
کننده شیشه در حالت خماري ونئشگـی دسـت بـه  کـارهـاي                مصرف
رفتارهـاي  .  زند که شاید از دیوانگان زنجیري هم سر نزند آمیزي می جنون

تکراري، تیک، وسواس، ناسزاگویی و رفتارهاي زشت، گیر دادن بـه هـر       
داشـتـن   .  شـدن آن         چیزي، کندن مو و  خراشیدن پوست حتی تا زخم

احساسات ناخوشایند پوستی، احساس گزش توسط حشرات، احسـاس    
حرکت حشراتی مثل مورچه در زیر پوست، زدن ،حرفهاي بی ربط، پر حرفی 
، چرت و پرت گویی ، بدبینی و شک به اطرافیان ، اقدام بـه قـتـل یـا         
درگیري فیزیکی، توهم شدید و خیره شدن به یک نقـطـه خـاص بـراي         

 .چندین ساعت

 :توهمات شیشه  

توهمات به گونه اي اسـت کـه     
بیان آن ها کار ساده اي نیسـت  
. و شاید هم باورکردنی نـیـسـت   

شـدیـداً بـدبـیـن             شیشه اي ها پس از گذشت مدتی از مصرف شیشه
تصور می کند در همه جا  . می شوند، همه مردم را دشمن خود می دانند

مشغول پاییدن او هستند، حتی در خانه اش  دوربین کار گذاشته اند، به 
 نزدیک ترین افراد خانواده خود شدیداً بدبین می شود، 

بینی که قابل گفتن نیست، اگر متاهل باشد به همـسـر خـود بـدبـیـن                بد
حتی فکر می کند که فرزندانش متعلق به او نیستند، وقتی با او   .  ی شودم

صحبت می کنند هرگز حاضر نـیـسـت    
حرف و صحبت دیگران را بـپـذیـرد و          
تایید کند، فکر می کند همه اشتـبـاه   
می کنند،  و فقط اوست کـه درسـت     

 . فکر می کند

 :ها درمان محرك  

خاطر داشته باشیم که در حال حاضر درمان اعتیاد به شیشه و مواد محـرك  ب
متأسفانه شیشه   .مشکل ترین درمان در زمینه درمان اعتیاد به  مواد است

شخص را در وضعیتی قرار می دهد که تمایل به درمان ندارد و شـایـد ایـن      
مصیبت بار ترین تاثیر شیشه بر مغز باشد که درمان و پیگیري این افراد را   

  !مشکل کرده است
شیشه به شدت وابستگی ایجاد می کنند و بیمار براي ترك می بایست بـه  

در حال حاضر درمان اختصاصی شیشه، یـک    .  کلینیک درمانی مراجعه نماید
هم چنـیـن شـرکـت در         .  اي است جلسه 34درمانی منسجم  ي روان برنامه

  ). (NAجلسات گروه هاي خودیاري مانند گروه هاي معتادان گمنام 

 شبکه بهداشت  ودرمان  شهرستان بهارستان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ایران 

 )اعتیادآورترین ماده مخدر(شیشه 

 هدیه ما به نسل آینده
 دنیایی بدون اعتیاد 

 .را بهتر بشناسیم



 مقدمه
دهـد   اش را می کننده تمام هستی شیشه ارزان نیست، چون مصرف 

. بو ندارد و مصرفش کار سختی نیسـت .  تا یک روز بیشتر دوام بیاورد
کند به یک آدم خوش مشرب و پرانـرژي کـه      اولش فرد را تبدیل می

. هاي طوالنی کار  می کـنـد     ساعت.  ها را دارد جاکردن کوه قدرت جابه
دانـیـد      اما مـی .  رود قدرت تمرکز و اعتماد به نفس به شدت باال می

. و بعد از چند ماه مصـرف چـه مـی شـود          انگیز کجاست؟  نکته غم
مـا  .  کشـد    دهد و مـی      کند، رنج می شیشه شکارهایش را دیوانه می

گوییم، شاید براي عده اي دیر شده باشد امـا     دهیم و می هشدار می
شاید شنیده باشید، پسري که .  ها هم هنوز دیر نشده است براي خیلی

رش را بخاطر سر پدرش را با کارد آشپزخانه برید و یا شوهري که همس
یا خیلی ها که روي تخت بیمارستان خوابیده اند و جرم نکرده کشت، 

اند تـا   هاي تخت بسته هایشان را با دستمال به میله پرستارها دست
 ...  خودشان یا دیگران را نکشند، و 

خصوص عدم اعتیاد آور بودن شـیـشـه و         وجود تبلیغات دروغین در 
بـه  .  ایجاد الغري، موجب گرایش زنان به مصرف شیشه شده اسـت    

و آرایشگاهها  هاي بدن سازي  اکنون در برخی از باشگاه صورتی که هم
 .شیشه به منظور الغري به راحتی در دسترس زنان قرار  می گیرد

 

 :شکل ظاهري شیشه  

هاي کـوچـک    شکل ظاهري آن شبیه خرده شیشه است و یا تکه
شیشه وقتـی  .  یخ، اما بیشتر به صورت دانه هاي ریز نمک است

شود و از آن    گیرد، مثل  آب بخارمی در مجاورت حرارت قرار می
شـود     بوست متصاعد می دود سفیدرنگی شبیه دود سیگار که بی

 .دهد را فرو می که  مصرف کننده آن 

صـورت کشـیـدن بـا          شیشه را به:  هاي مصرف شیشه وشر
شیشه اي که مخصوص اینکار . ( اي به نام پایپ اي شیشه وسیله

روش .  کـنـنـد    مصرف می... )  است و یا با  المپ، چراغ خودرو و 
دیگر مصرف شیشه تزریق اسـت  
که آن را در آب مایـعـات حـل      

 .تزریق  می کنندبعد  میکنند، و

 

 :نشانه هاي مصرف  

کـم  .  از مواردي که اطرافیان به شخص مشکـوك مـی شـونـد        
نامنظـم شـدن سـاعـات         .  اشتهایی و کاهش وزن شدید  است

کنندگان این ماده در    ، بی خوابی شدید، مصرف خواب و بیداري 
 . نخوابند  ساعت 72دفعات اولیه مصرف، گاه ممکن است تا 

 :عــوارض مصــرف شــیــشــه             

مهمترین عوارض مصرف طـوالنـی مـدت       از:  عوارض جسمی 
دهـد     خود را نشان میمداوم شیشه که معموالً  بعد از مصرف  

اختالل شدید در عملکرد دریچه پروستات است که معموالً  ادرار   
عفونتهاي دستگاه تـنـاسـلـی در       . ( شوند و اسپرم با هم دفع می

خانمهاي که همسرانشان شیشه مصرف می کنند  بـه مـراتـب      
هاي صورت ، ایجاد  هاي شدید کبدي و جوش آسیب).  بیشتر است

عفونت در دستگاه گوارش، خصوصـاً روده هـا، کـوچـک شـدن              
مـخـدر         ها به همراه درد شدید، از دیگر عوارض این مـاده    بیضه

خطرناك عوارض قلبی مانند  افزایش ضربان قلب و  فشار خـون،  
حرارت بـدن و گـاهـی          ، تعریق، باال رفتن درجه ،گشادي مردمک

 .تشنج است

فزایش میل ا :اختالالت جنسی
در ایـن    )  جنون جنسـی . (  جنسی 

افراد اختالالت جنسی از جـملـه       
طلبی جـنـسـی، ارتـبـاطـات          تنوع

جـنـســی تصـادفــی یـا پـولــی،             
بدون توجه به عواقـب  همجنس بازي و ارتباطات جنسی گروهی  

 . دیده میشود...)ایدز،  هپاتیت، حاملگی و( آن 
 :عوارض روانی 

مهم ترین و خطرناك ترین عارضه ي روانی  شیشه بیماریی به 
  .است)  جنون  در  یک لحظه ( دیوانگی  شیشه نام 

تأثیر مصرف شیشه بعد 

سال، در عکس  4از 

2شماره   

وابستگی شدید روانی به شیشه  که دیگر جایی 

. براي محبت به خانواده باقی نمی گذارد  

 افزایش میل جنسی 
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