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 اعتیادزا و مخدر مواد بررسی ادامه

   کوکائین.3

 کائینکو عوارض میشود استفاده زیاد دربولیوی میشود استفاده کوکا برگ از

   . است قوی چون میشود ظاهر کردن استفاده بار اولین از پس بالفاصله

 ساعت و دقیقه چند عرض ودر دهد نمی نشان را آثار این منفرد دُز در تریاک

 وشیخ سر احساسات{ گرم میلی100}کم مقادیر  در استفاده... میشود ناپدید

 سلم و صدا. دید حین در بخصوص حد از بیش هشیار. پرحرفی. باال انرژی

   .میکند ایجاد

 و دزیا مصرف در است عسل به فلفل مثل تریاک به نسبت کوکائین بودن قوی

 . میکند مختل را عصبی دستگاه مدت دراز

 صفرا شافزای یعنی)میدهد کاهش را خواب و غذایی مواد به نیاز موقت طور به

 ( شدید خشکی و

 را ودخ امورات میکند کمک آنان به مخدر مواد میکنند کشف کاربران از برخی

   دارند منفی نظرات دیگر وبرخی دهند انجام بهتر

 دود صورت به اگر دارد مصرف نحوه به بستگی کوکائین سرخوشی مدت طول

   میرود تعلیل زودتر سرخوشی میشود جذب تر زود شود استفاده
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 : مدت کوتاه فیزیولوژیکی اثرات

 رجهد افزایش. ها مردمک حالت تغییر. خون فشار افزایش)خونی عروق انقباض

 فتارهایر اما باالسرخوشی دزهای در..خون وفشار قلب ضربان باالرفتن. حرارت

 ...  نامتعارف

 به نهاآ کردن وادار همین میشود استفاده سوء زنها از که هایی روش از یکی

 را ودخ وانفعاالت فعل دیگر کرد مصرف فرد وقتی است مخدر مواد از استفاده

 : مانند آن دیگر عوارض. میشود برداشته عقل چون ندارد

 ستای بهمراه تشنج یا قلبی ایست از ومیر مرگ عمدتا...و سرگیجه. رعشه

 . میدهد خشکی قلب به که صفرا باالی شدت خاطر به) تنفسی

  (سوخته صفرای و خشکی ازشدت میکند پوک را ها استخوان: استخوان ضعف

   ترامادول4.

 . است تریاک به شبیه مسکن داروی

 . میشود تجویز شدید تا متوسط های درد برای

 متوسط درد میزان با زایمان.جراحی. مفصلی های درد کاهش برای پزشکی در

 قوی... و پروفن مثل معمول داروهای از ولی است تر ضعیف مورفین از شدید یا

 .  است آور اعتیاد چون کرد استفاده آن َاز نمیتوان هفته دو از پیش  است تر
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 :کنندگان مصرف عمده

 به معتاد ها وقت خیلی که کنند راترک مخدر مواد میخواهند که کسانی .1

 . میشوند دارو این

  کبد.کلیه.تنفسی سیستم در اختالالت :عوارض

 : میکنند استفاده جنسی مشکل رفع برای که افرادی. 2

   دارد ناپذیری جبران عوارض

 این نخورد سودا ومنضج بخورد گاو گوشت کسی اگر میفرماید رازی جناب

   نمیشود خارج بدنش از سودا

 ودمیش ایجاد مدتی از بعد که دارد شدیدی سودایی عالیم نیز مخدر مواد

   بخاری ی دوده مثل میرسد سودا به سوختگی شدت از که صفرایی.

 .است بیشتر بدنشان موی رشد مقدار مزاج افرادگرم

   آید می وجود به که سودایی خاطر به

 : میکنند درمانی شیمی که افرادی

 خدرم مواد از استفاده از  بعلت شده ایجاد زیاد حرارت دلیل موبه ریزش

 .میشوند حواس اختالل دچار و میشود تیره روی و رنگ  طوالنی
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 .میشود تلفظ ش که س مثل دارند مشکل کلمات برخی گویش در  

 حرف تیراح به نمیدهد اجازه شده سنگین و شده انباشته زبان زیر که سودایی

 . بزنند

 . میشود داده کش ها صحبت میزنند حرف آهسته

  ودمیش ایجاد آغاز در که صفرایی اون از بعد که است عالیمی عالیم این

 .  میشوند ایجاد میشود سودا به وتبدیل

 .  جنسی قوت ونه جنسی میل نه ضعیف خیلی جنسی رفتارهای

 . هدمید کاهش را آنها نفس به اعتماد عوامل همین میکند کم را بدنی قوت

 . دارند متقابل تاثیر نفس و  بدن

  عکس بر و میشود تقویت هم روح شود تقویت جسم وقتی

 : ترامادول جانبی عوارض

 یتعادل اختالالت.سرگیجه.نگرانی. ها رگ شدن گشاد. زیاد ضعف و خستگی

  اشتهایی بی.شکمی درد خواب اختالالت.عصبی حالت.

 و میشود ایجاد که ی زیاد سودای یا صفرا علت به ها روده حرکت افزایش

 ... و راراد تکرر.بینایی اختالالت. جلویی تحریکات   میشود ایجاد روده حرکت
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   متادون .5

 های روش به  مورفین کمبود خاطر به شد رایج دوم جهانی های جنگ در

 و  هروئین خالف بر شیمیایی ساختار اگرچه آوردند بدست آنهارا شیمیایی

  میاییشی های درمان در حاضر حال در  است مواد این بدن ولی دارد موروفین

   است باقی آن اثر ساعت 24 تا  دارد قرار درمان مقدم خط در

 . است تریاک دهنده تشکیل اصلی ماده  مورفین .6

 از لیخی. است شدید درد  تسکین برای  موثر بسیار داروهای از یکی مورفین

 ینتسک برای استفاده همین خاطر به  اند شده اعتیاد گرفتار که افرادی

   است بوده دردهایشان

 ( کرد دقت مخدر مواد به فرد گرفتاری علت به باید درمان در)

 میشود محسوب ها مسکن سایر تخمین برای استاندارد واحد یک

 .است شدید و زیاد بسیار نیز مخدر ماده این عوارض و

 پانزدهم جلسه پایان 

 باتشکر

 هستی سبز پرتو موسسه مدرسین مجمع
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