’altres. 
 
Avui et parlaré de dues opcions que poden ser un bon complement i et podrien servir d’ajut en 
tant que dius que es difícil fer-ho sol i persistir en la decisió. 
 
-La primera. Per què no sumes l’ús d’una aplicació (app) com podria ser la “quitnow!” o la 
“S’acabo (gratuïta). 
 Hi trobaràs accés a nombrosos consells i suggeriments per fer front les primeres setmanes 
(coneixement dels hàbits facilitadors del consum i com contrarestar-los, suggeriments per 
l’abandonament de l’hàbit de consum, consells per l’autocontrol i fer front al desig de fumar.. 
Un sistema de que et permet tenir un coneixement del teu progrés i alhora actuar com a reforç 
per a sostenir l’abstinència de manera divertida cap a l’abandó definitiu del tabac (cigarretes 
sense fumar, diners estalviats, “temps guanyat” i millores en la salut. 
I també, un xat en temps real on compartir amb altres persones que estan en el procés 
d’abandonament o ho han deixat: trucs i consells, progressos i també ajut i suport en un 
moment de màxima necessitat. 
 
-Com a segona proposta per si et vols replantejar el tema de demanar ajut al teu metge. Et puc 
dir que el teu professional sanitari d’atenció primària compte amb  recursos i coneixement per 
orientar-te en l’abandonament del tabac, hi ha tractaments farmacològics d’eficàcia 
demostrada que ajuden a deixar de fumar i redueixen els símptomes de la síndrome 
d’abstinència que són un dels principals obstacles per deixar de fumar. 

 
 

 



 
 

 14 de juny 

Quina és la realitat de les begudes energètiques, realment van bé per fer esport? 
 

Algunes vegades es confon les begudes energètiques amb les begudes isotòniques, i són 
begudes molt diferents. Les isotòniques es destaquen per les seves propietats hidratants i per 
que aporten al cos substàncies que s’han perdut després de fer un exercici molt intens. En 
canvi, les begudes energètiques són begudes que aporten energia i emmascaren el 
cansament, com també faciliten la concentració i l’augmenten el rendiment, i s’associen a 
esports extrems, a curses de cotxes o a nits llargues de diversió. 
 
Les begudes energètiques poden ser nocives segons la quantitat de consum i ocasionar 
efectes secundaris com l’ insomni, palpitacions, la pressió arterial alta, l’agitació, etc. 
 
A part de tenir una quantitat desmesurada de cafeïna i de sucres, les begudes energètiques 
porten altres “ingredients” estimulants com la taurina, el ginseng, el guaranà, o altres que 
inhibeixen temporalment la fatiga, encara que no l’eliminen. 
  
Cal tenir en compte també, que la seva barreja amb alcohol està absolutament 
desaconsellada. La barreja d’un estimulant amb un depressiu- l’alcohol- pot portar a problemes 
importants. 
 
Aquestes begudes són desaconsellades per a persones amb problemes cardiovasculars, 
diabetis o alteracions del sistema nerviós, dones embarassades o menors de 16 anys. 
 
 

 

 

CANNABIS 21 de juny 

Fa dues setmanes vaig estar fumant un porro amb uns amics i resulta que d’aquí 5 dies 
em fan una anàlisi d’orina per temes de feina. Hi ha risc de donar positiu?  

 
És difícil de dir ja que no hi ha una data i una durada fixa. Les drogues s'eliminen de 
l'organisme a través de la suor, l'orina i la femta. Quan es consumeix una droga, aquesta 
passa pel fetge pateix un procés de "destrucció" en què es generen unes "restes" anomenats 
metabòlits. Aquests metabòlits són el que es busca en els tests de detecció. 
 
Els temps de detecció en orina depenen de la substància, de la pauta de consum, 
característiques individuals i de la sensibilitat dels tests emprats. 
 
De forma orientativa es considera que el temps mitjà de detecció és una mica més complexa 
en cànnabis que en altres drogues. A diferència de les altres, el cànnabis es diposita en els 
teixits grassos de l'organisme i els seus efectes poden persistir una mica més. En un 
consumidor/a esporàdic/a de cànnabis, els seus metabòlits es poden detectar entre 7-10 dies. 
En consumidors/es habituals, els metabòlits poden detectar fins 30-45 dies. 
 
La quantitat de drogues que s'eliminen en el temps depèn de factors del propi organisme. 
Beure molts líquids o lactis, fer exercici o estimular la sudoració no tenen un efecte real sobre 
el temps que el cos triga a eliminar les drogues, així que es pot considerar un mite. 
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 28 de juny 

Fa unes setmanes veu respondre a una pregunta sobre tabac i m’han vingut dues 

qüestions al cap per preguntar-vos. Què són les cigarretes electròniques? Són un bon 
mètode per deixar de fumar? 

 

Existeixen molts mètodes per deixar de fumar i l’ús de cigarretes electròniques pot ser 
un d’ells, però això no significa que sigui útil per a tothom. 
 
Les cigarretes electròniques són mecanismes que generen vapor a partir d’un líquid 
amb nicotina. Contenen una bateria, una càrrega (amb el líquid), un atomitzador i una 
bobina que escalfa els ingredients de la càrrega i fa un vapor que l’usuari inhala. La 
majoria tenen una forma similar a una cigarreta convencional. No contenen tabac sinó 
només nicotina i additius, i no produeixen combustió ni fum. La majoria no fan olor 
quan es fan servir. Alguns només tenen saboritzants sense nicotina. 
 
Es considera que pot ser útil, segons els fabricants, perquè proporcionen nicotina en 
vapor d’una manera que complau a persones fumadores que no poden o no volen 
abandonar la seva addicció a la nicotina, però que tampoc volen fumar tabac i també 
com a  mètode de transició cap a la deshabituació. Com que no hi ha combustió, no es 
produeix quitrà, monòxid de carboni, ni molts dels productes irritants i carcinògens 
que es troben al fum de tabac. I, alguns usuaris diuen que la sensació s’assembla a 
fumar cigarretes convencionals. 
 
Per contra, hi ha poca informació científica i veraç doncs la seva aparició és 
relativament recent, es sap que en el vapor generat s’han identificat productes tòxics i 
cancerígens en magnitud variable segons les marques, tot i que en dosis molt inferiors 
a les que es troba en el fum del tabac, tampoc es coneixen els efectes a llarg termini i 
els líquids utilitzats no estan regulats. 

Així que, si el que vols és deixar de fumar, el més adequat és que et posis en contacte 
amb el/la teu/teva metge de capçalera i ell/ella t’aportarà la informació necessària i 
adaptarà un tractament a la teva mida. 

 
 


