شیشه مرگ
شیشه در ردۀ آمفتامین ها است و خاصیت محرکی دارد .مت آمفتامین از مشتقات کالسیک آمفتامین
است ودر آزمایشگاه های غیر قانونی از داروهای ساده و ارزان ساخته می شود .این ماده با اشکاا
مختلف خوراکی ،تزریقی یا استنشاقی و تدخینی استفاده می شود .نام های دیگر ایکن مکاده آیکس،
گِلَس و کریستا می باشد.دلیل اصلی نام گزاری شیشه این است که چکون در ماکاورت اکرارت
قرار می گیرند همانند یخ بخار می شوند.کریستا ماده ای شکدیدا" اعتیکاد آور اسکت و بکه شکال
پودری سفیدرنگ  ،بدون بو و تلخ وجود دارد که به رااتی در نوشابه های الالی و غیر الالی ال
می شود این ماده نیز مانند اکس،تاثیرات خطرناکی بر سالمتی انسان دارد.افت اافظه  ،پرخاشگری
وتهاجم  ،رفتارهای جنون آمیز و آسیب های قلبی و مغزی از عوارض مصرف آن است  .با مصرف
این ماده ااالتی مثل هیاان زدگی،بی تابی،تالم سکریع و تنکد،کاه

خکواو و اشکتها و افکزای

فعالیت های فیزیای به وجود می آید.هیاانات جنسی یای از علکل ترغیکب کننکده جوانکان بکرای
مصرف این مواد است .لیان به مرور این مواد اثرات مخربی بر قوا وعملاردجنسی افکراد مصکرف
کننده دارد  .از عوارض خطرناک دیگر ،خطر انتقا بیماری های عفکونی مثکل هااتیکت و ایکدز در
موارد تزریقی می باشد این ماده محرک اعصاو است  .مصرف کننده ممان اسکت دچکار ارککات
تاراری شود .مت آمفتامین همچنین باعث اختال شکدید در خکواو و یکا بکی خکوابی کامکل مکی
شود.مصرف کننده دچار بی اشتهایی شدید شده و ساعتها و بعضا" تا روزها اشتها به غذا نکدارداین
ماده همچنین باعث تشنگی می شود و مصرف کننده مابور است مقکدار زیکادی آو بنوشکد ناتکه
مهم دیگر در مورد شیشه این است که شیشه بخاطر ترکیب شیمیایی پیچیده ای که دارد مکی توانکد
اثر مخدرها را طوالنی تر کند و فرد بعد از مدتی که از مصرف

گذشت شکدیدا" بکه مکواد مخکدر

خصوصا" هرویین وابستگی پیدا می کند.طبق برررسی در سا  4002در ایاالت متحده آمریاکا 2.4
درصد از دان

آموزان دبیرستانی اداقل یابار مصرف شیشه را تاربه کرده اند همچنین این مکاده

به عنوان محرک (نه مخدر) در ماالس رقص و مراکز فساد در کشورهای انگلکیس و اسکترالیا بکین
جوانان رواج دارد.میزان اعتیاد و مصرف شیشه در ایران باالست .با وجود اقدامات مختلف قکانونی
و نظامی برای کنتر مواد مخدردر ایران متاسفانه روند مصرف مواد مخدر بکویژه افکزای

مصکرف

مواد مخدر جدید در بین جوانان از مشاالت جدی اوزۀ سالمت می با شد ککه اطکالر رسکانی و
بیان صدمات جسمی و روانی جدی این مواد از طریق رسانه های عمومی و مطبوعات می تواند از
گسترش مصرف این ماده خطرناک جلوگیری نماید....
متخصصان درمانگر اعتیاد می گویند برای درمان کسی که به مواد محرک «شیشه»اعتیاد پیدامی کند،
داروی خاصی در دنیا وجود ندارد و داروهایی که تاویز می شود تنها به ککاه

عالئکم نارااکت

کننده بیمار کمک می کند .شیشه مواد محرکی ،اعتیادآور و خطرناک است ککه بکه شکال کریسکتا
های ریز همچون شار است و برای قاچاق  ،آن را در نی های نوشابه جاسازی کرده و سرو تکه آن
را می بندند.قاچاقچیان و فروشندگان این مواد ادعا مکی کننکد ککه شیشکه اکاوی مکرفین نبکوده و
اعتیادآور نیست ،اما واقعیت این است که شیشه ماده محرک بسکیار اعتیکاد آور و خطرنکاکی اسکت
.فردی که به مصرف شیشه روی می آورد در ابتدا عالیمی را تاربه می کند که به طور کاذو برای
او جاذبه دارد،اما ساس دچار بی خوابی کابوس و کاه
و ضربان قلب افزای

اشتها میشود.با تداوم مصرف شیشه تنفس

می یابد و فشار خون و دمای بدن باال می رود  .فرد مصکرف کننکدۀ شیشکه

تحریک پذیر و پرخاشگر می شود و ااتما دارد به هر خشکونتی دسکت بزند.اضکطراو  ،گیاکی،
لرزش اندام  ،تشنج و در آخر ایست قلبی و مرگ از جمله عوارض مصکرف شیشکه است.مصکرف
مداوم و دراز مدت شیشه موجب سوء ظن و توهم  ،خشونت ،کاه

شدیدقوۀ اافظه ،توهم های

شنوایی و بینکایی شکده و افسکردگی و جنکون آنکی و بسکیاری از اخکتالالت عصکبی را بکه دنبکا
دارد.مصرف شیشه ترشح دوپامین  ،سروتونین و نوراپی نفرین را در سیناپس های عصبی در مغز به
شدت افزای

می دهد وبه تحریک سلولهای مغز منار مکی شکود .مصکرف شیشکه شکخص را در

وضعیتی قرار می دهد که تمایل به درمان ندارد و شاید این عارضه بدترین تاثیر این مکواد محکرک
بر مغز باشد .درمان اعتیاد به مصرف شیشه همچون سایر مواد مخدر مشال ترین درمان ها اسکت.
ناته اساسی این است که برای درمان اعتیاد به مواد مخدری که مرفین دارنکد مثکل تریکاک،کراک و
هروئین داروهایی مثل متادون و بوپره نورفین را تاویز می کنکیم امکا بکرای شیشکه داروی خاصکی
نداریم.متخصصان درمانگر اعتیاد می گویند دارویی که خاص درمان شیشه باشد در ایکران و اتکی
خارج از کشور نداریم .بلاه داروهایی که برای درمان شیشه استفاده می شکود داروهکای کماکی از
جمله ضد اضطراو ها و ضد افسردگی ها ست که این داروها در کاه

عالئم بیمار موثر هسکتند.

دردهای عضالنی ،شام درد،اسها ،عطسه ،آبریزش بینی ،اشک ریزش و سیخ شدن موها از جملکه
عالئم محرومیت از مواد مخدر همچون تریاک  ،شیره ،هروئین و کرک مرسوم در ایران است .برای
درمان عوارض اعتیاد به شیشه بر اساس مدت و نور و روش مصرف ممان است که فرد نیکاز بکه
درمان دارویی به شال بستری شدن یا سر پایی داشته باشد.بعد از درمان اخکتالالت روان پزشکای
بیمار باید به وسیلۀ روان پزشک خبره مورد بررسی و درمان قرار گیرد و بکه دنبکا آن یکا همزمکان
آموزش خانواده ،آموزش مهارت های بهبود اولیه و پیشگیری از بازگشت و رفتکار درمکانی برنامکه
ریزی شود .در اثر ترک اعتیاد به شیشه  ،فرد دچار افسکردگی عصکبی ،خونسکردی و بکی عالقگکی
خواو طوالنی ،به هم ریختگی روای  ،کمی انرژی و سراسیمگی می شود که این عالئم به مکرور
زمان برطرف خواهند شد  .پس از ترک شیشه فرد دچار نوعی نکاتوانی و درمانکدگی و اخکتال در

الگوی خواو و کابوس های شبانه می شود،تا جایی که توانایی اناام وظایف و کارهای روز مره او
مختل می گردد اما فرد با مراجعه به پزشک متخصص می تواند به مرور زمان بر این اکاالت غلبکه
کند.
اما...
من به عنوان یای از اعضاء کنگره  20از این متخصصان درمانگر اعتیاد خکواه

مکی ککنم اتمکا"

سری به کنگره  20بزنند تا به آنها بگویند درد بی درمان از نظکر شکما شکاید امکا در کنگکره داروی
شیشه نه تنها پیدا شده که اتی عده ای با آن به درمان هم رسیده اند و آن چیزی نیست مگر همان
گیاه معازه گر تریاک  .مگر نه ایناه جهان ما جهان اضداد است ،تریاک هم از ایکن قاعکده مسکتثنا
نیست در آن هم مرگ است هم شفا واین که اینگونه منفور شده گنکاه از او نیسکت اشکاا از مکن
است که نتوانستم از آن به جا و درست استفاده کنم وگناه بدنامی او هم گردن من است وای بکرمن
که چه نمی کنم!!!!!!!!!!
در کنگره هستند افرادی که مدتها شیشه مصرف می کردند وامروز به واقع از دیدنشان مسکرور مکی
شویم وبه وجودشان افتخار می کنیم.
این اطباء عزیز و محترم اصرار دارند که شیشه دارویی ندارد اما در کنگره به کرّات تاربه شده ککه
بهترین دارو برای درمان شیشه همان تریاک است که افراد زیادی با آن به درمان رسیده اند.
ای کاش انها به جای اصرار بر آنچه در کتابهای خود دارند بادقت نظر بیشتر و بدون هکیچ تعصکبی
به ارفهای ما گوش د می ساردند وچشم د باز می کردند تا ببینند آنچه را که ما هکم زمکانی در
باورمان نمیگناید ،شدنی است به عبارتی می شود به آنچه غیر ممان می نماید اماان بخشیدو این
شرور ارکتی در بیاران است و آغازی تازه برای جان بخشیدن .
ای کاش از کرسی درمان ودارو ندارد ،پایین بیایند وتنها به آن کتکاو مرجکع پزشکای خکود تایکه
نداشته باشند وکمی خوش بینانه و روشن بیبانه به آن نگکاه مکی کردنکد(.با پزشکای صکحبت مکی
کردم،زمانی که سخن ایشان در رابطه با معتاد و ترک وداروهای شیمیایی برای ترک ویا ایناکه آنهکا
خوو نمی شوند تا وقتی ارادۀخود را قوی نانند تمام شد و در رابطه بکا درمکان تکدریای کنگکره
ودرمان با تریاک با ایشان صحبت کردم فرمودند:هیچادام از اینها که شما میگوییکد در ایکن کتکاو
مرجع پزشای نیست .پس نمی توان آن را خیلی جدی گرفت).
در ایناا این سؤا مطرح می شود که آیا تمام آن مطالب از آغاز علکم پزشکای در آناکا بکوده یکا
ایناه با گذشت زمان و بر اسب نیاز و آنچه پی

آمد مورد تحقیق قرار گرفته و به بار نشسته

چرا باید عایب باشد ،دراین زمان ککه اعتیکاد مسکللۀ اصکلی ،در خیلکی از جوامکع اسکت بکه ایکن
نتیاۀجدید رسیده باشیم کسی چه می داند که فردا پر رنگترین و مهمتکرین مطلکب در رابطکه بکا

درمان اعتیاد ،روش درمان تدریای کنگره  20نباشد و در رابطه با درمان اعتیاد آنچه که امروز غیر
ممان می دانند و ممان شده را باذیرند.
ایناه چه مسلله ای باعث شده آنها نتوانند آنچه ما به تاربه ،آنهم نه یابار که صدها بار،به بکاورش
رسیدیم را باور کنند خود جای بحث و تعمق دارد.ای کاش بدانیم که همه چیز را همگان دانند.
در مقالۀ باال نوشته بود «افکرادی ککه مصکرف کننکدۀ شیشکه هسکتند ،پکس از تکرک دچکار نکاتوانی
ودرماندگی می شوند!» ای کاش بیایند و ببینند که در کنگره هستند که مصرف کنندۀ شیشه بوده اند
و امروز بعد از درمان تدریای به فعالیت های روزمرۀ خود مشغولند و جالب ایناه ورزش راگبکی
را به عنوان رشتۀ ورزشی خود انتخاو می کنند!!!!!!آیا ورزشی پکر تحکرک تکر و انکرژی سکوزتر از
راگبی سراغ دارید !!!

