Narkomane Nina (27) ble
avruset p a 6 timer:
O

Eva Jony Svang var
villig ti] á prove alt for á
redde sin
narkomane datter. Med
den
omstridte
behandlingsformen
URO ble «Nina» lagt i
narkose og aviruset
pá 6 timer. Ett ár
senere er hun fortsatt
rusfri.
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jeg trocide ikke «Nina» ville
overlevc en vinter til. Jeg var
desperat, forteller Eva Jony Svang.
At den vakre, unge kvinnen, som
sitter sammen med moren i sofaen,
har
hatt
stoffproblemer,
er
vanskelig á forestille sea. Evas
datter, «Nina» (27), ble narkoman í
16-ársalderen. Hun begynte med
amfetamin for á slanke sea, men
fortsatte med heroin ca piller. En
narIcoman kjxreste gjorde det ikke
lettere á komme ut av mi1joet.
22

Avirusing i narkose
fj~r vinter begynte hun á fá
epíleptiske anfall. Moren var
fortvilet:
- Helt tilfeldig kon---i jeg over
en liten notis i Afteríposten der det
sto om avrusing i narkose. Det kp '
stet
masse
penger.
Som
uforetrygdet hacIde jeg ikke rnye á
rutte med, men jeg sá pá det som en
siste utvei til á redde Ninas liv.
- Jeg trodde ilcke noe sxrlig pá
opplegget, innrommer «Nina», men marnma ville det
sá gjeme. Tidligere hadele jeg
forsokt vanlig avrusing, men det
holdt gjeme to-tre dager - sá var det
pá igjen. Jeg ble sá syk.ayabstinensene. Kramper, diaré og
oppkast... Helt jxvlig! Det orket jeg
ikke flere ganger, foríclarer hun.

FyIt ay medikamenter
Nina» ble innlagt pá en klinikk i
London. Under narkose blir
kroppen fyIt av medikamenter som
skal fremskynde avrusingen og
rense den herjede jentelcroppen.
Etter avrusingen uttalte «Nina»: Dette unner jeg

NYTT LIV. - Jeg er sá stolt av
deg, jenta mi, sier mamma Eva
og tar et godt tak rundt
datteren. «Niría» har bygd seg
en ny tilvaerelse og vil ikke vise
ansiktet sitt slik at foik i naermiljoet kan kjerme henne igien.

alle andre narkomane á forsolce.
Jeg kjenner rneg Eke frisk som jeg
ville vxrt to-tre uker etter vanlig
avrusing. Det er fantastisk!
Ener avrusingen i London ble
Nina hentet pá fiyplassen hjemme i
Norge og kjort dirckte tú en

behandlingsinstitusjon. Her
holdt hun sea et droyt halvár.

-Blandingsmísbruker

Jeg ble ikke «frisk» etter L
don-turen. Som manae ar
naricomane var jeg blandir
misbruker. Pilleabstinens
kommer senere og kan vare i
re máneder. Heldigvis har
ikke hatt det sá ille, sier hun.
- Inoen kan forestille s
forferdelig det er á se bam
larrpornt ta livet av sea m
kotiske stoffer. Freradeles s r
det meg i hjertet á mote a
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Ultra Rask Opiat-am- soíng

Centro de Investigacion Tratamiento de la Adiccion i Spaj ha
siden 1992 utvikiet en ultrarask avrusingsTetode misbrukere a
heroin, metadon, codein, opium, mortin , etc. den 1993 er det
Spania blitt behandlet mer enn 1500 mísb kere, med god
resultater. CITA har sentre over hele-verd som driver med denn
behandlingsformen.
Behandlingen begynner med medisinsk undersoke1se
psykofogisk vurdering. Etter undersokeisene blir misbruker lag
lett narkose i 4-6 timer. 1 lopet av den tiden blir kropp tilfo
medikamenter som fremskynder og noytraliserer ab
nenssymptomene. Metoden kalles pá norsk for URO - U¡Ra
Opiat-avrusing. Pasienten oppholder seg pá sykehUSE 24-3
timer for observasjon.

Má ha oppfoiging

Det er viktig á ha et behandlingsopplegg den rusavhengi, k
komme direkte inn pá nár han eller hun er tilbak( Norge. URO
bare forste skritt for á komme over abstinensi - ikke en helhef
kur mot narkomani.
Etter sykehusoppholdet fár pasienten utskrevet Naltrexi so
bor brukes i minst 9 máneder etter avrusíngen. Legemi de
virker omtrent som Antabus for alkoholíkere. Men i sted for á
dárlig nár man inntar narkotika, fár man liten eller in en virkning
stoff et. Naltrexon mínsker ogsá det fysiske ,s get,, etter hero
men ikke den psykiske trangen til rus.

Overlege sier JA!

Norge er meníngene om URO delte. Enkeite leger foresli
behandlingen for sine pasienter, mens storsteparten enr st
seg avventende tú resultatene. Statens Institutt for Alki holnarkofikaforskning - SIFA - holder pá med et fors1 ningspros
om URO-metoden og bruk av Naltrexon. Pr( sjektet er R
avsluttet enda.
Overlege Svein Haugsgjerd ved Aker sykehus' psykiatridiv s
stiller seg positiv W URO-metoden og har seiv henvist 1 pasie
tfi behandlingen.
- For at en slik metode skal fungere, má pasienten vwr
strekkelig motivert og ha et stotteapparat - ikke bare familiE m
o9sá en behandier eller et behandlingsnettverk ti] á hie1p seg e
avrusingen. De to pasientene jeg henviste hadde dis
forutsetníngene, og har kiart seg meget bra, sier Haugs gjerd.

Pillemisbrukere aviruses

CITA hevcfer á ha 73 prosent rusfrie pasienter seks mánede ette
behandlingen. Prisen for behandlingen er ea 5000-6000
amerikanske dollar - pluss reiseutgitter til Madrid.
Ná er ogsá en avrusingsmetode for pillernísbrukere - benzo
diazepin-misbrukere - under utproving í Spania. Etter sek máned
er resultatene lovende.
Vil du vite mer, kontakt CITAs formidIer i Norge:
Eva Jony Svang TIL/Fax.: 22 92 09 71.
eller mobil: 91 70 22 43.

narkomane pi gaten, innrornmer
Eva.

Vi] bjelpe andre
Etter «Ninas» vellykkede ay
rusing ble Eva formidier for
CITA Intemational - organisa
sjonen som driver avrusing un
der narkose pá klinikker over
hele verden. Hun vil bielpe andre
og fár hver dag henvendelser fra
fortvilte foreldre.
- Jeg fár problemer nár andre
spor meg hva jeg har gjort tidligere.
Jeg vil ikke de skal vite at ieg har
vxrt narícoman - pá
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grurin av fordommene. Men jeg er
blitt utrolig flink ti] á om,-á slike
sporsmál, smiler «Nina».

opptatt av á tenke fremover, ikke
dvele ved sitt tidligere liv.

Angsten er der
En ny start
Ná har jeg fátt en ny start - en
mulighet til á lykkes i et nytt miljo
der ingen kjenner fortiden mín.
Livet mitt som narkoman husker
jeg hte av - árene bare forsvant i en
tákedis, forklarer «Nina», som bar
flyttet ti] en annen de] av landet,
der ingen kjenner fortiden hennes.
Hun har skaffet seg jobb og lever
et normalt liv. «Nina» er

Uorskjellen ér utrolig. Jeg har 1 '
sett «Nina» subbe'7undt uten liv i
Oynene o¿ skaffet seg penger ti]
narkotika pá grusomme máter.
Nár hun ser pá meg i dag -med
glitrende Oyne fulle av ]¡y -er det
som á ha fátt en ny datter,
innrommer rnamma Eva. - Men
angsten for tilbakefall vil alltid vxre
der. En sprekk kan skje etter 20 ár.

lkke redd for sprekk

Jeg er ikke redd for á sprekki
«Nina» optimistisk.
Faktisk har jeg nesten ikke ti
tenke pá muligheten i det he]
Eva ser stolt pá datterer «Nina
henne en god klen Forh
rnellom de to er he". spesíelt.
vet det komme dager da jeg v
sá lyst p stoff at jeg nesten
Selv e jeg fulit klar over a
ikke e kurert. Men jeg er inn
takk nernfig over at marnma
den ne metoden. Hun har gitt
e nya liv!

