
Infernul heroinei
Pentru femeile dependente de heroina sansa de a reveni in societate este Insula Sperantei din Vurpar.
SIBIANUL va spune povestea terifianta a unei tinere care a fost la un pas de moarte din cauza drogurilor.
  Pana sa ajungi la Insula Sperantei din Vurpar, cum este numit Centrul de Recuperare a femeilor
dependente de alcool si alte droguri, trebuie sa urci 100 de trepte. Femeile care le-au urcat spun ca trebuie
sa fii vrednica de acel loc pentru a ajunge pana "sus". Iar acolo, nimic nu e ca jos, in sat. Lumea pare alta,
iar timpul curge altfel. Cu o tigara si o cafea langa, femeile isi povestesc experientele. Fiecare se regaseste
in povestea celeilalte, pentru ca fiecare a trecut prin Iad, iar scaparea lor a fost Insula Sperantei.  
  
  In voia drogurilor
  Anca a ajuns la Vurpar in ultima faza. Pentru ea, nimic altceva nu mai putea fi facut. Fusese internata si
la Spitalul 9 din Bucuresti, pentru dezintoxicare. Toate eforturile medicilor au fost zadarnice. Imediat ce
iesea din spital se gandea cum poate face rost de bani pentru inca o doza. Nimic altceva nu conta.
  
  A inceput sa prizeze la 13 ani. "Eram foarte suparata, simteam ca nimeni nu ma iubeste. La inceput a
fost o gluma, apoi nu mai puteam sta fara doza", a povestit Anca pentru SIBIANUL. Parintii au divortat
cand ea avea 3 ani. "Mama muncea foarte mult si nu prea avea timp de noi". Cand vorbeste despre tatal
sau, ochii tinerei privesc undeva in gol, parca incercand sa ocoleasca raspunsul. "Era alcoolic", spune
intr-un final. Singura pe care se putea baza era sora ei, mai mare cu cinci ani, dar Alina si-a facut prieten.
"Ramasesem singura. Cineva mi-a spus ca iarba te face fericit".
  
  Fara sentimente
  Nu a fost greu sa faca rost de "iarba" cunoscand cluburile si discotecile din Bucuresti. A gasit imediat
doi baieti si marele salt fusese facut. "Prima data nu mi-a placut. Simteam o moleseala cumplita. Dar stiam
tot ce fac. Luasem juma' de doza la tigare, dar cum cum eu fumam de la 8 ani, nu prea am simtit efectul.
si ii vedeam pe ceilalti cum se manifestau (n.r. rade zgomotos). Aveau impresia ca rad cu pofta, dar de
fapt doar zambeau. Nu era fericirea pe care o cautam eu", povesteste tanara de 18 ani. Nu a renuntat. A
inceput sa se drogheze cu heroina. "Aveam o stare euforica. Dar stiam tot. Sau cel putin asa credeam eu. A
treia zi incepuse sa imi placa. Eram din ce in ce mai interesata. Dupa trei luni, heroina devenise principala
mea preocupare. Nu conta altceva. Furam tot de prin casa ca sa am bani de drog. Ramasesem fara
sentimente", spune Anca.
  
  Internarea nu a ajutat-o
  Doi ani i-au trebuit familiei sa afle ce se intampla cu Anca. "Stateam relaxata in cada, cu mainile afara.
Nu stiu cum a intrat mama si mi-a vazut mainile ciuruite. L-a chemat pe fostul prieten al suroriri mele si
m-au luat la intrebari. Nu am recunoscut nimic, dar ei m-au dus la Spitalul 9. Acolo era si mai rau din
cauza abstinentei si a pastilelor, dar am scapat. Am ajuns acasa si am luat-o de la capat. Am continuat sa
fur tot ce gaseam. Facusem planuri cu cei cu care ma drogam sa mergem sa furam din magazin, pentru ca
de acasa nu mai aveam ce", isi aminteste cu regret Anca.
  
  Minciuna salvatoare
  "Dupa indelungi rugaminti am acceptat sa vin aici. Dar nu oricum. Mi-au zis ca aici vor fi tineri ca
mine, vom avea servitori si piscina. M-am gandit ca vom gasi noi o cale sa ne facem rost de droguri. si
cand am ajuns, am fost socata. Nu era nici casa cu piscina si nici tinerii. Eu eram intr-o stare groaznica.
Nu stiam in ce an suntem", povesteste Anca.
  
  Anca nu a vrut nici macar o secunda sa renunte la droguri. Era singurul ei scop in viata. Dupa 4 luni,
insa, se vedeau progresele. Incepuse sa-si puna intrebari despre viata reala, pentru ca incepuse sa
constientizeze ca a ei era "vraiste!".
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  De doi ani, Anca nu se mai drogheaza. Dupa sase luni la Vurpar, a inteles ca viata nu e urata, ca este
iubita, chiar daca uneori nu simte, si a invatat sa iubeasca. Trei ani a consumat heroina si si-a dat seama
ca fericirea nu o gaseste asa. Acum vrea sa se intoarca la scoala, sa dea examenul pentru scoala de soferi
si sa-l ia din prima. si vrea sa se faca designer vestimentar. Viata ei a prins culoare acum, iar pentru asta
tine sa se intoarca de fiecare data cand are timp, pe Insula Sperantei.
  
  Centrul din Vurpar
  Insula Sperantei functioneaza de 8 ani. NU e un sanatoriu luxos, ba dimpotriva, seamana mai mult cu o
gospodarie austera. Pacientele se gospodaresc singure de altfel. Nu exista asistente. Un medic psiholog,
un supraveghetor si un consilier spiritual ajuta femeile dependente sa-si recapete statutul in societate.
Fiecare pacienta da atat cat poate pentru tratament si ingrijire, restul de bani vine de la statul roman, o
mica parte, iar "grosul" vine din Germania. Din 100 de femei care s-au tratat, 45 sunt total vindecate. 
  
  Efectul dureaza 4 ore
  Heroina este cel mai periculos drog si duce la dependenta cea mai puternica dintre narcotice. Starea de
"high" dureaza in mod obisnuit 4-6 ore. Sub influenta heroinei, pupilele sunt contractate, pleoapele sunt
cazute, se instaleaza depresia, apatia, descreste activitatea fizica si apare o stare de rau. Un consumator
frecvent poate sa motaie sau aparent sa doarma si deseori isi scarpina sau isi atinge fata si nasul. Dozele
mai mari de heroina pot induce somn, voma si respiratie superficiala. O supradoza poate cauza o
respiratie foarte grea si incetinita, tegumente umede, convulsii, coma si chiar moartea.

Pagina 2 / 2


