
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيشه چيست؟؟

يک ماده قدرتمند، شيشه  
اعتيادآور، مخدِر محرک و به 

 .است شکل ترکيبى و مصنوعى
 به  يا همان شيشه کريستال

شکل بزرگ و شفاف و مانند 
کريستال هاى واقعى و به رنگ 

يافت می آبى و سبز  هاى صورتى،
شود . شيشه ای که در حال 

حاضر در بازار قاچاق مواد 
محرک ايران وجود دارد بيشتر 
به صورت کريستال های ريز ( 
مانند شکر) که در تکه های 
کوچک يک لوله پالستيکی(نی 

نوشابه) جا سازی شده و سر و 
 ته آن بسته می شود.

اين ماده همچنين در خيابان 
 به اسامى «مت»، «تينا» و در
بعضى مواقع «آيس» و «شيشه» 

 .شناخته شده است
 

 چه افرادى از اين ماده
 ؟   استفاده مى کنند

زندگی روزانه افرادى که در 
خود به دنبال تنوع هستند رو 

ماده مى آورند.  به اين
کريستال اغلب به صورت تفريحى 
در مهمانى ها و براى باالبردن 

دادن به لذات جنسى و  و وسعت
در بعضى موارد براى بيدار 

 . مصرف مى شود بيشتر ماندن

 
 

 ؟استفاده مى شود چطور

 
برای مصرف شيشه ابزار مخصوص 

وجود دارد که به آن پايپ گفته 
می شود و شبيه يک چپوق شيشه 

 ای است.
که در بعضی مواقع مصرف تزريقی 
 و حل شده در آب هم وجود دارد.

 
تاثير کريستال 

 
مانند هر نوع  اثر کريستال هم

ماده ديگرى در اشخاص مختلف 
متفاوت و وابسته به عواملى 

سالمت فرد،  چون سايز، وزن،
مقدار مصرف، روش استفاده، 

سابقه مصرف و اينکه آيا با 
مى شود  ماده ديگرى استفاده

دارد.همچنين عوامل محيطى 
تاثير اين ماده را در فرد تحت 

دهد.اينکه فرد  الشعاع قرار مى
به تنهايى يا در جمع و در 

مهمانى مواد مصرف کرده باشد 
اين تجربه تاثير  مى تواند در

 .بگذارد
مصرف کنندگان اين ماده در 
 72دفعات اوليه مصرف، گاه تا 

 ساعت نمی خوابند. 
 

 

در اين مدت سطح انرژی بسيار 
باال ، توهم شديد، خيره شدن 
به يک نکته خاص برای چندين 

ساعت و همينطور رفتار های بی 
پروا از حاالت نشئگی اين ماده 

 محسوب می شود.
کريستال يا شيشه محرک بسيار 

مرکزى  قوى است که فعاليت هاى
سيستم عصبى را سرعت مى دهد. 
بايد اين نکته را مورد توجه 
 قرار داد که اين ماده بسيار
اعتيادآور و نسبت به ديگر 
آمفتامين هاى ديگر از نظر 

 اجتماعى، عاطفى، روانى و حتى
تحرکى آسيب بيشترى به فرد 

  .وارد مى کند
 

 آثار جسمی مصرف شيشه
استفاده دوز باالى کريستال مى 

رگ  تواند موجب آسيب مهلک در
هاى مغزى و در نهايت مرگ شود 

ديگر تاثيرات فيزيکى معمول 
 ناشى از استعمال کريستال
شامل: خشکى دهان، افزايش 

سرعت تنفس، سردردهاى طاقت 
فرسا، حالت تهوع، تعرق بيش 

اندازه بدن، سرگيجه،  از
باالرفتن فشارخون، باالرفتن 

حرارت بدن ، تپش قلب، خشکى، 
ترک لب ها، بزرگ شدن  سوزش و

مردمک چشم، سياهى رفتن چشم، 
لرزش دست ها و انگشتان مى 

 .شود
 
 
 

 



 

 

 آثار رفتاری مصرف شيشه
 

استعمال کريستال روى رفتار 
شخص نيز تاثير مى گذارد: 
افزايش حرکت هاى فيزيکى، 

حالت سرخوشى ، ناآرامى،  نوعى
اضطراب و دلواپسى، پرخاشگرى، 

خشونت و رفتار خصمانه، 
شديد، حمله هاى  بيخوابى

ناگهانى هراس و اضطراب 
پارانويا (جنون سوءظن) همراه 

دلخوشى بيش  با توهم، نشاط و
از حد، پرچانگى، تکرار حرف 

ها و کارهاى ساده، تغيير 
گفتار و  ناگهانى در رفتار و

اختالل در درک،اختالل و بى 
نظمى در وظايف کليه و ريه، 

نتيجه سوء  بى اشتهايى و در
تغذيه و کم وزنى مفرط ،عوارض 
قلبى. (حمله قلبى و نارسايى 

 د)استعمال زيا قلب به دليل
 

ارتياط مصرف شيشه با ايدز و 
 B,Cهپاتيت 

افزايش احتمال ابتال به ويروس 
HIV و هپاتيت B وC از پيامد 

های افزايش مصرف شيشه است، 
خصوصّا در آنهايی که مصرف 

تزريقی دارند و يا از سرنگ 
 مشترک استفاده می کنند. 

 

 

 

                         

 

 شيشه چيست؟؟

 

درمان 

برای مصرف کنندگان شيشه درمان 
دارويی خاصی  وجود ندارد.و در 
حال حاضر موثرترين درمان برای 

معتادين به شيشه درمان های 
غير دارويی  از جمله روان 
درمانی شناختی رفتاری می 

 باشد.

  عالئم ترک

افرادى که به يک باره استعمال 
 را قطع مى کنند دچار شيشه

 :شوند عالئم زير مى
افسردگى عصبى، خونسردى و بى  

عالقگى، خواب طوالنى ، به هم 
کم آوردن انرژى،  ريختگى روحى،

سراسيمگى، توانايى محدود در 
 دستيابى به لذت ها، اضطراب

 مصرف اين ماده راکه  افرادى.
مى کنند، مى گويند که نوع 
 مادهافسردگى بعد از مصرف اين 

داروها نيست. نوعى  مانند ديگر
ناتوانى و درماندگى و اختالل 
در الگوى خواب بر آنها حادث 

تا جايى که توانايى  مى شود
انجام وظايف و کارهاى روزمره 
فرد را مختل مى کند. اگر شما 

ترک نياز به کمک داريد با  براى
 مشکل خود متخصص روانشناسيک 

 د.را در ميان بگذاری
 

 

 

 تهيه و تنظيم:
 واحد سالمت روانی، اجتماعی، اعتياد
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