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Τι είναι η εξάρτηση;
Εξάρτηση είναι η έντονη και συνεχής ανάγκη του
ατόμου για χρήση μιας ουσίας. Το άτομο όχι μόνο δεν
μπορεί να σταματήσει τη χρήση, αλλά χρειάζεται ολοένα
και περισσότερο να την αυξάνει για να έχει τα ίδια
αποτελέσματα. Η εξάρτηση είναι μια συμπεριφορά που
βλάπτει την υγεία κάποιου ατόμου και περιορίζει την
ελευθερία του αφού όταν κάποιος είναι εξαρτημένος δεν
μπορεί να σκεφτεί καθαρά και να κάνει υγιείς επιλογές.
Υπάρχουν δύο είδη εξάρτησης, η σωματική και η ψυχική.
- Στη σωματική εξάρτηση ο οργανισμός δεν μπορεί να
λειτουργήσει φυσιολογικά χωρίς την ουσία, με αποτέλεσμα
να εκδηλώνεται το στερητικό σύνδρομο, δηλαδή
δυσάρεστα και επώδυνα σωματικά συμπτώματα όταν το
άτομο διακόψει ή μειώσει τη χρήση της ουσίας.
- Στην ψυχική εξάρτηση το άτομο οργανώνει όλη του τη
ζωή γύρω από την ουσία, η οποία γίνεται αυτοσκοπός. Δεν
μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς την ουσία, γιατί
μόνο με αυτή νοιώθει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα.
Όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες προκαλούν ψυχική
εξάρτηση, ενώ σωματική εξάρτηση προκαλούν κάποιες από
αυτές.

Ψυχολογία και εξάρτηση
Η ψυχολογία είναι μια ακαδημαϊκή και
εφαρμοσμένη επιστήμη που ασχολείται με την
επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών κατ' αρχήν των
ανθρώπων .Η ψυχολογία έχει ως άμεσο στόχο την
κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως
άτομα, όσο και ως ομάδες, προσπαθώντας και να εξάγει
γενικές αρχές αλλά και να ερευνήσει ειδικές
περιπτώσεις[ Ένα μεγάλο βάρος των ψυχολογικών
παραγόντων που παίζουν ρόλο στη τοξικοεξάρτηση
βρίσκεται στην παιδική και εφηβική ανάπτυξη του ατόμου,
στις σχέσεις του με άτομα του στενού του κύκλου, και
ιδιαίτερα στο ρόλο που παίζει η οικογένεια στην ανάπτυξη
του ατόμου σε ενήλικα. Όταν η οικογένεια δεν είναι
πρόθυμη να στηρίξει το παιδί, όταν δεν είναι εκεί να του
δώσουν τις απαραίτητες συμβουλές, όταν οι γονείς είναι
υπερβολικά αυστηροί, αλλά και όταν οι γονείς από γονείς
γίνονται τέρατα κακοποιώντας το παιδί τους με διάφορες
μορφές βίας, τότε η ανάπτυξη του παιδιού το ενθαρρύνει
να απομακρυνθεί από την οικογένεια του. Αυτό συμβάλλει
στην ανάπτυξη λανθασμένων μηχανισμών στήριξης και
αντιμετώπισης προβλημάτων όπως είναι η χρήση
ναρκωτικών στα οποία το άτομο βρίσκει διέξοδο στα
καθημερινά συναισθηματικού τύπου προβλήματα όπως η
κατάθλιψη, το άγχος, ενοχή, ανικανότητα, βαρεμάρα, κλπ.

Οι συστηματικές διαγνωστικές μελέτες αναφέρουν ότι
περίπου το 80 % των ασθενών με διάγνωση εξάρτησης
από ναρκωτικά εμφανίζει επίσης ψυχιατρική νοσηρότητα.
Η νοσηρότητα δεν μπορεί να διαγνωσθεί εύκολα και τόσο
οι ψυχιατρικές ομάδες όσο και οι υπηρεσίες θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων συχνά δεν κατορθώνουν να την
εντοπίσουν στους ασθενείς. Τα οξέα ψυχιατρικά σύνδρομα
ενός ασθενούς που εμφανίζει συννοσηρότητα και επιζητεί
θεραπεία απεξάρτησης ερμηνεύονται συχνά εσφαλμένα ως
συμπτώματα που οφείλονται στη χρήση ουσιών ή,
αντίθετα, τα φαινόμενα στέρησης ή τοξίνωσης
ερμηνεύονται εσφαλμένα ως ψυχιατρικές νόσοι. Κατά
συνέπεια, πολλοί εισαχθέντες για θεραπεία που εμφανίζουν
συννοσηρότητα ξεκινούν τη θεραπεία των
ουσιοεξαρτήσεων χωρίς να υποβάλλονται σε θεραπεία για
τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν.

Στερητικό σύνδρομο

Τα συμπτώματα στερητικού συνδρόμου είναι δυσάρεστες
σωματικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα όταν η χρήση
των ουσιών είναι μειωμένη ή ασυνεχής. Αυτά τα
συμπτώματα μπορεί να είναι ναυτία, μυϊκοί πόνοι,
προβλήματα συγκέντρωσης, αϋπνία, άγχος και εφιάλτες.
Αλλά επίσης και άνθρωποι που δεν βιώνουν συμπτώματα
ανοχής και/ή συμπτώματα στερητικού συνδρόμου, μπορεί
να είναι εξαρτημένοι από την ουσία. Κάνουν
επαναλαμβανόμενες και ανεπιτυχείς προσπάθειες να
περιορίσουν ή να ελέγξουν τη χρήση της ουσίας, ή κάνουν
χρήση της ουσίας για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ή σε
μεγαλύτερη ποσότητα απ' ότι αρχικά είχαν σχεδιάσει. Για
να προμηθευτούν την ουσία, να κάνουν χρήση της και να
απαλλαγούν από τις συνέπειές της απαιτείται πολύς χρόνος.
Έτσι, παραμελούν σημαντικές δραστηριότητες όπως την
εργασία, το σχολείο, τις κοινωνικές επαφές ή σταματούν
τελείως αυτές τις δραστηριότητες. Ένα χαρακτηριστικό της
εξάρτησης αποτελεί το να μη μπορεί κανείς να ελέγξει τη
χρήση της ουσίας ή να τη διακόψει. Υπάρχει μια
συγκεκριμένη πίεση, μια σχεδόν ακαταμάχητη ανάγκη να
κάνει χρήση της ουσίας ανάπτυξη της εξάρτησης έχει ως
αποτέλεσμα το σύνδρομο στέρησης σε περίπτωση διακοπής
της χορηγούμενης ουσίας.
Η στέρηση μπορεί να είναι μόνο ψυχολογική στέρηση,
ενδέχεται όμως στην περίπτωση ορισμένων ισχυρών
ναρκωτικών ουσιών όπως της ηρωίνης, η κατάσταση να
περιπλέκεται και από ισχυρή σωματική εξάρτηση που
αναπτύσσεται ταχέως με εμφάνιση επίμονων σωματικών
συμπτωμάτων (π.χ. έντονων πόνων σε όλο το σώμα) στην
περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει στην διάθεσή του την
ψυχοτρόπο ουσία

Πότε γίνεται αντιλυπτεί η εξάρτηση;
Για να μπορεί να οριστεί εάν κάποιος είναι εξαρτημένος, το
άτομο αυτό πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια που έχουν
οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μεταξύ
άλλων.
Οι ακόλουθες είναι καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την
εξάρτηση. Για να θεωρηθεί κάποιος εξαρτημένος αρκεί να
παρουσιάζει μόνο κάποια από τα ακόλουθα:

· Ανοχή (ανάγκη για περαιτέρω αίσθηση των
αποτελεσμάτων)
· Ψυχολογική εξάρτηση (επιθυμία, που ποικίλει από πολύ
μικρή μέχρι πολύ έντονη)
· Συμπτώματα στερητικού συνδρόμου (αποκτά όλους τους
τύπους σωματικών αντιδράσεων μόλις σταματήσει τη
χρήση)
· Χρήση της ουσίας ή υιοθέτηση συγκεκριμένης
συμπεριφοράς για τον περιορισμό των στερητικών
συμπτωμάτων
· Αποτυχημένες προσπάθειες για να ελέγξει τη χρήση ή τη
συμπεριφορά.
· Σπατάλη χρόνου τόσο για την χρήση (ουσιών) ή την
επανάληψη της συμπεριφοράς στην οποία είναι εθισμένος
όσο και κατά την διαδικασία ανάρρωσης.
· Καταστροφικές συνέπειες εξαιτίας της χρήσης τόσο στους
ίδιους τους εθισμένους όσο και στους ανθρώπους του
περιβάλλοντός τους (προβλήματα στη δουλειά ή το
σχολείο, συγκρούσεις με τους ανθρώπους που βρίσκονται
στο κοντινό περιβάλλον, αφιέρωση λιγότερου χρόνου για
χόμπι, ασθένειες κ.λ.π)
· Χρήση ουσιών πιο συχνή και σε μεγαλύτερες δόσεις απ'
ότι σχεδιάζεται.
· Εξακολούθηση της χρήσης ακόμα κι αν το άτομο γνωρίζει
ότι αυτό είναι καταστροφικό για τον εαυτό του.

Μπορείς να θεραπευτείς από μια εξάρτηση
όταν αντιμετωπίζεις άλλα ψυχιατρικά
προβλήματα;
Ναι, μπορείς. Οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι συχνά

έχουν και άλλα ψυχιατρικά προβλήματα. Αυτό αποκαλείται
συννοσηρότητα. Ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα
των ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζεις και την
φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνεις θα διαμορφωθεί ένα
θεραπευτικό πλάνο. Μια εξάρτηση μπορεί να προκαλείται ή
να ενισχύεται από ψυχιατρικά προβλήματα. Για κάποιες
ψυχιατρικές παθήσεις είναι προτιμότερο να εισαχθεί ο
εξαρτημένος σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα παρά σε ένα
κέντρο θεραπείας για εξαρτήσεις

Τι θα έπρεπε να κάνεις εάν φοβάσαι να
παραδεχτείς την εξάρτησή σου;
Είναι δύσκολο να πεις σε άλλους ανθρώπους ότι είσαι
εξαρτημένος, δεν ξέρεις πως θα αντιδράσουν. Έτσι συχνά
το γεγονός αποσιωπάται. Οι περισσότεροι εξαρτημένοι το
κρατούν μυστικό, επειδή δεν θέλουν να σκέφτονται οι
άλλοι αρνητικά γι αυτούς. Θέλεις να σε θεωρούν ένα καλό
άτομο να χαίρεις της εκτίμησής τους και δεν επιθυμείς να
κρίνεσαι αρνητικά. Ωστόσο, το ερώτημα είναι εάν όλοι θα
σκεφτούν αρνητικά σχετικά με σένα όταν τους πεις για την
εξάρτησή σου. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφέρονται και
θέλουν να βοηθήσουν, άλλοι το θεωρούν τιμή τους που
τους εμπιστεύτηκες. Επίσης ο γιατρός σου μπορεί να σου
προσφέρει συγκεκριμένη υποστήριξη. Εάν εξακολουθεί να
είναι δύσκολο για σένα, μπορείς να καλέσεις
συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων για βοήθεια, να
μοιραστείς το πρόβλημά σου και να συζητήσεις γι αυτό πιο
εύκολα. Μπορείς να εισαχθείς σε ένα κέντρο υγείας χωρίς
άλλοι άνθρωποι να το γνωρίζουν. Με τη βοήθεια ενός
θεραπευτή μπορεί αργότερα να παραδεχτείς την εξάρτησή
σου.

Τι μορφή έχει η θεραπεία των προβλημάτων
εξάρτησης;
Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, τα οποία
καθιστούν αδύνατο να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση σ'
αυτή την ερώτηση. Παγκοσμίως, η θεραπεία ενός
εξαρτημένου έχει τη ακόλουθη μορφή: Αρχικά, λαμβάνεται
μια εισαγωγική συνέντευξη. Σ' αυτή τη συζήτηση ο
θεραπευτής προσπαθεί να προσδιορίσει τι συμβαίνει και
εάν πραγματικά υπάρχει μια εξάρτηση. Αυτή η συνέντευξη
συνήθως διαρκεί μια ώρα. Ωστόσο, μερικές φορές
χρειάζονται περισσότερες συνεντεύξεις για να αποκτηθεί
μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των προβλημάτων και του ατόμου.
Μερικές φορές χρειάζεται να γίνουν επιπρόσθετες έρευνες
μετά απ' αυτή τη συζήτηση. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω
ερωτηματολογίων. Παράδειγμα τέτοιου ερωτηματολογίου
αποτελεί το EuropASI που προσδιορίζει τη σοβαρότητα της

εξάρτησης. Με βάση τη εντύπωση που θα διαμορφώσει ο
συνεντευξιαστής και την προτίμηση του εξαρτημένου
καταστρώνεται ένα θεραπευτικό πλάνο. Αυτό το
θεραπευτικό πλάνο περιλαμβάνει δεδομένα που σχετίζονται
με το εξαρτημένο άτομο, τους στόχους της θεραπείας και
διαμέσου ποιών θεραπευτικών διαδικασιών αυτοί οι στόχοι
μπορούν να επιτευχθούν.
Συνήθως, το πρώτο βήμα είναι μια θεραπεία που στοχεύει
στην αποτοξίνωση (μη χρήση) και την ύφεση των
στερητικών συμπτωμάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί σε μια
κλινική ή στο περιβάλλον του σπιτιού, ανάλογα με τα
δεδομένα που σχετίζονται με το άτομο και το περιβάλλον
του. Σ' αυτή τη φάση, ο ειδικός που έχει την ευθύνη της
θεραπείας μπορεί να επιλέξει να δώσει φαρμακευτική
αγωγή για να βοηθήσει τον ασθενή να απαλλαγεί από την
εξάρτηση. Η θεραπεία ωστόσο μπορεί να έχει
διαφορετικούς στόχους. Ένας απ' αυτούς μπορεί να είναι
να περιορίσει τη χρήση της ουσίας και να ελαττώσει τη
βλάβη που προκαλείται στο σώμα, αλλά συνήθως ο στόχος
είναι η ολοκληρωτική αποτοξίνωση. Η στάση του
εξαρτημένου παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη θεραπευτική
διαδικασία: εάν αυτός ή αυτή δε συμφωνεί με την πρόταση,
αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Σήμερα, πιστεύεται όλο και περισσότερο ότι οι εξαρτημένοι
για πολύ καιρό ωφελούνται περισσότερο από την
σταθεροποίηση της εξάρτησης παρά από την προσπάθεια
ολικής απεξάρτησής τους.
Μετά απ' αυτό, θα τεθούν άλλοι θεραπευτικοί στόχοι, όπως
για παράδειγμα το να προληφθεί ή να περιοριστεί μια
υποτροπή και να βελτιωθεί η ψυχική και κοινωνική
κατάσταση του ατόμου. Με βάση τη φύση των
προβλημάτων αυτό μπορεί να γίνει σε ένα κέντρο
αποκατάστασης (κλινική) ή στο περιβάλλον του σπιτιού,
περίπτωση κατά την οποία ο ασθενής εισέρχεται στη
θεραπεία τις καθημερινές ή λίγες μέρες την εβδομάδα.

Υπάρχουν ναρκωτικά που δεν προκαλούν
εξάρτηση;
ΟΧΙ. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά που δεν προκαλούν
εξάρτηση. Ο κίνδυνος της εξάρτησης είναι κάτι δεδομένο
για όλες τις ουσίες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για αλκοόλ,
έκσταση ή ηρωίνη. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν η
ουσία καπνίζεται, εισπνέεται ή λαμβάνεται ενδοφλέβια,
επειδή η επίδρασή της στο σώμα γίνεται αισθητή πολύ
γρήγορα και πολύ έντονα. Καθώς όμως η επίδραση αυτή
δεν διαρκεί πολύ, ο χρήστης ίσως θελήσει να ξανακάνει
χρήση αμέσως μετά χάνοντας, έτσι, εύκολα τον έλεγχο.

Γιατί κάποιος έχει ανάγκη να εξαρτηθεί από
κάτι;
Γιατί νομίζει ότι δεν μπορεί να βρει άλλες
λύσεις στα προβλήματα και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει
Γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει ουσιαστικά
με τους γύρω του
Γιατί δεν ασχολείται με πράγματα και
δραστηριότητες που τον κάνουν να νιώθει καλά
Γιατί είναι αδύναμος να αντισταθεί στις πιέσεις
που δέχεται
Γιατί δεν υπάρχουν στο περιβάλλον που ζει
διέξοδοι, δημιουργικά ερεθίσματα και
δραστηριότητες
Όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όμως δεν
αντιμετωπίζουν όλοι τις δυσκολίες αυτές με τον
ίδιο τρόπο.
Κάποιοι επιλέγουν να ξεπεράσουν τα
προβλήματα τους με το να εξαρτηθούν από
κάποια ουσία ή κατάσταση, ενώ κάποιοι άλλοι
βρίσκουν άλλους τρόπους πιο δημιουργικούς.
Οι επιλογές ενός ατόμου εξαρτώνται από την
προσωπικότητά του και το πόσο δυνατός είναι
να αντιστέκεται στις πιέσεις που δέχεται.

Στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας
συμβάλουν η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες

και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο
οποίο ζούμε.

Η πρόκληση εξάρτησης αποτελεί συχνά τον βασικό στόχο
των εμπλεκομένων στην πώληση των προϊόντων αυτών με
την δωρεάν διάθεση των πρώτων δόσεων στους
ανυποψίαστους χρήστες.
Η ανοχή είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός
συνηθίζει την ουσία με αποτέλεσμα οι ψυχοτρόπες
δράσεις της ουσίας να επιτυγχάνονται μόνο με
μεγαλύτερες δόσεις. Το πρόβλημα της ανάπτυξης ανοχής
μπορεί να είναι σημαντικό πρόβλημα που προκαλεί ταχέως
θανάτους από υπερβολική δόση όπως συμβαίνει με την
ηρωίνη.
Η ποσότητα που απαιτείται για να προκληθεί εθισμός στην
χρησιμοποιούμενη ουσία εξαρτάται τόσο από την ουσία
όσο και από την ιδιοσυγκρασία του χρήστη και για αυτό
δεν δύναται να καθοριστεί ιατρικώς μία γενική «ασφαλής,
μη εθιστική» δόση.

Η εξάρτηση στα ναρκωτικά οφείλεται σε
εγκεφαλική ανωμαλία;

Η εξάρτηση στα ναρκωτικά ίσως οφείλεται σε μια ανωμαλία
του εγκεφάλου, υποστηρίζει μια νέα μελέτη. Οι ερευνητές
εντόπισαν για πρώτη φορά στον εγκέφαλο εθελοντών
συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις οι οποίες ενδέχεται να
ευθύνονται, τουλάχιστον εν μέρει, για τη ροπή όσων τις
φέρουν προς την εξάρτηση από ουσίες. Καθώς αυτές
εντοπίσθηκαν και στα «καθαρά» από ουσίες αδέλφια τους,
οι ειδικοί θεωρούν ότι ο κληρονομικός παράγοντας παίζει
μάλλον σημαντικό ρόλο. Το γεγονός όμως ότι τα αδέλφια
αυτά δεν ήταν εξαρτημένα προσφέρει, όπως τονίζουν,
ελπίδα για την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων
καταπολέμησης του προβλήματος. Το γεγονός ότι οι ίδιες
ανωμαλίες παρατηρήθηκαν και στον εγκέφαλο των
αδελφών που δεν είχαν ποτέ εξάρτηση από τα ναρκωτικά
υποδηλώνει ωστόσο ότι αυτή η «κατασκευή» προδιάθεση

δεν είναι απαραιτήτως καταδικαστική. Τόσο οι ειδικοί που
διεξήγαγαν τη μελέτη όσο και ανεξάρτητοι επιστήμονες
σημειώνουν ότι μελετώντας την «πορεία» των
εξαρτημένων και των μη εξαρτημένων αδελφών τους
μπορούμε ίσως να οδηγηθούμε σε καλύτερες μεθόδους
αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών.

Κάποιοι από τους παράγοντες κινδύνου είναι εξάρτησης
μιας ουσίας είναι:

Θετικές στάσεις, αντιλήψεις για τη χρήση ουσιών

Αυταρχικοί ή υπερεπιτρεπτικοί γονείς

Δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ των μελών της
οικογένειας

Συναισθηματική παραμέληση ή κακοποίηση

Η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες
οικογενειακές συγκρούσεις

Η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς

Οι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες

Σχολική αποτυχία

Χρήση ουσιών από φίλους / παρέα

Kάποιοι από τους επιβαρυντικούς
παράγοντες













Η ανοχή ως προς τη χρήση ουσιών
Η διαθεσιμότητα των ουσιών
Ο κοινωνικός αποκλεισμός
Η αποξένωση
Η έλλειψη υποστηρικτικών κοινωνικών δομών
Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής
Η πίεση, το άγχος
Η έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής απασχόλησης
Η παρέα με χρήστες ουσιών
Το χαοτικό οικογενειακό περιβάλλον
Η χρήση και κατάχρηση ουσιών από τους γονείς
Η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια

Η βία, η παραμέληση, οι υπέρμετρες οικογενειακές
συγκρούσεις

Η αναποτελεσματική επίβλεψη από τους γονείς

Οι υπέρμετρες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες

Ο ψυχικός πόνος

Η μοναξιά

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση

Η έλλειψη ορίων

Η αβεβαιότητα ως προς αξίες, στόχους,προτεραιότητες

Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής (λήψης αποφάσεων,
αυτοελέγχου, υπευθυνότητας, αντίστασης, διεκδίκησης κ.α.)

Η έλλειψη επικοινωνίας

Η αδυναμία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και
ματαιώσεων

Η ασυγκράτητη παρορμητικότητα

Η ανία, η πλήξη

Η αναζήτηση διαρκούς ευτυχίας και ευχαρίστησης

Η αρχική χρήση ουσιών κατά την προεφηβεία

Η σχολική αποτυχία σε σταθερή βάση

Η πρόωρη αντικοινωνική συμπεριφορά


Kάποιοι προστατευτικοί παράγοντες
Προσωπικές δεξιότητες του ατόμου
(αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος,
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση έντονων
συναισθημάτων, στοχοθέτηση, κλπ)

Κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου (επικοινωνία,
συνεργασία, αντίσταση, υπευθυνότητα, επίλυση
προβλημάτων, κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων,
κοινωνική ευαισθησία κλπ)

Ασφάλεια και σταθερότητα

Συναισθηματική σταθερότητα

Ενήλικες και συνομήλικοι φίλοι: θετικά πρότυπα ζωής

Σταθεροί οικογενειακοί δεσμοί

Υποστηρικτικά δίκτυα γύρω από το άτομο και την
οικογένεια




Ύπαρξη στόχων και ιδανικών που δίνουν όραμα για τη

ζωή
Ισχυροί δεσμοί με τους θεσμούς κοινωνικοποίησης,
όπως η οικογένεια, το σχολείο

Δυνατότητες ένταξης και ενσωμάτωσης

Δέσμευση στο σχολείο

Σχολική επιτυχία και συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα

Ευκαιρίες για συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες
της τοπικής κοινότητας

Οικονομική και κοινωνική σταθερότητα

Μειωμένη πρόσβαση στις ουσίες


Η λειτουργία των εξαρτιογόνων ουσιών
Η λειτουργία ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
στηρίζεται στην αποµίµηση µιας λειτουργίας του
οργανισµού που παρέχει απόλαυση και ανακούφιση. Όταν
συµβαίνει αυτό, ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται την
ικανοποίηση της λειτουργίας και σταµατά να παράγει τη
δική του φυσιολογική ανακούφιση. Το πρόβληµα είναι
πως αυτή η πλαστή λειτουργία διαρκεί όσο διάστηµα η
ουσία ρέει στις φλέβες του χρήστη. Όταν εξασθενίσει η
δράση της, χρειάζεται νέα δόση για να συνεχίσει να
ικανοποιείται η λειτουργία. Ο εγκέφαλος είναι ανίκανος να
αρχίσει αµέσως την παραγωγή της φυσικής απόλαυσης και
ανακούφισης και έτσι ο χρήστης, νιώθοντας τον
επερχόµενο αναπόφεκτο πόνο να γίνεται όλο και πιο
έντονος, θα κάνει τα πάντα για να πάρει το προσωρινό

αναπλήρωµα. Για το εξαρτηµένο άτοµο η αναπλήρωση
αυτού του αποθέµατος µπορεί να καταλήξει το πιο
σηµαντικό πράγµα στη ζωή του. Αυτές οι ουσίες,
δεδοµένης της πλήρους αφοσίωσης του εξαρτηµένου
ατόµου, θα παρέχουν προσωρινή ανακούφιση, και ο
εφοδιασµός εξαρτάται από το χρήστη. Αυτές οι ουσίες
έχουν την ικανότητα να γίνονται κυρίαρχοι της ζωής του
χρήστη.

Εξαρτηογόνες ουσίες με συνεχή χρήση

Αυτές οι ουσίες έχουν την ιδιότητα να προκαλέσουν την
ίδια κατάσταση µε τις πολύ εξαρτησιογόνες ουσίες, µόνο
που απαιτείται η χρήση τους για αρκετό χρονικό διάστηµα
για να έχουν την ίδια επίδραση. Μια πολύ εξαρτησιογόνα
ουσία µπορεί να κυριαρχήσει στη ζωή του χρήστη γρήγορα
µε λίγες φορές χρήσης. Αυτές οι ουσίες διαβρώνουν το
χρήστη σταδιακά, αφού απαιτούνται καθηµερινές δόσεις
για να κυριαρχήσουν τελικά.

Η Συμπεριφορά των εξαρτημένων
Οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από τις εθιστικές τους
συμπεριφορές επιδιώκουν μόνο ένα πράγμα,
την αδιάκοπη ευχαρίστηση. Δεν αντιλαμβάνοντια το όριο
του κορεσμού, καθώς ο εγκέφαλός τους
λειτουργεί παράγοντας και αναζητώντας συνεχώς τη
νευροδιαβιβαστική ουσία ντοπαμίνη, υπεύθυνη για τα
συναισθήματα χαράς και ευφορίας. Ο συναισθηματικά
και εσωτερικά εξαρτημένος άνθρωπος αρνείται
τον κορεσμό.

Υπάρχουν στάδια στη χρήση, κατάχρηση
και εξάρτηση από ουσίες;
Η πορεία ενός ατόμου προς την εξάρτηση περιλαμβάνει
τέσσερα βασικά στάδια. Η πορεία αυτή δεν είναι
προδιαγεγραμμένη ή δεδομένη. Το άτομο μπορεί να
σταματήσει αυτή την εξέλιξη σε κάθε ένα από τα στάδια
που αναφέρονται στη συνέχεια, ιδιαίτερα αν λάβει
υποστήριξη.

Πειραματισμός
Η χρήση γίνεται μαζί με άλλους ή μόνος. Συνήθως, όμως,
η ουσία προσφέρεται από άλλους. Η περιέργεια και η πίεση
της ομάδας λειτουργούν ενισχυτικά σ’ αυτή τη φάση.
Τομείς, όπως η εργασία, το σχολείο, η υγεία, τα
οικονομικά, δεν επηρεάζονται. Το να δοκιμάσει κάποιος δεν
σημαίνει ότι θα εξαρτηθεί. Όλοι, όμως, οι εξαρτημένοι
ξεκίνησαν από μια δοκιμή.

Ενεργή αναζήτηση
Μιλάμε πια για συναναστροφή με χρήστες ουσιών και
αναζήτηση της ουσίας με στόχο την αλλαγή της διάθεσης.
Αρχίζουν να φαίνονται μικρές επιπτώσεις στα οικονομικά
αλλά και σε τομείς όπως η
εργασία και η υγεία. Σημειώνεται αλλαγή στις παρέες και
πιθανά στις σχολικές επιδόσεις.

Ενασχόληση
Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της χρήσης. Η ψυχική ή
και η σωματική εξάρτηση κάνουν την εμφάνισή τους.
Άμεσες είναι οι επιπτώσεις στα οικονομικά. Παρουσιάζονται
προβλήματα διατροφής και διαταραχές στον ύπνο. Το
άτομο θέτει τη ζωή του σε πολλούς κινδύνους
(ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, τροχαία ατυχήματα). Το άτομο
που κάνει χρήση χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και χαμηλή
απόδοση σε ό,τι σχετίζεται με την οικογένεια, την εργασία,
ή το σχολείο. Οι σχέσεις με τους γύρω του
διαταράσσονται, το άτομο αρχίζει να απομονώνεται.

Εξάρτηση
Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Οι
φίλοι είναι κυρίως χρήστες. Βρίσκεται σε μεγαλύτερο
κίνδυνο για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και
νομικά προβλήματα. Κάνει χρήση μόνος του και παίρνει
υψηλές δόσεις. Είναι πολλά πλέον τα συμπτώματα στην
υγεία (σωματική - διανοητική - ψυχική - κοινωνική). Τα
περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς αυτή την επιλογή
ζωής. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και νέοι που
καταλήγουν σ’ αυτή την επιλογή, αποκτώντας έτσι
σταδιακά σοβαρά και μεγάλα προβλήματα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η δουλειά με τα μέλη
της οικογένειας ενός χρήστη ουσιών στην
προσπάθεια απεξάρτησης και επανένταξής του;
Η παράλληλη εργασία με τα μέλη της οικογένειας του
χρήστη σε μια ομαδική θεραπευτική διαδικασία μπορεί να
λειτουργήσει:
1. Στη γνώση και επεξεργασία του προβλήματος από τη
οικογένεια.
2. Τη συναισθηματική αποφόρτιση.
3. Τη μείωση της αίσθησης της μοναδικότητας του
προβλήματος.
4. Την αλλαγή του κώδικα επικοινωνίας στην οικογένεια.
5. Την προετοιμασία υποδοχής του ατόμου από το
θεραπευτικό πρόγραμμα στην οικογένεια.

Θα πρέπει ένας εξαρτημένος να αντιμετωπίσει
την εξάρτηση οικειοθελώς ή και παρά τη
θέλησή του;
Ένας εξαρτημένος θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να
αντιμετωπίσει την εξάρτηση οικειοθελώς. Η ακούσια
θεραπεία επειδή δεν υποστηρίζεται από τον εθισμένο και
συχνά στερείται κινήτρου, καθιστά την πιθανότητα της
υποτροπής μεγαλύτερη. Στην Ολλανδία, ένας εξαρτημένος
μπορεί να θεραπευτεί παρά τη θέλησή του μόνο εάν είναι
επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον και
ειδικά όταν αντιμετωπίζει προβλήματα με την αστυνομία.
Εκτός από την εξάρτησή τους, πολλοί άνθρωποι που είναι
εθισμένοι σε μια ουσία ή συμπεριφορά, υποφέρουν και από
άλλα είδη ασθενειών ή ψυχιατρικών διαταραχών. Αυτή η
ομάδα εξαρτημένων χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα και
ένα κατάλληλο περιβάλλον για να μείνουν. Η
«επιβεβλημένη» θεραπεία εφαρμόζεται ενώ ο πάσχων
βρίσκεται σε περιορισμό αλλά καταλήγει να μην είναι μια
ανθεκτική λύση στο χρόνο. Ωστόσο, το πλεονέκτημα της
οικειοθελούς θεραπείας συγκρινόμενη με την ακούσια δεν

έχει αποδειχτεί. Για πολύ καιρό θεωρούνταν ότι μόνο η
οικειοθελής θεραπεία ήταν χρήσιμη, αλλά σήμερα η
ακούσια θεραπεία μελετάται όλο και περισσότερο.

Γιατί παίρνουν οι άνθρωποι ναρκωτικά;
Πολλοί λόγοι έχουν προταθεί για να εξηγήσουν γιατί οι
άνθρωποι παίρνουν ναρκωτικά και γιατί μερικοί χρήστες
εξαρτώνται από αυτά. Οι περισσότερες θεωρίες για τις
αιτίες της χρήσης ή της εξάρτησης από τα ναρκωτικά
βασίζονται σε περιγραφές των ίδιων των χρηστών.
Υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά αυτών
των ατόμων, πριν εμπλακούν με τα ναρκωτικά. Παρ’ όλα
αυτά, είναι μάλλον απίθανο να οφείλεται είτε η χρήση των
ναρκωτικών είτε η εξάρτηση από αυτά σε έναν και μόνο
παράγοντα. Φαίνεται ότι η χρήση ναρκωτικών γενικά είναι
το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο
ναρκωτικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου και
του περιβάλλοντός του. Στη συνέχεια (σειρά είναι τυχαία)
αναφέρονται κάποιοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι
παίρνουν ουσίες (συμπεριλαμβανομένων του αλκοόλ και
του καπνού). Ο ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος του
ανθρώπου είναι πολύπλευρος. ανάλογα με τις εμπειρίες
του & τα βιώματά του ο άνθρωπος διαμορφώνει το
χαρακτήρα του. Χαρακτήρες αδύναμοι και χαρακτήρες
δυνατοί, με αμυντικούς μηχανισμούς για τις δυσκολίες ή
εύθραυστες προσωπικότητες. Σε μια δύσκολη στιγμή, σε
μια στιγμή αδυναμίας που ο άνθρωπος δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει
και
να
την
ελέγξει
λειτουργεί

αυτοκαταστροφικά με ακραίες συμπεριφορές. Ένας δρόμος
σε περιπτώσεις αυτοκαταστροφής είναι και ο δρόμος των
ναρκωτικών. Ο άνθρωπος προσπαθώντας να απαλύνει τον
πόνο του μπαίνει σε αυτήν την οδυνηρή κατάσταση και
γίνεται άλλος ένας χρήστης που θα καταλήξει σίγουρα στο
θάνατο. Ένας ακόμη λόγος μπορεί να είναι και η περιέργεια
προς τον άγνωστο αυτό κόσμο. Η αδυναμία για αντίσταση
στον πειρασμό και φυσικά η τάση της μαζοποίησης. Για
παράδειγμα κάποιος που η παρέα ή ο κύκλος του κάνουν
χρήση ναρκωτικών για να μη νιώθει περιθωριοποιημένος,
ακολουθεί και αυτός τον ίδιο δρόμο δηλαδή το δρόμο του
λευκού θανάτου.. Στη σημερινή εποχή όλο και
περισσότεροι ευαίσθητοι νέοι αναζητούν την ευτυχία σε
διάφορους επικίνδυνους χώρους όπως είναι τα ναρκωτικά.
Οι περισσότεροι νέοι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών ή
από απλή περιέργεια ή για να φανούν ανώτεροι και
τολμηροί από κάποιους συνομήλικούς τους. Κατά τη γνώμη
μου το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων που πέφτουν
θύματα ναρκωτικών είναι παιδιά που νιώθουν μοναξιά, που
έχουν ζήσει διάφορες άσχημες καταστάσεις, που έχουν
υποστεί διάφορες κακοποιήσεις. Τα αίτια που κάποιοι νέοι
& νέες καταλήγουν στα ναρκωτικά είναι πολλά. Λόγου
χάριν, παιδιά πλουσίων οικογενειών που τους παρέχονται
τα πάντα παρά ταύτα δεν βρίσκουν την ευτυχία και
αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει, αυτό το κάτι το
αναζητούν στον ψεύτικο παράδεισο των ναρκωτικών.
Άλλοι νέοι πιστεύουν ότι η λύση των διαφόρων
προβλημάτων τους όπως προσωπικών, οικογενειακών,
επαγγελματικών, συναισθηματικών βρίσκεται στον τεχνητό
παράδεισο των ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά προφέρουν
ψεύτικες λύσεις στα αληθινά προβλήματα μας και
προσωρινές ευχαριστήσεις & ψευδαισθήσεις. Η λύση των
προβλημάτων μας βρίσκεται στο να καταλάβουμε ποιό
είναι το νόημα της ζωής μας. Πολλοί νέοι οδηγούνται στα
ναρκωτικά επειδή πιστεύουν ότι θα βρούν το νόημα της
ζωής και θα πραγματοποιήσουν τη μεγάλη φυγή. Η
πραγματικότητα όμως είναι ότι τα ναρκωτικά δεν
προσφέρουν λύση στα προβλήματά μας αλλά μας οδηγούν
σε αδιέξοδα και σε άλυτα προβλήματα. Μας καταστρέφουν
σωματικά και ψυχικά, διαλύεται η οικογένειά μας και ο
κοινωνικός ιστός. Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν

τους νέους στα ναρκωτικά είναι η
απογοήτευση από την κοινωνία και από τους
ανθρώπους γενικότερα.

Γενετικοί
Η χρήση ψυχοδραστικών ναρκωτικών είναι παγκόσμια, με
τη μια ή την άλλη μορφή, και η ιστορία της φτάνει μέχρι
πολύ παλιά, στις απαρχές της εμφάνισης του ανθρώπου και
πέρα από αυτήν. Υπάρχουν άφθονα παραδείγματα ζώων
που αναζητούν τις επιδράσεις των ναρκωτικών. Στο
εργαστήριο, οι πίθηκοι θα πατήσουν το μοχλό για την
κοκαΐνη, προτιμώντας τον από εκείνον του φαγητού. Οι
γάτες τρελαίνονται από το φυτό κάτνιπ ή νεπέτα η
γατόφιλη (Nepeta cataria) και ο αφρικανικός ελέφαντας θα
ταξιδέψει χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να μεθύσει με τον
καρπό ενός συγκεκριμένου δέντρου, που έχει υποστεί
ζύμωση. Τίποτε στη φύση δεν είναι τυχαίο, όμως δεν έχει
ακόμα διατυπωθεί η θεωρία που εξηγεί γιατί αντιδρούμε
στα ναρκωτικά με το συγκεκριμένο τρόπο.
Όσον αφορά ξεχωριστές περιπτώσεις και όχι ολόκληρα
είδη, η έρευνα πάνω σε ζώα έχει δείξει ότι μερικές φορές
υπάρχει μια γενετική προδιάθεση για την χρήση ορισμένων
ουσιών. Ολοένα και περισσότερα στοιχεία συνηγορούν
υπέρ του ότι κληρονομικοί παράγοντες μπορούν να
προδιαθέσουν κάποιους ανθρώπους να αναπτύξουν
προβλήματα σχετικά με το αλκοόλ. Τέτοιοι παράγοντες
αλληλεπιδρούν με τη διαθεσιμότητα, τον κοινωνικό
περίγυρο και άλλους σημαντικούς παράγοντες.Ο ψυχικός
και συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου είναι
πολύπλευρος. ανάλογα με τις εμπειρίες του & τα βιώματά

του ο άνθρωπος διαμορφώνει το χαρακτήρα του.
Χαρακτήρες αδύναμοι και χαρακτήρες δυνατοί, με
αμυντικούς μηχανισμούς για τις δυσκολίες ή εύθραυστες
προσωπικότητες. Σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή
αδυναμίας που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και
να την ελέγξει λειτουργεί αυτοκαταστροφικά με ακραίες
συμπεριφορές.
Ένας
δρόμος
σε
περιπτώσεις
αυτοκαταστροφής είναι και ο δρόμος των ναρκωτικών. Ο
άνθρωπος προσπαθώντας να απαλύνει τον πόνο του
μπαίνει σε αυτήν την οδυνηρή κατάσταση και γίνεται άλλος
ένας χρήστης που θα καταλήξει σίγουρα στο θάνατο. Ένας
ακόμη λόγος μπορεί να είναι και η περιέργεια προς τον
άγνωστο αυτό κόσμο. Η αδυναμία για αντίσταση στον
πειρασμό και φυσικά η τάση της μαζοποίησης. Για
παράδειγμα κάποιος που η παρέα ή ο κύκλος του κάνουν
χρήση ναρκωτικών για να μη νιώθει περιθωριοποιημένος,
ακολουθεί και αυτός τον ίδιο δρόμο δηλαδή το δρόμο του
λευκού θανάτου..

Διασκέδαση
Οι ουσίες μπορεί να είναι συναρπαστικές για κάποιους,
καθώς προσφέρουν ένα προσιτό και συχνά αξιόπιστο μέσο
για την απόκτηση «απολαυστικών» εμπειριών. Όποιος
αμφιβάλλει για αυτό θα πρέπει να θυμηθεί ότι οι
περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούν ουσίες (αλκοόλ,
καπνό, καφέ) και προφανώς δέχονται άκριτα ότι μια τέτοια
χρήση είναι πολύτιμη. Οι χρήστες ουσιών ομολογούν ότι
παίρνουν ουσίες κυρίως επειδή τους αρέσει. Εξ’ ορισμού, οι
ουσίες τροποποιούν την ψυχική κατάσταση του χρήση –
επιβραδύνοντας, επιταχύνοντας ή διαστρεβλώνοντας την
αντίληψη - και πολλές αυτοβιογραφικές καταγραφές

χρήσης ουσιών τονίζουν τη γοητεία ακριβώς αυτών των
επιδράσεων.

Αυτοκαταστροφική ριψοκίνδυνη συμπεριφορά
Οι προφανείς κίνδυνοι από την κατάχρηση ή την
υπερβολική χρήση ουσιών έχουν οδηγήσει στην υπόθεση
ότι
μερικές
φορές
η
χρήση
παρακινείται
από
αυτοκαταστροφικές τάσεις. Η εξάρτηση από το αλκοόλ, για
παράδειγμα, έχει χαρακτηριστεί «χρόνια αυτοκτονία». Έχει
παρατηρηθεί συχνά ότι οι χρόνιοι χρήστες ουσιών
εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και μερικές φορές έχουν
έντονα αισθήματα επιθετικότητας απέναντι στον εαυτό
τους.

Πίεση/προτιμήσεις συνομηλίκων
Οι πρώτοι πειραματισμοί με τις ουσίες συχνά εντοπίζονται
στην εφηβεία. Τότε αυξάνεται η περιέργεια των νέων για
τον κόσμο γύρω τους και συχνά ψάχνουν για τρόπους
αντίδρασης προς τη γονεϊκή εξουσία. Κατά παράδοξο
τρόπο οι νέοι, ενώ από τη μία επαναστατούν, από την άλλη
θέλουν και να προσαρμόζονται στην ομάδα των
συνομηλίκων τους. Έτσι συχνά εξωθούνται στο να
δοκιμάσουν ουσίες από το φόβο μήπως «μείνουν στην
απέξω». Ενώ η παραπάνω θεωρία ίσως ταιριάζει με τις
απόψεις κάποιων γονέων, που θεωρούν ότι το παιδί τους
δε θα είχε δοκιμάσει διαφορετικά κάτι τόσο επικίνδυνο, η
πραγματικότητα είναι συχνά πιο σύνθετη. Είναι πολύ
πιθανό να υπάρχουν νέοι που δοκιμάζουν ουσίες κάτω από
αυτές τις συνθήκες, όμως κατά κύριο λόγο οι νέοι
άνθρωποι επιλέγουν τους φίλους με τους οποίους θέλουν
να κάνουν παρέα. Εάν ένας νέος γίνει συστηματικός
χρήστης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτός ο νέος ή η νέα έχει
διαλέξει να ανήκει σε μια ομάδα συνομηλίκων που
μοιράζονται αυτή τη δραστηριότητα.

Περιβάλλον
Η χρήση ουσιών γίνεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας
και η οικονομική άνεση δεν αποτρέπει το πρόβλημα, εάν

υπάρχει έλλειψη συναισθηματικής στήριξης και αρμονικής
συνύπαρξης με την οικογένεια. Παρ’ όλα αυτά, σε γενικές
γραμμές, τα πιο σοβαρά προβλήματα ουσιών είναι πιθανό
να συνδέονται με την φτώχεια και τη στέρηση σε κοινωνίες
με υψηλά επίπεδα ανεργίας και με μια ολόκληρη σειρά
κοινωνικής και οικονομικής δυσπραγίας. 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. Αυτός είναι ο λόγος
που η «οικονομία των ναρκωτικών» συχνά επικρατεί εκεί
όπου οι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί έχουν
αποτύχει στην τοπική κοινότητα.Θεωρείται δεδομένο ότι τα
χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, μέσα στην οποία το άτομο
εξελίσσεται, έχουν σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική
ανάπτυξη, στη διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας,
στο σχηματισμό του προσωπικού συστήματος αξιών και την
κοινωνική προσαρμογή. Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη
κοινωνική ομάδα στην οποία συμμετέχει το άτομο και ασκεί
καθοριστικές επιρροές στην ανάπτυξη και την ψυχική του
υγεία. Μέσα στη γενικότερη εξασθένιση θεσμών και αξιών
στη σύγχρονη κοινωνία, η οικογένεια σήμερα παύει να
λειτουργεί για το παιδί σαν ο κύριος πάροχος θετικών
προτύπων
μίμησης.
Η
αγωνία
των
γονέων
να
ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές απαιτήσεις της εποχής,
τους
απομακρύνει
από
τον
εκπαιδευτικό
και
κοινωνικοποιητικό ρόλο τους, έτσι ώστε το παιδί να
βρίσκεται σε μια "μετέωρη" θέση που του προκαλεί έντονο
άγχος, συγκρουόμενα συναισθήματα, ανασφάλεια και
δυσκολία να ανταποκριθεί στην κοινωνική του ανάπτυξη
και προσαρμογή. Η εξασθένιση των διαπροσωπικών
σχέσεων
μέσα
στην
οικογένεια,
η
έλλειψη
παρακολούθησης και εποπτείας του παιδιού, η έλλειψη
ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητές του, η υπερβολική
αυστηρότητα
ή
η
υπερβολική
παραχωρητικότητα,
λειτουργούν αρνητικά πάνω στην ανάπτυξη του παιδιού
και οπωσδήποτε ενθαρρύνουν την απομάκρυνσή του από
την οικογένεια και τη δημιουργία δεσμών με συνομηλίκους.
Έτσι η σχέση με τους γονείς παύει να είναι αποτελεσματική

και καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά και τις επιλογές
του παιδιού, αποκτούν οι φίλοι και οι συνομήλικοι. Η
συναναστροφή με συνομηλίκους είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Οι νέοι δεν
αποτελούν αδύναμους παθητικούς δέκτες των πιέσεων των
συνομηλίκων τους αλλά συμμετέχουν ενεργά στη
δημιουργία και τη διατήρηση μιας σχέσης. Η επιλογή
φαίνεται να ασκεί καθοριστικό ρόλο σε μια φιλία και η
εκπαίδευση ενός ατόμου σε αξίες, το οδηγεί σε σωστές
επιλογές και αυξημένες αντιστάσεις σε κάθε τύπο
παραβατικής συμπεριφοράς. Η πιθανότητα ενός νέου να
κάνει χρήση ναρκωτικών προκειμένου να μιμηθεί τους
φίλους του ή από περιέργεια, φαίνεται να συμπιέζεται
ουσιαστικά από ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον αφού
η γονική επίδραση είναι και πιο πρόωρη και διαρκέστερη σε
σχέση με μια φιλία. Έτσι θετικά πρότυπα στην οικογένεια
οδηγούν σε σωστές επιλογές φίλων που βοηθούν στην
κοινωνική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα απομακρύνουν από
διαταραγμένες και προβληματικές συμπεριφορές, όπως η
χρήση ναρκωτικών. Μπορεί η οικογένεια να αναδεικνύεται
σαν ο πλέον καθοριστικός παράγοντας που θα θωρακίσει ή
θα αποδυναμώσει ένα άτομο, σε σχέση με την πιθανότητα
της εμπλοκής του στα ναρκωτικά, δε μπορεί όμως να μη
συμπεριληφθούν στα αίτια κοινωνικού χαρακτήρα, άλλοι
γενικότεροι παράγοντες. Έτσι ο προσανατολισμός και η
φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος προς την
κατεύθυνση της συσσώρευσης γνώσης και την πίεση για
υψηλές επιδόσεις, οδηγεί σε διάσταση μεταξύ του
περιεχομένου
της
γνώσης
και
της
κοινωνικής
πραγματικότητας, γεγονός που προκαλεί στα παιδιά
αντιφάσεις, απογοητεύσεις και αμφισβήτηση για την
κοινωνία και τα ιδανικά της. Ο υπερκαταναλωτισμός, η
διαφήμιση και τα Μ.Μ.Ε., δημιουργούν πολλές φορές
αρνητικά πρότυπα για τους νέους και τους φέρνουν σε
ρήξη με την καθημερινή πραγματικότητα η οποία
παρουσιάζεται συχνά ωραιοποιημένη και φυσικά μακριά
από τις καθημερινές πραγματικές εμπειρίες. Τέλος στα
χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας, όπως αυτή
εξελίσσεται
μέσα
στην
πραγματικότητα
της
παγκοσμιοποίησης, οι μετακινήσεις πληθυσμών που
οδηγούν στην εμφάνιση μειονοτικών ομάδων που

αναζητούν την πολιτιστική και προσωπική τους ταυτότητα
καθώς και η υιοθέτηση του αστικοποιημένου τρόπου ζωής
επιβαρύνουν την ψυχική υγεία, δυσκολεύουν την
κοινωνική προσαρμογή και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε
αντικοινωνικές και παραβατικές δραστηριότητες εν γένει. Ο
ρόλος τους σαν αιτίες που οδηγούν στη χρήση των
ναρκωτικών, πρέπει να μελετηθεί και να ληφθεί σοβαρά
υπ' όψιν στην προσπάθεια της καταπολέμησης της χρήσης
και διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ατομικοί παράγοντες.
Οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και η παρουσία
διάφορων προβλημάτων, οδηγούν συχνά σε
συναισθηματική αστάθεια και ευνοούν τον πειραματισμό με
τοξικές ουσίες. Κατά τη χρονική περίοδο της εφηβείας
σημαντικές αναπτυξιακές αλλαγές συμβαίνουν ενώ
ταυτόχρονα μια πληθώρα νέων ερεθισμάτων και προτύπων
αποτελούν καθημερινές προσλαμβάνουσες, τις οποίες ο
έφηβος πρέπει να επεξεργαστεί προκειμένου να
διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα. Μέσα από
αυτή την αναζήτηση, προσπαθεί να καταλάβει τις
δυνατότητες και αδυναμίες του, τις επιθυμίες και τους
σκοπούς του. Αυτή η προσπάθεια συνοδεύεται από έντονη
συναισθηματική φόρτιση, προβληματισμούς, διλήμματα και
επιθυμία διερεύνησης των εμπειριών του μέσα από τον
πειραματισμό με νέες καταστάσεις και νέες μορφές
συμπεριφοράς. Η κοινωνικοποίηση που συντελείται,
αυξάνει την τάση για ανεξαρτησία από την οικογένεια
προκειμένου να ορίσει την αυτονομία του. Έτσι οι σχέσεις
με την οικογένεια συχνά αποσταθεροποιούνται και μπορεί
να υπάρξουν συγκρούσεις και ρήξεις. Η ψυχική κατάσταση
επιβαρύνεται και η προσπάθεια για κοινωνική αποδοχή και
καταξίωση συχνά οδηγείται προς λάθος κατεύθυνση.
Πρότυπα που αποπνέουν δύναμη και λάμψη του
δημιουργούν την ανάγκη να ταυτιστεί με αυτά και η γνώμη
των άλλων αποτελεί πλέον το μέτρο με το οποίο προσπαθεί

να συνθέσει και να δομήσει την προσωπικότητά του. Έτσι
στη φυσική και ψυχική υγεία φαίνεται να εμπεριέχονται τα
ατομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελούν τα
ερείσματα που διευκολύνουν τον πειραματισμό με τα
ναρκωτικά. Είναι αμφισβητήσιμο αν η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί αυτόνομη νοσολογική
οντότητα ή είναι έκφραση μιας γενικότερης
ψυχοπαθολογίας. Ακόμα, τα παιδιά πλουσίων οικογενειών
που τους παρέχονται τα πάντα παρά ταύτα δεν βρίσκουν
την ευτυχία και αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει, αυτό το
κάτι το αναζητούν στον ψεύτικο παράδεισο των
ναρκωτικών. Άλλοι νέοι πιστεύουν ότι η λύση των
διαφόρων προβλημάτων τους όπως προσωπικών,
οικογενειακών, επαγγελματικών, συναισθηματικών
βρίσκεται στον τεχνητό παράδεισο των ναρκωτικών. Τα
ναρκωτικά προφέρουν ψεύτικες λύσεις στα αληθινά
προβλήματα μας και προσωρινές ευχαριστήσεις &
ψευδαισθήσεις. Η λύση των προβλημάτων μας βρίσκεται
στο να καταλάβουμε ποιο είναι το νόημα της ζωής μας.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α .Η οξεία δηλητηρίαση απ' τα ναρκωτικά είναι μια απ' τις
συνηθισμένες αιτίες θανάτου των τοξικομανών. Η ανάγκη
που δημιουργούν πολλά απ' αυτά ( κύρια τα οπιούχα, οι
αμφεταμίνες, η κοκαΐνη, τα βαρβιτουρικά ) για λήψη
μεγαλύτερης δόσης, λόγω εθισμού, μπορεί να σταθεί
μοιραία για τη ζωή του χρήστη. Επειδή σ' αυτές τις
περιπτώσεις ο τοξικομανής έχει ανάγκη να αυξάνει
συνεχώς τη δόση του, φτάνει κάποτε στην υπερδόση
( overdose ), που, ενώ είναι απαραίτητη για τις επιθυμητές
εκδηλώσεις, εντούτοις είναι τοξική πια δόση για τον
οργανισμό. 'Έτσι μπορεί να προκύψει δηλητηρίαση, με
ποικίλα συμπτώματα, που τελικά οδηγεί σε παράλυση της
αναπνοής και της κυκλοφορίας και στο θάνατο.
Β.Η τοξικομανία(η χρόνια δηλητηρίαση) αναπτύχθηκε στην
αρχή.
Γ.Οι γενικές λοιμώξεις, όπως η ηπατίτιδα, ο τέτανος, οι
πνευμονικές επιπλοκές, η σηψαιμία, η ενδοκαρδίτιδα κτλ.,
προκαλούνται από άγνοια ή αδυναμία τήρησης των
συνθηκών ασηψίας, όταν γίνεται χρήση με ενέσεις. Σε
έρευνα γιατρών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων της
Αθήνας
(Κοντογιάννης,
Μουσούλης,
Γιαλούρης)
αποδείχθηκε πως, ενώ το 1976 και 1977 κανείς
τοξικομανής δε νοσηλεύτηκε για ηπατίτιδα, μετά το 1978
άρχισαν να νοσηλεύονται αρκετοί, κι έτσι το 1982, ένας
στους δέκα αρρώστους από ηπατίτιδα ήταν τοξικομανής.
'Ήταν άνθρωποι που ανήκαν στα φτωχότερα κοινωνικά
στρώματα και ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 24
χρόνια.
Οι ίδιοι γιατροί επισημαίνουν ότι ο αριθμός των
τοξικομανών με :( ηπατίτιδα πρέπει να 'ναι ακόμα
μεγαλύτερος, γιατί οι εύποροι τοξικομανείς προτιμούν τη
νοσηλεία στο σπίτι ή σε ιδιωτικές κλινικές, κι έτσι πολλές
περιπτώσεις δεν υπολογίζονται στις στατιστικές.
Δ.Ο κίνδυνος από την πρόσμειξη των ναρκωτικών με
άλλες
ουσίες
είναι
μεγάλος. Πολλά
δυσάρεστα
συμπτώματα, ή και θάνατοι ακόμα, αποδίδονται στις
διάφορες ουσίες(π.χ. κινίνη, στρυχνίνη κτλ.), με τις οποίες

τα κυκλώματα διακίνησης νοθεύουν τα ναρκωτικά (και
κυρίως την ηρωίνη) για ν' αυξήσουν τα κέρδη τους. Την
ίδια <Νοθεία” μπορεί να την κάνουν και χρήστεςμικροδιακινητές, για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα
χρήματα για τη δόση τους.
Ε. Η λήψη ναρκωτικών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι
ολέθρια για το παιδί Τα ναρκωτικά διαπερνούν τον
πλακούντα. Αυτό σημαίνει ότι, αν μια γυναίκα ναρκομανής
μείνει έγκυος, το έμβρυο θα δεχτεί την επίδραση του
ναρκωτικού και θ' αναπτύξει σωματική εξάρτηση.
Επομένως, σύντομα μετά τη γέννησή του, το βρέφος θα
παρουσιάζει το φοβερό πόνο της εξάρτησης από το
ναρκωτικό. Οι στατιστικές δείχνουν ότι στις αρχές της
δεκαετίας
του
1970,
από
τους
20.000-30.000
ηρωινομανείς από τη Φιλαδέλφεια (Η.Π.Α.)η 1 στους 5
ήταν γυναίκα, και ότι περισσότερες από 8 στις 1 0
βρίσκονταν στις αναπαραγωγικές ηλικίες. Πράγμα που
σημαίνει ότι το 1973, για παράδειγμα, 1 νεογέννητο στα
14 απ' όσα είδαν τον κόσμο στο Γενικό Νοσοκομείο της
Φιλαδέλφειας
γεννήθηκε
από
μητέρα
που
ήταν
τοξικομανής.
Στ.Οι γενικές κοινωνικές συνέπειες είναι τεράστιες και
μόνο απλή μνεία τους θα γίνει εδώ. Μολονότι γνωρίζουμε
πολλά σχετικά με τις ειδικές συνέπειες απ' τη χρήση των
ναρκωτικών, δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε και να
αναφέρουμε τις άπειρες κοινωνικές προεκτάσεις τους. Μια
διεξοδική αποτίμησή τους θ' απαιτούσε τεράστιο έργο και
ολόκληρη
κοινωνιολογοοικονομική
πραγματεία.
Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω επίσημη διαπίστωση:“Το
κοινωνικό και οικονομικό κόστος από την κατάχρηση
τοξικών ουσιών είναι υπερβολικό, κυρίως όταν υπολογίσει
κανείς τα εγκλήματα και τη βία, όπως επίσης και τη
διάβρωση των ηθικών αξιών που προκαλούν” (από την
έκθεση των Ηνωμένων Εθνών).
Ε.Οι τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που προκαλούν
σοβαρή αλλοίωση της προσωπικότητας του
χρήστη, ανάλογα με τους βασικούς μηχανισμούς
δράσης τους περιλαμβάνουν γενικώς τα
ηρεμιστικά - υπνωτικά όπως είναι το αλκοόλ και
τα αγχολυτικά φάρμακα, τα ναρκωτικά όπως είναι

η ηρωίνη και η μορφίνη, τα διεγερτικά όπως η καφεΐνη, η
κοκαΐνη και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα
παραισθησιογόνα όπως το LSD και τις ουσίες μεικτής
δράσης όπως το χασίς και η μαριχουάνα.
Α.Στο άτομο: > Εξασθενίζουν τη μνήμη και την αντίληψη >
Φθείρουν τη σωματική και ψυχική υγεία. > Οδηγούν στο
θάνατο. > Διάλυση συζυγικών σχέσεων, διάλυση
οικογένειας. >Περιθωριοποίηση. > Η αναζήτηση χρημάτων
για τη «δοση» οδηγεί το άτομο στο έγκλημα
Β. Στην κοινωνία: > Αύξηση της εγκληματικότητας. >
Έκλυση ηθών(ομοφυλοφιλία, πορενία, βιασμοί) > Έλλειψη
εμπιστοσύνης, καχυποψία. >Μη ωφέλεια της κοινωνίας
απο την αδρανοποίηση νέων ανθρώπων , που σε άλλη
περίπτωση όχι μόνο δε θα έβλαπταν την κοινωνία αλλά θα
το βοηθούσαν ουσιαστικά. > Οικονομικές συνέπειες : α)
δαπάνες για πρόληψη και καταστολή β) δαπάνες για τη
θεραπεία.

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α.Όσο περισσότερο ένας μαθητής κάνει χρήση
αλκόολ, μαριχουάνας ή κάποιου άλλου παράνομου
ναρκωτικού, άλλο τόσο πιο χαμηλές θα είναι οι
επιδόσεις και ο μέσος όρος του στα μαθήματα.
Β.Οι πιο συχνοί χρήστες είναι πέντε φορές
πιθανότερο να παρατήσουν το σχολείο σε αντίθεση με
άλλους μαθητές.
Γ.Μαθητές που πουλάνε ναρκωτικά ή που κάνουν
χρήση από μικρές ηλικίες, είναι άτομα πιο ευάλωτα
και πιο εύκολα στην βίαιη συμπεριφορά σε αντίθεση
με άλλα που δεν έχουν κάποια σχέση με αυτά.
Οι προιστάμενοι το βλέπουν διαφορετικά από τους
μαθητές. Πλήρως το 89 τοις εκατό των προισταμένων (και
65 τοις εκατό των δασκάλων) σκέφτηκαν ότι ο σχολικός
τους χώρος δεν αποτελούταν από χρήστες ναρκωτικών,

έναντι ενός σημαντικού χάσματος αντίληψης. Μόνο το 5
τοις εκατό των προισταμένων σκέφτονται ότι οι μαθητές
κάνουν χρήση αλκοόλ μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις,
αλλά το 33 τοις εκατό των μαθητών στα ίδια σχολεία το
βλέπουν αλλιώς.
Οι μισοί από όλους τους δασκάλους γυμνασίου νομίζουν
ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν τη μαριχουάνα κάθε
εβδομάδα μπορούν ακόμα να τα πηγαίνουν καλά στο
σχολείο, αλλά οι μαθητές ξέρουν καλύτερα ότι μόνο το 23
τοις εκατό νομίζει ότι ένας χρήστης μπορεί να ανταποκριθεί
στα μαθήματά του.
Η μαθητική κινητικότητα, επίσης, έχει επιπτώσεις στη
χρήση των επιβλαβών ουσιών,όσο πιο συχνά κινείται
η οικογένεια ενός μαθητή , άλλο τόσο υψηλότερος
είναι ο κίνδυνος των ουσιών.Οι μαθητές που
μετακομίζουν συχνά δεν έχουν τον χρόνο να
δημιουργήσουν νέες, προστατευτικές φιλίες. Η όμοια
χρήση είναι έντονα ενδεικτική της κατάχρησης
ουσιών. Κατά μέσο όρο, μαθητές οι οποίοι δεν έκαναν
χρήση ουσιών, είχαν τις μεγαλύτερες επιδόσεις στο
να διαβάζουν και στο μάθημα των μαθηματικών. Αλλά
το να βοηθήσεις ένα φίλο που κάνει χρήση
αποκαλύπτοντας την συνήθειά και τον εθισμό του στα
ναρκωτικά, μειώνεται με τον καιρό. Ενώ το 82 τοις
εκατό των μαθητών ηλικίας 12 θα εκθέσουν έναν
συμμαθητή ο οποίος πουλάει τα ναρκωτικά, μόνο το
37 τοις εκατό της ηλικίας των 17 θα το κάνει.

Οι συνέπειες για τους χρηστές ναρκωτικών μπορούν να
διαχωριστούν σε άμεσες και μακροπρόθεσμες . Η πρώτη
συνέπεια για τους χρήστες είναι η εξάρτηση , η οποία έχει
ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό . Σε
μακροχρόνιο επίπεδο μπορούν να αναφερθούν οι
παρακάτω συνέπειες . Ο θάνατος είναι η πιθανή συνέπεια
ορισμένων μορφών χρήσης ναρκωτικών , παρόλο που ο
κίνδυνος διαφέρει ανάλογα με την ουσία και τον τρόπο
χρήσης . Αφετέρου η εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων
όπως το AIDS και η ηπατίτιδα Β , C , στους χρήστες
ενδοφλέβιων ναρκωτικών έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδα .
Πρέπει να σημειωθεί ότι στις ομάδες υψηλού κίνδυνου
εντάσσονται οι νέοι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και
οι γυναίκες που λόγω αγνοίας τείνουν να μοιράζονται τα
σύνεργα της ενδοφλέβιας χρήσης . Επίσης οι χρήστες
ενδοφλέβιων ναρκωτικών κινδυνεύουν να προσβληθούν
από ενδοκαρδίτιδα και τέτανο .

Υγεία
Υπάρχουν πολλές συνέπειες στην υγεία, που ποικίλλουν
ανάλογα με το είδος της ουσίας και μπορεί να
περιλαμβάνουν ντελίριο, σπασμούς, κώμα, καρδιακή
προσβολή, αναπνευστική ανεπάρκεια, νεφρική βλάβη,
απώλεια αισθήσεων και ξαφνικό θάνατο.
Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι η μαριχουάνα που
μπορεί να θεωρείται αβλαβής ουσία, μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο ανάπτυξης ψυχωσικής νόσου όπως σχιζοφρένεια,
αργότερα.
Η χρήση μπορεί να οδηγήσει το χρήστη σε ανεύθυνη
σεξουαλική συμπεριφορά, στη χρήση μεταχειρισμένων
συριγγών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες
μετάδοσης ασθενειών όπως ο ιός HIV και η ηπατίτιδα.
Παράλληλα υπάρχει και η πιθανότητα λήψης υπερβολικής
δόσης.
Οικογένεια
Αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα στην οικογένεια ή στο γάμο.
Εργασία
Η απόδοση στη δουλειά μπορεί να σημειώσει κάμψη και να
απουσιάζει ο χρήστης πιο συχνά
Κοινωνικές
Μπορεί κάποιος να αποξενωθεί ή να χάσει παλιούς φίλους

Σχολείο
Η σχολική απόδοση και η ανάγκη για επιτυχία μπορεί να
δεχτούν πλήγμα.
Νομικές
Η κλοπή, για να στηρίξει κάποιος την εξάρτησή του και η
οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών είναι μόνο δυο από τα
πιθανά νομικά ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση.
Οικονομικές
Τα έξοδα για την υποστήριξη αυτής της συνήθειας
αφαιρούν χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν για
άλλες ανάγκες, μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο υπερχρέωσης
το χρήστη και να τον οδηγήσουν σε συμπεριφορές που
είναι αντίθετες στις αξίες του.

Συνέπειες στην ψυχική υγεία: διαταραχή της μνήμης,
διαταραχές του ύπνου, αλλαγές στην προσωπικότητα,

απώλεια ενδιαφέροντος για ο,τιδήποτε δεν έχει σχέση με
τα ναρκωτικά, χειριστική συμπεριφορά, μειωμένη
ικανότητα ανάληψης ευθυνών, συναισθηματικό μούδιασμα,
επιρρέπεια στη χειραγώγηση, ασυνειδησία, ανεντιμότητα,
έλλειμμα ηθικής, επιθετικότητα, άγχος, ψύχωση,
κατάθλιψη, παράνοια, αυτοκτονικές τάσεις, πλήρης
αποσύνθεση της.
Σωματικές συνέπειες για την υγεία: λοιμώδεις
δερματοπάθειες, αποστήματα, σήψη και σηψαιμία, λοίμωξη
καρδιακής βαλβίδας, βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα,
θρόμβωση και φλεγμονώδης αντίδραση του αγγειακού
τοιχώματος, τοξική ηπατίτιδα, οξεία και χρόνια ηπατίτιδα B
και C, κίρρωση, μόλυνση από τους ιούς HIV, HCV, HBV,
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, δηλητηρίαση από
ναρκωτικά, τοξική νευροπάθεια, πεπτικές διαταραχές,
υποσιτισμός, ορμονικές διαταραχές, στειρότητα και
ανικανότητα, υπερβολική δόση, καρδιακή ανακοπή και
αναπνευστική ανεπάρκεια, οίδημα, υποξική εγκεφαλική
βλάβη που οδηγεί σε πάρεση, παράλυση και άλλα
νευρολογικά ελλείμματα, τικ (μυόσπασμα), επιληπτικές
κρίσεις, άνοια και θάνατος.
Κοινωνικές συνέπειες: απώλεια του νοήματος της ζωής,
έλλειψη στόχων και φιλοδοξιών για μελλοντική εξέλιξη,
παρασιτικός τρόπος ζωής, επιβίωση εις βάρος των άλλων,
ανεργία, χρέη, οικονομική κατάρρευση, διαταραγμένες
οικογενειακές σχέσεις, διαζύγια, διαταραγμένες σχέσεις με
γονείς και παιδιά, βίαιη συμπεριφορά, εγκληματικές τάσεις,
προβλήματα με το νόμο, αυξημένος κίνδυνος θανάτου από
καυγά, αυτοκινητιστικό δυστύχημα, υπερβολική δόση,
αυτοκτονία.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης η χρήση μαριχουάνας, κοκαΐνης και
άλλων ναρκωτικών. Η κατάχρηση αυτών των ουσιών κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο
γέννησης παιδιού με χαμηλό σωματικό βάρος, μικρή
περίμετρο κεφαλής, πρόωρου τοκετού και άλλων
αναπτυξιακών προβλημάτων . Η διάκριση των συνεπειών
των συγκεκριμένων ουσιών είναι συνήθως πολύ δύσκολη,
επειδή οι γυναίκες που κάνουν χρήση ναρκωτικών μπορεί
να κάνουν χρήση και άλλων παράνομων ουσιών, να
καπνίζουν και να καταναλώνουν οινοπνευματώδη ή ποτά
που περιέχουν καφεΐνη, να έχουν κακές συνθήκες
διαβίωσης, μη ισορροπημένες συνήθειες διατροφής, να
είναι εκτεθειμένες σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
και να μην έχουν επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Όπως το κάπνισμα τσιγάρου, έτσι και το κάπνισμα
μαριχουάνας παρεμποδίζει την παροχή οξυγόνου στο
έμβρυο και ενδέχεται να επηρεάσει την ανάπτυξή
του .Παρόλο που τα αποτελέσματα των ερευνών είναι
αντιφατικά και απαιτούνται περισσότερες έρευνες, η χρήση
μαριχουάνας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει
συσχετιστεί με χαμηλότερο βάρος γέννησης του βρέφους
και με νευρολογικές-συμπεριφορικές διαταραχές στα παιδιά
(ελλειμματική προσοχή/παρορμητικότητα) . Η
αγγειοσυσταλτική δράση της κοκαΐνης μπορεί, επίσης, να
προκαλέσει εμβρυϊκή υποξία και να μειώσει την παροχή
θρεπτικών συστατικών στο έμβρυο . Η κοκαΐνη, όπως και
οι αμφεταμίνες, καταστέλλουν την όρεξη· επομένως, ο
περιορισμός της ανάπτυξης του εμβρύου μπορεί, επίσης,

να οφείλεται και στη μη επαρκή ενεργειακή πρόσληψη της
μητέρας. Η χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης σχετίζεται με πρόωρη ρήξη των μεμβρανών,
πρόωρο τοκετό, καθυστερημένη ανάπτυξη στη μήτρα και
αυτόματη αποβολή . Οι συνέπειες της έκθεσης του παιδιού
στην κοκαΐνη περιλαμβάνουν συμπτώματα στέρησης,
εγκεφαλικό επεισόδιο και, πιθανώς, γενετικές ανωμαλίες .
Η χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
σχετίζεται, επίσης, με χαμηλότερες βαθμολογίες στα τεστ
νευρολογικής ανάπτυξης του βρέφους και ελλειμματική
προσοχή στο παιδί . Επειδή η έγκυος μπορεί να διστάζει να
παραδεχθεί την τρέχουσα χρήση παράνομων ουσιών, η
ύπαρξη ιστορικού κατάχρησης ουσιών από τη γυναίκα,
πιθανώς και από τον σύντροφό της, μπορεί να υποδηλώνει
την ανάγκη για περαιτέρω αξιολόγηση και παρακολούθηση.

Συνέπειες στην δουλειά Η απόδοση στη δουλειά μπορεί να
σημειώσει κάμψη και να απουσιάζει Ο χρήστης μπορεί να
χρειάζεται να λείπει συχνά απο την δουλειά του και να μην
είναι αποδοτικός .
Συνέπειες στην σχέση ή γάμο Η περίεργη συμπεριφορά
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην οικογένεια ή στο
γάμο. Συνέπειες στους φίλους Ο χρήστης αποξενώνεται και
χάνει τους φίλους του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
www.ygeia.online.gr
www.pyxida.org.gr
www.lemnos.gr/health
www.ketha.gr
www.ethismos-kai-eksartisi.blogspot.gr
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