PREVENCIÓN = SAÚDE
Boletín para nais e pais

A prevención na casa
a mellor axuda
Boletín da Unidade Asistencial de Drogodependencias de Monforte
Equipo de Prevención

Os menores de idade teñen prohibido o acceso aos xogos de azar,
pero convenche saber algunhas cousas máis que poden axudar á
prevención de posibles condutas de risco. A continuación
ofrecémosvos unhas recomendacións dirixidas a nais e pais que
queiran previr o xogo patolóxico.

DÁ EXEMPLO.

Un exemplo vale máis que mil palabras. O mellor modelo de
conduta é non apostar nunca a nada.

SÉ CLARO/A.

Se é o teu caso, expresa con
claridade o teu desexo de que non queres que aposten.

PREGUNTA.

Pregunta aos teus fillos e fillas que
pensan sobre o tema, establece un diálogo realista.

SUPERVISA.

Observa a súa actividade nas redes
e fóra delas, respectando a súa intimidade e tendo en
conta a súa idade.

FAINO PENSAR.

Desenvolve un discurso crítico, desmontando a asociación

entre diversión e xogo.

AS MATEMÁTICAS PRIMEIRO.

Desenvolve un pensamento racional e
desmitifica o concepto de sorte. Fala sempre de probabilidades matemáticas de premio.

CUESTIONA.

Sexa crítico coa publicidade e con aquelas
personalidades que fomentan o xogo.

SEPARA DEPORTE E APOSTAS.

Lembra que o deporte é

unha cousa e as apostas deportivas son outra.

EDUCAS EN VALORES FINANCEIROS?

O
valor do aforro, do consumo responsable e do control da
economía doméstica, son bos valores preventivos.

FALA DE DIÑEIRO.

Asocia de maneira estable
esforzo e diñeiro, dando unha pequena paga ao final da
semana, se cumpriu coas normas acordadas. Insignia ao teu
fillo ou filla o valor do diñeiro.

REPITE E DESENVOLVE A IDEA.
gaña. Mesmo cando prece que perdeu.

A banca sempre

FAICHE

CRIBLE.

Para ser máis
crible, acepta a idea de que existen persoas
que xogan diñeiro puntualmente sen chegar
a ter un problema.

SINALA OS RISCOS

PIDE AXUDA.

Se crees que
algún membro da túa familia ten un
problema co xogo, non o dubides e
pide axuda ata atopar o recurso
adecuado.

Fonte:: CEAPA

A curto
prazo. Lembra que aos/as adolescentes
cústalles percibir o risco e máis se este é a
longo prazo; por iso, é máis efectivo que
fales de consecuencias a curto prazo.

Pero, sobre todo, para previr posibles condutas de risco os que máis poden axudar
aos menores son os pais e titores.
Algunhas destas medidas poderían ser, por exemplo:
1. Acompañando aos menores na navegación por internet como primeira medida de formación
(ver manuais).
2. Asegurándose de protexer o computador, mantendo en segredo o contrasinal, pechando a
sesión ao acabar de xogar, bloqueando certas páxinas…
3. Instalando programas de protección de menores ou solicitando información en sitios como:

www.protegeles.com
www.pantallasamigas.net
www.quenoteladen.es
www.ciberfamilias.com
www.tecnoadiccion.es
4. Non facilitando medios de identificación de adultos que poidan ser motivo de suplantación
de identidade.
5. Solicitando axuda de profesores e titores (por ejem. Guia FEJAR, ASAJER,
UAD Monforte).
6. En definitiva, uns pais concienciados cos riscos asociados ao xogo problemático son o
primeiro paso para evitar que os menores comecen a xogar.

Algúns sinais que poden indicar que existen problemas co xogo son as seguintes:
1. Aumenta o gasto de diñeiro de forma inxustificada.
2. Desaparece diñeiro ou bens do fogar.
3. Téntase evitar calquera tipo de control económico.
4. Aumentan as mentiras e enganos para esconder o tempo de xogo.
5. Abandono de amigos e actividades sociais habituais.
6. Síntomas de ansiedade, nerviosismo, irritabilidade, insomnio ou cambios de humor.
7. As relacións familiares ténsanse e poden chegar a deteriorarse.

Suxerencias e comentarios:
uad@concellodemonforte.com

Se queredes poñervos en contacto
connosco, estamos en:
UNIDADE ASISTENCIAL DE
DROGODEPENDENCIAS
SERVIZO DE PREVENCIÓN
Plaza da Estación - 17
27400—Monforte de Lemos (Lugo)
Facebook:
Unidad Asistencial de Drogodependencias
Monforte de Lemos

É un traballo de todos conseguir que isto
non suceda.
A prevención é fundamental, na casa, no
colexio e na sociedade en xeral.
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