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ZLORABA OPIOIDNIH ANALGETIKOV 
 
Bolečina, posledica operacije, poškodbe, umiranja … takrat bi naredili vse, samo da dobimo neko dozo, ki bi nas popeljala v stanje 
ravnodušnosti. Prehodili bi vse gore, samo da bi prišli do substance odrešenja. In za takšno lajšanje bolečine obstajajo številne 
metode zdravljenja, a je kljub vsemu uporaba opioidov  (npr. morfij) temeljna stvar - rešitev vsega. Seveda pa, kot pri skoraj vseh 
"tabletkah", obstaja velika možnost zlorabe. Zaradi tega so skušali vzpostaviti nekakšen nadzor s postavitvijo zakonov o narkotikih.  

Zanimivo pa je, da že v osnovi večino ljudi skrbi, da bi postali odvisni od 
opioidov.  
 
Tudi zaposleni v zdravstvu bi morali biti bolj pozorni pri predpisovanju zdravil ter 
nadzorovati njihovo uporabo. Opioidni analgetiki, ki jih pogosto uporabljajo za 
lajšanje hujših bolečin in kateri so zelo rizični za zlorabljanje so: fentanil, 
hidromorfon, meperidin, morfij in oksikodon, pri čemer so vsi zelo učinkoviti pri 
zdravljenju. Zanimiva je ugotovitev organizacije DAWN (Drug Abuse 
Warning Network), da število uporabnikov iz leta v leto naraš ča, a 
hkrati tudi trdijo, da se zloraba ni pove čala. Ampak logična povezava bi 
bila, da se s povečanjem uporabe verjetno tudi zloraba veča. A na koncu je vse 
skupaj prikrito, kot je vsaka stvar, s katero država služi. Če že ni prikrito, pa je 
vsaj prezrto. Torej, zakaj ti že lahko vsak zdravnik ponudi antidepresive, ki 
vsebujejo snov podobno heroinu, kateremu je podoben tudi morfij. Čeprav naj bi 
neki nadzor nad močnejšimi opioidnimi analgetiki obstajal, na šibkih tega očitno 
ni. Naš ritem življenja je iz dneva v dan hitrejši in kako bodo ljudje lahko preživeli, 

če ne s tabletami v roki. Torej, na koncu naša družba le prihaja na konec. Tisti konec, ki mu manjka očiščenje. Ampak vse bolečine, 
ni važno, ali fizične ali psihične, opioidi ne bodo mogli izbrisati. 
 

Jerneja De čar - Lola  
 
 

Ali res verjamemo? 
 
Ali res verjamemo, da se bo zgodilo to, kar verjamemo? Ali resnično še 
ver(u)j(e)amemo v to, kar verujemo, verjamemo? Ko vidim, ljudi kako hite 
mimo mene, kako stopajo korake zamudnikov, v njih vse bolj ni tistega, 
kar jih je podalo na pot. Pot, za katero niti ne prepoznajo več razloga, ki je 
botroval za to odločitev. In vse dlje so, vse bolj hitijo - misleč, da zamujajo, 
da jim vse uhaja, beži stran. Nevedoč da v hitenju lovimo tisto, kar ni pri 
nas, temveč zunaj, se venomer mudi biti tam. Gluhi za korake, ki nam 
vsepovsod tiho prigovarjajo, vsakič, ko stopimo mimo nas samih-kljub 
temu da nam z njim vsakim povedo, da ne bo noben korak manj koraka; 
moral boš stopiti celega, naj še tako hitiš. In kdo pravzaprav prispe, 
dospe? Komu se tu zopet mudi; hiti opraviti, biti tu, ko pa že zamuja za 
potem... Gledam stampedo ljudi, kako odhitijo svoje napol živeto življenje, 
kako se smeji in joče obrazov sto, a od teh noben njihov lasten.  
 Malce nazaj bo treba. Se vprašati koliko so sploh oni bili tisto, za 
kar se jim je mudilo, ki se jim je mudilo. Mar se včasih ne zdi, da gremo 
mimo nas samih, ko tako hite dohitevamo, kar pravzaprav ni odšlo stran, 
ni iz-šlo iz nas? Z namenom, ki nas vpreže na pot, da bi naredili, bi živeli, 
bi bili, hitimo stran od sebe, nevedoč kdo smo, ko umremo. Bolj sebi tujci, 
kot smo to sploh lahko, očitajoče prisvajamo, kar je na dosegu volitivnega, 
če se nemara pojavi tisti drugi, ki nam stoji na poti, krade naš čas. Kljub 
temu, da s tipkami dosežemo malodane cel svet, nam ni več kaj preostalo 
u-krasti. Iz-vrgli smo se iz lastne sfere bivanja, iz lastne biti; vso vsebino 
verovanj smo kot pijavka izželi v le še ovoj nekoč primarne/pristne 
vsebine, ki ga noseč kot beneške maske sebi kažemo tako dolgo, da 
pričnemo verjeti le še vanj. Videz dandanes pravzaprav ne vara - smo to, 
kar gledamo. A obenem ne vidimo kako ne-smo; preko mask ne sežemo 
več. Saj res, ni časa, mudi se... 

 
 

Aljoša Anzelc  
 


