
 

 :ویروس کرونا مواد مخدر و بیماری
سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا آسیب  معتادان به دلیل ضعفلذا  کندصرف مواد مخدر سیستم ایمنی بدن را مختل میم

باعد    سیستم ایمنی بددن معتدادان   پایین بودن های خود را با یکدیگر به شدت کاهش دهند.تماس باید پذیرتر هستند و

عدوو  بدر    گدردد مدی باشند، به معتادان توصیه  پذیرترهای عفونی نسبت به افراد عادی آسیبدر برابر بیماریشود آنها می
 های خود را با یکدیگر به شدت کاهش دهند. ها، تماسشستشوی مداوم دست

 

 نعتی مصدرف مدواد مخددر صد     اًخصوصد  ،دلیل مصرف مواد مخدر از سیستم ایمنی ضدعیفی برخوردارندد  به تمامی معتادان
صورت ابتو و افراد در دکنها شرایط تنفسی بیماران مبتو به کرونا را خطر ناکتر میعلت آسیب به ریههصورت تدخینی بهب

باعد    مصدرف مدواد مخددر   کل  در د داشت.نخواهرا و احتمال مرگ در اثر نارسایی حاد تنفسی شد   دچار آسیب بیشتر 
طور مثدال بیمداری عفدونی    باشند. به پذیرتربه افراد عادی به شدت آسیبهای عفونی نسبت در برابر بیماریافراد شود می

کمتدر اسدت    هدای تنفسدی دیگدر   ویدروس  و مانند سل که سرعت انتقال و مسری بودن آن به مراتدب از ویدروس کروندا   
تدی ندارندد   و مراقب به خدمات بهداشتی افراد عادی است. آنها دسترسی مطلوبی کنندگان مواد مخدر بیشتر ازمصرف میان

 در آنها به مراتب باالتر از جمعیت عادی خواهد بود.  در صورتی که به کرونا ویروس مبتو شوند، میزان مرگ و میر لذا

در مناطق مخروبه و فضاهای غیربهداشدتی سدکونت دارندد و در     اًعمومسرپنا  و بی باتوجه به اینکه معتادان کارتن خواب
یابد. در این میدان معتدادانی کده    شدت افزایش میبه امکان انتقال ویروس کرونا در آنهاکنند، زندگی می شرایط نامطلوبی

بیشدتر   ویروس در میدان آنهدا  نیز احتمال انتقدال کروندا   سکونت دارند تجمعی هایمحیط ها و سایرو کمپ هاگرمخانه در
 خواهد بود. 

دچار را افراد که دستگا  تنفس و عفونی است های ویروسی جمله بیماریاز ،بنام بیماری کرونا 91کوویدابتو به ویروس
های ابتوبه بیماریاین افراد مستعد  ،ف سسیتم ایمنییضعتدلیل هبکنند کسانی که مواد مخدر مصرف می و دکنمشکل می
تواند در می مخدراستفاد  مواد اینکه  برتصوری مبنی و باور لذا هر بود.د نتنفسی از جمله بیماری کرونا خواهعفونی و

 توان به آن استناد کرد.علمی نداشته و نمی پشتوانهثر باشد ؤپیشگیری از ابتوی به بیماری کرونا م
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 های اجتماعیدبیر کمیته تخصصی درمان و حمایت                                                                                                           
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