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PLAYBOY: Médiaszakértőként gyakran szólal meg függőségi és lelki
betegségek témában. Sok esetben
hírességek kapcsán kérdezik, akik
bizony sokszor nem szolgálnak
példaképként.
ANDREW SPANSWICK: Szomorú, hogy
azok a sztárok, akik jó példával járnak
elöl, hallgatásba burkolóznak. Tévé- és
rádióműsoraimmal a problémákkal sikerrel megküzdőket szeretném szóra bírni.
Az elmúlt hat évben majd’ száz leszokott
hírességet szólaltattam meg. Krónikus
betegség létére a drog- és alkoholfogyasztást ma is stigmatizálják, így sokan
nem tudják, hogyan jussanak megfelelő
segítséghez. A mentális zavarokkal küzdők szintén kirekesztéssel szembesülnek.
PLAYBOY: A kormányzatot viszont
kevésbé tekinti kompetensnek, ha a
függőség kezeléséről van szó, hiszen
– ahogy Ön is érvel – a hivatalos
politika általában nem hiteles.
A. S.: Az én olvasatomban a függőségnek három stádiuma van. Van úgy, hogy
csak úgy kipróbálunk dolgokat, aztán
visszaélünk vele, de még nem érjük el
a függőséget, ami akkor következik be,
ha a szer átveszi az irányítást az életünk
felett. Ne becsüljük alá a közvéleményt!
PLAYBOY: Mennyiben forradalmasította a gyógykezelési iparágat az Ön
által felépített, függőségkezelésre
szakosodott márka, a KLEAN?
A. S.: Az ún. folyamatos gondozás
alapelvéhez híven első körben a
legakutabb állapotot kezeljük, ezután a
biztosítótársaságok kategóriái jönnek,
amelyekhez nekünk alkalmazkodnunk
kell. A gyógyszerek megvonása után
megvizsgáljuk, hogy milyen egyéb betegsége van a páciensnek. Nem pusztán
a pszichiátriai gondozást kombináljuk az
elvonó gyógykezeléssel, hanem arra is
odafigyelünk, hogy a mentális zavarok
hogyan okozhatnak alkoholizmust, vagy
fordítva: az alkoholfüggőség hogyan
vezethet lelki betegségekhez.
PLAYBOY: A KLEAN-nek van azonban
egy másik különleges alkotóeleme is.

A. S.: A koncepciónkban az az igazán
forradalmi, ahogy a KLEAN Café kezdeményezésünkkel megjelenünk a munkaerő-képzésben. A betegeket öt évig
tartjuk magunknál úgy, hogy munkát
kínálunk nekik. Mivel sokan büntetett
előéletűek, senki nem alkalmazza őket.
Szemléletváltásra van szükség, hogy a
büntetés felől mozduljunk el a kezelés és
a függőség megértésének irányába.
PLAYBOY: A koncepciót most Magyarországon kívánja meghonosítani. Milyen fogadtatásra számít?
A. S.: Éppen engedélyek után járunk,
épületet keresünk magunknak és
már találtunk kiváló szakembereket.
Megkerestük a fontos szereplőket, az
a célunk, hogy mindenki egy irányba
húzzon. Dokumentumfilmes stílusban
szeretnénk szemléltetni a közvélemény
számára a függőség elleni küzdelmet. A
reintegrációt akarom Magyarországra
hozni. Nemrég egy elegáns vacsorán
vettem részt Budapesten egy kerthelyiségben, amikor odajött hozzám egy
ember és pénzt kért. Elmondta, hogy öt
évig volt börtönben, és mivel nem tudja
abbahagyni az ivást és senkinek nincs
rá szüksége, nincs más választása, mint
visszamenni a rács mögé. Óriási igény
van a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, és nem csak rövid távon. A
kapitalizmus eszközeivel tudunk ezért
tenni, főleg munkahelyteremtéssel.
PLAYBOY: Az említett emberi sorson
kívül számtalan van, amit megismert.
Hogyan tudja mindezt feldolgozni?
A. S.: Öt évig dolgoztam kényszergyógykezelésüket töltő elítéltek
között, majd pszichiátriai intézetekben
Louisianában, és megtapasztaltam,
hogy ezek az emberek mennyire magukra vannak hagyatva. Látni akartam
az emberi természet egész spektrumát
a teljesen egészségestől a teljesen
egészségtelenig, illetve azt, hogy mely
betegségek hogyan ismerhetők fel. Ezt
olyan fokra fejlesztettem, hogy most
már ránézésre meg tudom mondani, ki
mit szed.
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PLAYBOY: Ez a készség
akár terhes is lehet, nem?
A. S.: Ha egy csomó emberrel
vagyok együtt egy teremben
és érzem, hogy valamelyikük
öngyilkosságra hajlamos,
frusztrál, hogy csak én látom.
Az a küldetésem, hogy
minél több rendelkezésre álló
eszközzel ismertessem meg
az embereket. Most van itt az
idő, hogy alkossunk valamit.
PLAYBOY: Érdekes a holdingja neve. Miért is lett
White Rabbit Partners?
A. S.: Na igen, a Playboyé volt a nyuszi
előbb, nemde? Los Angeles-i otthonom
ból rálátok arra az épületre, ahol régen
a Playboy Club volt. Amikor Magyarországra jöttünk, mindenki azt hitte, hogy
a szexiparban tevékenykedünk. Pedig a
fehér nyúl Amerikában egy utalás az Alice
Csodaországban-ra, amelyben egy dal a
jó és a rossz közötti döntésről szól.
PLAYBOY: A cég egyik célja, hogy
egy kézből legyen elérhető a magatartászavarokra és a függőségre
specializálódott valamennyi egészségügyi szolgáltatás, ami viszont
jelentős finanszírozási igénnyel bír.
A. S.: Rájöttem, hogy a gondozói oldalról
nem tudok változtatni semmin. Ezért
mentem vissza finanszírozást tanulni, 28
évesen megvolt az első cégem. Most 5060 projektem fut. Ha nem tanulod meg
felhajtani a pénzt a megfelelő partnerektől, soha nem válhatsz igazi játékossá.
PLAYBOY: Nemsokára kijön a könyve az Amazonnál, ez hogy halad?
A. S.: Négy könyvre szól a szerződésem.
Az első egy tanulságos történet arról,
amikor egy rehabilitációs céget akartam
megvenni – sokat elárul a függőségkezelő
szektorról. Megéri az időt ráfordítani, csak
hát így nem tudok videojátékozni.
PLAYBOY: Ne mondja, hogy függő!
A. S.: (nevet) Én egy ötperces „függő”
vagyok. Ne feledje a három stádiumot:
használat, visszaélés és függés. Én csak
használom a videojátékomat. H

A ROVATOT TÁMOGATTA A CHIVAS REGAL

A MAI NAPIG ERŐSEN STIGMATIZÁLT SZENVEDÉLYBETEGEK ÉS MENTÁLIS ZAVAROKKAL
KÜZDŐK TELJES KÖRŰ TERÁPIÁJÁT KÍNÁLJÁK A KLEAN GYÓGYKEZELŐ KÖZPONTOK, AHOL
A VÉGSŐ CÉL A BETEGEK TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA. ANDREW SPANSWICK AMERIKA
UTÁN MOST MAGYARORSZÁGON IS MEGHONOSÍTANÁ AZ ÁLTALA FELÉPÍTETT KONCEPCIÓT.

