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V društvu Stigma že dalj časa opažamo zlorabo legalnih zdravil - psihofarmakov, 

predvsem pri mlajši populaciji odvisnikov. Najpogostejša zlorabljena zdravila so:  

hipnotiki (DORMICUM,SANVAL), antipsihotiki (ZYPREXA, KVENTIAX oz. 

SEROQUEL), benzodiazepini (XANAX, HELEX, APAURIN). 

Večino teh zdravil odvisnikom predpisujejo psihiatri v metadonskih centrih, psihiatri 

izven le teh  in tudi nekateri osebni zdravniki, največ pa se jih kupi na črnem trgu. Po 

pogovoru z odvisniki ta zdravila konzumirajo, da se »skinejo« s kokaina, pravijo, da jim 

to bolj pomaga kot heroin. Poleg tega si s temi zdravili pomagajo do »totalne 

zadetosti«, »betoniranje možganov«, da ne mislijo na popolnoma nič in da po zaužitju 

teh zdravil  »odklopijo možgane« in postanejo kot nekakšni »zombiji«.  Ta zdravila 

konzumirajo oralno, intravenozno in s snifanjem. 

 Poleg teh zdravil  opažamo tudi zlorabo antiepileptika  RIVOTRIL-a, antiholinergika 

AKINETON-a, nevroleptikov  ter zdravila za zdravljenje alkoholizma. 

Večina uporabnikov  je ne metadonski ali drugi substitucijski  terapiji kot npr.: 

SUBSTITOL-u, pri katerem se pojavlja problem intravenoznega uživanja, ki je zelo 

nevarno in škodljivo. 

 Zdravstvenih posledic konzumiranja vseh zgoraj naštetih zdravil in ilegalnih drog se 

odvisniki ne zavedajo, opažamo popolno neosveščenost in neobveščenost ob uporabi  

- zlorabi zgoraj navedenih zdravil. Pri nekaterih odvisnikih opažamo zatekanje obraza, 

telesnih okončin,kožne reakcije, motnje uriniranja, slinjenje, upočasnjeno gibanje, 

otopelost, slaba koncentracija, brezvoljnost, apatičnost  itd….. 

V takem stanju odvisnik ni sposoben razmišljati o svojih težavah in reševanju  le teh. 

 Predstavljamo primer uporabnika, ki poleg ilegalnih drog zlorablja tudi zdravila. 

Je odvisnik od heroina, kokaina in je na metadonski terapiji 80 mlI. 

Polega tega mu psihiater v metadonskem centru dnevno predpisuje:   

-         XANAX SR  1 mg - 2 TBL (benzodiazepin), 

-         KVENTIAX  200 mg – 1 TBL (antipsihotik), 

-         ZYPREXA 5 mg – 3 TBL (antipsihotik). 

Po pogovoru z uporabnikom, le ta ni bil deležen psihiatrične obdelave in določitve 

diagnoze psihične motnje. Psihiater mu je predpisal navedena zdravila zaradi nihanja 

razpoloženja. Ta isti uporabnik je bil pri psihiatru na Psihiatrični kliniki Ljubljana – Polje, 

kjer je psihiater ugotovil, da nima nobenih psihičnih motenj, razen odvisnosti od tablet 

in drog. 

 Zaposleni v Stigmi nismo strokovnjaki za odločanje o predpisovanju zdravil, mi le 

opažamo v kakšnih stanjih so naši  uporabniki in kaj konzumirajo. Poleg tega nismo 



usposobljeni za ugotavljanje tako imenovanih »dvojnih diagnoz«, zato bi bila zelo 

dobrodošla izobraževanja na navedeno problematiko, ker smo vsakodnevno v stiku z 

uporabniki in tudi s starši, ki preprosto ne vedo več, kdaj je njihov mladostnik odvisen 

od vseh drog in tablet, kar posledično zelo spremeni samo obnašanje odvisnika in kdaj 

njihov mladostnik res potrebuje psihiatrično pomoč oz. ima neko duševno motnjo. 


