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Cannabisa da gehien kontsumitzen den legez kanpoko substantzia.
Kontsumoa gazteen artean ematen da maizen eta hartzen duten
legez kanpoko lehen substantzia izan ohi da. Gaur egun, 12 urtetik
gorako nerabeek lehenago probatzen dute cannabisa tabakoa
baino.

Ausazko jokoak ez daude baimenduta adinez txikikoentzat. Hala eta
guztiz ere, cannabisarekin gertatzen den moduan, nerabezaroan
izaten dira jokoarekin lehen harremanak. Connecticuten, 2007. urtean,
Bigarren Hezkuntzan egindako Ikerketa baten arabera, ikasleen %
66a 12-17 urte bitartean hasi zen jokatzen.

Datu horiek adierazten dutenez, badirudi kontsumoaren hasiera nahiz
joko-jarduerarena aldi berean gerta daitezkeela.

Gaur egun, cannabis-kontsumoa eta ausazko zenbait joko (kirol
apustuak, etab.) normalizatuta daude gazteen artean. Horrek ondorioz,
gazteak ez dira ohartzen, alde batetik, cannabis-kontsumoak eta,
bestetik , ausazko jokoek eta apustuek dituzten arriskuez.

Sozialki cannabis-kontsumoa eta ausazko jokoak onartuta daude
erabilera zentzuzkoa eta arduratsua bada eta alarma erabilera hori
neur r igabea edo problemat ikoa denean sor tzen da.

Cannabis-kontsumoaren arriskuak aipatzen direnean, epe laburrerako
memoria, ikaskuntza, kontzentratzeko trebetasuna eta koordinazioa
kaltetu egiten dituen substantzia dela esan ohi da.

Miquel Bernardo doktorearen (Psikiatria Biologikoko Espainiako
Elkarteko Presidentea) arabera, “nerbio-sistemaren garapena
ezeztatzen duen substantzia bat da eta hainbat gaixotasun mental
sorraraz ditzake, esate baterako, psikosia. Gainera, ikaskuntzarekin
eta mot ibazioarekin lotutako arazoak ekar  di tzake”.

Gazteen artean ausazko jokoen arriskuak jokoa eta dirua kontrolatzeko
zailtasunarekin lotu ohi dira eta bizitzako esparru ezberdinetan
(ikasketak/lana, familia, lagunartea, ekonomia, ongizate emozional
eta psikologikoa, etab.) funtzionamendu ona izatea oztopa dezaketen
arrisku garrantzitsuak har daitezke.

Azken urteotan gero eta ohikoagoa da jokoarekiko edota cannabis-
kontsumoarekiko (marihuana edota haxixa) adikzioa garatu duten
pertsonak topatzea. Gaur egun duela zenbait urte baino maizago
gertatzearen arrazoietako bat adina da. Jokoarekin eta cannabis-
kontsumoarekin lotutako arriskuzko portaerak gazteen artean ematen
dira oro har.

Ikerketa gutxi dago cannabis-kontsumoaren eta ausazko jokoen arteko
harremanari buruz. Gainera, hor bideo-jokoak eta teknologiaren
papera ere sartu egin beharko lirateke. Hasiera batean badirudi
cannabisa eta jokoa elkarrengandik apartekoak izan daitezkeela, aldi
berean ematen badira ere. Haatik, gehiago sakondu beharko litzateke
bien arteko harremanean, izan ere, litekeena da biek halako portaerak
bideratu edota mantentzeko faktoreak partekatzea.

Buletinean Ramon Rovira doktorea elkarrizketatu dugu, adikzioen
alorrean esperientzia zabala duen psikiatra. Gainera, eragindako
pertsona bat ere elkarrizketatu dugu, gaukotasun bizian diren bi gaietan
gehiago sakontzeko xedez, hots, cannabis-kontsumoan eta ausazko
jokoetan gehiago sakontzeko.

ANA HERREZUELO
ASAJER ELKARTEKO PSIKOLOGOA
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Noiz eta nola hasi zinen Adikzioen arloan lan egiten?

1970. urtean, medikuntzako ikasle nintzen bitartean hasi nintzen.
Ondoren, UB unibertsitateko Psikiatria katedran sartu nintzen,
arlo horretan prestakuntza jasotzeko asmoz. Une hartan zorte
handia izan nuen, izan ere, Francesc Freixas Sanfeliu mediku
psikiatra, dagoeneko hilik dagoena, egokitu zitzaidan
erreferentziazko ondoko modura, alkoholismoa eta beste droga-
mendekotasun zenbait ikertu zituena eta Katalunian alkoholaren
aurkako borrokan abangoardiazko pertsona izan zena.

Orduan Espainiak ez zuen drogen astindua aitortzen eta
alkoholismoaren alorrean murgildu nintzen.

Gaur egun, cannabisa da gehien kontsumitzen den legez
kontrako droga, zer-nolakoa da prebalentzia Espainian? Sexuari
dagokionez bada alderik?

Drogen eta Toxikomanien Europako Behatokiaren (DTEB) arabera,
ikerketa batek erakusten duenez, 2013. urtean guztira 23.136
pertsonak kontsumitzen zuten cannabisa, hots, 15-64 urte bitarteko
helduen % 9,2ak. Horien artean, 15-24 urte zituen % 21ak, 25-34
urte % 14,3ak, 35-44 urte % 7,2ak, 45-54 urte % 4,5ak eta, azkenik,
55-64 urte % 1,8ak (azken talde horretan 2730 pertsonen laginketa
burutu zen).

Sexuari dagokionez alde nabarmenak ikus daitezke, izan ere,
emakume bakoitzeko 4 gizonek kontsumitzen du.

Cannabisa gazteekin lotzen da. Mitoa da edo errealitatea?

Duela zenbait urte egia zen hori, izan ere, hasiera batean
gazteekin lotzen da. Berez, kontsumitzaileen artean portzentaje
handienak adin-tarte horietan aurkitu ohi dira. Kontua da garai
horretan “gauza berriak” esperimentatu eta probatzen hasten
direla. Gainera, duela zenbait urte tabako-kontsumoa
nerabezarorako urratsa zen, eta hori orain aldatu egin da
substantzia honen kontsumoa dela medio.

Horretaz aparte, egia esan duela zenbait urte kontsumitzen
hasitako gazte haien portzentaje handi bat dagoeneko helduak
dira, eta orain, dagoeneko, adin-tarte guztietan ditugu
erretzaileak.

Zure ustez, zer-nola hautematen da gizartean Cannabisaren
kontsumoa?

Gizartean modu zabal eta anitzean hautematen da cannabisa.
Horrenbestez, orotariko iritziak daude.

Ramon Rovira doktorea

Mediku psikiatra
Bartzelonako
Unibertsitatetik.

Adikzioen alorrean
espezializatua eta 40
urte baino gehiagoko
esperientzia duena
kontsulta pribatuan.

Betidanik erakutsi du
droga-
mendekotasunekiko
interesa, bereziki,
mendekotasunezko
portaerekin lotzen diren
haiekiko, patologia
duala izan zein ez.

Informazio gehiago
hemen:
www.ramonrovira.cat
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Alde batetik, ikuspegi sozial tradizionalena dago, eragin kaltegarrik
ez dagoela dioena. Droga hau gehiago toleratzen da eta gaztea
izatearekin lotzen den zer gisa ikusten da, hau da, ohikotzat hartzen
da. Finean, “ez da horrenbesterako” da ideia. Nolabait, cannabisa
lehen “droga bigun” izendatzen zen multzoan kokatzen da.
Kontzeptu hori zaharkiturik geratu da, baina esentziak hor dirau,
izan ere, zenbaitetan, droga horri ez zaizkio dituen eraginak esleitzen,
edo ez zaie duten garrantzia ematen.

Bestalde, bada beste ikuspegi bat, osasun arloko profesionalena
(psikiatrak, medikuak, psikologoak, etab.). Guk cannabisaren
kontsumoa interesik ezarekin, jakin-min ezarekin, jarduera fisiko eta
intelektual ezarekin eta berehalako sariak lehenestearekin lotzen
dugu eta kontsumitzailearen pixkanakako narriatzea adierazten
duen alarma-zeinu modura hautematen da. Esate baterako,
cannabis-kontsumoaren esparruan egindako ikerketa berriek
erakusten dutenez, eskizofrenia eta kontsumoaren artean bada
harremana, psikosi Cannabikoaren ezberdina.

Zergatik daude horren estu lotuta tabakoaren eta Cannabisaren
kontsumoa?

Kontsumitzeko moduan bada antzekotasunik (Cannabisa, funtsean,
erre egiten da). Horrek droga horretan murgiltzea errazten du.
Tabakoa erretzen duenari ez zaio arraroa egiten porrua erretzea.
Biak dira oso kontsumo hedatuak, beraz, derrigorrez egon behar
du biak erretzen dituenik. Haatik, nik ez nuke kausa-efektu harremanik
finkatuko.

Zein dira Cannabisa kontsumitzearen arriskuak (fisikoak, sozialak,
familia arlokoak eta psikologikoak)?

Cannabis-kontsumoan bi eragin fisiko mota daude.

Alde batetik, berehalako eraginak daude, hots, euforia, gosea,
ahoaren lehortasuna, begi gorriak, takikardia, izerditzea, etab.
Eta epe luzerako eraginak ere hor daude, tabako-kontsumoaren
antzekoak, substantzia inhalatzearen ondorio direnak; arnasketa-
arazoak,  b ihotz -arazoak,  kantzer igenoak,  etab.

Cannabis-kontsumoak eragin fisiko ugari baditu ere, askoz
gehiago dira kontsumitzaile handiek pairatzen dituzten eragin
psikologikoak; horrela, indar fisikoko testetan ia ez da murrizketa
zantzurik hautematen. Aitzitik, test neuropsikologikoetan, esate
baterako, s inboloak aldatzeko testetan edo test
mekanografikoetan akats oso nabarmenak hautematen dira.

Aurrez aipatu dudan moduan, bada nolabaiteko harremana
Cannabis-kontsumoaren eta eskizofrenia eta sintoma psikotikoen
artean (psikosi cannabikoa da substantzia honen kontsumoaren
ondoriozko nahasmendu psikotiko modura ezagutzen dena).

Orobat, bada harremana Cannabis-kontsumoaren eta
afekziozko nahasmenduen artean, hala nahasmendu horiek
azaleratzeko faktore gisa nola haien eragile modura. Gainera,
komorbilitate handia dago Cannabis-kontsumoaren eta
bestelako nahasmendu batzuen artean, esate baterako,
antsietatezko nahasmenduaren eta nortasun-nahasmenduaren
artean, horiek baitira ohikoenak. (Arias eta beste, 2007)
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Interesik eta ekimenik eza dira eragin sozialen ezaugarri
nagusiak, eta baita beste kontsumitzaileekiko harremana ere
(porru-erretzaileak porru-erretzaileekin).

Familia barnean, kontsumitzaileak oraindik interesik eza eta
parte-hartze urria agertzen du familiarekiko; gazteak
kontraesanean sar daitezke gurasoekin; aitzitik, kontsumitzaile
helduen kasuan bitartekoa beren interesetara gehiago
egokitzen da. Helduen kasuan, funtsean, erantzukizunak
saihestea, ihes pasiboa eta axolagabekeria dira kontsumoaren
oinarriak

Zein da Marihuanaren eta Haxixaren arteko aldea?

Marihuana landare lehortua da, bere substantzia aktiboa % 1,5ekoa
da gutxi gorabehera. Haxixa landare beretik hartutako erretxina
lehortua da eta bere substantzia aktiboa % 15ekoa da gutxi
gorabehera.

Cannabisa droga kaltegabea al da? Adikzioa sorraraz dezake?

Jakina, adikzioa sor dezake. Droga honetan mendekotasun psikikoa
dago fisikoaren gainetik. Droga bigunaren kontzeptua iraungita
geratu da, batez ere, kasu batzuetan eskizofrenia atzeraezina
sorrarazten dutela erakusten duten ikerketa batzuen ondotik.

Zer-nolako nahasmenduak lotzen dira cannabis-kontsumoarekin?

Motibazioaren nahasmendua (OME erakundearen arabera
anhedonia) THC (tetra-hidro-cannabiol) kontsumoarekin lotzen
da. Nahasmenduaren ezaugarria plazera sentitzeko gaitasunik
eza da, gozatzeko gaitasunik eza. Edozein kasutan, arestian esan
bezala, kontsumoarekin murriztu egiten da berritasunekiko interes
eta jakin-mina. Duela zenbait hamarkada OME erakundeak
“”motibaziorik ezaren sindrome” modura izendatu zuena da.

Noski, horrek eragina dauka ikaskuntza-ahalmenean eta eskola-
curriculumean. Gure hiriko institutuko nerabeek dioten moduan:
“erretzen dutenak ez dira nahikora iristen” Orobat, badago lotura
beste nahasmendu batzuekin, esate baterako, hersturarekin,
harremanen nahasmenduekin, psikotikoekin edota nortasunaren
nahasmenduekin.

Zein iritzi duzu psikosi cannabikoaren inguruan?

Ez da ohiko gaixotasuna. Profesional modura lanean ari naizenetik
ikusi izan dut eta oraindik ere ikusten dut soilik psikosi modura
diagnostikatzen den psikosi cannabikoa. Koadro psikotiko
nabarmena normaltasun osoraino murrizten ikusi dut hainbat
astetako abstinentziaren ondotik.

Zilegi da cannabis-kontsumo arduratsua?

Arduragabekeria da cannabis-kontsumo arduratsua defendatzea
(eta baita beste edozein substantzia toxikoren kontsumoa
defendatzea ere).
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Cannabisa kontsumitzen duten pertsonen artean, zein da adikzioa
gara dezakeen pertsonen portzentajea?

Adikzioa kontsumitutako kopuruaren, kontsumoarekin hasietako
adinaren eta beste edozein ahultasun psikologikoaren araberakoa
da. Gainera, norbanakoen artean aldeak izaten dira.

Baldintza horiekin eta denborarekin, ez dago adikziora iristeko
arriskurik ez duenik.

Zer-nolako harremana dago cannabis-kontsumoaren eta ausazko
jokoekin eta apustuekin lotutako arriskuzko portaeren artean? Eta
bideo-jokoekin?

Badira substantziadun adikzioak eta badira substantziarik gabeko
adikzioak.

Nire kasuan, errehabilitatutako eta abstinentzia egindako pazienteen
artean jokoarekiko adikzioaren agerpena hauteman izan dut, baina,
dirudienez, oldarkortasunaren eta arriskuzko portaeren faktorea
mantendu egiten da. Ez da harreman zuzena, ez da kausa/efektu
harremana, cannabis-kontsumoak eta ausazko jokoekiko edo bideo-
jokoekiko zaletasuna jarrera edo portaera berean kokatzen dira
haietan murgiltzen den pertsonaren izaeraren barnean.

Nola jorra daiteke terapeutikoki cannabisaren gehiegikeriazko
kontsumo edota adikzioa?

THC kontsumorako mendekotasuna ebazteko tratamendu-teknikak
ez dira beste substantzia batzuetan aplikatzen direnekin oso
ezberdinak. Desinformazioaren aurka borrokatu behar da eta
adizioa dutenek kontsumo normaltzat hartzen dutenaren aurka.
Honek aurrez azaldutako ikuskera sozialarekin du zerikusia, hots, “ez
da horrenbesterako” ideiarekin. Gauza bera gertatzen da
alkoholarek iko adikz ioa duten paz ienteen kasuan.

Zein iritzi duzu Cannabis-kontsumoaren legalizazioaren inguruan?

Drogak legalizatzearen aurka nago erabat, baina edozein
herrialdetan oso zaila da herritarren portzentaje handi batek burutzen
duen edozein jarduera debekatzea.

Adibidez: Zigor-kodetik amaginarreben erailketa kenduko bagenu,
inor ez litzateke espetxean egongo ama politikoa hiltzeagatik, baina
galdera honakoa da: Hildako amaginarreba gehiago edo gutxiago
egongo lirateke?

Azal dezakezu tratamendu-zentro batean laguntza eskatzen duen
Cannabis kontsumitzaile baten profila.

Ez dago profil zehatzik eta ez dago nagusitzen den nortasunik. Dena
den, bada guztietan ematen den zerbait, hau da, haientzat
kontsumitzen jarraitzea jasangaitza dela erabat, eta nolabait barnetik
suntsituta daudela sentitu ohi dute. Egoera hori konpondu nahiak
hurbiltzen ditu: Kontsumoak dagoeneko ez du laguntzen. Irtenbide
bat nahi dut. Are, zorionik ezaren eragiletzat ikusten hasten dira,
eta hori oso garrantzitsua da laguntza eskatu ahal izateko eta,
modu horretan, tratamendu terapeutiko bat hasteko. Azpimarratu
behar da edozein drogaren kontsumoa, lehenik eta behin, gizarteak
bultzatuta ematen dela.
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ERREFERENTZIAK:

http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016

Arias, F eta beste, (2007). ASPECTOS PSIQUIÁTRICOS DEL CONSUMO
DE CANNABIS: CASOS CLÍNICOS. MADRIL: Madrileko Unibertsitate
Konplutentsea.

ERANSKINA:

Espainiako prebalentziari buruzko datuen taula:
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Zenbat urte zenituen Cannabisa kontsumitzen hasi zinenean?

Gutxi gorabehera 17 urterekin hasi nintzen kontsumitzen.

Eta jokatzen, noiz hasi zinen?

Internetez jokatzen hasi nintzen, gutxi gorabehera 17 urterekin.
Gogoan dut garai hartan nire nebak jokatu eta irabazi egiten
zuela, edo ni irabazten zuenean soilik ohartzen nintzen. Horrela,
irrika pizten hasi zitzaidan eta ni ere jokatzen hasi nintzen.

Zergatik kontsumitzen zenuen? Zer lortzen zenuen jokoarekin?

Gehienbat nire lagunek kontsumitzen zutelako kontsumitzen
nuen eta erlaxatzeko modu bat zelako. Jokoak tentsioa
sorrarazten zidan. Partida edo emaitza baten zain egotearen
sentipena atsegin nuen.

Zure kasuan, cannabis-kontsumoa eta jokoa elkarlotuta
zeuden? . Hala bada, zer-nolakoa zen harreman hori?

Egia esan ez nien inolako harrenik ikusten. Cannabisa lagunekin
kontsumitzen nuen gehienbat, eta jokatu bakar-bakarrik egiten
nuen. Beraz, ez dut harremanik ikusten.

Zenbat urtez izan zara kontsumitzaile? Eta zenbat urtez aritu
zara jokatzen?

Kontsumitzen 17-25 urte bitartean egon nahiz gutxi gorabehera.
Lau urte daramatzat haxixa kontsumitu gabe, eta horixe zen
probatu nuen bakarra. Jokoan, zoritxarrez, denbora gehiago
daramat. Hasi 17 urterekin hasi nintzen, gero etenaldiak izan
nituen, baina berriro hasten nintzen, ia 3 urtez utzi nuen eta
berriro hasi nintzen. Bada, kate ia apurtezina. Orain 10 hilabete
inguru daramatzat jokatu gabe eta espero dut oraingoa behin
betikoa izatea.

Zer-nolako ondorioak izan dituzu cannabis-kontsumoa dela
medio? Eta jokoaren erruz?

Cannabisaren ondorioak fisikoak izan dira nagusiki.
Kontsumitzean inolako plazera ez sentitzeraino iritsi nintzen,
izan ere, askotan kostatu egiten zitzaidan behar bezala
arnastea, bradikardia arazoak baititut. Horrenbestez, duela 4
urte uztea da egin dudan gauzarik onena.

 Jokoak ondorio negatibo gehiegi ekarri dizkit. Bizitza osoan
zehar izandako galera ekonomikoez gain (lanean aritu nintzen
lehen 6 urtetan aurreztu ahal izan nuen guztia ia), okerrena
hainbat urtez nire familia osoari eta nire bikotekideari huts egin
izana da (nire gurasoek, nebak eta bikotekideak asko lagundu
naute), eta edonorengandik urrundu izana, izan ere, jokoak
egiazko mundutik alboratzen zaitu eta irteerarik gabeko zulo
batean murgiltzen zara.Uztaila 2016
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Zein izan dira kontsumitzeari eta jokatzeari uzteko motibazioak
zure kasuan?

Esan dudan moduan, cannabisa kontsumitzeari utzi nion
plazera sentitzeari utzi eta fisikoki gaizki sentitzen hasi nintzenean.
Jokoa uzteko motibazioak hauek izan dira: nire familiari berriro
hutsik ez egiten saiatzea, garrantzitsuena baita niretzat familia,
eta nire buruari ere hutsik ez egitea. Beti adi egon behar naiz
eta sekula berriro apusturik ez egitearen segurtasuna izan
behar dut, izan ere, nire kasuan zoriontasuna ez jokatzearekin
lortzen dut, eta ingurukoak zoriontsu egiten ditut.

Zenbat denbora daramazu kontsumitu gabe? Eta jokatu gabe?

Kontsumitu gabe 4 urte gutxi gorabehera eta jokatu gabe 10
hilabete.

Kontsumitzeari uzteko edota jokatzeari uzteko laguntzarik
baliatu duzu?

Kontsumitzeari uzteko ez. Jokatzeari uzteko bai. Asajer elkartean
urtebetetik gora egon nintzen eta jokoa ahazten lagundu
zidaten, eta orain, duela 9 hilabete, berriro itzuli naiz.

Zer izan da zailagoa kontsumoa ala jokoa uztea?

Jokoa uztea, zalantzarik gabe.

Zure ustez, cannabis-kontsumoa adikziora iris daiteke? Eta
ausazko jokoetan eta apustuetan aritzea?

Edozer gauza iris daiteke adikziora mugarik jartzen ez baduzu.
Astean edo hilean porru kopuru mugatu bat, jokatzeko diru
kopuru mugatu bat astean, etab.

Muga hori ez gainditzen asmatzen baduzu, uste dut ez zarela
adikziora iristen. Nire kasuan adikzio bilakatu zen, ez bainuen
jakin gelditzen, beti gehiago eta gehiago nahi nuen, eta horrek
biziarteko ludopata bilakatzen zaitu.

Zein gomendio emango zenieke kontsumitzen eta jokatzen
hasten diren gazteei?

Hasi aurretik bitan pentsa dezatela, eta hasten badira, esan
dudan moduan, muga bat jar dezatela eta ez daitezela
obsesionatu, izan ere, edozein adikzio oso arriskutsua da eta
gutxien espero duzunean bizitza hankaz gora jarri ahal dizu.

Zein iritzi duzu Cannabisaren Legalizazioari buruz?

Egia esan, helburu terapeutikoetarako soilik erabiliko balitz
ongi irudituko litzaidake, bestela ez nago legalizatzearen alde.
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