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ΝΑΡΚΩΤΙΚA
Εξάρτηση- Παράγοντες- Είδη- Επιδράσεις

• Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι
προτάθηκε από τον Γαληνό για να
περιγράψει δραστικές ουσίες που
μουδιάζουν ή νεκρώνουν,
προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή
παράλυση.
• Ο όρος νάρκωση χρησιμοποιήθηκε
αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη
διαδικασία ή την κατάσταση της
έλλειψης αισθήσεων
http://el.wikipedia.org/wiki

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
• Τα ναρκωτικά είναι ουσίες φυσικές ή
συνθετικές οι οποίες χρησιμοποιούνται
για ιατρικούς αλλά και μη ιατρικούς
σκοπούς.
Στην πρώτη περίπτωση προκαλούν
ανακούφιση από πόνο, ενώ στη δεύτερη
επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό
σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν
την εξάρτηση του.
(Θ. Σίμογλου, Ι. Ραχωβίτσας, Ναρκωτικά και Αστυνομία,
Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2006 σ. 10)

ΕΞΑΡΤΗΣΗ
«Εξάρτηση από ουσία είναι μια ψυχολογική ή
και σωματική κατάσταση, που χαρακτηρίζεται
από την επιτακτική ανάγκη για λήψη της ουσίας
σε συνεχή ή περιοδική βάση, με σκοπό να
βιώσει ο χρήστης τ’ αποτελέσματα της δράσης
της ουσίας ή ν’ αποφύγει τη δυσφορική
κατάσταση, που προκαλεί η στέρησή της.
• Εξάρτηση είναι δυνατόν ν’ αναπτυχθεί σε
περισσότερες από μια ουσίες. Μια ψυχοτρόπος
ουσία μπορεί να προκαλέσει ψυχολογική
εξάρτηση, σωματική εξάρτηση ή και τα δυο.
• Ο άνθρωπος προκειμένου να οδηγηθεί στην
εξάρτηση περνάει από διάφορα στάδια:
α) πειραματισμός,
β) ενεργή αναζήτηση,
γ) ενασχόληση και
δ) εξάρτηση
Το να δοκιμάσει κανείς ναρκωτικά δε σημαίνει
αποκλειστικά ότι θα εξαρτηθεί. Η δοκιμή μπορεί
να οδηγήσει κάποια άτομα στην εξάρτηση ή
στην ελεγχόμενη χρήση ή στη μη χρήση.
•

http://www.kethea.gr/

Έρευνες δείχνουν ότι για την εμφάνιση
της χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης
από ουσίες συμβάλλουν πολλοί και
σύνθετοι
παράγοντες
που
αλληλεπιδρούν και διακρίνονται σε
τρεις βασικές κατηγορίες (ο βαθμός
συμμετοχής
της
καθεμιάς
είναι
διαφορετικός σε κάθε περίπτωση):
•

Το οικογενειακό, κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει το
άτομο

•

Οι βιολογικοί παράγοντες και η
προσωπικότητα του ατόμου

•

Η δράση της ουσίας

Εικόνα:http://ar2003.emcdda.europa.eu/el/page073el.html Ετήσια έκθεση 2003:
η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Η πίεση της παρέας - κακές συναναστροφές
Ο κοινωνικός περίγυρος είναι πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα
και στη συμπεριφορά ενός ατόμου. Το αν θα δεχτεί αρνητική ή θετική επίδραση
εξαρτάται από :
α) την ποιότητα του περίγυρου
β) την προσωπικότητα του ατόμου.
Έτσι άτομα που δεν έχουν ισχυρή προσωπικότητα είναι πιο εύκολο να
παρασυρθούν.

Περιέργεια
Πολλοί δοκιμάζουν ναρκωτικά από
περιέργεια, για να γνωρίσουν τον κόσμο
των «απολαύσεων» που υπόσχονται.
Αυτή η πρώτη γνωριμία με τις ουσίες και
η επίδραση τους στο άτομο, παίζει
σημαντικό ρόλο στο αν θα συνεχίσει να
κάνει χρήση ναρκωτικών.

Άγνοια
Το άτομο ξεκινά τη χρήση θεωρώντας ότι οι
ουσίες δεν είναι επικίνδυνες, όταν πια
αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις αρνητικές
συνέπειες και τους κινδύνους της χρήσης
είναι αργά για να σταματήσει και να
αποκαταστήσει την βλάβη.

(Θ. Σίμογλου, Ι. Ραχωβίτσας, Ναρκωτικά και Αστυνομία, Εκδόσεις
Σαββάλας, Αθήνα 2006 σ. 10-12)

Περιβάλλον
•

Η χρήση ουσιών αποτελεί ένα διαταξικό φαινόμενο. Η οικονομική άνεση δεν
αποτρέπει το πρόβλημα (π.χ. η έλλειψη συναισθηματικής στήριξης και αρμονικής
οικογενειακής συνύπαρξης)

•

Παρ’ όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, τα πιο σοβαρά προβλήματα ουσιών είναι
πιθανό να συνδέονται με την ύπαρξη φτώχιας και στέρησης, υψηλού ποσοστού
ανεργίας και με μια ολόκληρη σειρά κοινωνικής και οικονομικής δυσπραγίας.

•

Δηλαδή: για τους νέους που ζουν σε τέτοιες συνθήκες, οι ουσίες μπορεί να
επιτελέσουν μια σειρά λειτουργίες:
έναν τρόπο να απωθούνται τα προβλήματα,
μια καθημερινή ρουτίνα που οικοδομείται γύρω από την εξεύρεση χρημάτων για
ναρκωτικά για την αγορά τους,
καθώς και μια πηγή εισοδήματος από την πώλησή τους.

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
•

Η ανοχή ως προς τη χρήση ουσιών

•

Η διαθεσιμότητα των ουσιών

•

Ο κοινωνικός αποκλεισμός

•

Η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών δομών

•

Ο τρόπος ζωής

•

Η πίεση, το άγχος

•

Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης

•

Η παρέα με χρήστες ουσιών

•

Το οικογενειακό περιβάλλον

•

Η χρήση και κατάχρηση ουσιών από τους γονείς

ΚΕΘΕΑ: http://www.kethea.gr/FAQ/tabid/72/language/el GR/Default.aspx?QuestionID=5&AFMID=524

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
• Αμφεταμίνες, έκσταση, παραισθησιογόνες ουσίες,

GHB και κεταμίνη
• Κοκαΐνη και κρακ
• Χρήση οπιοειδών και ενέσιμη χρήση ναρκωτικών
•Εισπνεόμενα – πτητικά
•Φαρμακευτικές ουσίες χωρίς ή με
πλαστή συνταγογράφηση, ηρεμιστικά,
αντικαταθλιπτικά, κ.ά. ουσίες
EMCDDA (2012). Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη. Λισσαβόνα, Ευρωπαϊκό
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ναυτία, άγχος,
Έντονος βήχας, ξηροστομία
Ψυχωσικά συμπτώματα
Αναστολή της πρόσφατης μνήμης και νοητικής
δραστηριότητας.
• Μείωση της μυϊκής δύναμης και των κινήσεων
που χρειάζονται επιδεξιότητα.
• Αυξημένη όρεξη και η επιθυμία για γλυκό.
• Οπτικές ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις.
• Αύξηση των καρδιακών παλμών, της αρτηριακής
πίεσης, ερυθρότητα στα μάτια και σε μεγάλες
ποσότητες τοξική ψύχωση.
Χασισική μέθη: ονειρικό παραλήρημα, αίσθημα
ευφορίας και σπάνια αντιδράσεις πανικού
•
•
•
•

(Κουτσελίνης Α, Εξαρτησιογόνες Ουσίες, εκδ Παρισιάνου σ. 15-19)

Αμφεταμίνες
•

μικρές δόσεις προκαλούν νευρική
υπερένταση, αϋπνία, πονοκεφάλους,
ανορεξία.

•

Μια και μόνο δόση των 30mg προκαλεί
αύξηση της πίεσης του αίματος, ταχυκαρδία,
καρδιακούς πόνους, εφίδρωση, άγχος και
ανησυχία, τικ, συσσώρευση αίματος στα
χέρια και τα πόδια.

•

Σε ακόμα μεγαλύτερες δόσεις προκαλεί
απουσία ελέγχου των σφικτήρων μυών,
ταχύπνοια, ταχυκαρδία, πυρετό, κοκκίνισμα
στο πρόσωπο, ρίγος, αίμα στα ούρα,
σπασμούς , κατάρρευση, απώλεια
αισθήσεων, κώμα και θάνατο.

•

Στα παιδιά τρέμουλο, σπασμούς, προβλήματα
στην αναπνοή, θάνατο

ecstasy
• Προκαλεί έξαρση συναισθημάτων,
μείωση του στρες, αλλά και βλάβες στο
συκώτι.
• Καρδιακή δυσλειτουργία και εγκεφαλικά
επεισόδια.
• Μόνιμες βλάβες στους νευρώνες και κατά
συνέπεια έκπτωση μνήμης.
• Θάνατος μέσα σε συμπτώματα
εξάντλησης.

Κουτσελίνης Α., Εξαρτηγιογόνες Ουσίες, εκδ .Παρισιάνου σ.26-29

Παρενέργειες LSD
• αλλαγές στη συμπεριφορά από ευφορία
μέχρι δυσφορία
• ξαφνικό γέλιο

• επηρεάζει όλες τις αισθήσεις, εντονότερα
όραση και οπτική αντίληψη
• παραμορφωτική αντίληψη του
περιβάλλοντος, αλλοίωση των χρωμάτων
και στην αίσθηση του χρόνου και του
χώρου
• αυτοκαταστροφικές τάσεις
• σωματικά προκαλεί πυρετό, ταχυκαρδία και
υπέρταση

GHB (Γ-ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ)- ΚΕΤΑΜΙΝΗ
• Παρενέργειες:
πονοκέφαλος, ναυτία,
ρινοφαρυγγίτιδα, σύγχυση,
δύσπνοια, ακράτεια ούρων, ζάλη,
προβλήματα όρασης
• Τα συμπτώματα μπορεί να
περιλαμβάνουν τρόμο, άγχος,
αϋπνία και ανησυχία.
Οι ασθενείς κατά την απόσυρση
μπορεί επίσης να εκδηλώσουν
ψύχωση και παραλήρημα.

•

Αρχικά, η κεταμίνη χρησιμοποιήθηκε ως
υπνωτικό- αναισθητικό, σε στρατιώτες στο
πόλεμο του Βιετνάμ, ενώ αργότερα
χρησιμοποιήθηκε και ως υπνωτικό σε άλογα,
εγκαταλείφτηκε όμως λόγω παρενεργειών.

• Ονομασία του δρόμου :
(Georgia homeboy – liquid ecstacy, Special K,
Super k , K)

ΣΟΔΝ (2008). Ετήσια Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα Έτους 2007,
Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών- Εθνική Μονάδα Πληροφοριών

Παρενέργειες
• Σε μικρές δόσεις προκαλείται διέγερση, ταχύπνοια, ταχυκαρδία,
αύξηση θερμοκρασίας.
• Μεγαλύτερες δόσεις προκαλούν αύξηση εγκεφαλικής λειτουργίας που
εκδηλώνεται με φλυαρία, επίσης ταχύπνοια, ταχυκαρδία.
• Μεγάλη δόση προκαλεί ακόμα, θορύβους στα αυτιά, κιτρίνισμα στο
πρόσωπο, άνοιγμα (μυδρίαση) των ματιών, παραισθήσεις, έντονη
κινητικότητα, σπασμούς, κρύα πόδια και χέρια, κλονισμό, αμνησία,
αφασία, ακόμα και κώμα
• Άμεσος θάνατος σε πολύ μεγάλες δόσεις από παράλυση των
πνευμόνων.

Χρήση οπιοειδών & ενέσιμη
χρήση ναρκωτικών
•Ηρωίνη
•Μορφίνη
•Οπιούχα παράγωγα

Μέσος χρόνος επιβίωσης
στην ηρωίνη 11 χρόνια
Το ποσοστό μόλυνσης από τον υιό της
ηπατίτιδας C στους χρήστες ενέσιμων
ναρκωτικών ουσιών κυμαίνεται από 50-77%
στις ηλικίες 25-35, ενώ το ποσοστό αυτό
πέφτει στο 25%.
Σημειώνεται ότι όλοι σχεδόν οι τοξικομανείς
χάνουν τους φίλους τους, τις οικογένειες
τους, είναι από ένα σημείο ανίκανοι για
οποιαδήποτε εργασία ενώ η εμπλοκή με την
αστυνομία είναι σχεδόν καθημερινή

Μορφίνη/ Ηρωίνη
•

Κυριότερες χώρες παραγωγής:
Αφγανιστάν, Βιρμανία, Πακιστάν, Λάος

•

Χρόνια χρήση προκαλεί μείωση των εκκρίσεων
εκτός του ιδρώτα, ξηροστομία, δυσλειτουργίες
στο στομάχι, δυσκολία στην ομιλία, διπλωπία,
καρδιακά προβλήματα.

•

Μείωση βάρους, αλλοιώσεις στο χρώμα και στη
ποιότητα του δέρματος, των μαλλιών και των
δοντιών.

•

Μείωση ή και πλήρης διακοπή σεξουαλικής
ορμής.

•

Διάδοση HIV και Ηπατίτιδας με τη χρήση
μολυσμένων συριγγών.

Λοιπές ουσίες που καταναλώνονται
παράνομα

• Φαρμακευτικές ουσίες χωρίς ή με
πλαστή συνταγογράφηση
Ηρεμιστικά , αντικαταθλιπτικά
• Εισπνεόμενα – Πτητικά
Βενζίνη, νέφτι, κόλα, ασετόν , κ.ά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

http://www.kethea.gr/Portals/0/Gallery/Album/113/11_DSC07285.JPG

