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Β. ΑΛΚΑΛΟΕΙ∆Η ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ
(σελ. 46-63)
1. Έχουν τα παράγωγα του οπίου και οι συναφείς χηµικές ενώσεις ορισµένες µοναδικές
φαρµακολογικές ιδιότητες οι οποίες προδιαθέτουν σε κατάχρηση;
2. Ποια είναι η συνηθέστερη ουσία κατάχρησης;
3. Ποια είναι η συνηθέστερη κοινωνική εικόνα του χρήστη;
4. Γιατί η κατάχρηση οπιούχων µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο;
5. Πώς αντιµετωπίζεται η δηλητηρίαση από οπιούχα;
6. Εκτός από τον ακαριαίο θάνατο, η ηρωίνη µπορεί να ‘σκοτώσει’ και εµµέσως;
7. Πως µπορεί να αντιµετωπισθεί το σύνδροµο στέρησης από ηρωίνη;
8. Το σύνδροµο στέρησης από οπιούχα αντιµετωπίζεται και χωρίς φάρµακα;
9. Υπάρχουν δυο τάσεις για την απεξάρτηση των ηρωινοµανών: τα καλούµενα ‘στεγνά
προγράµµατα’ και τα ‘προγράµµατα υποκατάστασης’. Ποια υπερέχουν κατά τη γνώµη
σας;
10. Η µεθαδόνη είναι ατοξικότερη από την ηρωίνη;
11. Γιατί η κωδεΐνη ανήκει στις ουσίες που απαγορεύονται στους αθλητές, σε αντίθεση µε τα
άλλα οπιούχα φάρµακα;
12. Ποιο είναι το κυριότερο νοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζεται κατά την εκδίκαση µιας
περίπτωσης εµπορίας ηρωίνης;
13. Τι µπορεί να κρύβει ένας θάνατος που καταχωρείται στις ειδήσεις ως ‘θάνατος από
υπερβολική δόση ηρωίνης’;
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