Ενότητα 2:
Κατάχρηση
ουσιών
Πηγή:https://pixabay.com/images/search/substance%20abuse/

Κατάχρηση ουσιών

Η κατάχρηση ουσιών αναφέρεται στην επιβλαβή ή επικίνδυνη χρήση ψυχοδραστικών
ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και των παράνομων ναρκωτικών (WHO). Η
επαναλαμβανόμενη χρήση ουσιών έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης
επαγγελματικών ή προσωπικών υποχρεώσεων, σημαντική σωματική βλάβη ή
επανειλημμένα κοινωνικά και νομικά προβλήματα. Μπορεί να συμβεί ακόμα και αν δεν
υπάρχει ακόμα εξάρτηση.

Κατάχρηση ουσιών και εξάρτηση

● Μεταξύ των ψυχοδραστικών ουσιών, το αλκοόλ είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο,
κυρίως από τους νέους, που παρουσιάζει υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις
παράνομες ουσίες.

● Είναι αξιοσημείωτο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της κατάχρησης ναρκωτικών και του
αλκοόλ και της εξάρτησης από αυτά.

● Δεν είναι τόσο δύσκολο να διασχίσετε τη γραμμή που τους χωρίζει, καθώς είναι
εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστεί η εξέλιξη της εξάρτησης πριν εμφανιστούν σοβαρά
προβλήματα.

Κατάχρηση ουσιών και εξάρτηση (συνέχεια)
Μια οριστική διάγνωση της εξάρτησης μπορεί να γίνει μόνο εάν τρία ή περισσότερα από
τα ακόλουθα κριτήρια εμφανίστηκαν σε κάποιο σημείο τους τελευταίους 12 μήνες:
1. Ισχυρή επιθυμία ή αίσθηση καταναγκασμού να καταναλώνει την ουσία.
2. Δυσκολίες στον έλεγχο της χρήσης ουσιών, όσον αφορά την εμφάνιση, τον τερματισμό
και τα επίπεδα κατανάλωσης.

Ένα άτομο με τουλάχιστον τρία
από αυτά τα κριτήρια
διαγιγνώσκεται ως
"εξαρτώμενο« (WHO, ICD-10).

3. Κατάσταση φυσιολογικής απόσυρσης όταν η χρήση ουσιών έχει παύσει ή έχει μειωθεί,
όπως αποδεικνύεται από το σύνδρομο στέρησης ή όταν η ίδια ουσία (ή παρόμοια)
χρησιμοποιείται για την ανακούφιση ή την πρόληψη συμπτωμάτων στέρησης.
4. Αποδεικτικά στοιχεία ανοχής, που απαιτούν την αύξηση των δόσεων ψυχοδραστικής
ουσίας για την επίτευξη αποτελεσμάτων που παράγονται αρχικά με χαμηλότερες δόσεις.

5. Προοδευτική εγκατάλειψη εναλλακτικών απολαύσεων και συμφερόντων υπέρ της χρήσης
ψυχοτρόπων ουσιών, ή αυξημένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόκτηση ή την
κατανάλωση της ουσίας καθώς και για την ανάκτηση των αποτελεσμάτων της.
6. Επιμονή στην χρήση ουσίας, παρά τις σαφείς ενδείξεις επιβλαβών συνεπειών όπως:
ηπατική βλάβη που προκαλείται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καταθλιπτικές
διαθέσεις μετά από περιόδους κατάχρησης ουσιών, εξασθένηση της γνωστικής λειτουργίας
που σχετίζεται με την ουσία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια
για να διαπιστωθεί εάν ο χρήστης γνωρίζει πραγματικά τη φύση και την έκταση της ζημίας.
Προσαρμοσμένο από το ICD - International Classification of Diseases

Κατάχρηση ουσιών και εξάρτηση (συνέχεια)
Μία μονάδα αλκοόλης αντιστοιχεί σε 10 ml αλκοόλης (περίπου 10 g αλκοόλης)

●

ΠΟΤΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ

Διαφορετικά ποτά - το
ίδιο αλκοόλ;
Αυξημένος κίνδυνος για αλκοολική ηπατική νόσο (ALD)

Αλκοόλ (g)

Μονάδες

1 κουτί μπύρας (5%) - 350 mL

17 g

1.5

1 ποτήρι μπύρας (5%) – 200 mL

10 g

1

1 ποτήρι κρασιού (12%) – 90 mL

10 g

1

1 δόση απεσταγμένου (ουίσκι, βότκα,
κ.λπ., 40-50%) - 50 ml

20-25 g

2-2.5

1 μπουκάλι κρασιού (12%) – 750 mL

80 g

8

>3-4 μονάδες (♂)

300-370g

30-37

>2-3 μονάδες (♀)

1 φιάλη απεσταγμένου (40-50%) - 750
mL

> 80g εθανόλη/μέρα (♂)
> 30g εθανόλη/μέρα (♀)

Προσαρμοσμένο από το http://www.psiquiatrialisboa.pt/alcool/alcool/

●

Σύμφωνα με το σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ένας
υπερβολικός καταναλωτής θεωρείται ότι καταναλώνει:

Ή συνολικά μονάδες εβδομαδιαίως
υψηλότερα από 21 για τους άνδρες ή
14 για τις γυναίκες

Τι διαφέρει;
Κοκαΐνη / Κράκ
φάρμακο που προέρχεται από φύλλα κόκας
και καταναλώνεται σε μορφή σκόνης.
Μπορεί να εισπνευστεί, τρίβεται πάνω στα
ούλα ή ενίεται. Συνδέεται με μια ταχεία
ανάπτυξη
ανοχής,
δεδομένου
ότι
απαιτούνται αυξανόμενες δόσεις για να
προκαλέσει το ίδιο αίσθημα ευφορίας. Η
κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει
θάνατο που σχετίζεται με καρδιακή
προσβολή, αιμορραγία εγκεφάλου ή
προβλήματα αναπνοής.
LSD / οξέα
φάρμακο που παράγεται ως κρύσταλλος
από λυσεργικό οξύ. Πωλείται υπό μορφή
άχρωμων,
άοσμων
υγρών,
δισκίων
ζελατίνης, καψουλών ή τετραγώνων

Πηγή:
https://www.istockphoto.com/pt/fotos/%C3%A1
lcool?excludenudity=false&license=rf&assettyp
e=image&phrase=%C3%A1lcool&sort=best

Κάνναβη
το πιο δημοφιλές
φάρμακο, συχνά
καταναλώνεται με
εισπνοή και κατάποση.
Προκαλεί αίσθηση
ευφορίας, μεγαλύτερη
ευαισθησία στα εξωτερικά
ερεθίσματα και εντείνει
την αισθητηριακή
συνείδηση.

Τι διαφέρει; (συνέχεια)
Ηρωίνη
από ρητίνη παπαρούνας, όπως το όπιο και
η μορφίνη. Η περισσότερη ηρωίνη εγχέεται,
αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα μιας
μόλυνσης, ιδίως του HIV (AIDS).
Αλκοόλ
κατανάλωση με πόση. Η κατάχρηση
οινοπνεύματος
επηρεάζει
έντονα
τον
εγκέφαλο και προκαλεί επίσης βλάβη στο
γαστρεντερικό σωλήνα, στο συκώτι, στην
καρδιά, στο πάγκρεας κλπ. Επιπλέον,
υπάρχει μια ισχυρή επιστημονική σύνδεση
μεταξύ αλκοόλ και διάφορων τύπων
καρκίνου.

MDMA / Έκσταση
ομάδα
συνθετικών
φαρμάκων που προκαλούν
αίσθημα
ευεξίας
και
ευφορίας. Υπάρχουν υπό
μορφή
δισκίων
και
καψουλών. Η κατανάλωσή
του προκαλεί υπερθερμία,
αφυδάτωση,
υπονατριαιμία, υπέρταση,
ναυτία και κατάθλιψη.
Πηγή:
https://www.istockphoto.com/pt/fotos/%C3%A1
lcool?excludenudity=false&license=rf&assettyp
e=image&phrase=%C3%A1lcool&sort=best

Συμπτώματα και συμπεριφορά

Η συχνή συμπεριφορά των χρηστών ναρκωτικών είναι:
- αυξημένη επιθετικότητα και ευερεθιστότητα,
- αλλαγές στη στάση / προσωπικότητα,
- θλίψη, λήθαργος, κατάθλιψη,

- μεγάλες αλλαγές στις συνήθειες / προτεραιότητες,
- συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις κλπ.

Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά σημάδια είναι πιο εμφανή

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)
Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά
σημάδια είναι σημαντικά
Αλκοόλ

Πηγή: https://pixabay.com/pt/images/search/alcohol/

•

Το αλκοόλ αλλάζει τη διάθεση και τη συμπεριφορά, καθιστώντας
πιο δύσκολο να σκεφτείς καθαρά. το αλκοόλ εμποδίζει επίσης τον
συντονισμό

•

Ένα κοινό σημάδι της κατάχρησης οινοπνεύματος είναι η
επιθετική και βίαιη συμπεριφορά. δώστε προσοχή στη σωματική
βλάβη ή ασθένεια

•

Δώστε επίσης προσοχή σε τεταμένες σχέσεις, προβλήματα στα
έργα και διαταραχές του ύπνου

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)
Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά
σημάδια είναι σημαντικά
Κάνναβη
- Η κατανάλωση προκαλεί άγχος, κρίσεις πανικού,
ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις

- Οι καταχρεωτές παρουσιάζουν μειωμένο χρόνο αντίδρασης
(καθυστερημένες αντιδράσεις με ανταπόκριση σε ερεθίσματα)
- Η αυξημένη αρτηριακή πίεση και η συμφόρηση των αγγείων
προέρχονται από το πιο γνωστό σημάδι της κατανάλωσης
κάνναβης - κόκκινα μάτια (bloodshot).

Πηγή: https://pixabay.com/images/search/red%20eyes/

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)
Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά
σημάδια είναι σημαντικά
MDMA / Έκσταση

•

Η ευφορία και η ενσυναίσθηση για τους άλλους είναι
σημαντικά σημάδια

•

Αυξημένες αισθήσεις: οι χρήστες έχουν μεγαλύτερη
αίσθηση ήχου, οσμής, αφής κλπ.

•

Μπορεί να παρουσιαστεί βλάβη στον έλεγχο
θερμοκρασίας του σώματος και αφρισμός στο στόμα

•

Ηρεμία και χαλάρωση

•

Μακρόχρονη ενέργεια και μειωμένη αναστολή

•

Η υπερκινητικότητα στο στόμα όπως το "μάσημα" είναι ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό των χρηστών

της

Πηγή: https://pixabay.com/images/search/ecstasy/

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)
Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά
σημάδια είναι σημαντικά
Κοκαΐνη / Κράκ
•

Οι επιπτώσεις της κοκαΐνης είναι ισχυρές. Αντίθετα με άλλα
φάρμακα, είναι σπάνιο να το κρύβει ο καταναλωτής

•

Ο καταναλωτής εμφανίζει συνήθως υπερβολική δυσπιστία,
υπερκινητικότητα και επιθετική συμπεριφορά

•

Οι διασταλμένες κόρες του ματιού, η ανησυχία, τα
εγκαύματα των δακτύλων είναι σημαντικά σημάδια

•

Συνήθως υπάρχει μια ψυχική εμμονή και ο ασθενής δεν
μπορεί να διατηρήσει μια τακτική συζήτηση λόγω της
εμμονής του για την επόμενη δόση

Πηγή: https://pixabay.com/images/search/drugs%20of%20abuse/

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)
Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά
σημάδια είναι σημαντικά
LSD / οξέα
•

Η κατανάλωση οξέων προκαλεί μια σοβαρή αποσύνδεση
από την πραγματικότητα και μια αισθητηριακή βελτίωση

•

Έτσι, συχνά υπάρχουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, που
συνοδεύονται από ευφορία

•

Επίσης συχνή είναι η αυξημένη εφίδρωση με ξηροστομία και
τρόμο
Πηγή: https://pixabay.com/pt/photos/dj-euforia-festa-m%C3%BAsica-101797/

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)
Ανάλογα με την κατάχρηση ουσίας, ορισμένα συμπτώματα και προειδοποιητικά
σημάδια είναι σημαντικά
Ηρωίνη
•

Φάρμακο που ωθεί τον καταναλωτή να κάνει τα πάντα για να το
καταναλώσει ξανά

•

Τα σημάδια της βελόνας αποτελούν ενδείξεις χρήσης της ηρωίνης.
Ωστόσο, οι νέοι χρήστες σπάνια την χρησιμοποιούν με ένεση.

•

Πολλοί χρήστες κρύβουν καλά την εξάρτησή τους

•

Συχνά παρατηρούνται αιμορραγικά μάτια, ξαφνική απώλεια βάρους
και αλλαγές στην εμφάνιση

•

Τα οικονομικά προβλήματα και η αναζήτηση δανεικών χρημάτων
αποτελούν κοινό σημάδι του εθισμού στην ηρωίνη

•

Η ηρωίνη συνδυάζεται με σοβαρά σύνδρομα στέρησης

Πηγή: https://pixabay.com/photos/addict-the-depen

Συμπτώματα και συμπεριφορά (συνέχεια)

Σε όλες τις εξαρτήσεις συνήθως παρατηρούμε:

● βλάβη στις σχέσεις
● κακή απόδοση εργασίας

● κακές επιδόσεις στην υγεία

Προσοχή!!!

Θεραπεία
▪ Η διαταραχή της χρήσης ουσιών είναι μια
σοβαρή κατάσταση και δεν είναι εύκολη στη
θεραπεία.

▪ Η θεραπεία αρχίζει με την αναγνώριση του
προβλήματος του εθισμού.

▪ Οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι έχουν πολύ
λιγότερη άρνηση εάν αντιμετωπίζονται με
ενσυναίσθηση και σεβασμό, αντί να τους
επιβάλλουν τι πρέπει να κάνουν ή να
αντιμετωπίσουν.

Πηγή:https://pixabay.com/images/search/substance%20abuse/

Θεραπεία
● Η θεραπεία περιλαμβάνει εκπαιδευμένους
επαγγελματίες (μπορεί να χρειαστεί ένα φάρμακο
ή μια θεραπεία αποτοξίνωσης). Ωστόσο, η
οικογένεια έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και
τη διατήρηση της υγείας.

● Η εγγραφή σας ως φροντιστής για το άτομο έχει
μεγάλη επίδραση στην αποτελεσματικότητα της
θεραπείας.

● Υπάρχουν πολλά προγράμματα όπου παρέχεται
υποστήριξη στα άτομα ή / και στις οικογένειές
τους. Βρείτε ομάδες αυτοβοήθειας!

Προσκόλληση
ή
απόρριψη στη
θεραπεία

Ανάκτηση ή
επιδείνωση
της
κατάστασης

Υποστήριξη
του
φροντιστή

Θεραπεία
● Η διαδικασία αποθεραπείας δεν ολοκληρώνεται

Προσκόλληση
ή
απόρριψη στη
θεραπεία

μετά την ιατρική περίθαλψη. Η μετάβαση πίσω
στη ζωή έξω από την αποκατάσταση είναι γεμάτη
από κινδύνους με πιθανότητα υποτροπής.

● Έτσι, τα προγράμματα φροντίδας και οι πόροι,
όπως οι ομάδες 12 βημάτων, τα κέντρα
απεξάρτησης και η οικογένεια και οι φίλοι ως
υποστήριξη πλήρους ώρας προωθούν μια ζωή
πλούσια με ανταμειβόμενες σχέσεις και νόημα.

Ανάκτηση ή
επιδείνωση
της
κατάστασης

Δείτε παρακάτω μια δραστηριότητα (ημερολόγιο βήμα προς βήμα) που
μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας

Υποστήριξη
του
φροντιστή

Ανησυχίες

Πηγή: Adapted from https://pixabay.com/images/search/drugs/

Ανησυχίες

Λόγω της επιθετικής / βίαιης και απρόβλεπτης συμπεριφοράς του ατόμου, είναι
ύψιστης σημασίας να:
1. Προσπαθήσετε να βρείτε αυτό που προκαλεί την κατάχρηση
2. Βεβαιωθείτε για την ασφάλεια και για τα δύο και να λάβετε μέτρα ασφαλείας

Τί μπορεί να γίνει?

1. Μάθετε τι προκαλεί την κατάχρηση;

2. Αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια

3. Λάβετε μέτρα ασφαλείας

Μέτρα ασφαλείας

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές:
1.1 Αποτρέψτε το άτομο από την οδήγηση (αφαιρέστε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, σβήστε το αυτοκίνητο,
μετακινήστε το αυτοκίνητο μακριά κλπ.)
1.2 Αφαιρέστε ή κλειδώστε αιχμηρά αντικείμενα και όπλα για να αποφύγετε τραυματισμό
1.3 Ασφαλίστε τις πόρτες ή προσθέστε συναγερμό πόρτας για να αποτρέψετε ατυχήματα
1.4 Κλείστε τα προμήθειες καθαρισμού και άλλα τοξικά υγρά (θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως
εναλλακτικές λύσεις)

Συμβουλές
για τον
φροντιστή

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Το διαδραστικό μας Πακέτο Πληροφοριών θα σας
παρέχει πληροφορίες σχετικά με:
τις ανησυχίες που μπορεί να έχετε εσείς ως
φροντιστής και τι μπορείτε να κάνετε
χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χειριστείτε
το βάρος της περίθαλψης
πώς να αποφύγετε το άγχος και την εξάντληση
πώς να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας
αποδοχή της διαταραχής
και άλλα!

•

•
•
•
•

Θα βρείτε επίσης ασκήσεις και δραστηριότητες για
εσάς και για τον παραλήπτη της φροντίδας!

Το Πακέτο Πληροφοριών θα
είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι
του 2020!

