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RREPORTATGEALA PROBLEMÀTICA DE L’ABÚS

La droga
“acceptada”
L’alcoholisme és l’addicció que més tracten a la
unitat de conductes addictives (UCA). Aquesta droga “institucionalitzada” també és molt perillosa.
D. M.
Andorra la Vella

L

’alcohol és el tercer
factor de risc per a la
salut després del tabac i la hipertensió.
En canvi és una “droga acceptada i institucionalitzada”, tal com
va posar de manifest la cap de la
unitat de conductes addictives
(UCA), Angelina Santolària, durant una conferència organitzada per la Fundació Jacqueline
Pradère. I justament Santolària i
la metgessa Dolors Espin, companya a l’UCA, van voler posar
de manifest als assistents els perills de l’abús de l’alcohol, per a
la salut i també per a la situació
personal. Perquè l’abús fa perdre
feines, trenca famílies i pot acabar en una degradació absoluta.
L’estadi final de l’alcoholisme,
tal com va comentar la doctora

Espin, és aquell en què la persona beu durant gran part del dia,
pot passar dies sense ingerir aliments i pot mantenir-se impassible malgrat la pèrdua de la feina o la família. La facultativa va
assegurar que a l’UCA no arriben pacients en aquest estadi
gràcies a la bona feina que fan
els metges de capçalera. “Tenim
molt bons metges i ho detecten i
ho tracten amb estadis incipients”, va assegurar. L’alcohol,
però, genera més de la meitat de
les consultes al servei de tractament de drogodependències. I
un dels factors detectats els darrers anys, segons Santolària, és
que ja no és un problema majoritàriament masculí, que cada
cop hi ha més dones afectades.
A l’alcohol se’l pot vèncer però
la guerra dura tota la vida. Espin
va recordar la frase d’un pacient
abstemi des de feia cinc anys:

FERNANDO GALINDO

“Em sento molt bé però sé que
hauré de lluitar tota la vida.” El
perill de recaigudes és una ombra allargada. Una cita crucial
(amb el batlle per algun problema en concret, per exemple)
pot ser un motiu. A l’UCA ajuden a lluitar-hi amb un tractament pluridisciplinari: s’ataca el
problema amb fàrmacs (deixar
l’alcohol sense un tractament alternatiu posa el pacient en perill
de mort) i amb suport psicològic. Abans, però, s’han de treballar les reticències. Perquè són
pocs els que hi acudeixen per
voluntat pròpia.

La família RIBA MAZAS agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Antoni Riba Babot
que va morir el 31 de maig als 95 anys a Ordino
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