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دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اپیدمیولوژی اعتیاد
انواع مواد



روند اعتیاد در ایران و جهان



سازمان جهانی 2019-2018خالصه ای از گزارش سال 

مواد در ارتباط با وضعیت اعتیاد در کشورهای دنیا در 

2017تا 2012فاصله سال های 



مناطق اصلی ترانزیت و مصرف مخدرها در دنیا 
2016تا 2012طی سال های 









MAIN HEROIN TRAFFICKING ROUTES



2016مصرف کنندگان مواد در سال 



افزایش انواع جدید مواد روان گردان در دنیا 
2016تا 2012طی سال های 





میزان مواد مخدر 
و محرک توقیف 
شده در دنیا در 

2016سال 









STIMULANTS







( هشیش) مناطق پرترافیک دنیا از نظر تولید و مصرف متافتامین 
2016تا 2012طی سال های 









گزارش ساالنه کشورها



2018گزارش ساالنه اعتیاد هلند 



2018گزارش ساالنه اعتیاد یونان 



2018گزارش ساالنه اعتیاد انگلیس 







مورتالیتی و موربیدیتی در ایران

گزارش های رسمی نشان می دهد تریاک همچنان پر طرفدارترین ماده مخدر
.  در ایران است و بعد از آن گل، هروئین و شیشه قرار دارند

 مرگ و میر ناشی از ۹۷سازمان پزشکی قانونی اعالم کرده است سال
. درصد بیشتر شده است۲۰، ۹۶سوءمصرف مواد مخدر نسبت به سال 

اد هر چند یکی از دالیل اصلی مرگ و میر معتادان افزایش بیش از حد مو
مخدر است، اما بررسی ها نشان می دهد مصرف ترکیبی نیز خطر اوردوز

با مصرف ترکیبی مواد مخدری مانند هروئین و شیشه. را افزایش می دهد
دار الکل، غش کردن، فلج اعضای تنفسی، از کار افتادن سیستم های هش

همچنین ترکیب مواد مخدر با محرک ها . را به همراه دارد... دهنده بدن و 
.  می تواند اثرگذاری آنها را به قدری باال ببرد که فرد دچار اوردوز شود

ر، برخی از معتادان، به ویژه معتادان تحصیل کرده و دارای تمکن بیشت
عنوان می کنند خواص مواد مخدر را به خوبی می شناسند و به قول معروف

می دانند چه ماده ای با چه ماده ای بد است و کدام مواد را می توان با هم 
.ترکیب کرد



وضعیت اعتیاد در کشور و استان
هر چند به دالیل متعدد آمارهای شیوع اعتیاد در کشور خیلی دقیق نیست اما شیوع آن حدود پنج تا 

.شش درصد تخمین زده میشود

در سطح بندی های صورت گرفته اعتیاد و مواد مخدر به عنوان اولین اولویت در بین پنج آسیب 

تعیین ( شامل اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، فساد اخالقی و مناطق حاد و بحرانی)اجتماعی کشور 

.استشده 

.از دیدگاه پزشکی اعتیاد از علل مهم مرگ و میر و بیماریزایی در ایران به ویژه در مردان است

متاسفانه استان کرمانشاه در سال های گذشته به دالیل متعدد از استان های پرخطر در حوزه اعتیاد 

بوده و علیرغم بهبود وضعیت اعتیاد استان در یکی دو سال اخیرکه حاصل تالش متولیان حوزه 

اعتیاد استان بوده ، مساله اعتیاد و مشکالت ناشی از آن هنوز یکی از اولویت های مهم استان می 

.باشد که نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه و مستمر است



عوامل محافظت کننده



عوامل خطر و عوامل محافظت کننده در برابر اعتیاد



Overall protective factors scores
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انواع مواد



مواد روان گردان

محرک ها-1

سرکوب گر ها-۲

توهم زاها-3

مخدر ها-4

استنشاقی ها-5

حشیش و ترکیبات وابسته-۶



STIMULANTS محرک ها

کوکائین
امفتامین
اکستاسی
مت امفتامین
افدرین
متیل فنیدیت
نیکوتین

اثرات و عوارض:
و افزایش انرژی و هوشیاری و فعالیت جسمانی و کاهش خستگی

سرکوب گرسنگی و افزایش ضربان قلب و فشار خون



سر کوب گر ها  DEPRESSANT
الکل

باربیتورات ها

 کلرال هیدرات

:اثرات و عوارض

 کاهش –کاهش ضربان قلب –کاهش هوشیاری –کاهش انرژی
–کاهش سرعت عکس العمل–فعالیت های جسمانی و سرعت تنفس 

خواب اور و القاء حالت رویا



توهم زاها HALLUCINOGEN
LSD ( LSERGIC ACID DIETHLAMINE)

PCP (PHENCYCLIDINE)

MESCALINE (PHENETHLAMINE)

PSILOCYBIN MUSHROOM

KETAMINE

اثرات و عوارض:

 نوایی تغییر در ادراک و حواس بینایی و ش–تغییر و اختالل در خلق و خو
القاء حالت رویا–و احساسات 



مخدر ها  NARCOTICS
تریاک

هروئین

ترامادول

متادون

کدئین

مرفین

اثرات و عوارض:

خواب الودگی–کرختی و رخوت –القاء بی حسی -نشئه





استنشاقی ها  INHULANTS
 نیتریت ها

 بیهوشی اورها

 حالل ها

رنگها

اسپری ها

اثرات و عوارض:

تحریک عصبی و سرخوشی موقت و کاذب



حشیش   CANNABIS
تترا هیدرو کانابینول

ماری جوانا

حشیش

بنگ

گراس

علف

گل

اثرات و عوارض:

 ها کند شدن پاسخ به محرک–تغییر در ادراک –شل کننده عضالت–
طوالنی درک شدن زمان



تحوالت اخیر در گرایش به سمت 
مواد مخدر



آیا اعتیاد بیماری است یا خیر؟

ی آیا ریشه اعتیاد را باید از دیدگاه آسیب شناسی روان

دید یا آسیب شناسی اجتماعی؟

چرا اعتیاد مانند سایر بیماریها 

کنترل یا ریشه کن نمیشود؟

نگرش جامعه نسبت به اعتیاد



گرایش به سمت مواد محرک



تحوالت فرهنگی و اقتصادی اخیر

باورهای غلط فرهنگی

دسترسی و مصرف آسان

عالئم ظاهری کمتر

مصرف با هدف افزایش توان جنسی

محدودیتهای قوانین موجود

منافع مالی باال و خطر کمتر جهت تولید کنندگان

گرایش به سمت محرکها



کاهش سن مصرف



کاهش استیگمای مصرف

فعالیت توزیع کنندگان در مدارس و دانشگاهها

مصرف آسانتر

دسترسی آسانتر

تهاجم فرهنگی و افزایش اطالعات

باورهای غلط فرهنگی

مشکالت تربیتی نسل اخیر

کاهش سن مصرف



افزایش مصرف در بین زنان



تحوالت فرهنگی اخیر در ارتباط با جنس مخالف

باورهای غلط فرهنگی

افزایش تمایالت جنسی

عالئم ظاهری کمتر

مصرف جهت کاهش وزن

افزایش مصرف در بین زنان



افزایش مصرف کنندگان چند ماده



مصرف محرک با هدف ترک مخدر

دسترسی آسانتر

افزایش قیمت تریاک و مشتقات آن

جبران اثرات تخدیری مواد سنتی با محرکها

منافع مالی بیشتر دالالن

استیگمای کمتر محرکها

مصرف آسانتر و  عالئم ظاهری کمتر

افزایش مصرف کنندگان چند ماده
(poly substance abusers)



پایان با تشکر از توجه شما
موفق باشید


