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Ουσιών  
Νοσηλεία σε Ψυχιατρείο;



Ψυχοδραστική ουσία ή Ψυχότροπο

Είναι µια χηµική ουσία που αλλάζει την εγκεφαλική 
λειτουργία και έχει ως αποτέλεσµα τις πιο κάτω 
µεταβολές:  

Αντίληψη 
Διάθεση                                                        
Συµπεριφορά 
Συνείδηση



Ψυχοδραστικές Ουσίες

1. cocaine 
2. crack cocaine 
3. methylphenidate (Ritalin) 
4. ephedrine 
5. MDMA (Ecstasy) 
6. mescaline (cactus) 
7. LSD blotter 
8. psilocybin mushroom (Psilocybe cubensis) 
9. Salvia divinorum 
10.diphenhydramine (Benadryl) 
11.Amanita muscaria mushroom 
12.Tylenol 3 (contains codeine) 
13.codeine with muscle relaxant 
14.pipe tobacco 
15.bupropion (Zyban) 
16.cannabis 
17.hashish 



Ιστορικά
Η ψυχοδραστική χρήση ναρκωτικών µπορεί να εντοπιστεί 
στην προϊστορία.  

Υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις για τη χρήση 
ψυχοδραστικών ουσιών (κυρίως φυτών) που 
χρονολογούνται τουλάχιστον 10.000 χρόνια και ιστορικών 
στοιχείων πολιτιστικής χρήσης τα τελευταία 5.000 χρόνια.  

Το µάσηµα των φύλλων της κόκας, για παράδειγµα, 
χρονολογείται από πάνω από 8.000 χρόνια στην 
περουβιανή κοινωνία



1. Διεγερτικά, τα οποία ενεργοποιούν το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα. Παραισθησιογόνα (ψυχεδελικά) που προκαλούν 
αντιληπτικές και γνωστικές αλλοιώσεις. 

2. Υπνωτικά, τα οποία καταστέλλουν το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα. 

3. Οπιοειδή αναλγητικά, τα οποία επίσης καταστέλλουν το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

4. Εισπνευστικά µέσα, σε µορφή αερολυµάτων αερίων ή 
διαλυτών. Πολλές εισπνεόµενες ουσίες εµπίπτουν επίσης 
στις παραπάνω κατηγορίες (όπως το οξείδιο του αζώτου 
που είναι επίσης αναλγητικό).

Xρήση Nαρκωτικών  
Αναζήτηση Ευφορίας  
 



‘’Legal Highs’’ Διαδίκτυο 



Η δράση τους
Κάθε φάρµακο έχει µια συγκεκριµένη δράση σε έναν ή 
περισσότερους νευροδιαβιβαστές ή νευροϋποδοχείς στον 
εγκέφαλο. 

  

Φάρµακα που αυξάνουν τη δραστικότητα σε συγκεκριµένα 
συστήµατα νευροδιαβιβαστών καλούνται αγωνιστές.  

Αυτές δρουν αυξάνοντας τη σύνθεση ενός ή περισσότερων 
νευροδιαβιβαστών, µειώνοντας την επαναπρόσληψή του 
από τις συνάψεις ή µιµούµενοι τη δράση τους 
δεσµεύοντας άµεσα τον µετασυναπτικό υποδοχέα.  

Τα φάρµακα που µειώνουν τη δραστικότητα των 
νευροδιαβιβαστών ονοµάζονται ανταγωνιστές και 
λειτουργούν µε παρεµβολή στη σύνθεση ή στην 
παρεµπόδιση των µετασυναπτικών υποδοχέων έτσι ώστε 
οι νευροδιαβιβαστές να µην µπορούν να δεσµευτούν σε 
αυτές.



Η δράση τους

Η έκθεση σε µια ψυχοδραστική ουσία µπορεί να 
προκαλέσει αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία των 
νευρώνων, καθώς το νευρικό σύστηµα προσπαθεί να 
αποκαταστήσει την οµοιόσταση που διαταράσσεται από 
την παρουσία του φαρµάκου 

Η έκθεση σε ανταγωνιστές για έναν συγκεκριµένο 
νευροδιαβιβαστή µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των 
υποδοχέων για αυτόν τον νευροδιαβιβαστή ή οι ίδιοι οι 
υποδοχείς µπορεί να αποκτήσουν µεγαλύτερη 
ανταπόκριση στους νευροδιαβιβαστές. Αυτό ονοµάζεται 
ευαισθητοποίηση. 



Η δράση τους

Αντίθετα, η υπερδιέγερση των υποδοχέων για έναν 
συγκεκριµένο νευροδιαβιβαστή µπορεί να προκαλέσει 
µείωση του αριθµού και της ευαισθησίας αυτών των 
υποδοχέων, µια διαδικασία που ονοµάζεται 
απευαισθητοποίηση ή ανοχή. 

 Η ευαισθητοποίηση και η απευαισθητοποίηση είναι πιο 
πιθανό να εµφανιστούν µε µακροχρόνια έκθεση, αν και 
µπορεί να εµφανιστούν µετά από µία µόνο έκθεση.  

Αυτές οι διαδικασίες πιστεύεται ότι 
παίζουν ρόλο στην εξάρτηση από τα 
ναρκωτικά και τον εθισµό 



› Ψυχική διαταραχή" σηµαίνει διαταραχή της συµπεριφοράς που 
οφείλεται σε ψυχική νόσο, η οποία είναι ασύµβατη µε τον τόπο, 
το χρόνο και την ηλικία του ατόµου στο οποίο εκδηλώνεται. 

› Σοβαρή ψυχική διαταραχή 
 4.—(1) Ψυχική διαταραχή όπως ερµηνεύεται στο άρθρο 3 
όταν- 
 (α) Εκδηλώνεται µε βιαιότητα και σοβαρή αντικοινωνική 
συµπεριφορά· ή 
 (β) η κριτική ικανότητα του ασθενούς έχει επιδεινωθεί σε 
τέτοιο βαθµό, που καθιστά την κράτηση του ασθενούς αναγκαία 
για την προστασία του ιδίου και των πλησίων του, θα αναφέρεται 
ως σοβαρή ψυχική διαταραχή και για την οποία δικαιολογείται 
υποχρεωτική νοσηλεία.

Περί Ψυχιατρικής Νόµος  
77(I)/1997  
49(Ι)/2003  
26(Ι)/2007  



Ικανότητα να αποφασίσει κάποιος:
Η ικανότητα ενός ατόµου να αποφασίσει µπορεί να 
επηρεαστεί από διαταραχές της λειτουργίας του 
εγκεφάλου, προσωρινά ή µόνιµα 

Όλοι οι εγγεγραµµένοι ιατροί θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αξιολογήσουν την ικανότητα µε 
συγκεκριµένες ερωτήσεις/αποφάσεις 
 
Μπορεί να έχει διακυµάνσεις στην πάροδο του χρόνου 
 
Η Ψυχική ασθένεια ΔΕΝ εµποδίζει πάντα την 
ικανότητα ενός ατόµου να παίρνει αποφάσεις.



Αξιολόγηση της ικανότητας

• Δίνονται Πληροφορίες 
• Ρίσκα 
• Ζυγίζει τα ρίσκα. Θετικά ή 

αρνητικά  
• Να αντιληφθεί, να κρατήσει 

τις πληροφορίες και να σου 
δώσει πίσω την απόφαση του 
και τους λόγους του 



Ανθρώπινα Δικαιώµατα

Άρθρο 5 Ελευθερίας και Ασφάλειας 
του προσώπου 

Άρθρο 6 Δικαίωµα σε δίκαιη δίκη 

Άρθρο 8 Δικαίωµα σεβασµού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

Τηρούνται  τα δικαιώµατα της 
αυτονοµίας  στη θεραπεία;



Mens rea και  ποινικό αδίκηµα
"the act is not culpable 
unless the mind is guilty’’ 

«Η πράξη δεν είναι ένοχη, 
εκτός εάν το µυαλό είναι 
ένοχο».



Παραβατική Συµπεριφορά υπό χρήση….

Αστυνοµία 

 Δικαστήριο ;  

  Κρατητήρια ;  

   Φυλακή;   

     Ψυχιατρείο ; 



http://www.emcdda.europa.eu/countries/prevalence-maps
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ICD 10                           F10-F19 
Ψυχική Διαταραχή και Διαταραχή της Συµπεριφοράς 
οφειλόµενη στη χρήση Ψυχοδραστικών ουσιών

Acute intoxication

Harmful use

Dependence syndrome

Withdrawal state
Withdrawal state with delirium

Psychotic disorder
Amnesic syndrome

Residual and late-onset psychotic disorder



Νοσηλεία σε Ψυχιατρείο

Η κριτική ικανότητα του ασθενούς έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθµό, που 
καθιστά την κράτηση του ασθενούς αναγκαία για την προστασία του ιδίου και 
των πλησίων του, θα αναφέρεται ως σοβαρή ψυχική διαταραχή και για την 
οποία δικαιολογείται υποχρεωτική νοσηλεία.

Η κριτική ικανότητα 

προστασία του ιδίου και των πλησίων του



Νοσηλεία σε Ψυχιατρείο

ΒΙΟ 

ΨΥΧΟ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ



ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ψυχιατρική
Κοινωνική 

Νοσηλευτική
Ψυχολογική

Εργοθεραπευτική



Τεστ Ουσιών 

  Αιµατολογικός Έλεγχος 
Δωµάτιο Ειδικής Παρακολούθησης λόγω επικίνδυνης συµπεριφοράς 

Φαρµακευτική αγωγή  για αντιµετώπιση: 
 Ψυχοκινητικής Ανησυχίας 

  Στερητικών συµπτωµάτων  
   Ψυχωσικής Συµπτωµατολογίας 

    Καταθλιπτικής Συµπτωµατολογίας   
Αποφυγή χρήση φαρµάκων που προκαλούν εξάρτηση πχ 
βενζοδιαζεπίνες (µε εξαίρεση το αλκοόλ όταν δίνονται για 
αποτοξίνωση) και αν δίνονται µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα



Εξιτήριο- Παραποµπή  



Σας Ευχαριστώ


