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Aurreko alean Euskal Autonomia Erkidegoko Mendekotasunen VI.
Planean (2011-2015) ludopatia barneratu zela aipatu genuen. Horrek
iguripen handiak sortu ditu hainbat elkartetan, gurean esaterako, urte
askoko borroka baitugu zabalik ludopatia mendekotasun gisa kontsidera
dadin.

Beti jaso izan dugun azalpena da ludopatia ezin zela droga-
mendekotasunerako Planean (arestian izen hori zuen) barneratu ez
zegoelako substantziarik. Haatik, mendekotasunaren arloan urtez urte
lanean dihardugun pertsonok badakigu mendekotasuna, tolerantzia
edota abstinentzia-sindromea substantziadun mendekotasunetan nahiz
portaera jakin bat hartzea eragiten duten mendekotasunetan ematen
diren sintomak direla. Eta mendekotasuna pairatzen duen pertsonak
tratamendua hasten duenean, substantzia toxikoak edota portaerak
sortutako mendekotasun-harremana haustea izaten da fase gogorrena.

Elkartean beti pentsatu izan dugu ludopatia mendekotasun puruena
dena, hain zuzen,  ez delako substantz iar ik  nahasten.

Ludopatia ezkutuko gaixotasuna izan da: esparru pribatuan gordetzen
da eta soilik arazoa jendartera zabaltzen denean erabakitzen duten
pertsona eragindunek irtenbide bat bilatzea. Ludopatiak asko ikasi du
substantziadun mendekotasunetatik, izan ere, dagoeneko ibilbide luzea
zegoen arlo horretan eta hori zen jarraitu beharreko erreferentzia.

Ludopatiak ez du gizartea asaldatu; oraindik ez du asaldatu, esango
nuke. Azken urteetan aldaketa nabarmena hauteman da arazoaren
sentsibilizazioaren baitan. Hala ere, Internet iritsi behar izan da, betidanik
zegoen arazo baten inguruko kezka administrazioetan ernatzeko: adinez
txikikoak ez dira babesten, nahiz eta denok argi dugun babestu egin
behar direla eta legean ere horrela ezartzen dela.

Ludopatia plan horretan substantziadun mendekotasunaren parean
kokatzen bada ere, uste dugu praktikan denbora asko igaroko dela
mendekotasun toxikoen eta portaerazko menpekotasunen artean
dauden ezberdintasunak desagertzeko.

Bestelako portaera batzuk aipatu nahi nituzke, esate baterako, erosketak,
sexua eta bideo-jokoen, Interneten edota mugikorren erabilera, izan
ere, horien neurrigabeko erabilerak hainbat arazo ekarri ditu. Bide luzea
urratu beharko da erabilera oker batek mendekotasuna eragin
dezakeela erakusteko.

Azkenik, aipatu behar da mendekotasun kontzeptua zenbaitetan oso
arin erabiltzen dela eta hori horrela ez izateko ahalegina egin behar
dugula, izan ere, mendekotasuna pairatzen duenak eta haren sendiak
min eta oinaze handiak izaten ditu. Kontu bat da gehiegizko zaletasuna
eta beste kontu bat mendekotasuna.

Ale honetan mendekotasunak jorratuko ditugu. Zuen gustukoa izango
delakoan.

ANA HERREZUELO

ASAJER ELKARTEKO PSIKOLOGOA

Mendekotasun    Guztiak
 Berdinak    Al     Dira?
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e 1. Zer da mendekotasuna?

Mendekotasuna portaera errepikakor eta problematikoa da, non
erabakitzeko askatasuna eta gaitasuna galtzen den beti. Jokoari
gagozkiola, mendekotasuna pairatzen duenak bere dirua, bere
gastua, kontrolatzeko askatasuna eta gaitasuna galtzen ditu.

2. Zein mendekotasun existitzen dira?

Betidanik aipatu izan da drogarekiko mendekotasuna, substantzia
kimikoak eragindakoa (tabakoa, alkohola, etab.). Baina badira
portaera problematikoekin lotutako mendekotasunak (sexu-
mendekotasuna, kleptomania, ludopatia, etab.). Bai kimikoek eta
bai portaerazkoek aldaketa neurologiko garrantzitsuak eragiten
dituzte garunean, eta bi kasuetan mendekotasuna pairatzen
duenarengan ondorio negatiboak ematen dira. Nik zur nago
positiboan programa gaitezkeela, negatiboari muzin eginez. Horrela,
gauza positiboen mendeko izan gaitezke eta, modu horretan,
pertsonalki garatzea lor dezakegu, askatasuna galdu beharrean.

3. Nola hasten da mendekotasuna?

Mendekotasun gehienak gaztaroan hasten dira. Garai horretan
abiatzen da arestian aipatu dudan programazio hori, hala positiboa
nola negatiboa. Tabakismoa oso goiztiarra izan ohi da. Erretzaile
gehienak adin pediatriakoan hasten dira. Jokoa eta tabakoa elkar
hartuta doaz.

Hori dela eta, heziketa funtsezko faktorea da, hala familian nola
eskolan. Halaber, funtsezkoa da helduok adinez txikikoei erakusten
diegun eredua. Aholkua ez da aski, familia esparruan nahiz eskola
esparruan eredu egokia ematea da egiaz eraginkorra dena,
mendekotasunik gabea.

4. Noiz pentsa daiteke portaera batek mendekotasuna sortu duela?

Mendekotasuna ez da mugarria, segida bat da. Lehenik eta behin,
taldean zerbait esperimentatzen da, ondoren bakarka, gero ohiko
kontsumo bilakatzen da, atzetik portaera patologikoa dator eta
mendekotasuna.

Normalean pertsona ez da mendekotasun horretaz jabetzen,
ingurukoak ohartzen dira arazoaz, pairatu egiten dute eta, azkenik,
mendekotasuna duena horretaz konturatzen da. ASAJER elkarteak
lan handia egiten du. Lehenik eta behin, jokoaren arazoaz
ohartarazten du, hortik abiatuta aldaketarako motibazioa
sustatzeko.

5. Mendekotasunezko portaerak kalteak eragin arren portaera
horrekin jarraitzen duen pertsonaren garunean zer da gertatzen
dena?

Joseba Zabala

Joseba Zabala,
Gasteizko Udaleko
Osasun Publikoko
medikua
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Asko edan, erre edo jokatzen duenak, gehienetan, ez du alkoholak,
tabakoak edo jokoak sorrarazten dizkion kalteez ohartu nahi.
Sentimendu andana sortzen dira. Pertsona batzuk triste sentitzen
dira, etsiak hartuta, eta errudun sentipena izaten dute.  Beste
batzuk erantzukizuna alboratu egiten dute, familiari aurpegiratuz.
Aurrean dugunari aurre egiten ikasi behar dugu eta aldaketa
ematea eragozten duten sentimendu negatiboak alboratzen.

6. Zer da ordainsari-zirkuitua?

Zoriontasuna bilatzearekin zerikusia duen zerbait. Oraindik, ez dakigu
ondoegi zer den. Neurozientzian sistema linbiko izendatzen den
garuneko zonalde primitibo bat horrela izendatzen da. Instintuarekin
lotuta dago. Giza garunean ordainsari-zirkuituak askoz gehiago
eboluzionaturiko egitura baten bidez kontrola daiteke. Egitura hori
neocortex izeneko garuneko geruza bat da, gizakitik gehiago
duena animaliatik baino. Arrazoimenak instintua menderatzen du.
Egiaz, heziketa arrazoimenaren bidez instintua kontrolatzeko
gaitasuna da.

Gazteek drogak probatzen dituztenean, ordainsari-zirkuituak lehertu
egiten dira. Pertsona batek, adinarekin, ordainsari-zirkuitu horiek,
heziketa eta heldutasuna egonkor ditzala uzten badugu, orduan,
gazte hori prestatzen ari gara edozeri eusteko gai den ordainsari-
zirkuitu bat gara dezan.

7. Ba al dago pertsonak mendekotasunezko portaerak errazago
har ditzala eragiten duten arrisku-faktorerik?

Faktore genetikoak berez dakarzkigu eta horien aurka oso zaila
da borrokatzea. Pertsonaren eta bere giroaren inguruan esku har
dezakegu ordea. Heziketaren, Osasun Publikoaren eta psikologiaren
bidez lan egin dezakegu familiak, eskolak eta kalea prebentziorako
gune bilakatzeko.

8. Zer egin daiteke mendekotasunezko portaeren prebentziorako?

Guztion artean testuinguru batzuk lortu, sortu eta erdiestea, non
jendea askeagoa izango den eta erabakitzeko gaitasuna izango
duen. Hau da, mendekotasunik gabeko eskola, familia eta hiriak,
bizi-estilo aske eta osasuntsuagoak garatzeko aproposak.

9. EUROVEGAS eraiki ahal izateko lan, hirigintza eta tabako arloko
hainbat lege alda daitezke, zein iritzi duzu horren inguruan?

Oso negatiboa izango litzateke prebentzioaren eta jokoarekiko
mendekotasunerako tratamenduaren alde borrokatze
duzuenontzako. Baina kaltea ez litzateke horretan geratuko.
Mendekotasunen errentagarritasuna sustatzeko lege horiek
aldatzean, gizarteari balioen eta etikaren eredu oker eta degradatu
bat erakutsiko litzaioke. Horrek, zalantzarik gabe, osasuntsuak ez
diren eta mendekotasunerako parada ematen duten bizi-estiloak
bultzatuko lituzke. Osasuna ez litzateke inoren negozio izan behar.
Etorkizunari so, Osasuna da inbertsio errentagarriena.
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Gizona, 30 urte (Guardia)

1. Zerbait kontsumitzeko irrika edo premia kontrolatzeko arazoa.

2. Alkohol, kokaina, heroina, etab.

3. Mendekotasun guztiek ez dute arrisku bera. Esate baterako,
heroina porruak edo tabakoa erretzea baino arriskutsuagoa
da, eta ondorioak askoz ere larriagoak.

4. Erretzailea naiz. (egunean lauzpabost zigarreta)

Emakumea, 56 urte (Gasteiz)

1. Ekintza jakin bat burutzeko premia.

2. Drogak orokorrean.

3. Ez. Nik uste dut drogak bestelako jarduera batzuk (kontrolik
gabeko erosketak, etab.) baino arriskutsuagoak direla.

4. Ez.

Emakumea, 38 urte (Gasteiz)

1. Fisikoki eta psikologikoki bizio batek harrapatuta egotea
(substantziak, pertsonak, etab.).

2. Drogak, sexua, jokoa, pertsonak, dirua, Internet, etab.

3. Guztiek zure bizia suntsi dezakete, neurri berean.

4. Nikotinarekiko bai, baina uzteko ahaleginean nabil.

MENDEKOTASUNAK

1    Zer da mendekotasuna?

2    Zein mendekotasun ezagutzen dituzu?

3    Zure ustez, mendekotasun guztiek dute garrantzia
            bera ala batzuek arrisku gehiago dute?

4    Substantzia edo jarduera batekiko mendekotasuna duzu?
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Zer diozu

Mendekotasunen Prebentziorako partaidetza-esparrua,
Valentziako Udaleko droga-mendekotasunerako Udal Planaren
barnekoa.

Komunikazio-kanal bat izan eta bertan parte hartu nahi duten
guztiengandik gertuago izateko profila. Berta, besteak beste,
informazioa, bideoak, albisteak eta publizitate-kanpainak
aurki daitezke. Halaber, arduratzen dizun hori kontatzeko, eta
teknologia berriei, drogei edo beste edozeri buruz dituzun
berezko iritzi eta esperientziak zabaltzeko erabil dezakezu
baliabidea.

Telefonoa: 962 08 20 08

Posta elektronikoa: pmdescolar@valencia.es

Webgunea: www.valencia.es/pmd
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Gero eta gehiago dira Espainiako lurraldean EUROVEGAS

proiektu izugarria finkatzearen aurka azaldu diren alderdi
politiko, gizarte-kolektibo, osasun arloko kolektibo, abokatuen
sindikatu edota arkitektoen kolektiboak. Gainera, proiektu
horren aurka antolatutako ekintzetan parte hartu dute, esate
baterako, eltze-jotze eta kontzentrazioetan.

2012eko bigarren hiruhilekoa igarota, oraindik sinatzeke dago
ASAJER elkarteak, Udalak eta Foru Aldundiak, ludopatiarekin
lotutako jarduerak burutzeko, 2012ean hitzartutako lankidetza-
hitzarmena.
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gomendatutako

liburua

gomendatutako

dvda

Egilea: BOYD, DEIRDRE (Psikoterapeuta eta
aholkularitza psikologikoa, mendekotasunetan
espezializatua).
Argitaletxea: Neo Person Edizio-urtea:  2000

Mendekotasunak (alkohola, tabakoa, drogak, janaria,
afekzio-harremanak, jokoa edo lana) gaixotasuna dira
eta ezinbestekoa da gaixotasun hori ulertzea hartatik
libre bizi nahi badugu. Irakurleak ulermen hori bilatuko
du hemen eta, horrez gain, mendekotasunak
gainditzeko eraginkorrak diren (hala frogatu delako)
estrategiak topatuko ditu.

Mendekotasun hori pairatzen duena nahiz bere senide
eta lagunak indarge sentitzen dira gaixoak bere
buruaren eta ingurukoen aurka hartutako jarrera
kaltegarria eteteko. Liburuaren helburua da, modu
praktiko eta errazean, gertatzen ari dena azaltzea,
indargabetasun sentimendu hori desagerraraztea eta
mendekotasuna pairatzen duen pertsona eta bere
ingurukoak arazoa ebazteko bidean ezartzea.

Zuzendaria: Darren Aronofsky.

Herrialdea: USA Urtea: 2000 Iraupena: 102 min.

Aktore-zerrenda: Ellen Burstyn (Sara Goldfarb), Jared Leto
(Harry Goldfarb), Jennifer Connelly (Marion Silver…

Réquiem por  un sueño f i lmarek in  Aronofsky
mendekotasunaren erraietan barneratzen da. Hori da,
filmaren hari-gidari nagusia. Filmean istorio paraleloak
kontatzen dira. Istorio horiek lotu egiten dira Sara Goldfarb
(Ellen Burstyn) alargun bakartiaren eta Harry (Jared Leto)
bere seme samur baina desorientatuaren arteko
harremanean. Sara lodi dago eta telebistako lehiaketa
batean ateratzeko aukerak ziztatuta, argaltzeko dieta
arriskutsu bat hasi du, jendartera ederrago agertzeko.
Bitartean, Harry eta bere neskalagun berria, Marion Silver
(Jennifer Connelly) pixkanaka elkar hartzen hasi dira,
isolamenduz eta minez betetiko urteak atzean uzteko
ahaleginean elkarren artera joz. Harry eta bere lagun onena,
Tyrone C. Love (Marlon Wayans) droga-salmentan hasi eta
arrakasta lortzen dutelarik, hiru gazteak menderaezin
sentitzen dira.

Lehen garaipenek emandako bulkada lagun, Sara, Harry,
Marion eta Tyrone ziur dira ustekabeko eragozpenak
unekoak baino ez direla. Sara gero eta zargaldu eta
desorientatuago dago eta bere apartamenduaren lubakian
ezkutatzen da. Bertan haluzinazioek eraso egiten diote.
Itxaropen hutsalei irmo eutsiz, Harry eta Marion bereizi egiten
dira, maitasunari iruzur eginez. Lau gizaki, alferrik galduak,
egoera irauli ezin dutenak. Fantasien munduan murgiltzen
dira etsiak bere bidea egiten duen bitartean. Azkenik,
ametsak amesgaizto bilakatzen dira.

ADICCIONES: ENTENDERLAS Y SUPERARLAS
LA RESPUESTA A TUS PREGUNTAS Y LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS

RÉQUIEM POR UN SUEÑO (REQUIEM FOR A DREAM)
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Iradokizuna
 edota iritzien

Hainbat gunetan firma-bilketak daude ezarrita,
esate baterako, ASAJER elkartean edota
EUROVEGAS EZ  p lataformaren
webgunean (jokoa, aisia eta turismoa
sustatu nahi dituen Eurovegas
proiektuaren aurkako gure iritzia
erakusteko sortua). Gune
horietan parte hartzera dei
egiten dugu hemendik.
Legeak ez dira partikularren
gutiziaz aldatu (lan-erreforma,
salbuespen fiskalak, etab.)
b e h a r  e t a  b a l i a b i d e
pub l i koak  ez  l i ra teke
norberaren etekina xede
duten (ingurumenaren eta
oinarrizko zerbitzu publikoen
kaltean) ekimen pribatuetara
bideratu behar.

ASAJER elkartean ludopatiaren
inguruan dagoen sentsibilitate urria
azpimarratu nahi dugu, izan ere, mozkin
ekonomikoei ematen zaie lehentasuna
osasunarekin lotutako kontuen gainetik.

Animatueta idatzi!


