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U velikoj dvorani Doma kulture u Blatu održana je tematska tribina pod nazivom Prevencija i
liječenje o drogama i alkoholu, a čiji je domaćin i organizator bilo Općinsko poglavarstvo
Blato. Nakon što se član Poglavarstva mr.ph. Želimir Bosnić zahvalio Društvu Blaćana i
prijatelja Blata u Zagrebu na pomoći u realizaciji ove tribine, ukratko je upoznao nazočne sa
Programom i mjerama borbe protiv ovisnosti koje poduzima Općinsko poglavarstvo, kao i sa
radom Savjetovališta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Blatu.

Stanje ovisnosti u Blatu, kako je pritom istakao mr.ph. Želimir Bosnić povoljnije je nego u drugim
sredinama, ali još uvijek vrlo ozbiljno i upozoravajuće. Potom se nazočnima obratio gost tribine
prof.dr. Slavko Sakoman - šef Odjela za ovisnost o drogama zagrebačke kliničke bolnice
Sestara Milosrdnica, koji je malobrojnim okupljenim blatskim roditeljima i mladeži govorio o
mjestu i ulozi obitelji u prevenciji. Tako je u prvom dijelu predavanja dr. Sakoman ukazao na
važnost roditeljskog odgoja i na odgovornost obitelji, škole, crkve, stručnih, zdravstvenih i
ostalih institucija u pravilnom odgoju djece. Također, ukazao je na najčešće razloge i uzroke
doticaja, konzumiranja i početaka uzimanja droge, na tipove rizičnosti kod djece i mladeži i na
najčešće obiteljske greške u odgoju svoje djece. U drugom dijelu predavanja dr. Sakoman je
ukazao na sve izraženiju pojavu nekontroliranog konzumiranja alkohola i opijanja mladih, kao i
na oblike prevencije. I na poslijetku, dao je nekoliko vrijednih savjeta okupljenim roditeljima,
kako prepoznati dijete koje je konzumiralo drogu i alkohol. Tijekom diskusije bilo je više pitanja
koja su se odnosila na način i rezultate uspješnog liječenja ovisnika, na rad komuna i na
doprinosu stručnih službi i medija u borbi protiv svih oblika ovisnosti kod mladih. Na kraju
predavanja svima je upućen poziv na suradnju sa stručnim i zdravstvenim institucijama, i na
doprinos u suzbijanju svih pojavnih oblika ovisnosti o drogama i alkoholu. Iako je tribina bila
pravodobno najavljena i vrlo dobro organizirana, nažalost, moramo istaknuti da je ovoga puta
odaziv Blaćana, roditelja i mladeži bio neočekivano slab. Istodobno, u pojedinim blatskim
kafićima se unatoč zakonskoj zabrani, bez problema točio alkohol malodobnim osobama. U tim
istim kafićina, kao i na ostalim mjestima koja su dobro poznata ovdašnjoj javnosti, roditeljima,
inspekciji i policiji, također se svakodnevno nesmetano i slobodno dilaju i konzumiraju razna
opojna sredstva i droga, što samo po sebi dovoljno upozorava da se problemu ovisnosti u Blatu
i u drugim korčulanskim mjestima trebamo svi zajedno vrlo ozbiljno posvetiti.
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