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 :آسیب کاهش درمان 

 استفاده جایگزین داروهای سری یک از مخدر مواد از استفاده جای به فرد روش این در

 مواد رضعوا ی وهمه میکند عمل مخدر مواد بدل مثل واقع در... و متادون مثل میکند

 .ندارد را مخدر

 ولی یکندم ایجاد زایی اعتیاد حالت هم  مواد این خود چون نیست هم عیب بدون البته

 . است شده کنترل

 و هادارو از هیچگاه سنتی طب دیدگاه از داریم تری قوی های درمان که زمانی تا

 هایدارو همین مثل دارد مظرات که نمیکنیم استفاده غربی طب و شیمیایی روشهای

 شیمیایی

 داشته ینجایگز سنتی طب در خودمان ما که کرد استفاده داروها این از میتوان زمانی

 .باشیم

 .میگذارد تاثیر فرد روی روانی نظر  از متادون مثل شیمیایی داروهای

 کمی تنیس مخدر مواد و است دارو میکند استفاده که ای ماده میداند فرد که همین

 است مخدر مواد خود از بهتر

 یشودم معتاد بدان فرد مدتی از پس و دارد  اعتیاد ی جنبه دارو این عوض در ولی

 .کند کنترل بتواند تافرد میکند کم آرام آرام را آن درد
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 مخدر مواد با آشنایی 

 خشخاش به خراش چند باتیغ خشخاش گل ی شده خشک هوا در ی عصاره تریاک

 امخ تریاک آن به که  میشود خشک هوا مجاورت ودر شده خارج آن ی شیره میدهند،

 .میشود شناخته هم پادزهر و افیون نام به گویند می

 نا صورت به وقتی  هرچیزی اما است سنتی طب  در مهم داروهای از وخشخاش تریاک

 .است خطرناک میشود استفاده هنجار به

 { شده خشک ی عصاره} خام تریاک:  تریاک انواع

 ، جوشاندن مثل  خاص روشهای با خام تریاک از که است تریاکی:  پرورده تریاک

 . میشود پرورده...و تخمیر

 میشود استفاده داروها در که پزشکی تریاک

 استفاده موارد: 

 . دارد کنندگی حس بی و کنندگی خور حالت عمدتا  کننده حس بی" دهنده تخفیف

 . خوبیست آور خواب

 موهای برای مناسبی داروی میشود استفاده سیب سرکه با وقتی مثال  روشها بعضی در

 خوبیست پران خواب گاهی. خانمهاست زائد

 هیرسیوتیسم درمان} شود مخلوط عسل قاشق یک با رازیانه عرق لیوان یک شبی

 سرکه کمی با تریاک مقداری میشود مالیده صورت به صورت زدن بند از بعد سپس{

 .شود مالیده صورت به و مخلوط
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 کراک 

 لفمخت اشکال به و آید می دست به ئین کوکا ی تصفیه از که است محرک ای ماده

 : میشود استفاده

 آید می دست به هیروئین ی تصفیه از ایران در کراک

 دکر استعمال را آن مکانی هر در میتوان راحتی وبه است بو بی ای دهام کراک

o کراک مخدر اثرات : 

 بدن از اظطراب و استرس خروج و درد رفتن بین از سبب 1

 های بیماری که  وافرادی افسرده افراد در مخصوصا  میدهد کاذب خوشی سر احساس2

 میدهد خوشی وسر شدن رها احساس فرد به دارند وروانی روحی

 فرد در تحرک ایجاد 3

 عادی غیر شدن شنگول

 هوب میکشد طول دقیقه چند البته. ربط بی های حرف. خطرناک رفتارهای بروز 4

 نمیرسد ساعت

 

 اوتیتف بی گیجی استفراغ با همراه شود استفاده روز طی در چندبار که صورتی در

 تنفسی ایست اثر در ناگهانی مرگ و عظله اسپاسم
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 کراک مهم عوارض از : 

 از بارهدو ساعت چند از پس که میشود مجبور فرد پس میرود بین از زود خیلی آن لذت

 میدهد انجام را کار این بار چند روز ودر کند استفاده آن

 مدت بلند آثار : 

 خون فشار افزایش_ رس زود پیری_ یبوست _وزن کاهش_ اشتها رفتن بین از

 هسیتامین شدن آزاد اثر در

 افزایش لتع به است مغز روی بر هیروئین تاثیر برابر چندین وشیشه کراک تخریبی آثار

 دتم طوالنی ودر  ست صفرا افزایش باعث کراک و صفراست از درد کاهش  است صفرا

 .است شدید سودای موجب زیاد خشکی و اخالط سوزاندن بعلت

 صفرا خواص : 

 یب های حرف.وزن کاهش.استرس رفتن ازبین.خطرناک رفتار.تحرک. سرخوشی ایجاد}

 .است{  وخشک گرم یبوست.پوست شکنندگی.رس زود پیری.خون فشار افزایش.ربط
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