
Ηρεμιστικά

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2013 14:17 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Ιούλιος 2021 08:52

  

    

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ

  

 Τα ηρεμιστικά είναι χημικές φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται με ιατρική συνταγή σε
άτομα που έχουν προβλήματα άγχους και αϋπνίας. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν τα
λεγόμενα βαρβιτουρικά, αλλά λόγω των πολλών παρενεργειών που είχαν, αποσύρθηκαν και
αντικαταστάθηκαν από τα ηρεμιστικά.

  

 Τα ηρεμιστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  

· Τα μείζονα ηρεμιστικά, που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση σοβαρών ψυχιατρικών
περιπτώσεων, και

  

· Τα ελάσσονα ηρεμιστικά, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του άγχους και
του στρες ή σε περιπτώσεις αϋπνίας.

  

 Η χρήση και κατάχρηση –με στόχο την αλλαγή διάθεσης- αφορά τα ελάσσονα ηρεμιστικά.
Μερικά από αυτά τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στη χώρα μας είναι: Taxor, Lexotanil, Tr
anxene
, 
Stedon
, 
Hipnosedon
, 
Halcion
, 
Normison
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, 
Vublegal
, κ.α.

  

Ιστορικά στοιχεία 

  

Τα σύγχρονα ηρεμιστικά (βενζοδιαζεπίνες) ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του ’50 και έγιναν
δεκτά με ενθουσιασμό στον ιατρικό κόσμο ως υποκατάστατο των βαρβιτουρικών, τα οποία
είχαν αναγνωριστεί ως εξαρτησιογόνα. Δεν άργησαν να δίνουν μία από τις πιο δημοφιλείς
ουσίες που χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

  

 Οι βενζοδιαζεπίνες ανάλογα με τη βασική τους επίδραση κατηγοριοποιούνται σε:

  

· Υπνωτικά (Halcion, Hipnosedon, κ.α.)

  

· Αγχολυτικά (Tavor, Lexotanil κ.α.).

  

 Δεν άργησε επίσης να ανακαλυφθεί ότι τα νέα αυτά ηρεμιστικά ήταν το ίδιο εξαρτησιογόνα
με τους προγόνους τους, τα βαρβιτουρικά (1961). 

  

Παρά το γεγονός αυτό, χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να τεθούν περιορισμοί στη
συνταγογράφησή τους.

  

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ

  

Τα άμεσα αποτελέσματα των ηρεμιστικών στον άνθρωπο είναι παρόμοια με ατά που
προκαλεί μια μικρή δόση αλκοόλ. Το άτομο αισθάνεται χαλαρό και κοινωνικό, σαν να είχε
πιεί 1-2 ποτά. Οι ουσίες αυτές ελαττώνουν τη νοητική λειτουργία, χωρίς να την αναιρούν
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τελείως. Οι χρήστες μπορούν να παρουσιάσουν μικρές αμνησίες, ανικανότατα να
εκτελέσουν πολύπλοκες εργασίες και αυξημένο χρόνο αντίδρασης. Γι’ αυτούς τους λόγους
καθίσταται επικίνδυνη η οδήγηση υπό την επήρεια ηρεμιστικών καθώς και ο χειρισμός
μηχανημάτων. Η ταυτόχρονη χρήση οινοπνευματωδών επιτείνει τα συμπτώματα αυτά.

  

 Σε μεγαλύτερες δόσεις τα ηρεμιστικά προκαλούν υπνηλία. Σε πολύ μεγάλες δόσεις
οδηγούν σε κώμα και στο θάνατο. Οι θανατηφόρες δόσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά ο
συνδυασμός του ηρεμιστικού με αλκοόλ απαιτεί μικρότερη δόση για να προκληθεί ο
θάνατος.

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ

  

Η χρήση ηρεμιστικών προκαλεί ανοχή και εξάρτηση σωματική και ψυχική. Τα συμπτώματα
στέρησης, που εμφανίζονται μετά τη διακοπή της χρήσης, εκδηλώνονται με
ευερεθιστότητα, νευρικότητα, αϋπνίες, ναυτία, άγχος, ιλίγγους και κατάθλιψη. Συμπτώματα
στέρησης μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και μετά από συστηματική χρήση τεσσάρων ή έξι
εβδομάδων.
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