Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ

ΟΠΙΟΕΙΔΗ
Γεια χαρά! Το Mind Matters είναι μια σειρά
εντύπων που έχει στόχο να παρουσιάσει τον
τρόπο με τον οποίο διάφορες ουσίες επηρεάζουν
τον εγκέφαλο, το σώμα και τη ζωή σου. Σε αυτό το
τεύχος θα μιλήσουμε για τα οπιοειδή.

Μπορεί να έχεις ακούσει αρκετές φορές να μιλάνε για τα
οπιοειδή. Ίσως να τα έχεις ακουστά με ονόματα όπως
πρέζα ή σκόνη της χαράς ή ζουζού ή ζα.
Τα οπιοειδή χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Ορισμένα προέρχονται από φυτά. Άλλα παρασκευάζονται
τεχνητά σε εργαστήρια.
Τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή χρησιμοποιούνται ως
φάρμακα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και με λάθος
τρόπο. Τα παράνομα οπιοειδή χρησιμοποιούνται για να
«φτιαχτεί» κάποιος. Η κατάχρηση συνταγογραφούμενων
οπιοειδών ή η χρήση παράνομων οπιοειδών είναι
επικίνδυνες.

Τι είναι τα οπιοειδή;
ΦΑΡΜΑΚΑ
• Οι γιατροί μπορεί να χορηγήσουν οπιοειδή
φάρμακα για την αντιμετώπιση του έντονου πόνου,
π.χ. μετά από οδοντιατρική επέμβαση, αθλητικό
τραυματισμό ή εξαιτίας του καρκίνου.
• Εάν ακολουθεί κανείς τις οδηγίες του γιατρού και
παίρνει τη σωστή ποσότητα, τα οπιοειδή μπορεί να
βοηθήσουν στην ανακούφιση του πόνου.
• Τα οπιοειδή φάρμακα όμως μπορεί να γίνουν
επικίνδυνα, εάν χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο.
Τέτοιου είδους φάρμακα είναι η μορφίνη, η
κωδεΐνη, η οξυκωδόνη, η υδροκωδόνη, η πεθιδίνη
κ.ά.
ΗΡΩΙΝΗ ΚΑΙ ΦΕΝΤΑΝΥΛ
• Η ηρωίνη είναι ένα παράνομο οπιοειδές που
χρησιμοποιείται, συνήθως με σύριγγα, για
«φτιάξιμο».
• Μπορεί να έχει μορφή λευκής ή καφέ σκόνης, ή
μαύρης κολλώδους ουσίας, η οποία ονομάζεται
«μαύρη ηρωίνη».
• Ορισμένες φορές την ηρωίνη την αποκαλούν και
άλογο, σκόνη της χαράς, παραμύθα, ζουζού, ζα,
ρούχλα, big H.
• Ένα άλλο παράνομο οπιοειδές είναι το φεντανύλ,
μια λευκή ουσία πολύ πιο δυνατή από την ηρωίνη.
• Κάποιες φορές στην πιάτσα η ηρωίνη ανακατεύεται
με φεντανύλ, και αυτό οδηγεί σε υπερβολική δόση.

Και τα συνταγογραφούμενα και τα παράνομα
οπιοειδή, όπως η ηρωίνη και το φεντανύλ, μπορεί
να οδηγήσουν σε εξάρτηση, υπερβολική δόση,
ακόμη και θάνατο.

Αυτό εννοούν λοιπόν όταν
μιλάνε για οπιοειδή. Εγώ αυτά
τα πήρα μετά την επέμβαση
στον οδοντίατρο. Μπλιάχ!

Πώς επιδρούν τα οπιοειδή;
Το οπιοειδή επηρεάζουν τα νευρικά κύτταρα
(νευρώνες) του εγκεφάλου και του σώματός σου.
Λένε στον εγκέφαλο να μπλοκάρει τον πόνο και
να σε κάνει να νιώσεις ήρεμος και χαρούμενος.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις
των οπιοειδών;
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Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις
1

Αίσθηση ηρεμίας, υπνηλία, σύγχυση

2

Επιβράδυνση ή διακοπή της αναπνοής
(με πιθανότητα θανάτου από
υπερβολική δόση)
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Ναυτία, εμετός
2

2
4

Δυσκοιλιότητα
3

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
1

Εξάρτηση

2

Καρδιακές παθήσεις

3

4
3

Λοίμωξη των πνευμόνων

4

Μυϊκός πόνος
4

Πώς δημιουργείται η εξάρτηση από τα οπιοειδή;
Όσο περνάει ο καιρός το σώμα συνηθίζει στην παρουσία της
ουσίας και νιώθει πολύ άσχημα χωρίς αυτήν. Τα στερητικά είναι
σαν να περνάς μια γρίπη, τη χειρότερη γρίπη της ζωής σου∙ για
αυτό και μπορεί να είναι δύσκολο να σταματήσεις να παίρνεις
την ουσία. Όταν κάποιος αρχίζει να αναζητά μια ουσία και να
κάνει χρήση της αδιαφορώντας για το πώς η ουσία επηρεάζει τη
δουλειά, το σχολείο ή τις σχέσεις του, αυτό ονομάζεται
εξάρτηση.
Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι ο καθένας μπορεί να εξαρτηθεί από
τα οπιοειδή. Δεν έχει καμία σημασία πού ζεις ή πόσο έξυπνος
είσαι. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα εξαρτηθεί και
ποιος όχι.

Πώς επηρεάζουν τη ζωή σου τα οπιοειδή;
Εάν εξαρτηθείς από τα οπιοειδή, τα ναρκωτικά αρχίζουν να ελέγχουν τη ζωή σου. Το μόνο που θα σκέφτεσαι
είναι πού θα βρεις τη δόση σου και πότε θα ξανανιώσεις έτσι ωραία. Έτσι είναι δύσκολο να απολαύσεις
πράγματα που παλιά σου έδιναν χαρά.

Μπορείς να φανταστείς πώς θα ήταν, εάν τα πράγματα που σου αρέσουν σταματούσαν
να σου δίνουν χαρά;

Εάν κάποιος γνωστός
μου χρειάζεται
βοήθεια;
Εάν πιστεύεις ότι κάποιος φίλος σου ή
κάποιο μέλος της οικογένειάς σου
έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, μίλα
χωρίς καθυστέρηση με κάποιον
ενήλικο που εμπιστεύεσαι, όπως
γονιό, προπονητή/ρια ή δάσκαλο/α.
Θυμήσου: υπάρχει θεραπεία, και
μπορεί να γίνει καλά.
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