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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.

Αµφεταµίνες
(Σπίντ)

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 ναµην 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 οι Αµφεταµίνες (Σπιντ);
Οι Αµφεταµίνες ή αλλιώς το Σπιντ, είναι ένα
ισχυρό διεγερτικό ναρκωτικό, που η χηµική του
δοµή µοιάζει µε τα φυσικά διεγερτικά του
ανθρώπινου οργανισµού, την Αδρεναλίνη και τη
Νοραδρεναλίνη. Υπάρχει σε µορφή σκόνης ή
κρυστάλλων που µπορεί να ρουφηχτεί από τη µύτη
(σνιφάρισµα), να γίνει ενδοφλέβια χρήση µε
σύριγγα, ή να έχει µορφή χαπιού. *

Τι επιδράσεις έχει;
Οι Αµφεταµίνες δρουν διεγερτικά στο νευρικό
σύστηµα. Προσδίδουν ενεργητικότητα και
αυξάνουν την ταχύτητα οµιλίας σε σηµαντικό
βαθµό, γι’ αυτό άλλωστε και ονοµάζονται
«Σπιντ» (ταχύτητα). Η επόµενη µέρα όµως, µπορεί
να είναι καταθλιπτική.
Αυτή η ουσία µπορεί να προκαλέσει εξάρτηση
όταν γίνεται συνεχής χρήση. Αυτοί που κάνουν
µακροχρόνια χρήση γίνονται υπερβολικά
ευαίσθητοι και ξεσπούν εύκολα σε κλάµµατα ή
γέλια. Το ναρκωτικό αυτό είναι νόµιµο αν δοθεί µε
ιατρική συνταγή και αποτελεί βοήθηµα για
πολύπλευρη σκέψη, που σηµαίνει ότι υπό την
επίρροιά του βλέπεις τα πράγµατα από
διαφορετικές σκοπιές. **

Άλλοι κίνδυνοι
Όσοι κάνουν µακροχρόνια χρήση γίνονται αρκετά
παράλογοι. Μπορεί να αποδώσουν εξαιρετική
σηµασία σε τετριµµένα πράγµατα και να
δηµιουργήσουν παρεξηγήσεις µε τον εαυτό τους
και µε άλλους.
Η περιστασιακή χρήση µπορεί να οδηγήσει σε
ψυχολογικό ανέβασµα, αλλά η καθηµερινή χρήση
είναι εξουθενωτική.
Η εγρήγορση των ρυθµών µε τους οποίους
λειτουργεί ο οργανισµός για λίγο χρονικό
διάστηµα µπορεί να φαίνεται σαν ενδιαφέρουσα
εµπειρία, αλλά όταν οδηγείς το σώµα σου συνεχώς

για να ανακτήσει τις δυνάµεις του, καθώς τα
κύτταρα καταστρέφονται πιο γρήγορα.
Η συστηµατική χρήση αµφεταµινών οδηγεί σε
οργανική κατάπτωση.

Το αποτέλεσµα είναι πως, µε τις ουσίες που έχουν
µορφή σκόνης, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει
κανείς τι ακριβώς παίρνει στην πραγµατικότητα.

Το Σπιντ κόβει την όρεξη και συνταγογραφείται
σαν βοηθητικό µέσο για αδυνάτισµα. Η
µεγαλύτερη ποσότητα που διατίθεται στους
δρόµους περιέχει µόνο ένα ποσοστό 5% έως 10%
καθαρής Αµφεταµίνης. ***

Αν οι Αµφεταµίνες αναµειχτούν µε αλκοόλ µπορεί
να προκαλέσουν βλάβη στο συκώτι. Επιπλέον, το
Σπιντ µπορεί να δώσει στο µεθυσµένο την
ενέργεια να κάνει ανόητα πράγµατα, που θα τα
απόφευγε αν έπεφτε για ύπνο ή αν συνέχιζε να
πίνει µόνο αλκοόλ.

Προφυλάξεις
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 (ανακάτεµα). 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 (ανακατεύονται) 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.

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το Σπιντ
περιέχει γενικά µόνο ένα 5-10% καθαρή
αµφεταµίνη. Μερικές φορές όµως, κυκλοφορεί
στην αγορά πιο ισχυρό προιόν που κρύβει
µεγαλύτερες πιθανότητες για κίνδυνο υπερβολικής
δόσης.
Η ενδοφλέβια χρήση του Σπιντ µε σύριγγα
σηµαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα ενδοφλέβιας
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«κοψιµάτων» (αναµίξεων), µε τα οποία µπορεί να
έχει νοθευτεί. Αυτές οι ουσίες επιδεινώνουν τα
συµπτώµατα διανοητικών ασθενειών. Επίσης,
µερικές φορές το Σπιντ µπορεί να
«κοπεί» (νοθευτεί) µε ουσίες που γδέρνουν τη
µύτη και το λαιµό.
Η χρήση υπερβολικής ποσότητας Αµφεταµινών
µπορεί να εκδηλώσει µια κατάσταση που
ονοµάζεται Αµφεταµινική Ψύχωση. Η χρήση κατά
τη διάρκεια εγκυµοσύνης µπορεί να αποβεί
µοιραία για το βρέφος.
Η ενδοφλέβια χρήση του Σπιντ ενδέχεται να
εντίνει την εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών
όπως το AIDS και η Ηπατίτιδα Β και Γ, όταν
χρησιµοποιούνται κοινές σύριγγες. Επίσης, η
ενδοφλέβια χρήση ταµπλέτας µπορεί να
καταστρέψει άσχηµα τις φλέβες του χρήστη και να
υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής δόσης, που
προκαλεί ολέθρια βλάβη στα όργανα. ****

