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طثقِ تٌذی هَاد اػتیاد آٍر تز حسة تأثیزات آى تز هغش

تاثیزات هت آهفتاهیي ّا:

ضکل فیشیکی هت آهفتاهیي:

 -1سستی زا :استعوال ایٌگًَِ هَاد تاعث وٌذ ضذى فعالیتْای

هت آهفتاهیي یا تطَس خالغِ « هت»  ،اتتذا احساس َّضیاسی،

هت آهفتاهیي تِ غَست پَدس سفیذ سًگی هی تاضذ وِ تِ

فىشی ٍ جسوی هػشف وٌٌذُ ضذُ ٍدسدّای جسوی ٍ

توشوض  ،خَضی ّوشاُ تا لزت ضذیذ دس فشد تَجَد هی آٍسد.

ساحتی دس آب حل هی ضَد پَدس هت ًشم ًیست چَى رسات

ًاهالیوات سٍحی سا ووتش احساس هیىٌذ هاًٌذ هشفیي ّ ،شٍئیي

سپس فشد سا تِ صهیي هی وَتذ  ،تا احساس افسشدگی خشد وٌٌذُ

تطىیل دٌّذُ آى ًسثتا دسضت هی تاضذ دس ًتیجِ تاوشیستال

ٍتطَس ولی هَاد افیًَی.

ٍوَفتگی ،تطَسی وِ ّیچ لزتی سا احساس ًوی وٌذ .هغض تمشیثا

وشدى هجذد هت ًَع دیگشی اص آى تذست هی آیذ وِ تِ

 -2توهم زا :استعوال ایٌگًَِ هَاد هَجة اختالل حَاس ٍ اٍّام

تالفاغلِ دس هماتل هت هماٍم هی ضَد ٍ تماضای هادُ تَسط هغض

غَست داًِ ّای تلَسیي ضفاف هی تاضذ ٍ "آیس تلَسیي

تػشی ضذُ ٍ فشد تطخیع ٍالعیت اصخیال سا هطىل هیساصد .تِ

آغاصهی ضَد .تِ ّویي خاطش ٍاتستگی ایجاد هی وٌذ ٍاص هَادی

"ًاهیذُ هی ضَد.آیس تِ جْت وشیستالی تَدى خالع تش اص

این هَاد « ّالَسیٌَطى » یا « سٍاًگشداى» ًیض هیگَیٌذهاًٌذ ال

است وِ سخت تشیي دسهاى سا داسد.

هت آهفتاهیي هعوَلی هی تاضذ  ،چشا وِ هخلَط وشدى

اس دی  ،حطیص  ،گشاس ٍ...

اًَاع هت آهفتاهیي :

افضٍدًیْا تِ وشیستال سخت ٍ غیش هوىي هی تاضذ .هت

 -3محرک زا  :تا هػشف ایي هَاد سلسلِ اعػاب اًساى تحشیه

تِ غَست لشظ  ،وپسَل  ،پَدس وشیستالی ٍ هحلَل لاتل تضسیك

آهفتاهیي ّوچٌیي تِ ضىل لشظ ّای وَچه ٍ تِ سًگ سٍضي

ضذُ ٍ دس هػشف وٌٌذُ ّیجاى ٍ تی لشاسی ایجاد هیطَد .هاًٌذ

هی تاضذ ،الثتِ ّوِ ایٌْا اص ًظش تشویة ضیویایی چٌذاى تفاٍتی تا

وَوائیي  ،اوس ٍ هت آهفتاهیي ّا.

ّن ًذاسًذ ٍ تفاٍتطاى تِ لحاظ خلَظ ٍ ضىل فیضیىی هیثاضذ.

هی ضَد ّوِ اًَاع ایٌْا دس آب ٍ الىل تِ ساحتی حل هیطًَذ ٍ

الزم به ذکر است که برخی از مواد خصوصیات دو طبقه از مواد

رٍضْای هػزف "ضیطِ" ٍ هذت تأثیز:

هضُ تلخ ٍ تیضی داسًذًَ .ع لالة ضیطِ دس وطَس ها ّواى پَدس

را تواما دارا میباشند به این معنی که در فرد مصرف کننده هم
تاثیرات توهم زایی دارند و هم باعث تحریک سیستم اعصاب

مرکسی میشوند .مانند اکستاسی ٍ ضیطِ
رتينولضیطِ :
تاریخچِ پیذایص
سیطِ پیذایص هت آهفتاهیي  ،تِ تَتِ وَچىی تِ ًام افذسا تشهی
گشدد .تیص اص  0555سال چیٌی ّا سالِ آًشا خطه وشدُ هی
جَضاًذًذ ٍ چایی تٌام هاَّاًگ دسست هیىشدًذ .تا احساس
خَضی ٍ اًشطی تِ آًْا دست دّذ.
دس اٍاخش دِّ  0055داًطوٌذاى  ،افذسیي هادُ ی هَثش هاَّاًگ
سا جذا وشدًذ.دسسال  0001یه داًطوٌذ آلواًی تَاًست هادُ
هػٌَعی « آهفتاهیي » سا وِ خَاغی ضثیِ افذسا داضت سا تساصد
ٍلی تِ جْت ایٌىِ ّیچ هػشف داسٍیی ًذاضت تایگاًی ضذ.

سٍضْای ٍسٍد ضیطِ تِ تذى تاثیش گزاسی آى سا تعییي هی

یافت هی ضَد وِ تِ ًام "یاتا" وِ ًاهی تایلٌذی است خَاًذُ

وشیستالی هت هی تاضذ.

وٌذ.پَدس وشیستالی هی تَاًذ اص ساُ تیٌی تػَست استٌطالی
هػشف یا دٍد ضَد .هی تَاى آى سا دس ًَضیذًی ّا حل ٍهػشف

دالیل گستزش هػزف ضیطِ!!!

،یادس آب یا الىل حل وشدُ تضسیك ًوَد.

هػزف راحت ٍ ًذاضتي تَی تذ.
قیوت هٌاسة (تزای هػزف کٌٌذگاى تفٌٌی یک
گزم هیتَاًذ  01هزتثِ استفادُ ضَد)
افشایص هیل جٌسی ( تِ خػَظ در دختزاى)
دستزسی راحت
تاٍر تِ ًذاضتي اػتیاد جسوی
جْت تزک اػتیاد هَاد هخذر دیگز
تثلیغات هٌفی در جْت الغز ضذى ٍ تَاى هطالؼِ

اٍلیي تاس هت آهفتاهیي دس سال  0082دس وطَس طاپي اص هادُ ای

ٍ راًٌذگی ٍ لذت تزدى تیطتز

تٌام افذسیي ساختِ ضذ.

هَرد استفادُ در ٍرسش ٍ تالخع تاضگاُ ّای
تذى ساسی جْت تحزیک ػػثی ٍ دٍپیٌگ.
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ػَارؼ هػزف :

اثزات ضیطِ تز هغش:

تی خَاتی  ،افضایص سشعت تٌفس ،سشدسدّای طالت فشسا ،

اثش تحشیىی ضیطِ تش هغض تسیاس ضذیذ ٍ فَق العادُ است  ،هػشف

حالت تَْع  ،تعشق تیص اص اًذاصُ  ،سشگیجِ  ،تاال سفتي فطاس

ضیطِ هغض سا دس دٍ جْت حشوتی ٍ خلمی تحشیه هیىٌذ  .ضیطِ

خَى  ،تاال سفتي حشاست تذى ،تپص للة  ،تطٌج ٍ تَّن ،

تِ لذسی لَی است وِ حتی پس اص فشٍ ًطستي" فالش" اٍلیِ هغض

خطىی ٍ سَصش ٍ تشن لثْا  ،سیاّی سفتي چطن  ،لشصش

سا دس حالت آهادُ تاش ًگِ هیذاسد ،پس اصحذٍد  01ساعت هغض اص

دستْا ٍ اًگطتاى  ،پَسیذگی ضذیذ دًذاًْا  ،آلضایوش  ،افىاس

دٍپاهیي تخلیِ هیطَد ٍ اگش ضخع دٍتاسُ استفادُ ًىٌذ دچاس

لتل ٍ خَدوطی  ،ضعف سیستن ایوٌی  ،آسیثْای ولیَی ٍ

افسشدگی ٍحطتٌاوی هیطَد .ضیطِ اثشات ًَسٍتَوسیه ّن داسد ٍ

سیَی  ،اًمثاضات فه ٍ تْن صدى دًذاًْا  ،عػثاًیت ٍ تی

سلَل ّای هغضی داسًذُ دٍپاهیي ٍ سشتًَیي سا تخشیة هیىٌذ وِ

لشاسی

تا گزضت صهاى همذاس دٍپاهیي هغض واّص هی یاتذ ٍ حالتی چَى

ػَارؼ هػزف در تارداری :

تیواسی پاسویٌسَى اتفاق هی افتذ  .آسیة هغضی ایجاد ضذُ تَسط

 صایواى صٍدسس

هت  ،هطاتِ تغییشات ایجاد ضذُ تیواسی آلضایوش  ،سىتِ هغضی ٍ

 عىس العولْای غیش طثیعی دس هادس

غشع هیثاضذ .جٌثِ دیگش تاثیشات ضیطِ تش هغض اثش تحشیىی آى تش

 حساسیت سٍحی تسیاس ضذیذ

فعالیتْای لَوَهَتَس هغض هی تاضذ وِ هیتَاًذ هَجة تشٍص سفتاس

ً مع ّای هادسصادی دس طفل

ولیطِ ای ضَد  ،یعٌی ضخع حشوات ٍ اعوال ًاگْاًی ٍ تىشاسی

استفادُ اس دٍس تاالی ضیطِ هیتَاًذ هَجة آسیة در
رگْای هغشی ٍ در ًْایت هزگ ضَد.
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اص خَد ًطاى هیذّذ وِ غیش عوذی ٍ اجثاسی است.
راّکارّایی تزای خاًَادُ:
ٍالذیي گزاهی ًسثت تِ تغییز جسواًی ،رٍاًی ٍ اجتواػی در فزسًذ خَد
گَش تشًگ تاضیذ ٍ ّویطِ آًاى را اس هضزات هَاد هخذر ،آگاُ ساسیذ.

یکی اس ػَارؼ رٍاًی ضیطِ ایجاد تیواری رٍاًی
اسکیشٍ فزًی است  .اس هْوتزیي ػَارؼ طَالًی هذت

دستزسی تِ هَاد هخذرغٌؼتی آساى است ٍ پیطٌْاد ٍ ػزضِ هَاد هخذر
هوکي است اس طزیق دٍستاىّ ،وساالى ،فزٍضٌذگاى ،تشرگساالى هػزف کٌٌذُ ٍ
حتی افزاد قاتل اػتواد تاضذ ،پس ًسثت تِ اطزافیاى ًَجَاى حساس ٍ گَش

هػزف ضیطِ کِ هؼوَال تؼذ اس گذضت کوتز اس  6هاُ

تشًگ تاضیذ اها ّزگش تفتیص ًکٌیذ

هػزف  ،خَد را ًطاى هیذّذ اختالل ضذیذ در ػولکزد

تغییز الگَی خَاب ٍ تغذیِ  ،کاّص ٍسى  ،تغییز خلق ٍ خَی ٍ الگَی

دریچِ پزٍستات است .

ارتثاطی یافتي دٍستاى جذیذ  ،کٌارگذاردى دٍستاى قذیوی  ،افت تحػیلی ،
گَضِ گیزی ٍ خوَدگی  ،درٍغگَیی  ،درخَاست پَل اضافی  ،تغییز رًگ چْزُ
 ،چطن ّا ٍ لثْا  ،پزخاضگزی تی دلیل ٍ تاالخزُ رفتارّای غیزػادی اس جولِ ایي

ٍالذیي قثل اس ّز چیش خَد را در حذ ضزٍرت تا اطالػات رٍس

ًطاًِ ّا هی تاضذ کِ ٍالذیي تایذ تِ آى تَجِ داضتِ تاضٌذ.

راجغ تِ هَاد هخذر هسلح کٌٌٌذ چزا کِ تسیاری اس ٍالذیي

 هزاٍدات فزسًذاًتاى را تحت ًظز قزار دّیذ ٍ اس هؼاضزت تا افزاد ًاتاب

اطالػات غحیح ٍ کافی اس هَاد هخذر ًذارًذ ٍ تسیاری ًیش اس

جلَگیزی کٌیذ

واحد بهداشت حرفه ای

گفتگَ راجغ تِ آى تا فزسًذ خَد ّزاس دارًذ کِ ایي اضکال
اساسی ٍ پایِ ای است.

تهيه كننده :

ّذف ها آگاّی خاًَادُ ّا است.
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