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În pofida fatului că la Sighetu Marmaţiei, printr-o hotărâre de Consiliu Local, s-a interzis
comercializarea produselor etnobotanice, în realitate acestea intră în posesia celor dornici de
senzaţii tari pe alte căi. Printre consumatori se numără mulţi minori. Consumul se realizează
prin cluburi, discoteci, parcuri.
Numărul celor care ajung în stare gravă la Secţia de pediatrie şi Unitatea de Primire Urgenţe de
la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, în urma consumului de produse etnobotanice ori alte
substanţe interzise, este în creştere. Medicii sunt nevoiţi să le acorde asistenţă de specialitate
unor tineri care ajung în situaţii ca viaţa să le fie pusă în pericol.
''Am o fetiţă de 17 ani. Este elevă la un prestigios liceu din Sighet. De o perioadă de timp am
observat o schimbare de comportament. La început am crezut că este vorba de ceva tipic
varstei. Cu puţin timp în urmă a venit tarziu acasă şi i s-a făcut rău. Avea febră şi a început să
vomite. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. In cele din urmă a recunoscut că a
consumat etnobotanice. Nu-mi vene să cred ce auzeam, dar starea ei mi-a alungat orice urmă
de îndoială. Nu a fost nevoie să o duc la spital'', mărturiseşte sigheteanca Elena B.

Conducerea liceului neagă evidenţele
Stând de vorbă cu fata a aflat că, alături de alte colege provenite din familii respectabile,
obişnuieşte să consume ocazional etnobotanice pe care le procură de la diverse persoane. A
mers la conducerea liceului dar s-a lovit de o atitudine refractară.
''Mi-au spus că îmi imaginez totul. La ei nu se poate ca elevii să consume etnobotanice. Să fac
bine să nu îi fac de ruşine, deoarece la liceu au elevi olimpici şi cu bune rezultate la învăţătură.
Nimeni nu neagă acest lucru dar a trece cu vederea faptul că există şi aspecte neplăcute, foarte
grave, doar de a păstra neştirbit prestigiul liceului, nu este o atitudine normală. Mi-au interzis să
mai particip şi la şedinţele cu părinţii. Nu vreau decât să trag un semnal de alarmă în privinţa
acestui aspect grav. Printre produsele etnobotanice adesea sunt disimulate alte droguri cum ar
fi haşişul. Organele abilitate ar trebui să se implice mult mai serios. Câte un control nu face
mare lucru'', a spus Elena B.
Lipsa unui centru de consiliere la nivel local, a unor mijloace specifice de depistare a acestor
substanţe în cadrul spitalului, favorizează creşterea consumului. Poate legea dezbătută în
Parlamentul României, având deja acordul Senatului, prin care se intenţionează intericerea
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comercializării produselor etnobotanice, odată intrată în vigoare, va oferii instrumente legale
mult mai eficiente pentru realizarea acestui lucru.
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