
Χαρακηηριζηικά νοζηλεσομένφν αζθενών ζηην υστιαηρική 

κλινική 414 ΣΝΕΝ με διάγνφζη ¨τρήζη οσζιών¨καηά ηο τρονικό 

διάζηημα από 1 Ιαν. 2000 έφς 15 Σεπη. 2001 

 

Η ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ είλαη έλα πνιύπινθν θαη 

πνιππαξαγνληηθό ςπρνθνηλσληθό θαηλόκελν πνπ αθνξά θπξίσο άηνκα 

λεαξήο ειηθίαο θαη έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. 

 

Πξνηνύ αλαθεξζνύκε ζηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο θιηληθήο 

καο ζεσξνύκε ζθόπηκν λα παξνπζηάζνπκε ιίγα ζηνηρεία από ην 

επξσπατθό θέληξν παξαθνινύζεζεο ησλ λαξθσηηθώλ θαη ηεο 

ηνμηθνκαλίαο ηα νπνία αθνξνύλ ηελ αύμεζε ησλ αηθλίδησλ ζαλάησλ από 

λαξθσηηθά ζηελ ρώξα καο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρώξεο ηεο ΔΔ.          

Όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ δηαθάλεηα νη αηθλίδηνη ζάλαηνη έρνπλ 

ζρεδόλ δεθαπιαζηαζηεί ζηελ ρώξα καο από ην 1986 κέρξη ην 1999 ελώ ν 

ξπζκόο αύμεζεο παξνπζηάδεη απόηνκε άλνδν από ην 1993 θαη κεηά. 

 

Όζνλ αθνξά ηα αίηηα ηεο ζεκαληηθήο απηήο αύμεζεο θαίλεηαη νηη 

ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε  

 αθξηβέζηεξε θαηαγξαθή ησλ ζαλάησλ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα  

 νη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηελ ρώξα καο κε ηελ αιιαγή 

ηξόπνπ δσήο, αιιά θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 

ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο 

 θαζώο θαη ε έληνλε θξίζε ζηα Βαιθάληα πνπ δξα 

εληζρπηηθά ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα ην νπνίν αζρνιείηαη 

κε ηελ επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε ησλ λαξθσηηθώλ. 

 

Σηα πιαίζηα ηνπ εκεξίδαο γηα ηελ  ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα  

πξαγκαηνπνηήζακε κηα αλαδξνκηθή κειέηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα 

ηζηνξηθά λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ κε δηάγλσζε ¨θαηάρξήζε ή θαη 

εμάξηεζε παξάλνκσλ νπζηώλ¨ κε ζθνπό λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε πνπ ππεξεηεί ζην Σηξαηό . Οη αζζελείο απηνί 

λνζειεύηεθαλ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000 έσο ηηο 15 Σεπηεκβξίνπ 2001.     

Τν πιηθό καο απνηειείηαη από 75 αζζελείο από ηνπο νπνίνπο νη 67 είλαη 

έθεδξνη , νη 2 (2,7%) εζεινληέο ππ/θνί θαη 6 (8% πεξίπνπ) κόληκνη 

ππ/θνί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θπξίσο ζηνλ πιεζπζκό ησλ κνλίκσλ 

ζηειερώλ, ζπρλά  ππάξρεη απόθξπςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

θαηάρξήζε ε εμάξηεζε ηνμηθώλ νπζηώλ ιόγσ ησλ πηζαλώλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  

 



Σε ζρέζε κε ην πξν ηεο λνζειείαο ζηξαηνινγηθό ηζηνξηθό 

ζεκαληηθό είλαη ην πνζνζηό, ζπγθεθξηκέλα 57.%,  ησλ εθέδξσλ πνπ 

είραλ πάξεη αλαβνιέο γηα ιόγνπο πγείαο. Δλώ ζε έλα πνζνζηό 39% δελ 

είρε ρνξεγεζεί αλαβνιή θαηά ην παξειζόλ 

 

Φαίλεηαη όηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνύ όπνπ δνπλ νη ρξήζηεο θαη ηεο επίπησζεο ηεο ρξήζεο, αθνύ ην 

61% δεη ζε αζηηθό θέληξν, ην 21% ζε επαξρηαθή πόιε θαη κόλν ηα 5,3% 

ηνπ δείγκαηνο ζε θσκόπνιε ή ρσξηό. Τα δεδνκέλα απηά  ζπκθσλνύλ κε 

ηα ειιεληθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ εμαρζεί από άιιεο 

έξεπλεο. 

   

 Aπό ηελ  κειέηε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ ρξεζηώλ, 

πξνθύπηεη όηη ην 19% έρεη γξακκαηηθέο γλώζεηο  Γεκνηηθνύ ελώ 

ζπλνιηθό πνζνζηό 63% είλαη απόθνηηνη   Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ . Τέινο 

κόλν ην 8% έρεη παηδεία ζε επίπεδν ΤΔΙ θαη ΑΔΙ. 

 

Δπίζεο, κειεηήζακε ην πξνθίι ησλ νηθνγελεηώλ βαζηδόκελνη ζε 

δύν ζπληειεζηέο, ηελ παξνπζία ή όρη θαη ησλ δύν γνλέσλ θάησ από ηελ 

ίδηα ζηέγε κε ην ρξήζηε θαη ηελ  παξνπζία ζπγθξνύζεσλ ή όρη ζηελ 

νηθνγέλεηα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο. Με ηελ έλλνηα ζύγθξνπζε 

αλαθεξόκαζηε ζηελ παξνπζία θαθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη ζε αδηάθνξε ή ππεξβνιηθά 

θξηηηθή ζηάζε ησλ γνληώλ απέλαληη ζηνλ αζζελή.   Πεξίπνπ ην 39% δνπλ 

ζε νηθνγέλεηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζπγθξνύζεηο, ηνπιάρηζηνλ αλνηρηά, 

ελώ ζην 25%  αλαθέξνληαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο.  Τν ελδηαθέξνλ 

ζηνηρείν  απηώλ ησλ επξεκάησλ είλαη όηη ηα 2/3  δνπλ θαη κε ηνπο δπν 

γνλείο, ελώ νη ρξήζηεο πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ πάξεη δηαδύγην θαη δνπλ 

είηε κόλν κε ηνλ γνληό ηνπο ή κε ηελ λέα νηθνγέλεηα πνπ πξνέθπςε είλαη 

κόλν ην 6,7%. 

 

Σρεηηθά κε ην είδνο ηεο νπζίαο  ε ηλδηθή θάλλαβε θπξηαξρεί αθνύ 

αλαθέξεηαη θαηάρξεζε ηεο από ην 77,3%.  

 . 

 Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία έλαξμεο,  ην 40% ησλ λνζειεπζέλησλ 

αλαθέξεη πξώηε επαθή κε ηελ θάλλαβε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 16 εηώλ , 

ελώ ην 45%  μεθίλεζε ηελ ρξήζε ζηελ ειηθία από 16 έσο 19 εηώλ ηέινο 

πνζνζηό 15% αλαθέξεη έλαξμε ηεο ρξήζεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 εηώλ 

 

 Η κειέηε ηεο ρξήζεο νπηνύρσλ καο δείρλεη όηη ηα 2/3 ησλ 

αζζελώλ   θάλνπλ θαηάρξήζε ή είλαη εμαξηεκέλνη ζηελ εξσίλε. Η 

εξσίλε είλαη ζήκεξα ζε ζεκαληηθό πνζνζηό ρξεζηώλ ε θύξηα νπζία 

ρξήζεο, ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο ηεο, αιιά θαη ιόγσ ηεο 



απνκπζνπνίεζεο ηεο κεηαμύ ησλ λέσλ κεηά ηελ αιιαγή ζηνλ ηξόπν 

ρξήζεο από ηελ ελδνθιέβηα νδό ζην θάπληζκα θαη  ηηο εηζπλνέο από ηελ 

κύηε.   

 

Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό  από απηνύο ην 56% μεθηλάεη ηελ ρξήζε 

νπηνύρσλ πξηλ ηα 19 θαη έλα πνζνζηό 46% ήξζε ζε πξώηε επαθή κε ηελ 

εξσίλε  κεηά ην 20
ν 
 έηνο Απηό ην εύξεκα αλ ζπζρεηηζζεί κε ηα 

πξνεγνύκελα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ έλαξμε ρξήζεο 

ηλδηθήο θάλλαβεο δείρλεη όηη ν ρξήζηεο εξσίλεο μεθηλάεη πξηλ από ην 16
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κε ηλδηθή θάλλαβε θαη ζηελ ζπλέρεηα πεξλάεη ζηα 

νπηνεηδή, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ζαλ νπζία θύξηαο ρξήζεο, ρσξίο βέβαηα 

ζε κεγάιν πνζνζηό λα εγθαηαιείπεη ηελ πξνεγνύκελε ζπλήζεηά ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε άιισλ νπζηώλ όπσο δηεγεξηηθά, 

παξαηζζεζηνγόλα, βελδνδηαδεπίλεο θαη άιια,  δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα, δηόηη νη ρξήζηεο ηηο 

ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ δεπηεξεύνπζεο νπζίεο ρξήζεο θαη δελ δίλνπλ αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα απηέο. Τν 1/3 (32%) από απηνύο όκσο ρξεζηκνπνηνύλ, 

ζαλ δεπηεξεύνπζεο νπζίεο βελδνδηαδεπίλεο, ηηο νπνίεο ζπλήζσο 

πξνκεζεύνληαη παξάλνκα.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπλλνζεξόηεηα κε άιιεο ςπρνπαζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο θπξηαξρεί (77%) ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθόηεηαο, πεξίπνπ ζην 7%  ε ςύρσζε θαη κόλν 12% ακηγώο 

θαηάρξεζε νπζηώλ . Η ζπλύπαξμε ηεο ρξήζεο κε ηελ ςύρσζε αμίδεη 

ζρνιηαζκνύ, αθνύ νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ην 47% ησλ ζρηδνθξελώλ 

θαηαθεύγνπλ ζηελ ρξήζε θαηά ηελ πξόδξνκε θάζε  ηεο λόζνπ. 

Σην 40% πεξίπνπ δόζεθε θαηά ηελ λνζειεία ηνπο θαξκαθεπηηθή αγσγή 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπλλνζεξήο δηαηαξαρήο ή ζηεξεηηθώλ 

ζπκπησκάησλ. 

 

Από ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο , ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε θιηληθήο ζπλέληεπμεο θαη ρνξήγεζε 

MMPI, πεξίπνπ ζηνπο κηζνύο (46,6%) εκθαλίδεηαη λα επηθξαηνύλ ζηελ 

πξνζσπηθόηεηα ηνπο ςπρνπαζεηηθά ζηνηρεία, ελώ ζην 45% κεηαηρκηαθά. 

Με ηνλ όξν ςπρνπαζεηηθά ελλννύκε όηη ην άηνκν έρεη πξόβιεκα κε 

κνξθέο εμνπζίαο, θαη εκθαλίδεη αζπλεπή θαη παξαπησκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ελώ κε ηνλ όξν κεηαηρκηαθά αλαθεξόκαζηε ζην όηη ην 

άηνκν εκθαλίδεη κεγάιε αζηάζεηα πνπ αληαλαθιάηαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπ ζρέζεηο, ζηελ εηθόλα ηνπ εαπηνύ, ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

θαη ζπκπεξηθνξά θαζώο θαη έληνλε παξνξκεηηθόηεηα. Αμηνζεκείσην 

ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε ρξήζε δελ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

επηβνιή πνηλώλ, αθνύ κόλν ην 8% εκθαλίδεηαη κε πνηλέο θπιάθηζεο από 

20 εκέξεο θαη άλσ. 



 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζηξαηνινγηθή αληηκεηώπηζε πεξίπνπ ζην 60%  

ρνξεγήζεθε αλαβνιή, ην 23% πεξίπνπ θξίζεθε αθαηάιιειν λα ζπλερίζεη 

ηελ ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη κόλν πεξίπνπ 3% θξίζεθε Ι4 θαη ζπλέρηζε 

ηελ ζεηεία ηνπ. Απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη νη εμαξηεκέλνη ρξήζηεο 

πξαθηηθά δελ κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ ζεηεία ηνπο, πιελ ειαρίζησλ 

πεξηπηώζεσλ  θπξίσο ρξεζηώλ ηλδηθήο θάλλαβεο, νη νπνίνη θξίλνληαη σο 

βνεζεηηθνί θαη βέβαηα βξίζθνληαη θάησ από ηελ δηαθξηηηθή 

παξαθνινύζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο ηεο κνλάδνο πνπ 

ππεξεηνύλ. 

 

Οινθιεξώλνληαο ζα αλαθεξζνύκε επηγξακκαηηθά ζηελ 

ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο ηεο νπζηνεμάξηεζεο ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ. 

 Σηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνύο πξόιεςεο,  αλ θαη ε ειηθία 

ζηξάηεπζεο είλαη ζαθώο κεγαιύηεξε από ηελ κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο 

ρξήζεο παξάλνκσλ νπζηώλ, γίλεηαη ζεηξά δηαιέμεσλ από ηηο νκάδεο 

ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, ηνπο γηαηξνύο ησλ κνλάδσλ, ην κόληκν 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαζώο θαη ηνπο Σηξαηησηηθνύο Ψπρηάηξνπο, 

Παξάιιεια  γίλεηαη πξνζπάζεηα έγθαηξεο  αλίρλεπζεο ησλ αηόκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ ώζηε λα ηνπο δνζεί θάζε δπλαηή 

ςπρνθνηλσληθή βνήζεηα. Δπίζεο θαηά ηόπνπο ππάξρεη ζπλεξγαζία κε 

θάπνηα θέληξα πξόιεςεο ηνπ ΟΚΑΝΑ κέηξν ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

επεθηαζεί θαη λα δνκεζεί θαιύηεξα ζην κέιινλ. 

 

Σηνλ ηνκέα ηεο δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο ζε όζνπο έρνπλ 

ππνβιεζεί κε επηηπρία ζε ζεξαπεία απεμάξηεζεο δίλεηαη θαη΄ εμαίξεζε 

κεηάζεζε θνληά ζηνλ ρώξν ζεξαπείαο ώζηε λα δηαηεξεζεί ε επαθή κε ην 

ζεξαπεπηηθό πιαίζην, επίζεο ππάξρεη δηαξθήο επαγξύπλεζε ησλ 

ζηειερώλ θαη ησλ γηαηξώλ γηα ηελ πξόιεςε πηζαλήο ππνηξνπήο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ήδε 

εμαξηεκέλσλ αηόκσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λνζειείαο  γηα  

- ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ πνπ κπνξεί λα 

ζπλππάξρεη,  

-     -αληηκεηώπηζε ζηεξεηηθνύ ζπλδξόκνπ ζε όζνπο ην 

επηζπκνύλ,  

- θαζώο θαη ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο θαη ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ 

θύζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπο ηξόπνπο 

αληηκεηώπηζεο 

-  θαη βέβαηα ελεκέξσζε γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο δνκέο ηεο 

πνιηηείαο θαη παξαπνκπή ζε απηέο. 

 


