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Ros.t Al. i GRACIA

(Terrassa)

Tenint en compte 1'efecte negatiu psicologic que representa per a un malalt
saber que pateix cancer, Zcom es pot explicar el seu internament o el seu tracta-
ment posterior en grans hospitals (hospitals oncologics) que ja pel nom fan intuir
tot un proces de proves, medicaeions i tractaments ]largs i penosos per al pacient?
Aixu, a part de 1'efecte nefast que ja produeix en el psiquisme del malalt i de la
seva familia.

ROSA COSTA-PAU, MONTSERRAT CORELL i M. JOSEP HERNANDEZ

(Barcelona)

Fa cinc anys que estem portant a terme un programa d'Educacio Sanitaria
a 1'escola, partint de la nostra assignatura: ]a Biologia.

Tenim expericncies fetes i avaluades i hem pogut comprovar algun resultat
positiu. Algunes d'aquestes expericncies han estat editades i experimentades en
diferents escoles del nostre pals.

Hem elaborat -i en aquest moment es en proces d'experimentacio- el pro-
jecte per a 1'Educaci6 del Tabac i la Salut. Creiem i esperem en alguns bons re-
sultats despres de treballar aquest tema a la classe i en difercnts nivells.

Pero, Lcom es possible treballar i confiar en uns resultats correctes si els
nostres alumnes es troben amb una societat que els dona, cis ofereix molt agra-
dablement tot el que nosaltres cis fem entendre que son elements que atenten
contra llur saint?

Nccessitem que els nostres alumnes trobin un medi adequat per a portar a la
practica cis coneixements, les actituds i els habits que nosaltres ens esforcem a
donar-los a l'escola.

Ensenyem als alumnes 1'efecte del tabac sobre el nostre cos.
Pero... que li ensenya: la T.V.?

la premsa?
la radio?
els adults?
nosaltres mateixos amb els nostres habits?

Qui ha de collaborar amb nosaltres en aquesta feina d'educacid per a la
salut?
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LLuls M. TOMAS-RODO i CALDEROS

(Santa Coloma de Farners)

L'augment de preus dels carburants fa que 1'extracci6 de plechblendes per

a obtenir energia nuclear, sigui cada dia mes factible a Catalunya.

Malgrat aixo, les mesures de seguretat que horn pren tant a la Selva corn a

la comarca d'Osona brillen per la seva absencia.

Si certament 1'extracci6 de roques uraniferes a celobert i llur tragi a les cen-

trals nuclears porta perill de contaminacio. Si certament el mineral uranifcr de la

boca de la mina sofreix al celobert una degradacio amb les continues ionitzacio

i emanacio radioactives 1no es logic que els catalans posem en giicstio aquesta

activitat de la Chewron, no solament per la degradacio dels ecosistemes sing

tambc, i principalment, pel perill de ]a nostra poblacio?

Pero per tot aixo cal que la problematica de 1'extracci6 de fons d'energia nu-

clear -extraccio de plechblendes uraniferes de Ics comarques catalanes- sigui

presa en compte per l'XIc Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana a

fi i efecte d'assegurar una supervisio correcta i d'emetre amb l'anticipacio oportuna

aquells criteris tccnics que creguin mes adients, per a la proteccio de la salut dels

nostres ciutadans aixi com del medi ambient del pais.

Gravies.


