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A afección do home polo xogo
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Cando é todo o contrario e o

Ó mesmo tempo que vai

ver conseguir cartos para seguir

xogo carrexa problemas, vense de

aumentando o trastorno empe-

xogando, volvendo canto antes a

producir un aumento da aposta,
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comecartos" en todos os lugares
de fácil acceso como bares e
cafeterías, chegando en poucos
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Todo o que levamos exposto
ten

un

evidente aumento

de

habitual do consumo de tabaco
e alcohol

mentres practica

o

perigo a nivel de ludopatía coas

xogo,

novas

teñen

cos, trastornas de ansiedade e

como fonte de alimentación o

frecuentes depresións que arras-

manexo dos ordenadores e móbi-

tran ó final a situacións moi

tecnoloxías,

que

problemas psicosomáti-

les, no que se deu chamar "ciber-

negativas nos terreos familiares,

ludopatía" e onde xa se poden

laborais e económicos. Ter unha

inmiscuir os menores por tratarse

enorme satisfacción e excitación

dunhas prácticas que ocultan a

cando se xoga vencendo con

presenza física en locais públicos,

isto

e ó mesmo tempo, ocultan e fal-

negativas. Cando xa é irremisi-

todas

as

consecuencias

sean os datas de participación

blemente un ludopáta a incons-

dos xogadores .

ciencia producida non che deixa
ver que vives soamente por e

Calquera persoa que se atope

para o xogo. Aínda que é difícil

identificada co que vai exposto

a saída do burato onde te ato-

anos a ser o xogo de azar con

neste escrito, ímoslle dar uns con-

pas esta é posible. Chámanos .

maior

ó

sellos para poder tomar as nece-

mesmo tempo, a maior causa de

sarias medidas e pór freo ó seu

ludopatía en España .

problema.

recadación

sendo,

Cada día proliferan máis as

O primeiro é buscar axuda

ofertas de xogo a nivel de medias

nun grupo que se dedique a iso .

de comunicación. Durante todas

Nós, dende GALUP, facémoslle

as súas emisións calquera canle

unha proposta de rehabilitación.

de televisión ofrécelle ós televi-

A partir dese momento, ten que

dentes moreas de cartos a cambio

entender que padece unha grave

dunha chamada telefónica ou

enfermidade, que ten unha serie

unha mensaxe de móbil, ademais
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de poder entrar a xogar directa-

identificar con claridade, como a

mente durante a noite e parte da

súa crenza de que ten sorte e

Na data do 24 de xaneiro do

madrugada.

pode controlar o azar, que é un

ano 2000, na Casa Rosada do
Concello de Poio, comezou

o

funcionamento do GRUPO DE
AUTOAXUDA

Á

LUDOPATÍA

PONTEVEDRÉS "GALUP" . Os seus
coordinadores Javier González
Vázquez

e

Eloy

Martínez

Martínez coa inestimable colaboración

da

psicóloga

colexiada

Sara Fernández Fernández, veñen
impartindo terapias grupais a
todas aquelas persoas que de vir
sufrindo problemas graves co
.

.

xogo requ1ren os seus servizos
"SEN ÁNIMO DE LUCRO" .
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