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Reportatge

  Drogues i malalties mentals
El  dimarts  dia  21 de  gener  els  alumnes  de  1r de
Batxillerat HMS vam rebre la visita del doctor Antoni
Corominas  Díaz  que  ens  va  realitzar  una  xerrada
molt interessant.

En primer lloc us presentarem al ponent:

Antoni  Corominas Díaz, Doctor en Medicina per la
Universitat de Barcelona, especialista en Psiquiatria.
Des del 2002 és Cap del Centre de Salut Mental  i
Addiccions de l'Hospital Fundació de Mollet.

El  2008  va  rebre  el  premi  a  l'Excel·lència
Professional  de  Medicina  Hospitalària  atorgat  pel
Col·legi  de  Metges  de  Barcelona  i  el  Consell  de
Col·legis Mèdics de Catalunya.

És autor i col·laborador de diversos llibres i revistes
científiques d'àmbit nacional i internacional. 

Al començar la sessió ens va plantejar un seguit de
preguntes:

-   Com funciona el nostre cervell?

-  Com  es  transmet  la  informació  entre
neurones?

- Hi ha alguna part en el cervell que reguli
les neurones?

Llavors, a partir d'un suport de diapositives ens va
mostrar alguns conceptes fonamentals de la ment:

-  Sistema límbic: que és el conjunt d'estructures
que tenen una funció relacionada amb les respostes
emocional, l'aprenentatge i la memòria.

-  Dopamina:  Part  del  cervell  que  s'  activa  en
situacions agradables per a nosaltres.

-  Addicció: El  desenvolupament de la malaltia de
caràcter crònic que es caracteritza per la recerca i el
consum compulsiu de productes.

Les xifres que ens va presentar de les persones que
tenen una conducta addictiva són esgarrifadores: un
10-15 % del total de la població.

Les  drogues,  com  per  exemple  els  porros,  el
cànnabis,  ...  provoquen  episodis  psicòtics
(esquizofrènia, deliris, ...); quan aquests episodis es
repeteixen amb més freqüència més aprop s'està de
la malaltia.

Està comprovat que l'alcohol provoca entre el 10-15
% del total de suïcidis, i el consum d'heroïna apuja
fins al 25 % el suïcidis respecte a la població.


