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آسيب هاى اجتماعى

مرگ روزانه 8 قربانى سوءمصرف  مواد مخدر
گزارش هفته

غزاله مالكى

آمار ارائه شده از طرف پزشكي قانوني نشان مي دهد 
ــت نفر براثر سوء مصرف مواد مخدر جان  روزانه هش
ــرايط و  ــت مي دهند. البته اين آمار در ش خود را از دس

زمان هاي مختلف،متفاوت است.
ــوءمصرف مواد يكي از مشكالت بزرگ جوامع  س
بشري است كه هم از ديدگاه پزشكي و سالمت جسماني 
و رواني و هم از ديدگاه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و سياسي داراي اهميت فراوان بوده و هرساله موجب 
بروز مخاطرات اجتماعي و مرگ و ميرهاي متعددي در 
سطح جهان مي شود. متاسفانه همگام با پيشرفت علوم 
جديد و توسعه تدابير درماني هر روزه تركيبات جديد 
ــود تا اقشار بيشتري از جامعه  و مضرتري توليد مي ش
بويژه جوانان و نوجوانان را در گرداب خود غرق كنند. 
صرف نظر از اهداف توليدكنندگان و توزيع كنندگان اين 
ــگيرانه و نبودن برنامه هاي  مواد، عدم اتخاذ تدابير پيش
جامع براي مبارزه بنيادي با اين معضل بزرگ، عواقب 
و پيامدهاي ناگواري را در سطح ملي و جهاني به دنبال 
ــت. با توجه به اين كه الگوي سوء مصرف  خواهد داش
مواد در جوامع مختلف و حتي اقشار مختلف يك جامعه 
ــاوت بوده و عوامل متعدد اجتماعي، فرهنگي،  نيز متف
ــتند،  ــادي، جغرافيايي و مذهبي در آن دخيل هس اقتص
ــطوح  ــگيري و برخورد با آن نيز در س روش هاي پيش
ــت.  مختلف اجتماعي نيازمند برنامه ريزي خاص اس
برخي تصور مي كنند منظور از سوءمصرف موادمخدر، 
استفاده از موادمخدر تقلبي، استفاده بيش از حد از مخدر 
و در نهايت مرگ است. گاهي مصرف موادمخدر باعث 
مي شود فرد دچار توهم شده و دست به اقداماتي بزند 
كه مرگ او را رقم مي زند. گاهي نيز مصرف مواد مخدر 
بر اثر گذشت زمان بر روي بافت هاي بدن تاثير گذاشته 

و مرگ مصرف كننده را در پي دارد.
در ابتدا بهتر است به بررسي داليل اعتياد بپردازيم. 
ــر اثر عوامل  ــواد مخدر مي تواند ب ــرف مصرف م مص
ــي صورت گيرد از جمله آنها مي توان به عوامل  مختلف
سرشتي و شخصيتي اشاره كرد. اين سوال كه دارو هاي 
مخدر اعتيادآور چگونه و در كجا عمل مي كنند،منجر به 
تفكر وتعمق درباره پيوند احتمالي بين وابستگي به مواد 

مخدر و استعداد ژنتيك اشخاص شده است.
ــتن  ــر مي توان به داش ــخصيتي ديگ ــل ش  از عوام
وضعيت تحصيلي نامناسب، لذت و كنجكاوي، كمبود 
ــاس رضايت، كمبود اعتماد به نفس و اطمينان به  احس
خود، سركشي، ضعف مهار شخصيتي، تحريك پذيري 

آني، نااميدي و غم و اندوه اشاره كرد.
همچنين وجود خشونت در خانه عاملي است كه با 
مصرف مواد مخدر همبستگي نزديكي دارد. بي توجهي 
به فرزندان وآنها را به حال خود رها كردن و عدم توجه 
ــكالت روحي و اجتماعي آنها، از ديگر عوامل  به مش

بين شخصي اعتياد افراد به مواد مخدر مي باشد.
عوامل اجتماعي و زيست محيطي را نيز مي توان از 

ديگر عوامل سوء مصرف مواد مخدر نام برد.
ــنايي با مواد  ــالوه بر اين مي توان ؛ در رابطه با آش ع
ــان، به  ــوءمصرف آن بر جوان ــوارض س ــدر و ع مخ
داروهاي توهم زا اشاره كرد كه آثار مخرب آن بر روح 

و روان و جسم جوانان بسيار شديد است.
ــياري تاثير  ــر درك و هوش ــم زا ب ــاي توه داروه
ــته از داروها ناراحتي هاي فكري،  مي گذارند. اين دس
خلقي و ادراكي به دنبال مي آورند. وابستگي و كاهش 
اثر نسبت به اين داروها خيلي سريع و پس از سه تا چهار 

ــود. استفاده از اين مواد  روز مصرف مداوم ايجاد مي ش
بسته به مقدار مصرف و محيط فرد مي تواند سرخوشي 

و حالتي شبيه ادراك فوق طبيعي را ايجاد كند.
ــمي اين داروها شامل گشادي مردمك  اثرات جس
چشم، افزايش درجه حرارت بدن، افزايش ضربان قلب،  
ــتها، افزايش فشارخون،  تاري ديد، خارش، كاهش اش
ــد. اين  ــوع، تعريق و كما مي باش ــردرد، ته لرزش، س
ــمي، روي ادراك و روان  داروها عالوه بر تاثيرات جس
فرد نيز اثرات عمده اي دارند و منجر به ايجاد احساسات 
خيال گونه،  گيجي، از دست دادن كنترل،  هذيان، زوال 
ــياري  ــدرت قضاوت و هوش ــش ق ــخصيت، كاه ش
مي شوند. از ديگر عوارض اين داروها در انسان، تغيير 

در حس بينايي و شنوايي است. در ابتدا تاثيرات جسمي 
و سپس تغييرات بينايي و تقويت صدا ايجاد و حس ها با 
هم مخلوط مي شوند. (مثال فرد اظهار مي دارد كه بوها را 
مي بيند و صداها را احساس مي كند)، حس المسه دچار 
بزرگنمايي شده و فرد قدرت تشخيص زمان را ندارد . 
مصرف اين مواد بشدت خطرناك بوده و باعث ايجاد 
اختالالت خلقي، افسردگي و اختالالت تفكر مي شود. 
اين افسردگي حتي مي تواند منجر به مرگ يا خودكشي 
ــود.كافي است كه داليل افزايش آمار خودكشي در  ش
جوانان را پيگيري كنيم و در اين صورت متوجه خواهيم 
شد كه افزايش سوءمصرف مواد مخدر در جوانان يكي 

از عوامل افزايش آمار خودكشي مي شود.

مريم 21 ساله يكي از همان جواناني است كه بر اثر 
توهم ناشي از استفاده بيش از حد مواد مخدر صنعتي 
ــي زد، اما از مرگ نجات پيدا كرد.  ــت به خودكش دس
ــات و توهماتش بعد از هر مصرف  ــاره احساس او درب
مي گويد: وقتي كه مواد مي كشيدم مدام فكر و خيال هاي 
ــراغم مي آمد و زماني كه مصرف مي كردم تا  بيهوده س
مدتي ديگر هيچ فكري در مغزم نبود. حال خوبي پيدا 
مي كردم ولي بعد از مدتي دوباره ترس سراغم مي آمد. 
ــي پشت سرم ايستاده و مي خواهد  حس مي كردم كس
اذيتم كند. دائم بدنم مي لرزيد و حتي در جمع هم حس 
ــت سرم يا در گوشه اي ايستاده  مي كردم همان فرد پش
ــايه اش را مي ديدم  و نگاهم مي كند. بعضي وقت ها س
ــه خودش را ببينم ناپديد  ــرم را مي چرخاندم ك و تا س
مي شد. شب ها از ترس نمي توانستم بخوابم. گوشه گير 
ــواده ام در جنگ و دعوا. هيچ كس  ــودم و دائم با خان ب
دركم نمي كرد. يك روز ديگر از همه چيز بريده بودم. 
خسته شدم از همه چيز، از نگاه دوستانم، از دعواهاي 
خانواده، از ترس هاي هميشگي. تصميم گرفتم كه ديگر 
ــم. نبودنم نه تنها به ضررم نبود، بلكه به سود  زنده نباش
خودم و اطرافيانم بود.مواد كشيدم چون مي دانستم در 
آن حالت همه چيز راحت تر انجام مي شود و همان طور 
ــد. جرأتم خيلي بيشتر شد.سعي كردم كه با تيغ  هم ش
ــم كه خانواده ام بموقع به دادم رسيدند و  خودم را بكش
من را نجات دادند. زماني كه به هوش آمدم خودم هم 

باورم نمي شد كه چنين كاري را انجام داده ام.
همان  طور كه قبل هم به آن اشاره شد مصرف مواد 
ــتقيمي بر ذهن افراد مي گذارد و حتي در  مخدر اثر مس
ــاله، باعث خودكشي و  مواردي مثل مورد دختر 21 س
مرگ مي شود. اعتياد به مواد مخدر را بايد يك نوع بيماري 
دانست كه بر اثر ناآگاهي و توسط خود شخص معتاد به 
وجود مي آيد و در اثر مصرف موادمخدر مكانيزم هاي 

حياتي بدن از تعادل طبيعي خارج مي شود.
يكي از عوامل موثر در مرگ معتادان، مواد افزودني 
غيرمجاز است و طبق آمارهاي موجود بيشترين مرگ 
ــي از مصرف موادمخدر متعلق به افراد كمتر از 30  ناش
سال و معتادان تزريقي است. افزودني هاي غيرمجاز كه 
ــه بسيار ديده مي شود، باعث ايست قلبي فرد  در شيش

معتاد و مرگ ناگهاني او مي شود.
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* ناخالصي هاي موجود در انواع مواد مخدر، در برخي موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر مي باشند.
*مشكالت خانوادگي، طالق، بيكاري، فقر و بحران هاي روحي از عوامل مستعدكننده فرد به سوءمصرف 

مواد مي باشند.
ــوند، بلكه در اغلب آنها مواد  ــبب ترك اعتياد نمي ش *فرآورده هاي تقلبي تمجيزك و نورجيزك، نه تنها س

سمي و كشنده وجود دارد.
*مسموميت با مواد مخدر يكي از مرگبارترين انواع مسموميت ها محسوب مي شود.

*آيا مي دانيد براساس گزارشات موجود مصرف حتي يك عدد قرص اكستازي، منجر به مرگ شده است.
ــت  ــير بي بازگش ــتان و از روي كنجكاوي، آغاز حركت در مس *امتحان كردن مصرف مواد در جمع دوس

اعتياد است.
ــنج، نارسايي كبد و كليه و تخريب سلول هاي مغزي و عضالني از عوارض  ــكته هاي قلبي و مغزي، تش *س

مسموميت با قرص اكستازي مي باشند.
*مصرف مواد توهم زا مانند حشيش، اكستازي و شيشه مي توانند سبب بروز حوادث مرگبار مانند سقوط از 

ارتفاع، تصادف، نزاع و خودكشي در فرد مصرف كننده شوند.
*آيا مي دانيد مصرف همزمان مواد مخدر با برخي از داروهاي خواب آور و آرام بخش مي تواند سبب بروز 

مسموميت هاي شديد و حتي مرگ در فرد مصرف كننده گردد؟
ــياري از  ــيميايي در بس ــموميت هاي ش ــي از مس ــموميت با مواد مخدر يكي از علل مهم مرگ ناش *مس

كشورهاست.
*تزريق مواد مخدر از طريق سرنگ هاي آلوده، غيراستريل و مشترك با خطر بروز انواع بيماري هاي عفوني 

خطرناك مانند ايدز و هپاتيت همراه است.
*هرگونه تغييرات رفتاري غيرعادي و ناگهاني مانند گوشه گيري، بي خوابي، بي حوصلگي، پرخاشگري، غيبت 

از محل كار و تحصيل، بي نظمي و نااميدي در فرزندان خود را جدي گرفته و در پي بررسي علت آن باشيد.
*افزايش سطح آگاهي در مورد عوارض ويرانگر اعتياد و آموزش صحيح پيشگيري از بروز سوء مصرف 

مواد، اساسي ترين گام در مبارزه با اين بالي خانمانسوز است.

نـكـتـه


