
Tota substància que produeix addicció i dependència
Efectes perjudicials per a la salut
Deteriorament físic i psicològic

 Malalties mentals

El consum de drogues:
• Dificulta el control de la glucèmia
• Dificulta l’adherència al tractament

Segons la legislació:

• Legalitzades:
• Tabac, alcohol, medicaments

• No legalitzades:
• Drogues de disseny (èxtasi), cànnabis i

derivats (marihuana, hachis), cocaïna i
heroïna.

Segons els efectes en el sistema nerviós
central:

• Depressores del SNC

• Estimulants del SNC

• Pertorbadores del SNC
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• És un producte nociu per a l'organisme

• Produeix
• Dependència física i psicológica
• Malalties respiratòries i cardíaques

• Augmenta el risc de càncer

• Una de les drogues més estesa en la nostra societa

• El consum de tabac: DM = población general

• ↓ l'absorció d'Insulina, augmentant la glucèmia

• ↑ l'aparició de problemes neurològics

• ↑ el risc de complicacions renals

• ↑ el risc de l'aparició precoç de complicacions cròniques de la diabetis

El risc de sofrir algun d'aquests problemas es multiplica en persones amb DM

• Major dosis d’insulina en fumadors

• ↑ glicada

• Deixar el tabac monitoritzar la glucèmia per prevenir l’aparició d’hipos

• Més consumida
• Depressora del SN
• Origen d’un gran nombre de problemes sociosanitaris

Tipus de begudes i % d’alcohol:

• Begudes fermentades: sidres: 2-3% d'alcohol, cervesa: 3-7%, vins 7-14%.

• Begudes destil·lades: licor de fruites: 20% d'alcohol, xerès: 16-22%, aiguardent:
40%, ginebra, whisky, rom, tequila: 40-50% d'alcohol.
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• L’alcohol afecta al normal funcionament del fetge
↑RISC HIPOGLUCÈMIA (fins a 36h després del consum)

• Els efectes de l’alcohol sobre el SN:
• Dificultar la identificació dels símptomes d’hipoglucèmia
• Dificultar la pressa de decisions

↓ Producció de glucosa hepàtica

↑ Activitat física (ballar a la discoteca)

↓ Capacitat de reconéixer els símptomes

• Menjar abans (i/o durant) de beure

• Acompanya l'alcohol amb begudes ensucrades

• Menjar abans de dormir i controlar la glucèmia durant la nit

• No oblidar la dosi d’insulina lenta i disminuir la dosi de ràpida

• La gent que t’acompanya sàpiga com actuar
Les hipos greus no es poden 

tractar amb glucagó 

Inici d’acció:
Al pocs segons de fumar fins
les 3-4h.

.

Inici d’acció:
Similar que la fumada.

Inici d’acció: 
Com a minism 30 min 
de la ingesta fins 3-4h .

.

Desitjats No desitjats

• Relaxant.

• Euforic.

• Somnolent.

• Paranoies.

• Gana

• Hipotensió.

• Mareig, nauseas, suor.

• Boca seca.

• Nerviosisme, pànic, 

paranoies.

• lentitut.

• Ansietat.

• Ulls vermells.
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• Percepció alterada (No adonar-se de les 
hipoglucemies).

• Dificultats en la gestió de la diabetis 
(tècnica de adm. insulina, no controlar les dosis...

• Hiperglucemia en el consum de marihuana 
amb aliments.

1. Informar als acompanyants/amics
2. Fer glucèmies amb mes frequencia/ mirar sensor de glucosa.
3. Tenir en compte la ansietat per consumir Hidrats de carbó.
4. Enrecordar-se d’administrar Insulina en el consum de hidrats.
5. Abans d’anar a dormir, Valorar glucosa i no tenir valors al limit. 

Esnifada

Fumada

Inici d’acció: 
En instans del consum fins 30-
45 min amb max. 1h-1:30h 
aprox 

Inici d’acció: 
En instans del consum fins 
30-45min amb max. 1h-
1:30h aprox  però augment 
de la toxicitat per la 
combustió.

Desitjats

 Euforia i exitació.

 Ausencia de cansament, son i gana.

 Percepció de poder amb tot.

Dosis recomanable:

No desitjats

 Cansament.

 Irritabilitat.

 Insomni.

 Ansietat.

 Dolor generalitzat.

 Tristesa.

 Apatia.

1. Informar als acompanyants/amics.
2. Fer glucèmies amb mes frequencia/ mirar sensor de 

glucosa.
3. Tenir en compte la ansietat per consumir Hidrats de 

carbó.
4. Enrecordar-se d’administrar Insulina en el consum de 

hidrats.
5. Abans d’anar a DORMIR, valorar glucosa i anar a dormir 

amb una glucosa no al límit.
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Inici d’acció:
20-60min fins les 3-5h.

Inici d’acció
entre 5-10min fibs 
les 2-4h.

Inici d’acció:
Inici del consum 
fins 1-3h amb 
max 24h

Desitjats
• Sensació d’energia/euforia
• Augment del nivell d’alerta 

i rendiment intel·lectual
• Augment del desig sexual

No desitjats
• Taquicardia
• Hipertermia
• Imsomni
• Medibuleix
• Mal de cap
• Boca seca
• Dificultat d’erecció

• Realitzar qualsevol practica sexual que ens vingui de
gust, NO OBLIGADA.

• Pendre qualsevol prevenció sobre les infeccions de
trasmissió sexual (ITS).

Prevenció:

• Fer ús dels sensors/ mirar-se la glucosa.
• Confiar amb la teva parella    
• Si efecte insulina ràpida o nivell de glucèmia al límit, consumir H.C lent.
• Tenir H.C ràpids/lents per si és necessari.
• Atenció si consum de tòxics ( alcohol, drogues....) augment del risc de hipoglucèmia.

• Hiperglucemia
↓hidratació de la mucosa vaginal sequetat dolor
• Hipoglucemia
↓desig sexual

• Es pot retirar la Bomba si és un temps 
curt.

• Tenir en compte el temps que estem 
sense ella i valorar el nivell de glucosa.

• Diferencia entre 5- 15min.
• Líquid intersticial- glucosa en sang. 
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