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Tàllà palstalla vierailevat 
kirjoittajat tarjoavat nàkò-

kulmia monilta tieteen, 
taiteen ja kulttuurin aloilta. 

Pàihdeongelmien 
hoitoa Italiassa 

Pààsin tutustumaan terveystoi-
mittajana entisen kotikaupun-
kini Rooman huumeongelmiin 
ja niiden hoitoon Italian Punai-
sen Ristin ja sen sisàllà, ihan 
fyysisestikin sijaitsevan Villa 
Maraini-sààtiòn kautta. 

Niiden yhteistyò pàihderiip-
puvaisten hyvàksi alkoi jo vuonna 1976. Sàà-
tiòn johdossa ja monissa Punaisen Ristin joh-
totehtàvissà on toiminut alusta asti lààkàri 
Massimo Barra. Kansainvàliset kriisit ovat 
vieneet hànet myòs monille katastrofialueil-
le ja puhumaan pàihderiippuvaisten ja mui-
den hàdànalaisten puolesta EU:ssa ja YK:ssa. 
Punaisen Ristin làhettilàànà hànet on valoku-
vattu Paavien ja Italian presidenttien kanssa, 
toisaalta mm. Haitin maanjàristyksen uhri-
en, Palestiinan, Pekingin, Kosovon ja moni-
en muiden konfliktien yhteydessà. 

Enimmàkseen tyò on kuitenkin oman 
maan ja làhinnà Rooman pàihderiippuvais-
ten kohtaamista ja hoitoa. Pàihdetyòssà tyòs-
kentelee 80 vakinaista ammatti-ihmistà; làà-
kàreità, psykologeja, sosiaalityòntekijòità, 
sairaanhoitajia ja terapeutteja sekà paljon va-
paaehtoisia, erityisesti nuoria ympàri maata. 
Ydinajatuksena on pàihderiippuvaisten elà-
màn pelastaminen ja mielen muuttaminen. 

Moni huumeiden kàytòstà toipunut tyòs-
kentelee nyt vakinaisena tai vapaaehtoisena 
auttaakseen muita kuntoutettavia. Italian 
valtio ja Rooman kaupunki tukevat toimin-
taa. Sààtiò ja Italian Punainen Risti toimi-
vat làheisessà yhteistyòssà myòs EU:n pàihde-
kuntoutuksen kanssa. Islaminuskoisten pa-
rissa toimii Punainen Puolikuu-jàrjestò. 
Noin 35.000 potilasta 
Kolmenkymmenenviiden toimintavuoden ai-
kana Italian Punainen Risti ja Villa Maraini-
sààtiò ovat hoitaneet jo noin 35.000 pàihde-
riippuvaista. Roomassa ongelmat ovat maan 
suurimmat. 

Lisàksi Italiaan on tullut miljoonia pako-
laisia, joilla on myòs paljon pàihdeongelmia. 

99 
Jokainen on kuitenkin 
ornatapauksensa ja 
kaikkia pitàà pyrkià 
auttamaan juuri heille 
sopivalla tavalla. 
Jo noin 40.000 pakolaista on tullut Afrikasta 
Italiaan làhellà sijaitsevan Lampedusan saa-
ren kautta. Heistà eniten huumeongelmia on 
tunisialaisilla. 

Pàihderiippuvaisten hoito on hyvin laaja-
alaista ja ympàrivuorokautista. Se kàsittàà 
esimerkiksi Roomassa hàtàyksikòità, katu-
partioita, auttavan puhelimen, ensiavun, yò-
pàivystyksen, HlV-yksikòn, vankilaprojek-
tin, oppimiskeskuksen ja asuntolan, jossa 
noin 280 kuntoutettavaa kày pàivittàin saa-
massa metadoni-korvaushoitoa sekà ammat-
tì-j a vertaistukea. 

Alueella toimii myòs sairaala, kouluissa 
kàydààn tiedottamassa huumeiden kàytòn 
vaaroista ja erilaisia terapiahoitoja jàrjestetààn 
esimerkiksi perheille. Niin sanottu Lumenluon-
ti-ohjelma tarkoittaa erityisesti kokaiinin kàyt-
tàjille jàrjestettyà psykoterapiapalvelua. 

Viisi pàihdettà 
Tri Barran mukaan Italiassa on viisi pààasial-
lista pàihdettà: alkoholi ja tupakka sekà kiel-
letyt kokaiini, kannabis ja heroiini. 

- Kielto on jarru, mutta rikollinen "hyp-
pàà sen yli", hàn sanoo. Nuoret kokeilevat 
mm. marihuanaa ja uusia design-huumeita. 

Alkoholi ei ole Italiassa ongelma, siellà on 
vàhàn alkoholisteja. Syinà ovat helppo saata-
vuus, alhainen hinta ja se, ettà viininjuonti on 
aina kuulunut maan traditioihin ja kulttuu-

riin. Italialainen juo harvoin itsensà huma-
laan, jos niin pààsee kàymààn, se on todel-
la hàvettàvàà. Nuorten humalahakuisuus on 
nykyisin kyllà lisààntynyt jonkin verran. 

- Tupakasta on vaikeinta pààstà eroon. 
Mità nuorempana aloittaa sen vaikeampaa 
on lopettaminen. Ongelmana Euroopassa on-
kin, ettà sekà alkoholi ettà tupakka ovat su-
vaitumpia. Varsinaiset huumeet ovat kielle-
tympià ja kontrolloidumpia. 

- Huumeiden kàyttàjien yhteinen ominai-
suus on taipumus sor tua ja haavoittua her-
kàsti. 

Jokainen on kuitenkin orna tapauksensa 
ja kaikkia pyritààn auttamaan juuri heille so-
pivalla tavalla. Mitààn tiettyà kàyttàjàtyyp-
pià ei ole olemassa, vaan huumeriippuvuus 
voi koskettaa mità hy vànsà perhettà, yhteis-
kuntaluokkaa tai asuinpaikkaa. Kòyhyys tai 
tyòttòmyys eivàt vàlttàmàttà johda huumei-
den kàyttòòn. 

Tri Barran haastattelun yhteydessà kàvin 
myòs Villa Marainin asuntolassa, jossa 

hoidettavia ei todellakaan erottanut hoi-
tajista. Valtavista ponnisteluista huolimatta 
vain noin kolmasosa huumeiden kàyttàjistà 
lopettaa kokonaan, kolmasosa jàà pàihtei-
den koukkuun loppuelàmàkseen ja kolmas-
osa kuolee. • 
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