
 

پيشگيري از مسموميت ناشي از سوءمصرف 

 مواد مخدر و محرک

 تهیه شده در: 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران  )دفتر تحقیق و توسعه(

 06نشانی:  تهران ، میدان آرژانتین، خیابان الوند ، پالک 

 861و  887داخلی           88997888شماره تلفن : 

 WWW.Fdo.iums.ac.irپایگاه اینترنتی:      

 8978مهر 

 

ونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ایرانمعا  

 

 توانید    سازي در جوانان میی     مصرف انواع داروهاي هورمونی باهدف بدن

سبب بروز عوارض وخیمی مانند عقیمی، نارسایی قلیب میصرف میواد          

توانند سیبب بیروز       و شیشه می   LSDزا مانند حشیش، اكستازي،   توهم

حوادث مرگبار مانند سقوط از ارتفاع، تصادف، نزاع، ارتکاب به جنایت و    

 كننده شوند. خودكشی در فرد مصرف



ها محسوب  مسمومیت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین انواع مسمومیت

گردد. این نوع از مسمومیت یکی از علل مهیم میرن نیاشیی از             می

 هاي شیمیایی در بسیاري از كشورها است. مسمومیت

هاي موجود در انواع مواد مخدر، مانند سرب در برخی موارد از    ناخالصی

سازي و  هاي بدن در برخی از باشگاهباشند.   خود ماده مخدر مرگبارتر می

.از  شیود  ورزشی داروهاي هورمونی دامی به جوانان و نوجوانان عرضه می

این رو الزم است فرزندانمان را از عواقب مصرف این داروها آگاه نماییید  

گیییري،      تغییرات رفتاري غیرعادي و ناگهانی مانند گیوشیه    هرگونه و 

حوصلگی، پرخاشگري، غیبت از محل كار و تیحیصیییل،        خوابی، بی بی

نظمی و ناامیدي در فرزندان خود را جدي گرفته و در پی بررسی علت  بی

 آن باشید.

 

 :دانيد آیا مي
 

  هاي موجود مصرف حتی یك عدد قیر  اكیستازي،       بر اساس گزارش

 منجر به مرن شده است.

 هاي روحی از عوامیل       مشکالت خانوادگی، طالق، بیکاري، فقر و بحران

 باشند. مستعدكننده فرد به سوءمصرف مواد می

       امتحان كردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روي كنجکاوي، آغیاز

 بازگشت اعتیاد است. حركت در مسیر بی

         ،یکی از عوارض روانی سوءمصرف استروئیدهاي آنابولیك در جوانیان

 .پرخاشگري و بروز رفتارهاي ضداجتماعی است

     ،قاچاقچیان براي دستیابی به سود بیشتر و براي اضافه شدن وزن مواد

افزایند كه ایین امیر سیبب           به مواد مخدر مانند تریاک، فلز سرب می 

 گردد. مسمومیت حاد با سرب و مرن معتادان می

 هاي تقلبی تمجیزک و نورجیزک، نه تنها سبب تیرک اعتییاد       فرآورده

 ها مواد سمی و كشنده وجود دارد. نمی شوند بلکه در اغلب آن

           موارد متعددي از مرن هاي ناگهانی در اثر سوءمصرف داروهیاي نییروزا در

 ورزشکاران حرفه اي در جهان گزارش شده است.

 بخیش    آور و آرام    زمان مواد مخدر با برخیی از داروهیاي خیواب         مصرف هم

كننیده    هاي شدید و حتی مرن در فرد مصرف  تواند سبب بروز مسمومیت می

 گردد.

 سیازي و     هاي قاچاق و بدون مجوز جهت بیدن   استفاده خودسرانه از فرآورده

پرورش اندام در جوانان، خطر ابتال به انواع اختالالت جسمی و روانی را بیراي  

 كننده در بردارد. مصرف

 شیده    برخالف ادعاي مطیر  “  پران“یا“  پان”هاي مخدر و اعتیاد زاي  فرآورده

 گردند. مبنی بر خوشبوكنندگی دهان و یا ترک سیگار، سبب بروز اعتیاد می

    شناسیایی    سوءمصرف شیشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سریعاً دگرگون و قابل

 تر از مواد مخدر دیگر است. مراتب خطرناک كند، ولی اعتیاد  به آن به نمی

 

 عوارض و عالئم مصرف موارد مخدر :

 

 هیاي    هاي قلبی و مغزي، تشنج، نارسایی كبد و كلیه و تخریب سیلو      سکته

 باشند. مغزي و عضالنی از عوارض مسمومیت با قر  اكستازي و شیشه می

   سازي و رقابیت      مصرف نابجاي استروییدهاي آنابولیك در جوانان جهت بدن

هاي ورزشی با خطر بروز عوارض قلبی و عروقی مانند ازدیاد فیشار خیون و      

 نارسایی قلبی همراه است.

 هاي آلوده، غیر استریل و مشترک با خطیر   تزریق مواد مخدر از طریق سرنگ

 هاي عفونی خطرناک مانند ایدز و هپاتیت همراه است. بروز انواع بیماري

             استعما  سیگار سبب بروز انواع سرطان مانند سرطان میري، رییه، منانیه

 شود. می


