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Είναι απαραίτητο να τηλεφωνήσετε αµέσως στο
000 και να ζητήσετε βοήθεια αν το άτοµο χάσει
τις αισθήσεις του λόγω υπερβολικής δόσης. 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.
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. *****
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Τι είναι το Ελ Ες Ντί (LSD);
Μία χηµική ουσία της οποίας ολόκληρο το όνοµα
είναι διαιθυλαµίδη του λυσεργικού οξέος, και
εµφανίζεται σε υγρή µορφή, σε χάπι, εµποτισµένη
σε στυπόχαρτο ή σε ζελατίνη τετράγωνου
σχήµατος, ενώ σπανιότερα γίνεται ενδοφλέβια
χρήση της.
Ονοµάζεται αλλιώς Άσιντ (αγγλική λέξη για το
οξύ), Τριπ κ.α. Παρασκευάζεται συνθετικά από
ένα µύκητα. *

Τι επιδράσεις έχει;
Προκαλεί µια ολοκληρωµένη ψυχεδελική εµπειρία
που οι χρήστες ονοµάζουν «ταξίδι» που µπορει να
διαρκέσει µέχρι και 12 ώρες. Οι επιδράσεις
αρχίζουν συνήθως να γίνονται αισθητές µέσα σε
µία ώρα µετά τη λήψη, µε τάση να γίνονται πιο
έντονες για τις δύο επόµενες ώρες, αγγίζοντας το
αποκορύφωµα για ένα διάστηµα 1 µέχρι 3 ώρες (5,
εάν είναι πολύ δυνατή η δόση) µε αρκετές ώρες
εξασθένισης που ακολουθούν µέχρι την
επαναφορά στη φυσιολογική κατάσταση, προτού
γίνει εφικτός ο ύπνος. Οι πιο συχνές
ψευδαισθήσεις είναι η παρουσία µιας πληµµύρας
χρωµάτων που επιπλέουν στην ατµόσφαιρα,
γνωστή µε το όνοµα Σκοτσέζικη Οµίχλη. Παρ’ όλο
που ο χρήστης µπορεί να δει χρωµατιστά
πράγµατα που δεν είναι εκεί, δεν υπάρχει
περίπτωση να χάσει την αίσθηση του
περιβάλλοντος που βρίσκεται. Αρκετά από τα
προβλήµατα που αποδίδονται σε αυτή την ουσία,
όπως περιστατικά ανθρώπων που έχασαν τον
έλεγχο
και
είχαν
άσχηµα
«ταξίδια» (παραισθήσεις), ήταν αποτέλεσµα των
υπερβολικά ισχυρών δόσεων που είχαν πάρει. Μια
ισχυρή δόση µπορεί να προκαλέσει στο χρήστη
την επιθυµία να µείνει ακίνητος, ενώ µία
συνηθισµένη δόση µπορεί να προκαλέσει κέφι για
χορό και διασκέδαση και όχι ενδοσκόπηση. Οι
επιδράσεις µπορεί να διαφέρουν από χρήστη σε
χρήστη ανάλογα µε το αν κάποιος έχει ήδη
αποκτήσει ένα σχετικό βαθµό οικειότητας µε την
ουσία µέσω προηγούµενης εµπειρίας του. Οι
φήµες που

κυριαρχούσαν παλιότερα πως το LSD µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στα χρωµοσώµατα µε
αποτέλεσµα τη γέννηση δύσµορφων παιδιών δεν
βασίζονται σε καµία επιστηµονική ή πειραµατική
βάση ή δεδοµένο. Σύµφωνα µε κάποιες εκθέσεις,
ο χρήστης µπορεί να αισθανθεί ότι τριπάρει ξανά,
µήνες µετά την εµπειρία του πραγµατικού
τριπαρίσµατος (χρήσης). Αυτό οι χρήστες το
αποκαλούν Φλας Μπακ, κάτι ανάλογο µε τις
αναµνήσεις που µας δηµιουργεί ένα τραγούδι που
έχουµε συνδυάσει µε κάποιο εξαιρετικό γεγονός
της ζωής µας. Το LSD είναι µια τυπική
ψυχεδελική ουσία. Ενισχύει οτιδήποτε
αισθάνεστε. Τα χρώµατα στα αντικείµενα
τριγύρω γίνονται πιο φωτεινά και βαθιά. Οι
χρήστες το περιγράφουν σα να παίζεις σε µια
έγχρωµη ταινία, µε επιπλέον χρώµατα να
πλανιούνται στον αέρα. Μεταβάλλει τον τρόπο
µε τον οποίο ο χρήστης αντιλαµβάνεται τον
εαυτό του και το περιβάλλον του, προσδίδοντας
µια διάσταση που δεν υπήρχε ποτέ πριν.
Οτιδήποτε κι αν παρατηρήσει ή σκεφτεί θα
αποκτήσει τεράστια σηµασία. Το LSD έχει µια
δριµύτητα στις επιδράσεις του. Ο χρήστης µπορεί
να βυθιστεί σε καταθλιπτικές σκέψεις και
εικόνες, αν έχει αυτή την προδιάθεση. Μπορεί
κάποιος να νιώσει το αίµα να ρέει µέσα του και
την ενέργεια τριγύρω του, και µερικές φορές να
βιώσει εκρηκτικές ψευδαισθήσεις. Ένα
φυσιολογικό φως µπορεί να φανεί πως φέγγει µε
διαφορετικά χρώµατα. Η συγκεκριµένη ουσία δεν
έχει επιθυµητά αποτελέσµατα, αν καταναλωθεί
δύο συνεχόµενες µέρες. Λειτουργεί µε το να
ελευθερώνει στον εγκέφαλο ουσίες του τύπου της
Αδρεναλίνης, αλλά ο εγκέφαλος έχει
συγκεκριµένο απόθεµα αυτών των ουσιών και,
µόλις αυτό καταναλωθεί, χρειάζεται αρκετές
εβδοµάδες για να αναπαραγάγει καινούργια
ποσότητα. Το LSD λειτουργεί σαν καταλύτης,
ενεργοποιεί δηλαδή ό,τι υπάρχει. Η νευροχηµική
δράση του LSD στον εγκέφαλο, σχετίζεται
περισσότερο µε την ουσία Σεροτονίνη, που είναι
βασικός νευροδιαβιβαστής και που είναι χηµικά
ανάλογη της Ψιλοκυβίνης. **

Άλλοι κίνδυνοι
Αυτή η ουσία δεν επιδρά στο σώµα αλλά, κυρίως,
στον εγκέφαλο. Για αυτό το λόγο ονοµάζεται
ψυχεδελική ουσία. Ο ορισµός προέρχεται από τις
ελληνικές λέξεις - ψυχή και δηλώνω.
Το ναρκωτικό αυτό αποκαλύπτει τον ψυχισµό του
χρήστη. Έχει επίδραση όχι µόνο στις αισθήσεις
αλλά και στα συναισθήµατα. Όταν αναµιχθεί µε
άλλα ναρκωτικά και αλκοόλ µπορεί να αποβεί
µοιραία. ***

Προφυλάξεις
Αν υπάρχει ιστορικό διανοητικής ασθένειας η
χρήση αυ΄τής της ουσίας θα χειροτερέψει την
κατάσταση. Σε περιπτώσεις που ο χρήστης πάσχει
από κατάθλιψη, το LSD θα ισχυροποιήσει την
καταθλιπτική αίσθηση.
Αν κάποιος έχει κάνει χρήση αυτής της ουσίας µην
τον αφήνετε µόνο του. Υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που οι χρήστες LSD έχασαν τη ζωή
τους πέφτοντας από γέφυρες ή ψηλά κτίρια ενώ
είχαν παραισθήσεις και δεν είχαν διαίσθηση των
πράξεών τους.
Ποτέ µην αφήσετε κάποιον που έχει
χρησιµοποιήσει αυτή την ουσία να χρησιµοποιήσει
µηχανήµατα ή να οδηγήσει. Επίσης, ποτέ µην
µπαίνετε σε αυτοκίνητο αν ο οδηγός έχει κάνει
χρήση αυτής της ουσίας.
Όσοι είναι άρρωστοι και βρίσκονται υπό ιατρική
φροντίδα και θεραπευτική αγωγή πρέπει να
προσέχουν να µην κάνουν τίποτα που θα
επιδεινώσει την υγεία τους.
Η χρήση αυτής της ουσίας πρέπει να αποφεύγεται.
Επίσης όποιος παίρνει φάρµακα µε ιατρική
συνταγή δεν πρέπει να κάνει χρήση άλλων ουσιών.
Μερικές ουσίες όπως το LSD προκαλούν διάφορες
διαταραχές καθώς αλλάζουν το φυσιολογικό
πλαίσιο λειτουργιών του οργανισµού. ****

