
Droguri dupa retete online
Pe fel de fel de forumuri apar o gramada de „retete ", diferite modalitati in care poti experimenta senzatii
asemanatoare cu cele ale drogurilor. O comunitate online creata de tineri care impartasesc aceste secrete
tuturor. „Ceaiul de musetel se fierbe, apoi pliculetele sunt lasate doua zile la uscat. Apoi faramitezi, rupi
plicul iar continutul este pus la fiert pana se face o substanta rosiatica, inchisa la culoare. Se adauga
putina faina (foarte putina) si se obtine o pasta. Apoi se pune la uscat din nou si se obtine ceva de genul
unei pudre rosii din care se face tigara si gata! Efectele apar dupa cateva tigari fumate ". 
  DOAR una din modalitatile de a obtine starea euforica asemanatoare drogurilor. Reteta e „la liber ", pe
internet si nimeni nu poate impiedica acest lucru. Din pacate nu e singura. Pana si siropul de tuse pentru
copii apare in retetarul consumatorilor de droguri ca fiind ingredient de baza la prepararea combinatiilor
ce pot avea efectul drogurilor. „Amestecati sirop de tuse cu o parte egala de bere si beti. Efectul este
moleseala si euforie ". Medicii explica efectul euforic al aceastei combinatii foarte simplu. „Siropul de
tuse de copii contine codeina. La fel si pastilele de codeina pot fi combinate cu alcool si dau aceste stari
de euforie ", spune Constantin Rosca, seful Unitatii de Primiri Urgente. 
  LISTA medicamentelor este insa mult mai lunga. Distonocalmul, diazepamul, extraveralul sau fortralul
sunt binecunoscute tinerilor ce nu au bani sau se tem sa cumpere droguri. Pana si o pastila de piafen
combinata cu alcool poate da stari euforice. „Desi aceste medicamente se elibereaza doar in baza unei
retete sunt sigur ca sunt farmacii care dau si fara si pot spune ca din 10 oameni doi chiar primesc ", spune
Rosca. 
  POLIŢIŞTII spun ca acest gen de consumatori sunt la un pas de dependenta si in general sunt
considerati victime, pentru ca initial consumul de medicamente duce la dependenta iar cel care le
consuma devine victima. Chiar daca pe internet apar nenumarate retete, tinerii nu recunosc ca drogurile
sau retetele de acest gen le ocupa timpul. in scolile din Sibiu toata lumea stie de consum de droguri si a
auzit de droguri, dar nimeni nu a vazut sau nu stie nimic despre ele. in scolile mici de cartier, la fel ca in
cele din mediul rural, drogurile sunt departe de copii pentru ca nimeni nu si le permite, si toata lumea te
indreapta catre scolile mari, din centru. Aici elevii spun ca au auzit de consum de droguri si unii chiar stiu
de unde se pot procura, numai ca nu din scoala lor. „La noi in scoala nu am vazut pe nimeni sa incerce,
dar stiu ca sunt de Lazar si de la Goga care mai trag pe la chefuri ", spune un elev in clasa a IX-a la
Colegiul National „Samuel von Brukenthal ". La Colegiul National „Octavian Goga ", aceasi poveste, „am
auzit, dar in alta parte ". Pentru Inspectoratul Şcolar Judetean Sibiu drogurile nici nu exista in judetul
Sibiu. Atat in raportul de activitate pe anul scolar 2006 – 2007 cat si in planul managerial pentru anul
scolar 2007 – 2008, consumul de droguri nu apare mentionat nici macar o data.
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