
El sexe narcotitzat floreix entre els joves europeus

sms25.cat, octubre de 2008

La triada "sexe, drogues i rock'n'roll" és cada cop més una realitat quotidiana per molts 
joves, al menys pel que fa als seus dos primers components. Segons un estudi publicat a BMC 
Health, existeix entre els joves europeus una tendència a barrejar conscientment 
drogues i sexe per tal d'aconseguir els més diversos objectius, des de la desinhibició fins a 
una major resistència dins la relació sexual.

La investigació ha partit d'una mostra de  1.341 joves d'entre  16 i  25 anys acostumats a 
freqüentar els clubs de moda de Liverpool, Palma de Mallorca, Viena, Atenas, Venecia, Lisboa, 
Berlín, Brno a la República Checa i Ljubljana a Eslovenia. Un estudi, doncs, prou representatiu 
que  il·lustra el fracàs de les campanyes de prohibició i persecució de les drogues. 
Potser seria, doncs, hora d'anar pensant en fer les coses d'una altra manera.

La Generalitat reobre el debat sobre el copagament de la 
sanitat

La consellera Geli diu que si els diners no venen de l'Estat, vindran de taxes

La crisi i la manca de finaçament de la Generalitat por arribar a la sanitat catalana. Marina Geli 
va decidir reobrir el debat sobre el copagament de taxes per part dels usuaris de la 
sanitat pública

Metges de Catalunya confia que el nou director de l’ICS, 
Enric Argelagués, obri una via de diàleg amb els facultatius 
“fins ara inexistent” 
metges de catalunya, octubre 2008

Metges de Catalunya (MC) confia que el nou director gerent de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), Enric Argelagués, obri una via 
de diàleg amb els facultatius fins ara inexistent i que la relació 
amb l’empresa pública de salut sigui molt més fluïda que durant 
l’etapa del seu antecessor, Francesc José María.

El sindicat es mostra esperançat amb el nomenament 
d’Argelagués, ja que té una dilatada experiència professional a 
l’ICS, com a metge i també com a gestor, i, per tant, coneix de 
primera mà quins són els problemes de l’empresa.

Els efectes nocius del consum d’èxtasi perduren en el temps
Imim, 14 d'octubre de 2008

http://www.sms25.cat/noticia/840/El_sexe_narcotitzat_floreix_entre_els_joves_europeus
http://www.imim.es/noticies/view.php?ID=169
http://www.metgesdecatalunya.net/


Segons els resultats de l’estudi publicat recentment en el Journal of Psycopharmacology, el 
consum d’èxtasi ocasiona problemes en la fluïdesa verbal, la memòria de treball i la 
velocitat en el processament de la informació. Aquests efectes es mantenen en el 
temps i fins i tot podrien no desaparèixer quan s’interromp el consum.

Tots els dèficits cognitius observats, es potencien quan el consum d`èxtasi té lloc 
juntament amb el consum de cànnabis.

Geli destaca la 'fortalesa' de la unió entre les universitats 
Autònoma i Pompeu Fabra en els nous estudis de Medicina
ACN 13.10.2008 

Barcelona.- La consellera de Salut, Marina Geli, ha participat en l'acte de presentació dels nous 
estudis de Medicina a l'hospital del Mar de Barcelona, un projecte que comparteixen la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La consellera 
ha destacat 'la fortalesa' de la unió entre les administracions i la seva capacitat docent ja que 
els estudiants quan acabin d'aquí a sis anys tindran 'un títol de metge atorgat per dues 
universitats conjuntament' i a més tota la seva tasca de recerca. El projecte té el suport d'un 
centre assistencial com l'hospital del Mar i dos de recerca com l'IMIM i el Departament de 
Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

Els experts alerten que el consum de cànnabis pot triplicar el 
risc de patir esquizofrènia

Els experts internacionals alerten que el consum de cànnabis influeix en el risc de 
patir trastorns mentals

avui.cat, 10 d'octubre

Es presenta un diccionari d’infermeria en català a l’Institut 
d’Estudis Catalans

Bloc de Bellvitge, octubre 2008

Impulsat pel TERMCAT, és fruit del consens entre institucions infermeres d’arreu del 
territori

http://blocdebellvitge.wordpress.com/2008/09/29/nou-diccionari-dinfermeria-en-catala
http://wwww.avui.cat/article/tec_ciencia//43090/experts/alerten/consum/cannabis/pot/triplicar
http://www.acn.cat/webACN/index.do


Salut destitueix el gerent de l'ICS
Ha estat cessat per un "procés de reordenació d'alguns càrrecs directius" i després d'una 
gestió marcada per la polèmica. 

Campanya de vacunació antigripal

Durant la campanya s'aplicaran de forma gratuïta 
prop d'1.500.000 dosis de vacuna antigripal

El Departament de Salut ha iniciat la campanya de 
vacunació contra la grip que acabarà el 30 de novembre. 
Enguany,s'aplicaran de forma gratuïta prop d'1.500.000 
dosis de vacuna antigripal, tant en persones pertanyents 
a grups de risc com en els altres grups de població a qui 
va adreçada.

La vacunació antigripal s'adreça especialment a les 
persones que tenen un alt risc de complicacions si 
pateixen la grip com són:

• Persones de 60 anyso més.
• Persones internades en institucions tancades: 

residències geriàtriques, centres de malalties 
cròniques i malalties mentals, etc.

• Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, inclòs l'asma.
• Adults i infants que han estat sotmesos a vigilància mèdica o hospitalització durant l'any 

anterior a causa de malalties cròniques metabòliques (inclosa la diabetis mellitus), 
malalties renals o hepàtiques cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, 
malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloses les causades per 
medicació o pel VIH).

• Infants i adolescents (dels 6 mesos als 18 anys) tractats durant un llarg temps amb 
àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar una síndrome de Reye després de 
la grip.

• Dones embarassades (l'administració de la vacuna es considera segura en les 
embarassades).

Diferents estratègies per deixar de fumar.

Fòrum clínic, octubre 2008

http://www.forumclinic.org/?set_language=ca&amp;amp;cl=ca
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2803


És ben conegut que l’hàbit de fumar incrementa de manera molt important el risc de patir 
malalties cardio i cerebrovaculars; tant és així que el tabaquisme constitueix el factor de risc 
més important perquè es desenvolupi aquest tipus de malalties. 
El tabac és la primera causa de mort que es pot prevenir, en els països desenvolupats (CDC, 
2005).
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