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Alcohol
L’alcohol no és només una
substància tòxica, és també una
droga que, pel seu fàcil accés,
s’ha convertit en un vertader
problema social en quasi tots
els països i en totes les edats a
partir de l’adolescència. Com
més consum d’alcohol, més risc
de patir conseqüències negatives i riscos associats. L’alcohol
està considerat, cada vegada
més, com una droga que modifica l’estat d’ànim i, cada
vegada menys, com una part
de l’alimentació, un costum social o un ritu religiós.
L’alcoholisme, o dependència a l’alcohol, és una malaltia
crònica produïda pel consum
incontrolat de begudes alcohòliques. És un trastorn primari i no
un símptoma d’altres malalties
o problemes emocionals.
Els efectes de l’alcoholisme
són la intoxicació degut a
l’abús del consum d’alcohol.
Pot ser de dos tipus:
INTOXICACIÓ AGUDA O
BORRATXERA: és el resultat
d’un consum elevat d’alcohol
en un interval curt de temps.
L’absorció d’aquest alcohol
(quantitat d’alcohol en sang)
depèn de diferents factors:
● Pes: a les persones amb poc
pes, l’alcohol els afecta més.
● Sexe: amb la mateixa quantitat, té més efecte en la dona que

en l’home.
● Graduació i/o composició química de la beguda alcohòlica.
● Velocitat amb què es beu: com
més de pressa, més efecte fa.
● Menjar: si es consumeix mentre es menja, l’alcohol triga més
a passar a la sang.
● Tolerància del individu.
Estats segons la concentració d’alcohol en sang:
L’alcohol entra al torrent sanguini a través de l’estómac i passa a l’intestí prim on se n’absorbeix la major part. La sang
transporta l’alcohol per tot el
cos. Quan arriba al fetge es
transforma en aigua, diòxid de
carboni i energia. Quan arriba
al cervell afecta a les neurones
i, com a resultat, hi ha una disminució del procés de raonament (a més alta concentració
d’alcohol més número de neurones afectades). Els efectes
duren fins que TOT l’alcohol
ha estat processat.
1. A partir de 0,5 g/l d’alcohol
en sang: estat d’eufòria i disminució en els reflexes.
2. A partir d’ 1 g/l d’alcohol en
sang: estat d’embriaguesa amb
pèrdua de la inhibició, de l’autocontrol i de la coordinació.
3. A partir d’ 3 g/l d’alcohol en
sang: estat d’apatia.
4. A partir dels 4-5 g/l d’alcohol en sang: estat de coma.

El coma etílic (que es produeix
amb un consum agut i abusiu)
pot arribar a causar la mort.
Pot aparèixer a partir de 3g/l
d’alcohol a la sang.
5. Per sobre dels 5,5 g/l d’alcohol en sang: es produeix la
mort.
INTOXICACIÓ CRÒNICA:
es deu al consum regular i elevat d’alcohol durant un període prolongat de temps. Pot consistir en intoxicacions agudes
repetides o per un excés i continuat consum d’alcohol. Aquesta mena d’intoxicació causa lesions orgàniques que poden
afectar el tub digestiu, el fetge
i el sistema nerviós. Així mateix, causa trastorns hematològics, cardíacs i hormonals.
L’alcoholisme pot arribar a
reduir l’esperança de vida de
10 a 12 anys i fins i tot pot arribar a matar. Els problemes principals que ocasiona són:
● Accidents de trànsit
● Violència de gènere i infantil.
● Relacions sexuals de risc
● Contraindicacions amb medicaments
● Problemes de salut com: cirrosis hepàtica, cardiopaties,
hipertensió, desnutrició, diabetis, problemes gastrointestinals, càncers, trastorns mentals i neurològics,

● Conflictes en el món laboral.
● Costos econòmics
La tolerància és un
mecanisme pel qual la persona cada vegada ha de
beure més per obtenir els
mateixos afectes.
La dependència (física i
psíquica) comporta, d’una banda, la síndrome d’abstinència
si se’n deixa de beure i, d’una
altra, la pèrdua de control i la
necessitat de continuar beventne tot i patir conseqüències adverses.

nir els efectes desitjats
● Abandonament progressiu
d’activitats
● Persistència en el consum
d’alcohol malgrat les conseqüències perjudicials
Totes les teràpies tenen com
objectiu reduir o eliminar el desig de beure i els efectes associats al seu abús. Aquest es reaTractament de l’alcoholis- litza mitjançant fàrmacs i psicoteràpia.
me
Tot i que a vegades no és fàcil
adonar-se’n, hi ha alguns sig- Consells i recomanacions
nes que ens poden fer pensar que ● En general, procureu beure
la persona pot necessitar trac- menys i, si pot ser, sempre per
sota dels nivells de risc.
tament especialitzat:
● Desig intens o compulsió per ● Coses que poden ajudar a no
beure en excés són: alternar el
consumir alcohol
● Disminució de la capacitat de consum de begudes no alcohòlicontrol, dificultat per contro- ques, menjar, beure a petits
lar el començament del con- glops i assaborint-ho, i escollir
sum i dificultat per posar fi a la preferentment begudes de baixa
ingesta i controlar-ne la quan- graduació.
● I si heu begut en excés, sotitat
● Simptomatologia adversa de bretot no conduïu ni feu pràcprivació quan se’n deixa de con- tiques de risc.
sumir durant uns quants dies: ● Diversifiqueu el vostre lleure
sudoració, tremolor de mans, pal- amb activitats que no necessàriament comportin beure: fer espitacions, etc.
● Augment progressiu de la port, anar al cinema, llegir, etc.
quantitat consumida per obte- ● Amb alcohol, a diferència del

que es pot pensar, menys és
més, és a dir, que qui més aguanta l’alcohol té més risc de patirne problemes associats, fins i tot
la dependència.
● Si una persona entra en coma
etílic o pateix una gran borratxera;
● No se li ha de donar alcohol
ni cap medicament
●S’ha d’intentar tranquil·litzar-la perquè pot estar agressiva. I cal evitar que caigui i pateixi fractures.
● Si està inconscient, se l’ha de
mantenir amb el cap de costat perquè si vomita podria
arribar a aspirar el seu propi
vòmit i asfixiar-se.
● No s’ha d’abandonar mai
ningú en aquestes condicions.
● S’ha d’abrigar la persona
perquè, si no, podria arribar
a morir.
● I si no se la pot mobilitzar perquè l’atenguin, cal porta-la a
un servei mèdic o avisar una
ambulància.
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