Zangozako ikastola DBH4

DROGEN ERAGINA GURE GORPUTZEAN
Zangozako-ikastola
DBH 4
Oihane, Ainhoa, Lidia, Eneko eta Mikel gara.

Inspirazio-fasea eta gaiaren hautaketa:
● Lanaren izena (behin behinekoa): DEpoper
● Lanaren deskribapena: Drogaren eraginei buruz hitz egiten ari gara lan honetan eta
ikertu nahi dugu, zer den droga ze motak daude, nondik etortzen den...
● Lanaren eremua (desplegabletik bat aukeratu)
● Proiektu mota (desplegabletik bat aukeratu)
● GIH: (desplegabletik bat aukeratu)
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1. Gaia aukeratu: Drogen eragina pertsonengan
1.1. Galderak eta helburuak planteatu:
Zer eragina dute drogak gure gorputzean?
Zer dakigu gazteek drogei buruz?
Bentajaren bat ditu drogak?
Zer da droga bat?
Daukazu drogak gorputzean?
Aipatu drogaren bat
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DROGEN ERAGINA PERTSONENGAN
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AURKEZPENA
Gu Zangoza Ikastolako 4. DBH-ko ikasleak gara, eta Elhuyar fundazioaren proiektu batean parte
hartzen ari gara Zientzia Azoka izenekoa. Informatikako ikasgaian aritzen gara proiektua egiten.
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SARRERA
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1. MARKO TEORIKOA / INGURAKETA TEORIKOA
1.1. Kontzeptu nagusiak
Gaixotasun batzuen diagnosia egiteko, sendatzeko, edo gaitzari aurrea hartzeko, medikuntzan
erabiltzen den gai kimikoa da, sendagarri ere deitua. Elikagai batzuek dituzten droga sendagarrien
lehenengo aipamenak gizadiaren historia bezain aspaldikoak dira.
1.1.1. Droga suspergarriak: nerbio-sistema suspertzen dute hainbat sentsazio sorraraziz, hala nola
euforia, erne egotea... eta beste batzuk murrizten ditu, esaterako, nekea eta gosea. Droga horietako
batzuk dira honakoak: kokaina, anfetaminak, nikotina, kafeina eta teina.
1.1.2. Droga aluzinagarriak: errealitatearen pertzepzioa eraldatzen dute,
1.1.3.

Nikotina (Ainhoa): Nikotina tabako landarearen hostoetan kontzentrazio altuan

kontzientzia-egoera asaldatuz. Horien artetik aipatzekoak dira LSD, kanabisa, arnasaz hartzekoak
(kolak eta lekedak) eta droga sintetikoak
dagoen alkaloidea (C10H14N2) da. Nikotina 1560. urtean tabakoa Frantzian sartu zuen Jean Nicoten
abizenetik dator. Tabako gordin eta onduan %1etik %8rako proportzioan dago. Berez olio itxura
duen isurkari koloregabea da, eta kolore arrea hartzen du airetan jartzean. Oso pozoi indartsua da,
nahikoak baitira miligramo gutxi batzuk larriki pozoitzeko, eta horrexegatik hainbat insektizidetan
eta niazina eskuratzeko erabiltzen da. Horrez gain, kontzentrazio baxuan estimulatzaile bat da eta
tabakoan mendekotasuna sortzen duen eragile nagusietako bat da. Zigarroen keetan doazen gai
solidoen % 6 ingurua nikotinaz edo nikotina duten gaiez osatuta dago. Lehen aldiz zigarroa erretzen
duten pertsonengan goralarria eta zorabioa sor dezake. Hala ere, pozoitze larria galarazten duten
tolerantzia prozesuak sortzen ditu organismoan.

1.2. Farmako motak:
1.2.1.Droga depresoreak: nerbio-sistema nagusia deprimitzen dute, hau da, horien eragina lasaitzea
da, sentsazio atseginak sorraraziz. Droga horietako batzuk dira hauek: barbiturikoak, opiazeoak,
(morfina, heroina eta metadona) eta alkohola.
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1.3. Sistema endokanabinoidea
2. IKERKETAREN URRATSAK:
Ikerketa egoki bideratzeko, beharrezkoa ikusi da iker gaia bera testuinguratzeko lana hartzea.
Inkesta bat egitea: galdetegia profesional tzat eta ikasleentzat.
Profesionalak eta erakundeak:

Erakundea
Institución

Helbidea

Proyecto hombre

Avda. Zaragoza 23, Edif. Paúles
31005 Pamplona
T. 948 291 865 F. 948 291 740
Gmaila:

Kontaktua

info@proyectohombrenavarra
.org
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http://www.proyectohombren
avarra.org/es/colaboradores-v
oluntariado/index.php

Hegoak

http://www.hegoak.org/

Askagintza

Agustindarren Plaza, 6 - 1º.
20120, Hernani (Gipuzkoa).
http://egk.eus/eu/nor-gara/el
karteak/askagintza-2/

hegoakdrogas@gmail.com

Osasunbidea
https://gobiernoabierto.navarr
a.es/eu/participacion/proceso
s/iii-plan-prevencion-drogas-a
dicciones
INSP
https://www.insp.mx/
Insituto Navarro De Salud spm@insp.mx (argitalpenak)
Publica

3. METODOLOGIA
3.1. METODO KONTZEPTUA
Atal honetan gu erabiliko dugun metodologia apaituko dugu. Metodologiaren definizioarekin hasiko
gara: metodologia diziplina bat arautu edo helburu zehatz baterako burutu beharreko prozesuko
urrats eta jarduera sistematikoen multzoa, metodoa alegia, nola definitzen diren aztertzen duen
arloa da. Adibidez, metodologia edo metodo zientifikoa aipatzen da, zientzia egiteko ikerketan bete
beharreko printzipio eta arauak adierazteko.

3.2. Metodo motak
●

●

Erreproduzitzeko gaitasunak, esperimentu jakin bat edozein toki eta edonork eginez
errepikatzeko gaitasuna dakar; hau da, esperimentu bat edonork edonon
birproduzitu dezakeela esan nahi du oinarri honek. Euskarri hau lortutako emaitzen
komunikazio eta publizitatean zein komunitate zientifikoaren egiaztapenean
funtsatuko da.
Bigarren oinarria, ezeztagarritasunaren arabera, edozein proposamen zientifiko
faltsatua edo errefusatua izan daiteke; aurkezturiko teoria eta proposamen zientifiko
guztiak beraien faltsutasuna froga lezaketen esperimentu eta frogetara azpiratzeko
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gaitasuna eta aukera izan behar dute. Honen arabera, espero ziren emaitzak lortuko
ez balira esperimentu batean, honetan oinarritzen zen teoria deuseztatu egingo
beharko litzateke.

3.3. Guk aukeratutako metodoa
● Inkesten bitarteko metodoa

3.3.1 Galdetegia:
3.3.1.1 Ikasleak: DBH
● Zenbat droga ezagutzen dituzu?
● Noizbait kontsumitu dituzu drogak?
● Txokolatea droga bat dela uste duzu? eta kafea?
● Zure familiako norbait kontsumitzen ditu drogak? tabakoa…
● Uste duzu droga legalak daudela?
● Droga hauetatik zein uste duzu legala dela? marihuana, tabakoa, ezda bata ezda bestea
● Noiz uste duzu hasten dela jendea drogak hartzen? 13,14,15,16,17,18
● Azaldu zure hitzekin zer diren drogak
● Zer produktu kontsumitzen dituzu? colacau, te, cafe
● Zer produktu ditu kafeina
● Hauetako zein produktu kontsumitzen dituzte gazteak?
3.3.1.2. Ikasleak: LH
● Hauetako zein produktu kontsumitzen dituzue?
● Azukrea droga bat dela uste duzu?
● Zure gurasoak tabakoa kontsumitzen dute?
● Zer uste duzu dela drogak?
● Esan droga mota batzuk
● Zure gorputzean uste duzu drogak dituzula?
● Zure ustez droga guztiak txarrak dira?
● Zertarako pentsatzen duzu direla drogak?
● Zer produktuak dute kafeina?
● Kafeina zure ustez zer egiten du zure gorputzean?
3.3.1.3. Profesionalei:
● Zer dira Drogak?
● Zer eragina dute drogak gure gorputzean?
● Ze arriskuak ditu?
● Zein da droga arriskutsuena gure gorputzarako?
● Nondik ateratzen dira drogak? Manipulatzean sendagarri duten substantziak galtzen dira?
● Zertarako erabiltzen dira drogak?
● Bentajaren bat ditu drogak?
● Zer ondorio ekar dezake?
● Zer esango zenuke drogak hartzen duen pertsonak hori aldatzeko?
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●
●
●
●
●
●
●

Aurdun dagoen emakume bat drogak hartzen baditu, ze kalte izaten du ume hori?
Zer ondorio, ditu drogen kontsumoa adin gutxikoetan.
Zeintzuk dira arriskuak?
Nondik etortzen dira drogak?
Zer adinatik aurrera hitz egin daiteke drogeei buruz umeekin/gazteekin…?
Zenbat kostatzen da ateratzea adikzio tik?
Ba al dakizu hauetako ze produktu kontsumitzen dituzte gazteek?

Galdetegi digitala
Profesionalei galdetegi digital zuzendutakoa da.

Galdetegiaren diseinuaren irudi bat.

3.3.2. Galdetegien erantzunak:
3.3.2.1. Profesionalen erantzunak.
Galdetegia hauek bidali dizkiegu Profesionalei, informazioa jasotzeko drogei buruz, eta jakiteko
zertaz osatuta dagoen, eta zer eragina kar dezake. Baita ere galdetegi hau proiekto hombreri bidali
diogu, informazio gehiago lortzeko. Haiek, dorgei buruzko hainbat gauza azaltzen dute. Ere Hegoak
proektuai b
 idali diogu. Akats bat izan dugu galdetegian, sesgoa izan dugu, hau da, erantzun bat
hautatzeko zegoen eta erantzun posible bat baino gehiago egon beharko litzateke.
Hegoak elkarteak inkestari emandako erantzunak:
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Proiekto hombre emandako erantzunak:

Adituek esan dute drogak hainbat gauza direla.

Adituek drogak zerebroari eta neuronei eragiten dutela esan dute.
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Adituek arriskuak dituela esan dute

Adituek pertsona bakoitza kontsumitzen duen droga arriskutsuenak direla

Adituek esan dute hasieran dauden substantzia mantentzen direla.
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Adituek esan dute sendatzeko eta kontsumo librerako erabiltzen direla.

Adituek esan dute pertsona bakoitza bilatzen duen efektuak abantailak direla.
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Adituek hainbat ondorio daudela esan dute.

Aditua pertsona bati drogak ez hartzeko zer esango dio adierazi du.

Aditua adierazi du zer gertatuko den neska bat aurdun dagoela drogak kontsumitzen dituenean
fetoari zer egingo lioke.
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Adituek esan dute zer eragina izango luke gazte bat drogak hartzen dituenean.

Adituek azaldu digute nondik etortzen diren drogak.
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Adituek esan dute hainbat adikzio mota daudela.

Adituek esan dute gutxi gorabehera noiz hasten diren pertsonak drogak kontsumitzen.
3.3.2.2. Ikasleen erantzunak (LH eta DBH).
Galdetegia hauek bidali dizkiegu DBH ikasleei eta LHkoei informazioa jasotzeko drogei buruz, eta
jakiteko zertaz osatuta dagoen, eta zer eragina kar dezake. Baita ere galdetegi hau proiekto hombreri
bidali diogu, informazio gehiago lortzeko. Haiek, drogei buruzko hainbat gauza azaltzen dute. Ere
Hegoak proektuai bidali diogu. Akats bat izan dugu galdetegian, sesgoa izan dugu, hau da, erantzun
bat hautatzeko zegoen eta erantzun posible bat baino gehiago egon beharko litzateke.
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Galdetetgiaren galdera batean droga batzuk jarri ditugu, eta zein ezagutzen dituzten jarri dute.

Drogak kontsumitu diruzten galdetu diegu, eta hauek dira erantzunak
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Txokolatea droga bat dela uste
badute galdetu diegu eta hauek izan dira erantzunak

Berdina

galdetu

diegu,

baina

kafearekin, eta hauek izan dira erantzunak

Beraien familiako norbait drogak kontsumitzen dituen galdetu dugu eta hauek izan dira erantzunak
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Erantzun asko izan ditugu galdera honetan eta ezberdinak izan dira

DBHko ikasleak haientzako zeintzuk diren droga legalak adierazi dituzte grafiko honetan

20

%93,6a uste du jendeak drogak kontsumitzen hasten direla 17 urtetik behera, gainera, 12 urtetan
jendea hasten dela ere uste dute(%3,2) eta beste ehuneko %3,2a 18 urtetik gora hasten direla uste
dute.

Hemen zer diren drogak haien ikuspuntutik adierazi dute.
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DBHko ikasleak kontsumitzen dituzten produktuak adierazi dituzte grafiko honetan

Hemen gazteak kontsumitzen dituzten produktuak adierazi dituzte, baia haien iritzie, ez datu
errealak.
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Ondorioak
Aurkezpen txikia Nahia eta Eneko.
DEpoperren atera ditugun ondorioak hauek izan dira, drogen eraginak aztertzeko bilatu dugu
informazioa Internet-en laguntzaz.

Eneko:3 eta 4
Drogak erabiltzen dira bakoitzak nahi duenerako, hau da, batzuetan erabiltzen dira bakoitzak nahi
duen kontsumorako eta beste batzuetan erabiltzen da medikuak esaten dizulako (medizinala) hona
dela.
Gazteak erakartzen duten ondorioak adibidez izan ahal dira garatzen arei garenean eta drogaren bat
gaizki hartzen baduzu edo zerbait gertatzen bada gaizki utzi ahal dizu betirako
Ainhoa: 5 eta 6
Lidia: 7 eta 8

Oihane: 9, 10 eta 11
Ia ikasle guztiak drogak substantzia bat dela esaten dute, baita substantzia bat denborarekin hil
egiten gaituela ere esaten dute. Baina, substantzia batzuk gure gorputzarako onak dira eta beste
batzuk ez. Horregatik, ezberdindu behar dugu zer diren drogak, sendabelarrak, farmakoak,
elikagaiak, etab.
Mikel: 1 eta 2

Proyecto hombre erakundearekin kontaktatu ahal dugu.
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Hauek dira dautuak:

Bentajaren bat ditu drogak?
Zenbat kostatzen du pertsona bat adikziotik kentzea?

Inkestak (profesionalak)

24

25

