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Zacher Gábor: Senki nem beszél az egyik
legsúlyosabb gondról (+audio)
2010. december 31. 06:25, péntek - Horváth Eszter Ágnes
Zacher Gábor toxikológus szerint ma Magyarországon az egyik
legelterjedtebb szenvedély, a gyógyszerfüggıség egyfajta
tabunak számít. A Péterfy Sándor Utcai Kórház osztályvezetı
fıorvosa az InfoRádió Aréna címő mősorában arról is beszélt,
hogy miért nincs sok értelmük az iskolai drogprevenciós
elıadásoknak.
Az elmúlt egy-két évben sok olyan beteggel lehetett találkozni, akik a
válság miatt kíséreltek meg öngyilkosságot: annyira beszőkült az
életterük, hogy saját maguk ellen fordultak. A depresszió vagy
párkapcsolati konfliktus miatt öngyilkosságot megkísérlıknél talán
tudunk segíteni, de mit lehet mondani egy olyan embernek, aki józanul gondolkodik és a helyzetet jól átlátja? teszi fel a kérdést a toxikológus, aki eléggé kilátástalannak látja a válság miatt tönkrement emberek jövıjét.
A szakember hangsúlyozta: sem a szakma, sem a politika nem mer beszélni egy nagyon jelentıs problémáról, a
gyógyszerfüggıségrıl. Zacher Gábor szerint a "leszarom tablettáknak" van a legnagyobb veszélyük: olyan altatóés nyugtatószerek, amelyek arra jók, hogy az ember belassuljon tıle. A probléma megvan körülötte, de nem
érdekli, amikor pedig elmúlik a szer hatása, újra bevesz egyet, és ebben a furcsa, kábult állapotban próbál
túlevickélni a gondokon.
Kábítószer van, volt és lesz
Túl sok értelmük nincs az iskolai drogprevenciós elıadásoknak, amelyeknek nem az elrettentésrıl kell szólniuk mondta a Péterfy Sándor Utcai Kórház osztályvezetı fıorvosa, aki szerint meg kell ismertetni a szereket a
gyerekekkel, és fel kell hívni a szerhasználat veszélyeire a figyelmüket.
Ha kábítószeresrıl van szó sokak szemei elıtt egy lepusztult junkie jelenik meg, aki a Blahán az aluljáróban
kuncsorog pénzért. Pedig az átlag magyar kábítószeres nem ilyen, mert az, ha szembejönne velünk az utcán,
nem mondanánk rá, hogy drogozik - véli Zacher Gábor.
A szakember hangsúlyozta: meg kell tanulni elfogadni, hogy droghasználat van, volt és lesz. El kell jutni oda, hogy
ha valaki szert használ, akkor azt biztonságosan tegye. Ez nem drogliberalizációt jelent, hanem azt, hogy
készüljön fel az illetı a kábítószer veszélyeire - főzte hozzá.
Hallgassa meg! Elsı rész:
Hallgassa meg! Második rész:
InfoRádió - Hlavay Richárd
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