
„Hún spilaði fyr ir skírn ar gjöf son ar okk ar. Lét sig hverfa og eyddi hátt í millj ón á mánuði. Eitt það versta var
þegar við höfðum mælt okk ur mót í Grasag arðinum á af mæl is degi son ar okk ar þar sem við ætluðum að eiga
skemmti leg an dag. Þegar hún kom ekki fór ég að leita að henni og fann hana á næsta spila kass astað.“ 

Þetta seg ir Jón as, karl maður á fimm tugs aldri, en fyrr ver andi eig in kona hans er spilafík ill. Hann vill ekki koma fram und ir nafni af til -
lits semi við fyrr ver andi konu sína og seg ir að spilafíkn in hafi valdið þeim nægi leg um þján ing um nú þegar.

„Við kynnt umst 2006 og hún sagði mér fljót lega að hún væri spilafík ill. Ég vissi hvað það var, því ég átti vin sem var í sömu spor um.
Við ákváðum að hún myndi leita sér aðstoðar og henni tókst að ná sér á strik með aðstoð GA-sam tak anna.“ 

Þar vís ar hann til Gamblers Anonymous, alþjóðlegra sam taka sem bjóða upp á aðstoð við ein stak linga sem eiga í spila vanda.

„Þetta var stjórn laust“
Kon an, sem hafði ein göngu spilað í spila köss um, var óvirk ur spilafík ill í um tíu ár, en þá fór allt aft ur á versta veg. Hún fór að spila
aft ur og eyddi um fjór um millj ón um á 5—6 mánuðum. „Þetta var stjórn laust,“ seg ir Jón as og í fram haldi af þessu fór kon an í meðferð
á Vogi og á Vík á veg um SÁÁ. „Það var ágæt is meðferð, en hún er miðuð að þörf um áfeng is- og vímu efnafíkla. En hún gat sem bet ur
fer tengt við margt og held að hún hafi verið án spila eft ir þetta,“ seg ir Jón as.
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Hann seg ir fyrr ver andi eig in konu sína lán sama að hafa getað nýtt sér meðferðina. „Ég veit því miður um spilafíkla sem þessi
meðferð hef ur ekki hentað og þá er fátt annað í boði. Það þyrfti sér hæfðari meðferðir fyr ir spilafíkla, maður fær á til finn ing una að
þetta sé eins og hálf gerð hliðar af urð hjá þeim. Það vant ar líka meiri eft ir fylgni fyr ir spilafíkla sem hafa lokið meðferð. Meðferðin opn ar
augu fólks, en það þarf að vinna áfram í vand an um eft ir að henni lýk ur.“

Spilaði fyrir skírnargjöf sonarins
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ði fyr ir aðstand end ur spilafíkla. „Það þarf meiri fræðslu; þetta er svo fal inn vandi og það er satt best að segja erfitt að skilja þetta. Fólk er ekki
það er auðvelt að fela þetta. Allt of auðvelt.“ mbl.is/ Krist inn Ingvars son

Það er auðvelt að fela þetta
Annað sem Jón as seg ir skorta eru úrræði fyr ir aðstand end ur spilafíkla. „Það þarf meiri fræðslu; þetta er svo fal inn vandi og það er
satt best að segja erfitt að skilja þetta. Fólk er ekki að inn byrða nein efni og það er auðvelt að fela þetta. Allt of auðvelt.“ 

Hann er sjálf ur óvirk ur alkó hólisti og seg ir það vera sína til finn ingu að meiri skiln ing ur sé á áfeng is fíkn en spilafíkn. „Ég hélt sjálf ur
áður fyrr að spilafíkn væri ein hvers kon ar hliðarfíkn með áfeng is- eða vímu efna vanda. Ég áttaði mig eng an veg inn á því hvað hún er
sterk fyrr en ég kynnt ist fólki sem er að berj ast við þetta.“
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„Vitum af þeirri áhættu sem fylgir“ Með spilavítið í vasanum Amma spilafíkill - það er ég

6.000 Íslendingar í verulegum spilavanda 360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa Mál íslensks spilafíkils fyrir MDE
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