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Var rädd om din relation!

Låt er inte övertalas av läkaren att bli beroende av droger.

Dödsfall, olyckor, mobbning och bråk för ofta med sig sorg och nedstämdhet. Vissa klarar det själva.
Tiden läker såren. Kärleken och kraften kommer tillbaka. Men för alla blir det inte så. Då behövs
hjälp. Det bästa är ärliga och kärleksfulla vänner. Annars är risken stor att man med ryggsäcken
full av självömkan tar sig till en läkare, för att få hjälp med en rad olika ”problem” som gör att man
har svårt att sova. Fastän problemet egentligen var sorg, den jobbiga grannen eller chefen, blir DU
diagnosticerad som psykiskt sjuk. Ibland hade det hjälpt att prata med någon, i andra fall hade det
krävts lite praktisk hjälp.
Din läkare är lärd av läkemedelsindustrin att rekommendera SSRI, en medicinsk behandling som
förändrar ens sätt att tänka. Efter en tid sörjer man inte längre – men man bryr sig inte heller om
sitt förhållande, sina barn, chefen eller att man inte hinner hälsa på sin gamla mamma. Patienten
gråter mindre och förefaller nöjd. Då blir läkaren nöjd - men båda är lurade. Varför ifrågasätter inte
journalisterna forskarna när dessa presenterar nya forskningsrön? Allt liknar istället regisserade
reklamkampanjer, paketerade som nyheter eftersom svenskarna litar på journalisternas granskning.
Vad är då problemet? Läkaren, som tror att patienten mår bättre, träffar aldrig den gamla mamman
som inte förstår varför ingen hälsar på. Barnen förstår inte varför pappa inte längre säger förlåt eller
varför mamma inte längre blir orolig när de gråter. Läkaren träffar inte partnern som inte förstår
varför relationen och gemensamma minnen plötsligt verkar betydelselösa. Mamman, partnern och
barnen opponerar sig vilket inte längre är ett problem för patienten. En varm och känslig person har
förvandlats till en självupptagen och ibland okänslig person. Denna information får aldrig läkaren
ta del av. Sexualiteten försvinner och man slutar att bry sig om att man går upp i vikt eller förlorar
vänner. Man förefaller ignorant. Man kan även bli aggressiv och känna overklighetskänslor, som
om man ser sig själv i en film. Risken för självmord ökar. Det är farligt att sluta tvärt med medicinen
men tyvärr får man ingen hjälp i Sverige. Man uppmanas att fortsätta livet ut. Detta gör att vi måste
reagera om någon i omgivningen luras att ta SSRI utan att vara allvarligt sjuk.

Who Cares in Sweden

är en svensk dokumentär i tre delar som handlar om riskerna med
SSRI och kan ses gratis på Internet. Det krävs mer forskning men filmerna tar upp något som länge
har tystats ned i Sverige. Var gärna med och sprid kunskap om filmerna och stoppa den korruption
som idag omöjliggör en säker hantering av mediciner. Är du läkare, anhörig eller patient? Har du
erfarenhet av korruption eller av att bli motarbetad? Lämna tips till: www.artimus.se/slussen

“Who Cares in Sweden” tillägnas en framtida svensk psykiatri,
fri från korruption där staten tar ansvar över läkemedelshanteringen.
Denna text är publicerad på artimus.se och kan laddas ned och skrivas ut.
Sätt gärna upp den på anslagstavlor i affären, på din arbetsplats eller i din skola!
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Det kan vara livsfarligt
att tvärt avsluta en medicinering.
Konsultera alltid läkare och ta hjälp av
vänner och familj.

