Άλλα φυλλάδια
Σηµειώστε πληροφόρηση που θέλετε να σας
στείλουµε
Ελ Ες Ντι - Ψυχεδελικά Ναρκωτικά
Αµφεταµίνες (Σπίντ)

Από τη στιγµή που θα καλέσετε ασθενοφόρο
είναι άκρως απαραίτητο να µείνετε µε το χρήστη
µέχρι να έρθει το νοσοκοµειακό. Αν ο χρήστης
έχει κάποια αίσθηση του τι συµβαίνει, αρχίστε να
του µιλάτε και προσπαθείστε να τον σηκώσετε
όρθιο. Αν είναι δυνατό βοηθείστε το χρήστη να
κάνει ένα περίπατο και ενθαρύνετέ τον να παίρνει
βαθιές αναπνοές. Πρέπει να αποσπάτε την
προσοχή του για να µην ξαναπέσει σε κώµα.

Κοκαϊνη

Αίτηση για δωρεάν πληροφορίες γύρω απ’ τα Ναρκωτικά
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Αν το άτοµο ξαναπέσει σε κώµα, προσπαθείστε
να δείτε αν αναπνέει πλησιάζοντάς το. Αν το
άτοµο δεν αναπνέει γυρίστε το στο πλάι µε το ένα
γόνατο λυγισµένο και το άλλο τεντωµένο.
Στρύψτε ελαφρά το κεφάλι του έτσι ώστε να
αναπαυτεί στο µπράτσο του. Αν το άτοµο
εξακολουθεί να µην αναπνέει, προσπαθείστε να
δείτε αν έχει καταπιεί κάτι που του φράζει το
λάρυγγα. Μερικές φορές µπορεί το άτοµο να έχει
κάνει εµµετό ή η γλώσσα του να έχει γυρίσει
ανάποδα.
Αν όλα είναι εντάξει αλλά εξακολουθεί να µην
αναπνέει, τότε, µόνο αν έχετε εκπαιδευτεί σε
πρώτες βοήθειες, γυρίστε το άτοµο ανάσκελα, και
κρατώντας το στόµα του ανοιχτό κάντε του
τεχνητή αναπνοή δίνοντάς του το φιλί της ζωής.
Αρχικά αναπνεύστε 5 φορές σε 10 δευτερόλεπτα
και µετέπειτα µία φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα. Αν
δεν γνωρίζετε πρώτες βοήθειες, είναι καλύτερα
να µην επιχειρήσετε να κάνετε τεχνητή αναπνοή
γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε µεγαλύτερη
ζηµιά. Είναι προτιµότερο να ρωτήσετε αν
υπάρχει κάποιος στο άµεσο περιβάλλον που
γνωρίζει πρώτες βοήθειες. *****
Βιβλιογραφία:
* “This book: the Truth About drugs”, Michael Rock
**“Better Life”, Konstantine Petsinis
***”You can free Yourself from Alcohol & Drugs, Doug Althauser
****”Breaking Free from Compulsive Eating”, Dr. Geneen Roth
*****“This book: the Truth About drugs”, Michael Rock
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Τι είναι η Κοκαϊνη;

Προφυλάξεις

Η Κοκαίνη είναι ένα διεγερτικό που βρίσκεται στα
φύλλα του φυτού της κόκας. Κυκλοφορεί σε
µορφή σκόνης και εισπνέεται από τη µύτη
(σνιφάρισµα) ή γίνεται ενδοφλέβια χρήση της.
Μπορεί επίσης να τριφτεί και στα ούλα. Μερικά
από τα κοινά ονόµατα αυτού του ναρκωτικού είναι
Κόκα, Χιόνι, Κοκό, Σκόνη, Αναψυκτικό, κ.α. *

Οι ουσίες που έχουν µορφή σκόνης διευκολύνουν
τους ντίλερ να τις αναµείξουν µε άλλα πράγµατα.
Οι ντίλερ το κάνουν αυτό συχνά για να αυξήσουν
την ποσότητα που µπορούν να διαθέσουν (καθώς
οι συγκεκριµένες ουσίες πουλιούνται µε το
βάρος). Αυτό ονοµάζεται κόψιµο.

Τι επιδράσεις έχει;
Η Κοκαίνη διεγείρει τους υποδοχείς Ντοπαµίνης
του εγκεφάλου. Χαρίζει ένα αίσθηµα ζωντάνιας
και εγρήγορσης. Η διαδικασία της σκέψης γίνεται
διαυγής. Είναι εξαρτησιογόνα ουσία όταν γίνεται
συνεχής χρήση. Η επίδρασή της αρχίζει αµέσως
µετά τη λήψη και διαρκεί 30 λεπτά. Η καθηµερινή
χρήση της για µακροχρόνια περίοδο εξασθενεί τον
οργανισµό και προκαλεί σωµατική αδυναµία,
αισθήµατα κόπωσης, απώλεια βάρους και πρόωρη
γήρανση. **

Άλλοι κίνδυνοι
Η συχνή χρήση µπορεί να προκαλέσει φθορά της
ρινικής διόδου. Έχει ένα επίπεδο τοξικότητας που
σηµαίνει ότι σε υπερβολική δόση µπορεί να
σκοτώσει. Το γεγονός ότι έχει µορφή σκόνης
δυσκολεύει κάποιον να γνωρίζει τι ακριβώς
παίρνει. Οι σκόνες συχνά αναµειγνύονται µε
ανεπιθύµητες ουσίες από τους ντίλερ για να
αυξήσουν την ποσότητα του εµπορεύµατός τους
και το κέρδος τους. Για να αποφευχθεί η εξάρτηση
από την Κοκαίνη δε θα πρέπει να γίνεται
καθηµερινή χρήση της. Επίσης, αποφύγετε τη
χρήση της κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης. Μπορεί
να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο συκώτι, γιατί η
Κοκαίνη διασπάται και µεταβολίζεται εκεί. Σε
περίπτωση ενδοφλέβιας χρήσης, απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση κοινών συριγγών για την αποφυγή
εξάπλωσης επιδηµικών ασθενειών όπως το AIDS.
Κάποιοι µπορεί να είναι αλλεργικοί στην Κοκαίνη.
***

Μερικά κοψίµατα είναι ακίνδυνα, όπως η
λακτόζη (σάκχαρο του γάλατος), το
αµυλοσάκχαρο και τα διάφορα αµινοξέα. Άλλα
κοψίµατα µπορεί να είναι κάποιες λιγότερο
ακριβές ουσίες, όπως η νοβοκαίνη ή ακόµα και
ηρεµιστικά ζώων.
Στη χειρότερη περίπτωση, αν ο ντίλερ βιάζεται,
µπορεί να χρησιµοποιήσει οτιδήποτε, από σκόνη
ταλκ µέχρι σκόνη πλυσίµατος, ή δηλητήριο για
ποντίκια, ή οτιδήποτε οξύ, ή οποιαδήποτε σκόνη
του ίδιου χρώµατος που θα πέσει στα χέρια του.
Οι ουσίες που κόβονται µε αυτό τον τρόπο
µπορεί να είναι αρκετά επιβλαβείς για το χρήστη
(κυρίως αν πρόκειται να γίνει ενδοφλέβια χρήση
τους).
Οι κάψουλες από ζελατίνη µε σκόνη που
ανοίγουν στη µέση είναι πιθανό να έχουν
γεµιστεί από τους ντίλερ αφού η ουσία έχει
περάσει από πολλά χέρια, αρκετές φορές µετά
την παραγωγή της. Κάθε φορά που η ουσία
αλλάζει χέρια, είναι πιθανό να κόβεται µε κάτι
άλλο για να αυξηθεί το βάρος της και έτσι η τιµή
της. Το αποτέλεσµα είναι πως, µε τις ουσίες που
έχουν µορφή σκόνης, είναι πολύ δύσκολο να
γνωρίζει κανείς τι ακριβώς παίρνει στην
πραγµατικότητα.
Η Κοκαίνη είναι ένα διεγερτικό ναρκωτικό που
επιταχύνει το κεντρικό νευρικό σύστηµα και τα
µηνύµατα που πηγαίνουν από και προς τον
εγκέφαλο. Τα διεγερτικά ναρκωτικά αυξάνουν το
ρυθµό της καρδιάς, τη θερµοκρασία του σώµατος
και την πίεση του αίµατος.

Τα διεγερτικά περιλαµβάνουν τα νόµιµα, όπως η
νικοτίνη (τσιγάρα), η καφείνη (καφές, κόκα κόλα,
πέπσι κόλα και όλα τα ποτά του είδους κόλα,
σοκολάτα, κακάο, χάπια αδυνατίσµατος), και
εφεδρίνη (που βρίσκεται σε µερικά φάρµακα για
το βήχα) και τα παράνοµα όπως η κοκαίνη, οι
αµφεταµίνες ή SPEED, το αµυλονιτρικό άλας, το
LSD και η έκσταση.
Οι ελαφρές παρενέργειες των διεγερτικών µπορεί
να είναι τάση για δίψα, απώλεια όρεξης,
ανικανότητα για ύπνο, διεσταλµένες κόρες των
µατιών, οµιλητικότητα και νευρικότητα.
Οι ισχυρότερες παρενέργειες µπορεί να είναι
αίσθηση αγωνίας, πανικός, παροξυσµοί,
πονοκέφαλοι και στοµαχικές κράµπες,
επιθετικότητα, παράνοια, ψυχική σύγχυση και
απώλεια αισθήσεων. Οι χρήστες διεγερτικών
µπορούν να εξαντληθούν σωµατικά λόγω έλλειψης
ύπνου και τροφής.
Αν γίνετε ενδοφλέβια χρήση Κοκαίνης, η χρήση
της ίδιας σύριγγας από πάνω από ένα άτοµο
αυξάνει τον κίνδυνο µόλυνσης και µετάδοσης του
ιού ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας
(HIV) και κατά συνέπεια του θανατηφόρου
σ υ ν δ ρό µ ο υ ε π ί κ τ η τ η ς α ν ο σ ο π ο ι η τ ι κ ή ς
ανεπάρκειας (AIDS), ηπατίτιδας Γ&Β και άλλων
αθεράπευτων και θανατηφόρων λοιµόξεων που
µεταδίδονται από κοινές βελόνες, σύριγγες και
όργανα ένεσης. Η χρήση Κοκαίνης µπορεί να
κοστίσει τη ζωή του χρήστη ή και άλλων ατόµων
ιδίως όταν το άτοµο που βρίσκεται υπό την
επιρροή αυτού του ναρκωτικού οδηγάει κάποιο
όχηµα, χρησιµοποιεί µηχανήµατα, ή έχει πάρει
Κοκαίνη σε συνδυασµό µε άλλα ναρκωτικά ή µε
ποτό. ****

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης
Είναι απαραίτητο να τηλεφωνήσετε αµέσως στο
000 και να ζητήσετε βοήθεια αν το άτοµο χάσει τις
αισθήσεις του λόγω υπερβολικής δόσης.

