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  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ  Εξαρτησιογόνος ουσία είναι κάθε φυσική, ημισυνθετική ή συνθετική ουσία που επιδρά στοΚεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.), και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξεικάποιο άτομο τη διάθεσή του.  Συνήθως αναφέρεται ο όρος «ναρκωτικά» ο οποίος όμως δεν ανταποκρίνεται με ακρίβειαστις ουσίες αυτές διότι άλλες έχουν κατασταλτική επίδραση (υπνωτικά, αλκοόλ, κ.α.) καιάλλες διεγερτική (αμφεταμίνες, κοκαΐνη, κ.λπ.).  Στη βιβλιογραφία συναντώνται και άλλοι όροι για τις ουσίες αυτές, όπως «ψυχοτρόπες»,«εθιστικές», κ.λπ.  Οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορούν να διακριθούν σε:         -  Νόμιμες όπως ο καπνός και τα οινοπνευματώδη      και      -  Παράνομες όπως το χασίς, η ηρωίνη κ.α.    Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία ουσιών που αποτελείται από τα ψυχοτρόπα φάρμακα(ηρεμιστικά, υπνωτικά κ.λπ.), τα οποία –ενώ διατίθενται για ιατρικούς λόγους-χρησιμοποιούνται πολλές φορές απλώς για να «φτιαχτεί» κάποιος, και μάλιστα σεσυνδυασμό με άλλες ουσίες όπως αλκοόλ κ.α.  Ο όρος «ναρκωτικά» χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τις παράνομεςεξαρτησιογόνες ουσίες.  Ο οργανισμός του ατόμου μπορεί να αναπτύξει ανοχή σε κάποια εξαρτησιογόνο ουσία, ενώόλες οι ουσίες αυτές προκαλούν –όπως δείχνει και ο όρος εξαρτησιογόνες- σωματική και ψυχική εξάρτηση ή μόνο ψυχική.  ΑΝΟΧΗ  Είναι το φαινόμενο που παρουσιάζεται μετά από κάποιο διάστημα συστηματικής χρήσηςμιας εξαρτησιογόνου ουσίας. Το διάστημα αυτό ποικίλλει ανάλογα με την ουσία, τον τρόποχρήσης, την ταυτόχρονη χρήση και άλλων ουσιών, το μεταβολισμό του κάθε ατόμου, κ.α.  Πρόκειται για την ανάγκη αύξησης της δόσης μιας ουσίας προκειμένου ο χρήστης να έχει ταίδια αποτελέσματα ή την εμφάνιση στερητικών συμπτωμάτων όταν διατηρείται σταθερή ηδόση (πολύ σύνηθες φαινόμενο με τους χρήστες διεγερτικών ουσιών).  ΕΞΑΡΤΗΣΗ  Είναι η συνεχής ανάγκη για τη χρήση μιας ουσίας. Η εξάρτηση μπορεί να είναι:  Σωματική: όταν ο οργανισμός του χρήστη μιας ουσίας δεν μπορεί να λειτουργήσειφυσιολογικά χωρίς την ουσία αυτή, και  Ψυχική: όταν ο χρήστης έχει την ανάγκη της ουσίας για να διατηρήσει την ψυχική τουσυνοχή.  Όλες οι περιπτώσεις σωματικής εξάρτησης εμπεριέχουν και την ψυχική, ενώ δεν συμβαίνειπάντα το αντίθετο.  Μετά την εγκατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάρτησης, αν διακοπεί απότομα η χρήση,εμφανίζονται συνήθως τα συμπτώματα στέρησης (σωματικά ή ψυχολογικά).  Όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες προκαλούν εξάρτηση. Μερικές σωματική και ψυχική, άλλεςμόνο ψυχική. Η σωματική εξάρτηση συνήθως αντιμετωπίζεται εύκολα, ενώ η αντιμετώπισητης ψυχικής εξάρτησης απαιτεί μια επίπονη και μακροχρόνια θεραπευτική διαδικασία. Όλοιόσοι κάνουν χρήση μιας εξαρτησιογόνου ουσίας δεν είναι απαραίτητα εξαρτημένοι από τηνουσία αυτή. Για να επέλθει η εξάρτηση χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα συνεχούς χρήσηςτης ουσίας, που ποικίλλει ανάλογα με την ουσία, με τον τρόπο χρήσης, με την ποσότητα,κ.α.   Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την παρουσία τριών τουλάχιστον από τα παρακάτωσυμπτώματα:  · Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας  · Ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας  · Παρουσία στερητικού συνδρόμου με τη μείωση ή τη διακοπή της χρήσης της ουσίας  · Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από τη συμπεριφορά χρήσης  · Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικώνλόγω της χρήσης  · Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη σοβαράσωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους τομείς της ζωής του.  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗΣ Η ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΕΡΗΣΗΣ  Ακολουθούν την απότομη διακοπή μιας εξαρτησιογόνου ουσίας, εφόσον έχει εγκατασταθείη σωματική εξάρτηση.  Πρόκειται για μια σειρά σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων ή μόνο ψυχολογικών,που συνήθως είναι αντίθετα από αυτά που προκαλούσε η χρήση της ουσίας αυτής. Αν π.χ., ηχρήση μιας ουσίας προκαλούσε στο χρήστη αίσθημα ηρεμίας και υπνηλία, το στερητικόσύνδρομο μπορεί να έχει τη μορφή της υπερδιέγερσης και της αϋπνίας.    
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