
 
 

 
 

 

 :عوارض مصرف خود سرانه ریتالین عبارتند از
ایجاد پرخاشگري و تحریک پذیري-1   

ایجاد اعتیاد و وابستگی شدید -2  
دردهاي شکمی، از دست دادن اشتها، کاهش وزن و سوء تغذیه -3  
)تیک (لرزش و پرش عضالت -4  
نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس  -5   

،سوءظن، توهم و )جنون ( بروز حالت هاي روان پریشی  -6
 هذیان

خارش پوست، احساس حرکت حشرات در زیر پوست -7   
افسردگی و اقدام به خودکشی پس از قطع مصرف -8  

 :چند توصیه مهم
از همه مهمتر تنبلی را کنار بگذارید و بجاي استفاده از -1

 ورزش کنید، این داروها 
.ورزش هاي هوازي می توانند مانند این داروها عمل کنند

  )مثل شنا، پیاده روي و دوچرخه سواري ( 
 .  و روغن ماهی به مقدار کافی مصرف ماهی  -2
 )  بوده، و براي تقویت حافظه مفید است 3سرشار از چربی امگا (  

 :که به شرح ذیل می باشد روش مطالعه مناسب داشتن  -3

تنظیم برنامه درسی براي همه دروس، حتی مطالعه بیشتـر    -1
 .درسی که مورد عالقه نیست

دقیقه مطالعـه   50تا  45بعد از (  بیزار نکردن خود از مطالعه، -2

 .)فعالیت مورد عالقه خود بپردازید یک ربع استراحت کنید یا به

. خوداري از صرف غذاهاي چرب و سنگین قبل از مطالعـه -3
پس از صرف غذاي سنگین بیشتر جریان خون متوجـه دسـتـگـاه       ( 

گوارش میشود تا به هضم و جذب غذا کمک کند و لذا خونرسانی به 
 .)مغز کاهش می یابد و از قدرت تفکر و تمرکز کاسته می شود

و همیـن طـور      پروتئین، ویتامینمصرف غذاهاي مملو از -4
این مواد ذهن را فـعـال نـگـه           ( تازه، سبزیجات و میوه مصرف 

دارند و همین مسئله باعث یادگیري بهتر و کاهش اضطراب مـی     می
 .) گردد 

 .انتخاب یک مکان ثابت براي مطالعه -5

در مطالعه هنگام راه رفتن، بـه    ( .  حرکت نکردن موقع مطالعه-6

علت حرکت و تغییر دائمی فاصله چشم ها تا کتاب، چشم ها زودتـر  
 .)خسته می شوند

حذف عواملی که باعث پرت شدن حواس در مکان مطالعه -7
 . . . مثالً کتاب غیر درسی، روزنامه، عکس و .می شوند 

تنفس اگـر    .( انجام حرکات تنفسی مناسب درموقع مطالعه  -8

نامنظم باشد، به تدریج باعث کاهش اکسیژن خون و ایجـاد حـالـت      
خواب آلودگی شده و در نتیجه از آمادگی ذهنی بـراي مـطـالـعـه           

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان  )کاسته می گردد
 

ان  ی  ا ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا  د

 قرص شب امتحان ریتالین                    
 یا                                          

 ماده اي اعتیاد آور                           



 مقدمه
آیا واقعا داروي را می توان یافت که با خوردن آن بتوان 
در یک شب چند کتاب درسی را حفظ کردو فردا صبح 

امتحان داد. خیر چنین داروي تا به حال در مدارك علمی 
 معتبر گزارش نشده است.

هایی همراه  درس خواندن و امتحان دادن با سختی اگرچه
هـاي     است، ولی نباید براي کاهش اضطراب آن بـه راه   

اما چند سالی اسـت  .  آمیز متوسل شد نامتعارف و مخاطره
در میان دانشجویان استفاده از میانبرهاي خطرناك بـاب  
شده است که گاهی آگاهانه و برخی اوقات نیز ناآگاهانـه  

میانبرهایی که ممکن اسـت    .  گیرد مورد استفاده قرار می
 .عواقب آن تا پایان عـمـر دامـنـگـیـر فـرد شـود              

مصرف قرص ریتالین در شب امتحان یـکـی از ایـن          
نداشتن آگاهی درباره اعتیاد آوري و عواقب .  میانبرهاست

باعث افتادن جوانان کشور در دام اعتیاد   مصرف این قرص
 .  میشود

این روزها شاهد پائین آمدن سن مصرف این قـرص تـا     
 .  مقطع راهنمایی هستیم که به شدت نگران کننده است

 قرص شب امتحان، قـرص اسامی مستعار قرص ریتالین،  
این ماده به  است دانشجو وبه تازگی هم قرص دانش آموز 

  .شدت اعتیاد آور و خطرناك می باشد
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیست؟ ریتالین

سالی هست که بـه بـازار        70یا  60)  ریتالین ( فنیدات  متیل
کاربرد اصلی این دارو درمـان      . دارویی دنیا معرفی شده است

این کودکان دچار مشکل عدم تمرکـز  .  کودکان بیش فعال است
توانند بیش از چند ثانیه به یک مـوضـوع    حواس هستند و نمی

کاربرد دیگر این دارو براي افراد سالمندي است که به .فکر کنند
اي از شبانه روز را در خواب به سـر   علت سن باال قسمت عمده

برند و با مصرف این دارو هوشیاري خود را در طول روز بـه     می
 . آورند دست می

همچنین ریتالین به عنوان دارویی با اثر سـریـع در درمـان        
و متاسفانه  این دارو در ) با تجویز پزشک  ( .افسردگی کاربرد دارد

حال حاضر براي درمان چاقی و کاهش وزن به ویژه دربین خانم 
 .ها در باشگاه هاي  ورزشی، و آرایشگاه ها استفاده می شود

 
 

 قرص شب امتحان  

این قرص در ایام امتحانات و ایام کـنـکـورهـاي        مصرف
 50تـا       30کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بین     

ــد                 ــابـ ــی یـ ــش مـ ــزایـ ــد افـ  .درصـ
قرصی که دانشجویان شب امتحان استفاده می کند تا در   
از بین بردن احساس خواب آلودگی به آنها کمک کنـد و    

 !اما به چه قیمتی.  چند صفحه بیشتر درس بخوانند بتوانند
با مصرف این قرصها بدن نسبت به آن مقاوم می شـود و    
نیازمند مصرف داروي بیشتري می گردد به طوري که ایـن  
افراد دیگر بدون مصرف قرص قادر به درس خـوانـدن       

این افراد به شدت از لحاظ روانی به آن وابسـتـه   .  نیستند
شده و در آینده به مواد مخدر صنعتی از جمله کـراك و    

از آنجا که این دارو توسط پزشکان تجویز  . شیشه رو می آورند
مصرف کنندگان تصور    می کنند این قرص هـا،  می شود، 

در حالی .   مواد مخدر را ندارند بدنامیبی خطرند، چون آن 
که اعتیاد آوري این قرص ها، در حد  مواد دیگر نـظـیـر      

و ترك کردن آن بسیار سخت تر و   .  کراك و شیشه است
 .  پیچیده تر از سایر مواد مخدر هاست

هدف ما این است که دانش آموزان و دانشجویان این قـرص را    
 .کنندبشناسند واز مصرف آن خودداري 


