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Olen itse reseptilääkke riippuvainen ja puhutaan 5v. vaikeista selkäongelmista ja vielä vuosi sitten lääkityksenä oli
(apteekkisopimus) 3 × 40 mg Oxycodone Ratiofarm, 2 × Lyrica 300mg, tarvittaessa 3 × oxynorm 5 mg, 3 × 1g panadol forte
ja ei ihan jatkuvassa käytössä sirdalude 3 × 4 mg tarvittaessa! Ja tässä on annos/vrk!!! Nyt menee Dolmed/ 5 mg 2+2+2 vrk
ja Lyrica 300mg × 2 ja 2+2+2 Tramal 50 mg nopea/vrk.
Nyt olen aloittanut hoitavan lääkärin kanssa voimakkaiden opiaattilääkkeiden laskun, tavoitteena päästä opioideista
vähemmälle ja jossain vaiheessa kokonaan irti! Jotain edistystä on sinnillä tapahtunut, mutta nyt on tullut Diapam 5mg
3×vrk avuksi... hyvä vai huono? Olotila ja ihmisten ilmoilla liikkumiselle hyvä. Olen välillä käyttänyt aikaisemmin enemmän
lääkkeitä mitä lääkäri on määrännyt kun toleranssi on noussut pilviin! Koskaan en yhtään tablettia ole myynyt (ollut
mahdollisimman hiljaa lääkityksestäni) kaikki lääkkeet olen syönyt, pistämiseen en pysty enkä halua.
Nyt on kolme viikkoa vähentämistä takana ja kun näen hoitavaa lääkäriä kahden viikon välein niin tuntuu, etten yksin
tähän operaatioon pysty. Tarvisin laitospaikan johon minulla ei ole varaa!! Järvenpäähän en lähde ja kylmiltään en pysty
itseäni vierottamaan. Erityisen voimakas opiaattilääkitys on kestänyt 2007 vuodesta lähtien, niin olen varma että kotona
yksin suoritettuna mahdollisuudet on alle 1%:n luokkaa onnistua, vaikka motivaatiota löytyy tällä hetkellä. Itse tein
aloitteen ja menin reilu pari viikkoa sitten hoitavalle lääkärille. Ilmoitin, että nyt saa riittää, mitä voidaan tehdä.... APUA!!!!
Sitten vielä yhden nuoren pojan isä oli kuullut oman pojan käyttävän huumeita (jostain saanut selville). Poika kieltää
kaikki isälleen eikä mullakaan ole hajua ringistä. Isä toivoo apua pojalleen, että voisin jossain vaiheessa kahden kesken
saada juteltua asiasta. Ei isä eikä kuin max 4 ihmistä tiedä minun tilanteen ja kuinka hyvät kokemukset mulla on
koukuista. Voisin yrittää tarjota neuoa ja apua, vaikka oma elämä on kriittisessä pisteessä. En tiedä laittomien huumeiden
käytöstä tai tunne käyttäjiä, mutta kokemusta on viekkareista, kitkuista ja siitä mihin tämä kaikki johtaa oli aine laillinen
vai laiton! Laiton on käsittääkseni halvempaa mutta sillä puolella ei ole kavereita saati ystäviä. Kaikki kusettaa ja
varastaa "kavereiltaan minkä kerkeää" se on sitä aina ja tulee olemaan! Kaikki ajattelee sitä omaa seuraavaa fixiä!!!
Asiasta kolmanteen, tarvisin nopeasti apua ja johonkin vaikka laitokseen, koska minulla on poika 9.v ja paljon hienoja
hetkiä edessä, jos kaikki menisi hyvin vaikka vuoden aikataululla. Kivuista en tod.näk pääse eroon mutta lääkkeistä on
päästävä!!! Minun hoitava lääkäri sanoi noin viikko takaperin varovasti hymyillen "Sinä olet nyt lääkärien aiheuttamassa
huumevierotuksessa"
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