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 پيشگيري ازمسموميت ناشي از سوء مصرف مواد

 

 

مسموميت با مواد مخدر یکی از مرگبارترین 

 .انواع مسموميت ها محسوب می گردد

 

 

مسموميت با مواد مخدر يكي از علل مهم مرگ 

هاي شيميايي در بسياري  ناشي از مسموميت

 از كشورها است

استتماماس ستتيدار در نواوانتتاا ا اوانتتاا   

االين گام در اهت حركت به سوي اعميتاد  

 .ا سوء مصرف مواد است
 

آيا مي دانيد موارد مماددي از مترگ هتاي   

ناگهاني در اثر سوءمصرف داراهتاي نيترازا   

در ارزشكاراا حرفه اي در اهتاا گترار    

 شده است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا مي دانيد يكي از عوارض رااني سوء مصرف 

اسمرائيدهاي آنابوليك در اواناا  پرخاشدري ا 

 براز رفمارهاي ضد اامماعي مي باشد؟

مصرف انواع داراهاي هورموني با هدف بدنسازي در 

اواناا مي تواند سبب براز عوارض اخيمي مانند 

 ررگبا  عقيمي  نارسايي قلبي ا كبدي  كوتاهي قد

شدا سينه در مرداا ا پرمويي ا خشونت صدا در 

 خانمها گردد

صرف نابجاي اسمراييدهاي آنابوليك در اواناا م

اهت بدنسازي ا رقابت هاي ارزشي با خطر براز 

عوارض قلبي ا عراقي مانند ازدياد فشار خوا ا 

 .نارسايي قلبي همراه است

 

آيا مي دانيد مصرف همرماا مواد مخدر با برخي از 

راهاي خواب آار ا آرام بخش مي تواند سبب دا

براز مسموميت هاي شديد ا حمي مرگ در فرد 

 مصرف كننده گردد؟

 
سكمه هاي قلبي ا مغري  تشنج  نارسايي كبد ا 

كليه ا تخريب سلولهاي مغري ا عضالني از عوارض 

 .مسموميت با قرص اكسمازي ا شيشه مي باشند



 

را  سوء مصرف شيشه گرچه ظتاهر فترد مامتاد   

سريااً دگرگوا ا قابل شناسايي نمي كند  التي  

اعمياد  به آا به مراتب خطرناكمر از مواد مخدر 

  .ديدر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيا مي دانيد بر اساس گرارشات مواود مصترف  

حمي يك عدد قرص اكسمازي  منجر بته مترگ   

  شده است

 

مصرف مواد توهم زا مانند حشيش  اكستمازي    

LSD       ا شيشه مي تواننتد ستبب بتراز حتواد

مرگبار مانند ستقو  از ارتاتاع  تصتادف  نتراع      

ارتكاب به انايت ا خودكشي در فترد مصترف   

 .كننده شوند

 

ترريق مواد مخدر از طريق سرنگ هتاي آلتوده    

غيتتر استتمريل ا مشتتمرط بتتا خطتتر بتتراز انتتواع 

بيماري هتاي عاتوني خطرنتاط ماننتد ايتدز ا      

 .هپاتيت همراه است

 

هر گونه تغييرات رفماري غير عتادي ا ناگهتاني   

مانند گوشه گيري  بي ختوابي  بتي حوصتلدي     

 پرخاشدري  غيبت از محل كار ا تحصيل  بي 

نظمتتي ا نااميتتدي در فرزنتتداا ختتود را اتتدي 

 .گرفمه ا در پي بررسي علت آا باشيد

 

افرايش سطح آگاهي در مورد  عوارض ايراندتر  

پيشديري از براز ستوء  اعمياد ا آموز  صحيح 

مصرف مواد  اساسي ترين گام در مبارزه با ايتن  

 .بالي خانمانسوز است

 

آيا مي دانيتد درمتاا اعميتاد بته متواد مختدر        

 فرآيندي طوالني ا زماا بر است؟

 

 

 

 

 

آیا با مرکز اطالع رسانی داروها و سموم با 

 آشنایی دارید؟ 0941شماره تلفن 
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