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«ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ»«ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

«ΕΞΑΡΤΗΣΗ»



«ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Η χρήση µιάς ουσίας θεωρείται παθολογική όταν σαν 

συνέπεια της λήψης της παρατηρούνται συµπτώµατα

και δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά που θα θεωρούνταν 

εξαιρετικά ανεπιθύµητα σε οποιαδήποτε πολιτισµική οµάδα. 



«ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ»

Η κατάχρηση συνιστά παθολογικό τρόπο λήψης της ουσίας, 
που εκδηλώνεται µε αρνητικά επακόλουθα λόγω της 

επαναλαµβανόµενης λήψης.

Μιλάµε, δηλαδή, για «κατάχρηση» όταν η χρήση της ουσίας 
δηµιουργεί προβλήµατα στη ζωή του ατόµου.



∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ
Ένας παθολογικός τρόπος χρήσης της ουσίας, που οδηγεί σε κλινικά σηµαντική 
έκπτωση ή δυσφορία και εκδηλώνεται µε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω,            
που συµβαίνουν σε χρον. περίοδο 12 µηνών και δεν πληρούν τα κριτήρια εξάρτησης.

1.  Επαναλαµβανόµενη χρήση της ουσίας, που έχει ως αποτέλεσµα την αποτυχία 
στην εκπλήρωση των βασικών υποχρεώσεων του ρόλου στην εργασία, στο σχολείο
ή στο σπίτι (π.χ. επανειληµµένες απουσίες, φτωχή εργασιακή απόδοση που  
σχετίζεται µε τη χρήση της ουσίας, απουσίες ή αποβολές από το σχολείο εξαιτίας 
της χρήσης, παραµέληση των παιδιών ή άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων κλπ

2. Επαναλαµβανόµενη χρήση της ουσίας σε καταστάσεις στις οποίες αυτή η χρήση 
θα µπορούσε να είναι επικίνδυνη (π.χ. οδήγηση αυτοκινήτου ή µηχανών υπό την 
επήρεια της ουσίας).

3. Επαναλαµβανόµενα προβλήµατα µε τον νόµο συνδεόµενα µε τη χρήση ουσιών 
(π.χ. συλλήψεις εξαιτίας διαταραγµένης αγωγής εξαιτίας της χρήσης της ουσίας).

4. Συνέχιση της χρήσης της ουσίας, παρά τα διαρκή ή επαναλαµβανόµενα κοινωνικά 
και διαπροσωπικά προβλήµατα που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την 
επίδραση της ουσίας (π.χ. καυγάδες µε τον/την σύζυγο σχετικά µε τις συνέπειες 
της τοξίκωσης, σωµατικοί διαπληκτισµοί και χειροδικίες κ.λ.π.).



«ΕΞΑΡΤΗΣΗ»

Η κατάσταση κατά την οποία το άτοµο χρειάζεται την ουσία για να 
λειτουργήσει, και περιλαµβάνει συµπτώµατα γνωσιακά, σωµατικά και 
συµπεριφορικά.

Η  συµπεριφεριολογική εξάρτηση δίνει έµφαση στις δραστηριότητες 
αναζήτησης της ουσίας και τη συνδεόµενη παρουσία προτύπων 
παθολογικής χρήσης.

Η  σωµατική εξάρτηση δίνει έµφαση στις σωµατικές επιδράσεις των 
πολλαπλών επεισοδίων λήψης της ουσίας, καθώς και στην παρουσία 
ανοχής ή στέρησης.

Η  ψυχολογική εξάρτηση χαρακτηρίζεται από τη συνεχή και αδιάκοπη 
σφοδρή επιθυµία για την ουσία, προκειµένου να αποφεύγεται µια 
δυσφορική κατάσταση.



∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Ένας παθολογικός τρόπος χρήσης της ουσίας, που οδηγεί σε κλινικά σηµαντική 
έκπτωση ή δυσφορία και εκδηλώνεται µε τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω,            
που συµβαίνουν στην ίδια χρονική περίοδο 12 µηνών:

1. Ανοχή  
- Είτε ως ανάγκη σηµαντικής αύξησης της ποσότητας της ουσίας, 
ώστε να επιτευχθεί η τοξίκωση ή το επιθυµητό αποτέλεσµα.

- Είτε ως σηµαντική µείωση του επιθυµητού αποτελέσµατος µε τη χρήση της ίδιας ποσότητας.
2. Στέρηση (Απόσυρση)

- Είτε εκδήλωση του χαρακτηριστικού για την ουσία στερητικού συνδρόµου.
- Είτε λήψη της ουσίας για να κατασταλούν ή να αποφευχθούν στερητικά συµπτώµατα.

3. Συχνά η ουσία λαµβάνεται σε µεγαλύτερες ποσότητες ή για µεγαλύτερες 
περιόδους από ό,τι αρχικά υπολόγιζε το άτοµο.

4. Υπάρχει επίµονη επιθυµία ή ανεπιτυχείς προσπάθειες του ατόµου
να διακόψει ή να θέσει υπό έλεγχο τη χρήση της ουσίας.

5. Μεγάλο µέρος του χρόνου αναλίσκεται από το άτοµο σε δραστηριότητες να προµηθευτεί
την ουσία, να τη χρησιµοποιήσει, ή για να ανανήψει από τα αποτελέσµατά της.

6. Μείωση ή και εγκατάλειψη σηµαντικών κοινωνικών, επαγγελµατικών ή παραγωγικών 
δραστηριοτήτων εξαιτίας της χρήσης της ουσίας.

7. Η χρήση της ουσίας συνεχίζεται, παρά την επίγνωση από το άτοµο ότι έχει επίµονο 
ή υποτροπιάζον σωµατικό ή ψυχολογικό πρόβληµα, το οποίο έχει πιθανώς προκληθεί 
ή επιδεινωθεί από την ουσία.



Επιδηµιολογικά Στοιχεία (ενδεικτικά)









8th-Graders 10th-Graders 12th-Graders

1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001

Any Illicit Drug Use

lifetime
annual

30-day

29.4
22.1
14.6

29.0
21.0
12.1

28.3
20.5
12.2

26.8
19.5
11.9

26.8
19.5
11.7

47.3
38.5
23.0

44.9
35.0
21.5

46.2
35.9
22.1

45.6
36.4
22.5

45.6
37.2
22.7

54.3
42.4
26.2

54.1
41.4
25.6

54.7
42.1
25.9

54.0
40.9
24.9

53.9
41.4
25.7

8th-Graders 10th-Graders 12th-Graders

1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001

Alcohol

lifetime
annual

30-day
daily

53.8
45.5
24.5

0.8

52.5
43.7
23.0

0.9

52.1
43.5
24.0

1.0

51.7
43.1
22.4

0.8

50.5
41.9
21.5
0.9

72.0
65.2
40.1

1.7

69.8
62.7
38.8

1.9

70.6
63.7
40.0

1.9

71.4
65.3
41.0

1.8

70.1
63.5
39.0

1.9

81.7
74.8
52.7

3.9

81.4
74.3
52.0

3.9

80.0
73.8
51.0
3.4

80.3
73.2
50.0

2.9

79.7
73.3
49.8

3.6

Cigarettes (any use)

lifetime
30-day

1/2 
pack/day

47.3
19.4
3.5

45.7
19.1
3.6

44.1
17.5
3.3

40.5
14.6
2.8

36.6
12.2
2.3

60.2
29.8

8.6

57.7
27.6

7.9

57.6
25.7

7.6

55.1
23.9

6.2

52.8
21.3
5.5

65.4
36.5
14.3

65.3
35.1
12.6

64.6
34.6
13.2

62.5
31.4
11.3

61.0
29.5
10.3



ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΙ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
«ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥΣ» ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ

(Calatat et al, 1999)

2ΚΑΝΝΑΒΗ, ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΟΚΑΪΝΗ

7.8ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΗ, ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΟΚΑΪΝΗ

7.8ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΚΟΚΑΪΝΗ

8.4ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΗ

10.4ΑΛΚΟΟΛΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΝΝΑΒΗΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΗΕΚΣΤΑΣΗ

11.9ΑΛΚΟΟΛΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΗΕΚΣΤΑΣΗ

50.6ΑΛΚΟΟΛΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΝΝΑΒΗΚΑΝΝΑΒΗ



Heroin Use by Students, 1999:
Monitoring the Future Study

8th-Graders 10th-Graders 12th-Graders

Ever Used 2.3% 2.3% 2.0%

Used in Past Year 1.4 1.4 1.1

Used in Past Month 0.6 0.7 0.5



Cocaine Use by Students, 1999:
Monitoring the Future Study

8th-Graders 10th-Graders 12th-Graders

Ever Used 4.7% 7.7% 9.8%

Used in Past Year 2.7 4.9 6.2

Used in Past Month 1.3 1.8 2.6



LSD Use by Students, 1997:
Monitoring the Future Study

8th Graders 10th Graders 12th Graders

Ever Used 4.7% 9.5% 13.6%

Used in Past Year 3.2 6.7 8.4

Used in Past Month 1.5 2.8 3.1





Óõxíüôçôá ôçò χñÞóçò ïéíïðíåõìáôùäþí ðïôþí

Áãüñéá Êïñßôóéá Óýíïëï
Í =         3838      4066                7904

(%)  (%)   Í (%)
_______________________________________________________________

ÓõóôçìáôéêÞ 2.6      1.3 ***          152        1.9
ÐåñéóôáóéáêÞ 3.2      2.9             243        3.1
ÁñáéÞ 74.8     69.6***        5706      72.2
Äåí ðßíïõí 19.4     26.2***        1803       22.8

"Âáñåßò ðüôåò"         1.1       0.4**             58        0.7
"ÁðÝχïíôåò"            8.5     13.3***        865      10.9
__________________________________________________________________________
ÄéáöïñÝò ìåôáîý ôùí äýï öýëùí: ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05

(Υφαντής και συν, 1991)



ÐÑÏÂËÇÌÁ ÁÍÁÖÅÑÏÌÅÍÏÕ «ÁËÊÏÏËÉÓÌÏÕ»
ÓÔÏ ÓÔÅÍÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÔÏÕ ÌÁÈÇÔÇ

ÊÜðïéïò áðü ôï óôåíü ðåñéâÜëëïí ôïõ
ìáèçôÞ áíáöÝñåôáé üôé åßχå Þ åîáêïëïõèåß
íá Ýχåé ðñüâëçìá áëêïïëéóìïý 1018 (12.9%)
________________________________________________________________

ÁíáëõôéêÜ:
1. ÊÜðïéïò áðü ôçí ïéêïãÝíåéá 260 ( 3.3%)  

á. Áðü ôïõò ãïíåßò
É. Ìüíï ï ðáôÝñáò 212 ( 2.7%) 
ÉÉ. Ìüíï ç ìçôÝñá 21 ( 0.3%)

ÉÉÉ. Êáé ïé äýï 5 ( 0.1%)
â. ÊÜðïéïò áäåëöüò 27 ( 0.3%)

2. ÊÜðïéïò óõããåíÞò 630 ( 8.0%)
3. ÊÜðïéïò óôåíüò ößëïò 197 ( 2.5%)

ÄÝí áðÜíôçóáí 133 ( 1.7%) 
________________________________________________________________

(Hyphantis et al, 1991)



ÌÁÈÇÔÅÓ ÐÏÕ ÁÍÅÖÅÑÁÍ ÏÔÉ ÓÔÇÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ

ÔÏÕÓ ÊÁÐÏÉÏÓ ÃÏÍÉÏÓ ÅÉΧÅ Ç ÅΧÅÉ ÐÑÏÂËÇÌÁ ÁËÊÏÏËÉÓÌÏÕ.

ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÐÁÔÑÁ ÁÈÇÍÁ

Í =     2064        2892        2948
_______________________________________________________________________________

Ï ðáôÝñáò 79 (3.81%)  74 (2.56%)  64 (2.17%) 
Ç ìçôÝñá 7 (0.34%)   8 (0.27%)  11 (0.37%)
Óýíïëï 86 (4.16%)  82 (2.83%)  75 (2.54%)

_______________________________________________________________________________

(Υφαντής, 1990)



Συνέπειες –Αντίκτυπος της χρήσης 
(Τάσεις -ενδεικτικά)











«ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ»
1. Ψυχικές ∆ιαταραχές

∆ιαταραχές της ∆ιάθεσης 
Αγχώδεις ∆ιαταραχές
Σωµατόµορφες ∆ιαταραχές
∆ιαταραχές Προσωπικότητας

Οριακή (Μεταιχµιακή)
Αντικοινωνική
Εξαρτηµένη

2. Πολιτισµικό Πλαίσιο
3. Γενετική Προδιάθεση
4. Οικογενειακό Περιβάλλον

Γονικός Αλκοολισµός
5. Κοινωνικοί Παράγοντες – Peer Group

Κοινωνικοποίηση
Νοµιµότητα - Παρανοµία

6. Παράγοντες σχετικοί µε την ουσία
∆ιαθεσιµότητα Ουσίας
Κόστος Ουσίας
Ισχύς – ∆υσανεξία Στερητικού Συνδρόµου
Ταχύτητα ∆ράσης της Ουσίας



Φύλο: Άνδρες >> Γυναίκες
Ηλικία Έναρξης

Αλκοόλ:  20-40
Οπιούχα, κοκαίνη, ψευδαισθησιογόνα,
φαινυλκυκλιδίνη, κάνναβη, νικοτίνη  :  15-25
Ηρεµιστικά, υπνωτικά, αγχολυτικά:  1515--25  &  3025  &  30--6060



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ

ÔÕÐÉÊÏ ÓÖÁËÌÁ ÓÇÌÁÍÔ.
ÌÅÔÁÂËÇÔÇ B      ÔÏÕ Â Beta (b)  T    ÔÏÕ Ô

______________________________________________________________________________________

1. ÁÐÏÕÓÉÅÓ .02968  6.2188 .06029  4.773   .0000 
2. ÓΧÅÓÅÉÓ ÌÅ ÔÇ ÌÇÔÅÑÁ -.06248 8.9069 -.08926 -7.014  .0000 
3. ÇËÉÊÉÁ ÖÉËÙÍ .08420   .01255    .07655  6.711  .0000
4. ÇËÉÊÉÁ .10373    .01341     .09276 7.733 .0000
5. ÖÕËÏ -.06729  .01313     -.06036 -5.123 .0000
6. ÓÔÁÓÇ .05575  0.1841 .07487  6.812   .0000
7. "ÁËÊÏÏËÉÓÌÏÓ"  .08002  .01812     .04835  4.415 .0000
8. ÁÐÏÂÏËÅÓ .08767  .02213 .04412  3.961  .0001 
9. ÕÐÁÑÎÇ ÖÉËÙÍ .09749   .02244      .04926   4.344 .0000 
10. ΧÑÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ÎÏÄÅÕÅÉ .04039   .01109     .04188 3.641   . 0003 
11. ÅÑÃÁÓÉÁ .04908   .01156      .04985   4.246   .0000
12. ÌÏÑÖÙÓÇ ÌÇÔÅÑÁÓ .02312   6.6805 .03839  3.461  .0005
13. ÓΧÅÓÅÉÓ ÌÅ ÐÁÔÅÑÁ -.01956  7.7734  -.03259 -2.516 .0119
______________________________________________________________________________________

(Υφαντής και συν, 1991)







ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ



Τ

Τ

Τ

Τ

Τ

Σεξου

αλικές

∆ιατ

ΤΤΧΚαφείνηΚαφείνη

ΤΤΤΧΤΧΧΧΕισπνεόµεναΕισπνεόµενα

Τ/ΣΣΧΤ/ΣΤ/ΣΧΣΤΧΧΧΧΗρεµΗρεµ. . ΑγχολΑγχολ..

ΤΤΤΤΤΧΧΧΦαινυλΦαινυλ.(.(PCPPCP))

ΤΤΤΤΤΧΧΧΨευδαισθησΨευδαισθησ..

Τ/ΣΤΤΤΤΧΧΧΧΟπιοειδήΟπιοειδή

ΧΧΝικοτίνηΝικοτίνη

Τ/ΣΤ/ΣΤ/ΣΤΤΤΧΧΧΧΚοκαίνηΚοκαίνη

ΤΤΤΤΧΧΧΚάνναβηΚάνναβη

Τ/ΣΤΤ/ΣΤΤΤΧΧΧΧΑµφεταµίνηΑµφεταµίνη

Τ/ΣΤ/ΣΧΤ/ΣΤ/ΣΤ/ΣΧΣΤΧΧΧΧΑλκοόλΑλκοόλ

∆ιαταρ.

Ύπνου

Αγχώ

δεις

∆ιατ.

Αµνη

σική 

∆ιατ.

∆ιατ. 

∆ιάθε

σης

Ψυχωτ

∆ιαταρ.

Παρα

ληρ. 

∆ιατ.

Αν-

νοια

Στερ. 

Παρα

λήρ.

Παρα

λήρη

µα

Κατά 

χρη

ση

Εξά

ρτη

ση

Στέ 

ρη

ση

Τοξί

κω

ση



ΟινοπνευµατώδηΟινοπνευµατώδη

--Επιπολασµός Επιπολασµός 55--15%15%

--Αµυντικοί Μηχανισµοί: Άρνηση Αµυντικοί Μηχανισµοί: Άρνηση –– ΕκλογίκευσηΕκλογίκευση

--∆ύσκολα αναγνωρίζουν το πρόβληµα ∆ύσκολα αναγνωρίζουν το πρόβληµα 

και δύσκολα αναζητούν  θεραπείακαι δύσκολα αναζητούν  θεραπεία

--Μεγάλη σηµασία έχει η ∆ιάγνωσή του Μεγάλη σηµασία έχει η ∆ιάγνωσή του 

--Πάντα διερευνούµε για ιστορικό Χρήσης ΑλκοόλΠάντα διερευνούµε για ιστορικό Χρήσης Αλκοόλ



Αλκοολική Αλκοολική ΤοξίκωσηΤοξίκωση (Αλκοολική Μέθη)(Αλκοολική Μέθη)

Κλινική εικόνα, ανάλογα µε τη συγκέντρωση του οινοπνεύµατος στο Κλινική εικόνα, ανάλογα µε τη συγκέντρωση του οινοπνεύµατος στο αίµααίµα

400 mg/dLΚώµα

300 mg/dLΥπογλυκαιµία – Έλλειψη προσανατολισµού

200 mg/dLΜείωση των αντανακλαστικών 

Συγκέντρωση 
Οινοπνεύµατος στο αίµα

500-700mg/dLΠαράλυση αναπνευστικού κέντρου - Θάνατος



Σωµατικές ΕπιπλοκέςΣωµατικές Επιπλοκές

--Ηπατίτιδα Ηπατίτιδα –– ΚίρρωσηΚίρρωση

--Περιφερική Περιφερική ΠολυνευροπάθειαΠολυνευροπάθεια

--ΓαστρίτιδαΓαστρίτιδα

--ΠαγκρεατίτιδαΠαγκρεατίτιδα

--ΚαρδιοπάθειαΚαρδιοπάθεια

--ΠνευµονίαΠνευµονία

--ΦυµατίωσηΦυµατίωση



Ανεπάρκεια ΘειαµίνηςΑνεπάρκεια Θειαµίνης

Εγκεφαλοπάθεια Εγκεφαλοπάθεια του του WernickeWernicke

--Οξεία κατάσταση, δυνητικά θανατηφόραΟξεία κατάσταση, δυνητικά θανατηφόρα

--Θόλωση συνείδησης, Θόλωση συνείδησης, ΟφθαλµοπληγίαΟφθαλµοπληγία, Αταξία, Αταξία

--Άµεση χορήγηση θειαµίνης Άµεση χορήγηση θειαµίνης IMIM (και σαν ρουτίνα στα ΕΙ(και σαν ρουτίνα στα ΕΙ

Το σύνδροµο του Το σύνδροµο του KorsakoffKorsakoff (Αλκοολική (Αλκοολική ΑµνησικήΑµνησική ∆ιαταραχή)∆ιαταραχή)

--Χρόνια κατάστασηΧρόνια κατάσταση

--Έκπτωση βραχύχρονης (πρόσφατης) µνήµηςΈκπτωση βραχύχρονης (πρόσφατης) µνήµης

--Προσθήκη ΜυθοπλασιώνΠροσθήκη Μυθοπλασιών

--Βελτίωση στο 75% µετά την διακοπή του ποτούΒελτίωση στο 75% µετά την διακοπή του ποτού

--Μόνον 25% αναρρώνει πλήρωςΜόνον 25% αναρρώνει πλήρως



Ψυχωτικές ∆ιαταραχές προκαλούµενες από το ΑλκοόλΨυχωτικές ∆ιαταραχές προκαλούµενες από το Αλκοόλ

--Παραληρητική ∆ιαταραχή (µε Παραληρητική ∆ιαταραχή (µε ζηλοτυπικό ζηλοτυπικό παραλήρηµα)παραλήρηµα)

--Αλκοολική Αλκοολική Ψευδαισθήτωση Ψευδαισθήτωση 

Άνοια προκαλούµενη από το ΑλκοόλΆνοια προκαλούµενη από το Αλκοόλ

--Πολύ σοβαρή κατάληξηΠολύ σοβαρή κατάληξη

--Εκτεταµένη Φλοιώδης ατροφία Εκτεταµένη Φλοιώδης ατροφία 



Στερητικό Σύνδροµο από το ΑλκοόλΣτερητικό Σύνδροµο από το Αλκοόλ

66--24 ώρες µετά τη διακοπή 24 ώρες µετά τη διακοπή –– ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ

Σηµεία και συµπτώµαταΣηµεία και συµπτώµατα
Αδρός τρόµος των χειρών, της γλώσσας & των βλεφάρων

Ταχυκαρδία (οδηγό σηµείο), εφίδρωση, αύξηση ΑΠ

Κακουχία ή αδυναµία

Υπέρπνοια

Ευερεθιστότητα, διέγερση, άγχος, αϋπνία

Ναυτία, έµετος, διάρροια

Κεφαλαλγία

Παροδικές ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις

ΣΠΑΣΜΟΙ



Τροµώδες Παραλήρηµα (Τροµώδες Παραλήρηµα (Delirium Tremens)Delirium Tremens)

2η2η--3η ηµέρα µετά τη διακοπή 3η ηµέρα µετά τη διακοπή –– 1%1%

Θνησιµότητα 15%Θνησιµότητα 15%

Σηµεία και συµπτώµαταΣηµεία και συµπτώµατα
Έντονες ψευδαισθήσεις, οπτικές & απτικές

Παρερµηνείες, παραληρητικές ιδέες

θόλωση της συνείδησης

Αποπροσανατολισµός

Υπερπυρεξία

Αφυδάτωση

Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 



Θεραπευτική Αντιµετώπιση Επειγουσών καταστάσεων Θεραπευτική Αντιµετώπιση Επειγουσών καταστάσεων 
–– Επιπλοκών του ΑλκοολισµούΕπιπλοκών του Αλκοολισµού

Χλωροδιαζεποξείδη Χλωροδιαζεποξείδη (ή και άλλες (ή και άλλες βενζοδιαζεπίνεςβενζοδιαζεπίνες))

Οδηγός η ταχυκαρδίαΟδηγός η ταχυκαρδία

Αντιµετώπιση Ηλεκτρολυτικών διαταραχώνΑντιµετώπιση Ηλεκτρολυτικών διαταραχών

Αντιµετώπιση ∆ιαταραχών θρέψηςΑντιµετώπιση ∆ιαταραχών θρέψης

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιώνΥποστήριξη ζωτικών λειτουργιών

Μακροχρόνια Θεραπεία του ΑλκοολισµούΜακροχρόνια Θεραπεία του Αλκοολισµού

ΨυχοθεραπείαΨυχοθεραπεία

Ανώνυµοι ΑλκοολικοίΑνώνυµοι Αλκοολικοί

∆ισουλφιράµη ∆ισουλφιράµη ((AntabuseAntabuse))



Κατασταλτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος Κατασταλτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος 
(Αγχολυτικά, Υπνωτικά)(Αγχολυτικά, Υπνωτικά)

Βαρβιτουρικά, Βαρβιτουρικά, Βενζοδιαζεπίνες Βενζοδιαζεπίνες (Ε(Ε≈≈1.1%)1.1%)

- Άγχους, Υπνωτική ∆ράση (ευφορία, λήψη σε συνδυασµό)

- Σοβαρή τοξίκωση: Καταστολή καρδιακής & αναπνευστικής 
λειτουργίας,   επιπέδου συνείδησης, οργανικό ψυχοσύνδροµο, 
σοβαρή καταστολή (3.4-4.0 gr), θάνατος.

- Προσοχή στους ηλικιωµένους (10% παράδοξη αντίδραση)

- Θεραπεία Τοξίκωσης:
-Νοσηλεία
-Εντατική παρακολούθηση
-Πρόκληση εµέτου-πλύση στοµάχου
-Τοξικολογικές αναλύσεις
-Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών



Κατασταλτικά του Κεντρικού Νευρικού ΣυστήµατοςΚατασταλτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος

Ψυχολογική και σωµατική εξάρτηση

Σε λίγες εβδοµάδες
Ιδιαίτερα σοβαρά 

Το στερητικό σύνδροµο εµφανίζεται σε 2-3 µέρες  (- 1 εβδ.) από την διακοπή

Ναυτία, έµετοι, ταχυκαρδία, υπόταση, τρόµος, σπασµοί, υπερπυρεξία
Καρδιοαγγειακό collapse

Πιθανή η θανατηφόρα έκβαση
Θεραπεία Στερητικού συνδρόµουΘεραπεία Στερητικού συνδρόµου

Νοσηλεία

Υποκατάσταση της ουσίας από την πεντοβαρβιτάλη (βραχείας δράσης)

Σταδιακή µείωση της πεντοβαρβιτάλης υπό έλεγχο (σε 3 εβδοµάδες)

Σε περίπτωση πολλαπλής χρήσης, πρώτα γίνεται η αποτοξίνωση από 
τα καταπραϋντικά



OpiatesΟπιούχα & Οπιούχα & ΟπιοειδήΟπιοειδή

-- Μορφίνη, Μορφίνη, ΚωδΚωδεΐεΐνη νη 

-- Ηρωίνη, Ηρωίνη, ΠροποξυφαίνηΠροποξυφαίνη,, ΜεθαδόνηΜεθαδόνη

∆ράση στους Υποδοχείς οπιούχων∆ράση στους Υποδοχείς οπιούχων

Ισχυρά αναλγητικάΙσχυρά αναλγητικά

ΆνδρεςΆνδρες : : ΓυναίκεςΓυναίκες = 4:1= 4:1

ΕπιπολασµόςΕπιπολασµός ≈≈ 0.7% 0.7% 

ΤαχείαΤαχεία ανάπτυξηανάπτυξη ανοχήςανοχής, , πουπου όµωςόµως
ποικίλλειποικίλλει σταστα διάφοραδιάφορα συστήµατασυστήµατα

Θνησιµότητα 10/1000 χρήστες ανά έτοςΘνησιµότητα 10/1000 χρήστες ανά έτος





ΤοξίκωσηΤοξίκωση

Ευφορία (10Ευφορία (10--30’), αίσθηµα µέθης, µετά απάθεια, ψυχοκινητική 30’), αίσθηµα µέθης, µετά απάθεια, ψυχοκινητική 
επιβράδυνση, έκπτωση της κρίσηςεπιβράδυνση, έκπτωση της κρίσης

Μύση (µυδρίαση σε περίπτωση Μύση (µυδρίαση σε περίπτωση ανοξίας ανοξίας από υπερβολική δόση)από υπερβολική δόση)

Υπνηλία, δυσαρθρία, έκπτωση προσοχής και µνήµηςΥπνηλία, δυσαρθρία, έκπτωση προσοχής και µνήµης

∆ιάρκεια 4∆ιάρκεια 4--6 ώρες, στη συνέχεια δυσθυµία6 ώρες, στη συνέχεια δυσθυµία

OverdoseOverdose (συχνά λόγω αιφνίδιας καθαρότητας της ουσίας)(συχνά λόγω αιφνίδιας καθαρότητας της ουσίας)

Μύση (µυδρίαση σε περίπτωση Μύση (µυδρίαση σε περίπτωση ανοξίας ανοξίας από την υπερβολική δόση)από την υπερβολική δόση)

Βραδυκαρδία, καταστολή της αναπνοής, πνευµονικό οίδηµα, κώµαΒραδυκαρδία, καταστολή της αναπνοής, πνευµονικό οίδηµα, κώµα

ΘεραπείαΘεραπεία

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών, γλυκόζη Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών, γλυκόζη I.V., I.V., 

Χορήγηση ενός ανταγωνιστή Χορήγηση ενός ανταγωνιστή οπιοειδών οπιοειδών ((ναλοξόνηναλοξόνη))



Σύνδροµο Στέρησης από Σύνδροµο Στέρησης από ΟπιοειδήΟπιοειδή
Πολύ δυσάρεστο, αλλά ιατρικά Πολύ δυσάρεστο, αλλά ιατρικά πολύ λιγότεροπολύ λιγότερο δυσφορικό δυσφορικό και επικίνδυνο και επικίνδυνο 
από το σύνδροµο στέρησης από αλκοόλ ή βαρβιτουρικά.από το σύνδροµο στέρησης από αλκοόλ ή βαρβιτουρικά.

∆ΕΝ είναι επικίνδυνο για τη ζωή του ατόµου∆ΕΝ είναι επικίνδυνο για τη ζωή του ατόµου, εφόσον είναι υγιές., εφόσον είναι υγιές.

Η κλινική εικόνα της Η κλινική εικόνα της γρίππης γρίππης µοιάζει πολύ µε την εικόνα του συνδρόµου.µοιάζει πολύ µε την εικόνα του συνδρόµου.

ΜορφίνηΜορφίνη--Ηρωίνη: µετά από 6Ηρωίνη: µετά από 6--88h,h, µέγιστη ένταση 2ηµέγιστη ένταση 2η--3η µέρα, 3η µέρα, 
υποχώρηση σε 7υποχώρηση σε 7--10 ηµέρες.10 ηµέρες.

Συµπτώµατα και ΣηµείαΣυµπτώµατα και Σηµεία
•• ΜΜυδρίασηυδρίαση
•• ∆ακρύρροια, ρινόρροια∆ακρύρροια, ρινόρροια
•• Ανόρθωση τριχώνΑνόρθωση τριχών
•• Αϋπνία, ευερεθιστότητα, ανησυχίαΑϋπνία, ευερεθιστότητα, ανησυχία
•• ∆ιάρροια, ναυτία, ∆ιάρροια, ναυτία, έµετοςέµετος
•• ΧασµουρητόΧασµουρητό
•• ΕλαφρήΕλαφρή υπέρταση, ταχυκαρδία, εφίδρωσηυπέρταση, ταχυκαρδία, εφίδρωση
•• ΠυρετόςΠυρετός
•• Τρόµος, µυϊκά άλγη, Τρόµος, µυϊκά άλγη, µυικές µυικές κράµπες, οστικά άλγηκράµπες, οστικά άλγη



Σύνδροµο Στέρησης από Σύνδροµο Στέρησης από Οπιοειδή Οπιοειδή –– Θεραπευτική ΑντιµετώπισηΘεραπευτική Αντιµετώπιση

ΜεθαδόνηΜεθαδόνη
Συνθετικό Συνθετικό οπιοειδέςοπιοειδές, αποτελεσµατικό γιατί έχει δράση µακράς , αποτελεσµατικό γιατί έχει δράση µακράς 
διάρκειας και προκαλεί µικρή ευφορία (που ίσως οδηγήσει και αυτόδιάρκειας και προκαλεί µικρή ευφορία (που ίσως οδηγήσει και αυτό σε σε 
κατάχρηση και εξάρτηση)κατάχρηση και εξάρτηση)

Εξωνοσοκοµειακή Εξωνοσοκοµειακή θεραπεία συντήρησης µε θεραπεία συντήρησης µε µεθαδόνηµεθαδόνη

Κλονιδίνη Κλονιδίνη ((CatapresanCatapresan))
Καταστολή τηςΚαταστολή της νοραδρενεργικήςνοραδρενεργικής υπερδραστηριότητας που µάλλον υπερδραστηριότητας που µάλλον 
διαµεσολαβεί την στερητική αντίδρασηδιαµεσολαβεί την στερητική αντίδραση

Ανταγωνιστές Ανταγωνιστές οπιοειδών οπιοειδών µακράς διαρκείαςµακράς διαρκείας
Ναλτρεξόνη Ναλτρεξόνη –– ∆εσµεύουν τη δράση των ∆εσµεύουν τη δράση των οπιοειδώνοπιοειδών



∆ιεγερτικά του Κ.Ν.Σ. (Ε=2%)
(Αµφεταµίνες, MDMA {ecstasy},

Συµπαθητικοµιµητικά, κατασταλτικά της όρεξης)

Αίσθηµα ευεξίας, αυτοπεποίθησης, ευφορίας
Μετά «σπάσιµο» (crash), µε δυσφορία, 
ευερεθιστότητα, άγχος, εναγώνια αναζήτηση της 
ουσίας (craving), κούραση, κατάθλιψη.
ΤοξίκωσηΤοξίκωση
∆υσπροσαρµοστικές µεταβολές της συµπεριφοράς 
(ψυχοκινητική διέγερση, καυγάδες, αίσθηµα µεγαλείου)
Ταχυκαρδία, εφίδρωση, ρίγη, αύξηση ΑΠ, ναυτία
Υπερβολική ∆όση: ψευδαισθήσεις, παρανοειδής 
ιδεασµός, σύγχυση, σπασµοί θάνατος
Παραλήρηµα (σε 1Παραλήρηµα (σε 1h, h, διαρκεί 6διαρκεί 6h)h)
Παραληρητική ∆ιαταραχή (αµφεταµινική ψύχωση)Παραληρητική ∆ιαταραχή (αµφεταµινική ψύχωση)

Σύνδροµο Στέρησης (3 µέρες µετά την διακοπή)Σύνδροµο Στέρησης (3 µέρες µετά την διακοπή)
Αϋπνία, υπνηλία, απάθεια, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, 
άγχος, τάσεις αυτοκτονίας
Θεραπεία:Θεραπεία: Απαιτείται υποστήριξη και ύπνος

Methamphetamine Mind Over Matter

Προκαλούν απελευθέρωση Προκαλούν απελευθέρωση ντοπαµίνηςντοπαµίνης



3,4-µεθυλενοδιοξυµεθαµφεταµίνη 
(MDMA – ecstasy)



∆ιεγερτικά του Κ.Ν.Σ. (Κοκαΐνη)

Αίσθηµα ευεξίας, αυτοπεποίθησης, ευφορίας
Μετά  «σπάσιµο»«σπάσιµο» (crash), ιδιαίτερα έντονο,     ιδιαίτερα έντονο,     
µε δυσφορία, ευερεθιστότητα, άγχος, (craving), 
κούραση, έντονη κατάθλιψηέντονη κατάθλιψη.
ΤοξίκωσηΤοξίκωση
• Ψυχοκινητική διέγερση
• Έντονες µεταβολές της συµπεριφοράς
• Έντονη συναισθηµατική έξαρσηΈντονη συναισθηµατική έξαρση
• Υπερεπαγρύπνηση
• Υπερβολική ∆όση: όπως στις Αµφεταµίνες
• Και εδώ υπάρχει ενδεχόµενο Παραληρήµατος 
και Παραληρητικής ∆ιαταραχής

ΣτέρησηΣτέρηση
Παρόµοια µε την Αµφεταµίνη

S.S. Neuron

Αναστέλλει την Αναστέλλει την επαναπρόσληψη ντοπαµίνηςεπαναπρόσληψη ντοπαµίνης



Ψευδαισθησιογόνα
Flyer

LSD LSD –– Ψιλοκυµβίνη Ψιλοκυµβίνη -- Μεσκαλίνη Μεσκαλίνη –– PCPPCP*(*(& & ΚΚetalaretalar))

Προκαλούν αλλοιωµένες καταστάσεις ενηµερότητας Προκαλούν αλλοιωµένες καταστάσεις ενηµερότητας 
((altered states of awareness)altered states of awareness)

Επιπολασµός = 0.3%Επιπολασµός = 0.3%

Οξεία χρήσηΟξεία χρήση:: αύξηση αισθητηριακών λειτουργιών, αύξηση αισθητηριακών λειτουργιών, 
ψευδαισθητικές διαταραχές   (1ψευδαισθητικές διαταραχές   (1hh--3 3 ηµέρες), έντονα ζωηρές ηµέρες), έντονα ζωηρές 
οπτικές συνήθως ψευδαισθήσεις, συναισθησίες (βλέπει οπτικές συνήθως ψευδαισθήσεις, συναισθησίες (βλέπει 
χρώµατα όταν ακουστεί ένας ήχος), αίσθηση απώλειας των χρώµατα όταν ακουστεί ένας ήχος), αίσθηση απώλειας των 
ορίων του εαυτού, αισθήµατα µεγαλείου ορίων του εαυτού, αισθήµατα µεγαλείου και παντοδυναµίας, και παντοδυναµίας, 
συναισθηµατική ευµεταβλητότητα συναισθηµατική ευµεταβλητότητα 

--Κρίσεις πανικού, µυδρίαση, υπερπυρεξία, τρόµος.Κρίσεις πανικού, µυδρίαση, υπερπυρεξία, τρόµος.

--Υψηλές δόσεις: ψυχωτικού τύπου Υψηλές δόσεις: ψυχωτικού τύπου 
συµπτωµατολογία, επιληπτικές κρίσεις, κώµα.συµπτωµατολογία, επιληπτικές κρίσεις, κώµα.

Χρόνια χρήσηΧρόνια χρήση:: Μόνον ψυχολογική εξάρτηση,   Μόνον ψυχολογική εξάρτηση,   
Ανάπτυξη πολύ σύντοµα έντονης ανοχής Ανάπτυξη πολύ σύντοµα έντονης ανοχής 
Όχι σύνδροµο στέρησηςΌχι σύνδροµο στέρησης

-- FLASHBACKS FLASHBACKS ((συχνά µετά από χρήση κάνναβης)συχνά µετά από χρήση κάνναβης)



Θεραπεία της ψευδαισθήτωσηςΘεραπεία της ψευδαισθήτωσης

LSD LSD –– ΨιλοκυµβίνηΨιλοκυµβίνη -- ΜεσκαλίνηΜεσκαλίνη

Υποστήριξη, ενθάρρυνση, ησυχία από φώς και θόρυβο,    Υποστήριξη, ενθάρρυνση, ησυχία από φώς και θόρυβο,    
υποβοήθηση να διακρίνει την πραγµατικότητα.υποβοήθηση να διακρίνει την πραγµατικότητα.

Φαρµακευτικά: Για τον πανικό: ∆ιαζεπάµη συνήθως.Φαρµακευτικά: Για τον πανικό: ∆ιαζεπάµη συνήθως.

Για την ψύχωση: Νοσηλεία και αντιψυχωτική Για την ψύχωση: Νοσηλεία και αντιψυχωτική αγωγήαγωγή

PCPPCP* (* (& & ΚΚetalaretalar))

Υποστήριξη, ενθάρρυνση, ησυχία από φώς και θόρυβο, ελάττωση των Υποστήριξη, ενθάρρυνση, ησυχία από φώς και θόρυβο, ελάττωση των ερεθισµάτωνερεθισµάτων
OXIOXI υποβοήθηση να διακρίνει την πραγµατικότηταυποβοήθηση να διακρίνει την πραγµατικότητα, , γιατί θα αυξηθεί εδώ το άγχοςγιατί θα αυξηθεί εδώ το άγχος

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος σπασµών, κώµατος και θανάτου (Νοσηλεία : Κίνδυνος σπασµών, κώµατος και θανάτου (Νοσηλεία –– Εντατική)Εντατική)



ΚάνναβηΚάνναβη Marijuana: Under the Microscope

-- ΤετραϋδρονανναβινόληΤετραϋδρονανναβινόλη ((THC)THC)

-- Ήπια Ήπια ευφορικά ευφορικά µε καταπραϋντικές ιδιότητεςµε καταπραϋντικές ιδιότητες

-- Παρότι προκαλεί ανοχή, δεν έχει καταδειχθείΠαρότι προκαλεί ανοχή, δεν έχει καταδειχθεί
σαφές στερητικό σύνδροµοσαφές στερητικό σύνδροµο

--ΤοξίκωσηΤοξίκωση
--Ευφορία, επίταση αισθήσεων, αίσθηµα Ευφορία, επίταση αισθήσεων, αίσθηµα 
χαλάρωσης και ευεξίας, πιθανόν απάθεια.χαλάρωσης και ευεξίας, πιθανόν απάθεια.
--Ταχυκαρδία, αύξηση όρεξης, ξηροστοµίαΤαχυκαρδία, αύξηση όρεξης, ξηροστοµία
--Πανικός, καχυποψία, παρανοειδής ιδεασµός, Πανικός, καχυποψία, παρανοειδής ιδεασµός, 
έκπτωση κρίσης και λειτουργικότηταςέκπτωση κρίσης και λειτουργικότητας

--Παραληρητική ∆ιαταραχή (παροδική)Παραληρητική ∆ιαταραχή (παροδική)



Nicotine

Νικοτίνη
Εξάρτηση

Στερητικό σύνδροµο
-24h µετά
-∆ιαρκεί λίγες µέρες έως πολλές εβδοµάδες
Craving, ευερεθιστότητα ή θυµός, άγχος, 
ανησυχία, δυσχέρεια στην συγκέντρωση, 
ελάττωση του καρδιακού ρυθµού, αύξηση     
της όρεξης, πονοκέφαλοι, αϋπνία, ζάλη.

Απεξάρτηση: Θεραπείες συµπεριφοράς σε 
συνδυασµό µε υποκατάστατα (τσίχλες), 
υποστήριξη από οµάδα, εξάσκηση σε 
ευαίσθητες για το άτοµο συνθήκες.

50% υποτροπή σε 6 µήνες

70% υποτροπή σε 12 µήνες

Μεγάλη µείωση µετά τον πρώτο χρόνο



Balloon Girl

Εισπνεόµενα

Κόλλες, αεροζόλ, διαλύτες χρωµάτων

Νόµιµα, φτηνά, εύκολη πρόσβαση

Καταστολή ΚΝΣ

Οξεία χρήση: ευφορία, θόλωση συνείδησης, 
παραισθήσεις, διάρκειας περίπου µιας ώρας, 
επιθετικότητα, βία, ζάλη, αταξία.

Χρόνια χρήση: Ανορεξία, ναυτία, έµετος, 
φωτοφοβία, εµβοές.

Σπάνια: τοξική αντίδραση µε καρδιολογικές 
και αναπνευστικές επιπλοκές



Στο θέµα της χρήσης ουσιών εµπλέκονται:

Οι χρήστες της ουσίας

Οι χρήστες των χρηστών και

Οι χρήστες του προβλήµατος



∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως:

Ο ρόλος µας είναι να βοηθήσουµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων   

των ασθενών µας.

Η στάση µας και οι προκαταλήψεις µας (θετικές & αρνητικές) µπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά την θεραπευτική µας προσέγγιση εις βάρος του

ασθενούς µας.

Ο ενδεχόµενος θυµός µας ίσως έχει σχέση µε το τι νοιώθει ο ασθενής µας.

Καταρχήν, δουλειά µας δεν είναι να «έχουµε θέση και άποψη για το πρόβληµα 

των ναρκωτικών» αλλά να βοηθήσουµε αυτόν πού προσέτρεξε σε µας για 

βοήθεια. Τα υπόλοιπα έπονται. 
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