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 (FAMILY & THE ADDICTION):خانواده خطر اعتياد

  كراك چيست؟
كراك اصل نوعي از مواد مخدر است از دسته كوكائين و در سالهاي دور براي رفع دل درد و                   

كراكي كـه هـم اكنـون در ايـران          .گرفته است سر درد از برگ كوكا تهيه شده و مورد استفاده قرار مي           
قيمـت آن هـم     .نيست و در حقيقت نوعي هروئين غليظ شده است        گيرد،واقعي  مورد استفاده قرار مي   

مصرف ايـن   .شودچهار تا شش ثانيه پس از مصرف اثراتش شروع مي         .اش است يك دهم قيمت واقعي   
كند تا جـايي كـه فـردي    ماده از كمترين مقدار توسط فرد در طول يك ماه به ده برابر افزايش پيدا مي    

كـراك  .جبور است هر چند ساعت يكبار اين كار را تكـرار كنـد            كرده است م  كه روزي يكبار مصرف مي    
حتـي اگـر ايـن مـاده در حـضور           .برخالف ديگر مواد مخدر بدون بو و مصرف آن بسيار ساده اسـت            

  .كس متوجه نخواهد شداعضاي خانواده مصرف شود هيچ
 برابـر هـروئين     150هاي موجود در كشور      درصد جوانان سابقه مصرف كراك دارند،كراك      2

  .كشنده است

  :اثرات مخرب مصرف كراك 
مصرف مداوم ايـن مـاده      .كندمي فرد مصرف كننده را دچار خواب آلودگي         "اين كراك شديدا    

ناپذيري در بـدن فـرد مـصرف كننـده اعـم از             اثرات مخرب جبران  ) مدت يكسال (مخدر در كوتاه مدت     
ودي ريــه و كبــد ايجــاد           عفونــت اجــزاي داخلــي بدن،پوســيدگي دندانها،ســرطان حنجــره و ريــه،ناب

بطور كلي تمام اجزائيكـه در تمـاس مـستقيم بـا دود كـراك هـستند ذره ذره نـابود شـده و                               .كندمي
  .پوسندمي

دربرخي موارد ديده شده كه در مصرف كنندگاني كه طـوالني مـدت از ايـن مـواد اسـتفاده                         
شـوند و گوشـت زيـر پوسـت         دن از هم جدا مي    كنند ميزان عفونت بدن به قدري است كه اجزاي ب         مي

شـود كـساني را كـه در اثـر مـصرف كـراك                   گفته مـي  .گذارددچار عفونت شده و به اصطالح كرم مي       
  .شونددهند چون در هنگام شستشو،اجزاي بدن آنها از هم جدا ميميرند در هنگام دفن غسل نميمي

  :اثرات كوتاه مدت مصرف كراك
 خروج استرس و اضطراب از بدن فرد،احساس سرخوشي كاذب و ايجـاد             از بين رفتن درد و      

. كـشد  دقيقه طـول مـي     7 تا   5ربط كه تمام اينها     تحرك در فرد،بروز رفتارهاي خطرناك و حرفهاي بي       
تفاوتي احساسي و مرگ ناگهـاني در       تكرار مصرف اين ماده طي چند روز همراه با استفراغ،گيجي،بي         

  .اثر ايست تنفسي است

  :ات رواني مصرف كراكاثر
و شـرايط مختلـف روانـي در حركـت          كند به سرعت در حاالت      شخصي كه كراك مصرف مي      

است كه با خوشي و رضايت فراوان و احساس برانگيختگي و هيجان همراه است،سپس با كـم شـدن                   
    خـوابي و پارانويـا برشـخص غلبـه          اثر اين ماده ،دلتنگي و افسردگي و متعاقـب آن زودرنجـي ،بـي             

  .كندمي
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معتادان به مصرف كراك ممكن است حاالت رواني اسكيزوفرنيك،توهم و خطاهاي حـسي را                
كساني كه مصرف كراك بسيار زيادي دارند در يك وعده مصرف تمام اين حـاالت را                .نيز تجربه كنند  

رف دائـم   اي از اين افراد در اثر ابـتال بـه پارانويـا و افـسردگي ناشـي از مـص                   گذرانند،عدهاز سر مي  
  .زنندكراك،دست به خودكشي يا جنايت مي

  :اثرات فيزيكي مصرف كراك 
ترين تأثيرات جسماني كراك،گلو درد مزمن،گرفتگي صدا و تنگي نفس اسـت كـه بـه                ابتدايي  

چشمها درشت شده و شـخص هنگـام تمركـز بـراي            .شودو نفخ ريه منجر مي    ) ورم نايژه (برونشيت  
يابـد  افزايش مي % 50ضربان قلب تا حد     .كندي در اطراف آن مشاهده مي     هايي نوران ديدن هر چيز،هاله  

تواننـد بـه حملـه    شـوند كـه مـي   و رگها به سرعت منقبض شده موجب بـاال رفـتن فـشار خـون مـي        
خـوابي،  كراك به دليل از بين بردن ميل به غـذا خـوردن و ايجـاد بـي    .قبلي،تشنج و سكته منجر شود 

  .شوديه ميو سوء تغذوزن موجب كاهش شديد 

  :طريقه مصرف كراك
كراك به دليل نداشتن بو و متأسفانه سهولت در استفاده نسبت به ساير مـواد مخـدر،باعث                   

مصرف كراك به قدري آسان است كه فـرد   .كنندگان ساير مواد مانند ترياك گرديده است      جذب مصرف 
توانـد آنـرا    و سـنجاق مـي     دقيقه حتي در دستشوئي و با استفاده از فندك و ني يـا لولـه                 5در مدت   

  .مصرف نمايد

  :روشهاي ترك اعتياد به كراك 
اعتياد به كراك يكي از بدترين انواع اعتياد به مواد مخدر است كه ترك آن فقـط بـه وسـيله                       

پذير است و روشهاي ديگـر تـرك اعتيـاد از قبيـل اسـتفاده از دارو و                  زدائي ميسر و امكان   روش سم 
 بـسيار سـاده و   URDترك كراك توسط روش    .باشد مورد كارساز نمي   هاي ترك اعتياد در اين    قرص

تر شروع نكردن دوباره مصرف كراك است كه اين         كار سخت .راحت است و بيمار درد و خماري ندارد       
مورد بستگي به اراده و خواست فرد همچنين آگاهي وي از اثرات مخربي كه در طول مصرف به بـدن     

  .وارد شده است دارد

  كنند؟ز كراك استفاه ميچه كساني ا
هرچند كوكائين زماني به عنوان ماده مخدر طبقه ممتاز شهرت داشـت،اما اعتيـاد بـه كـراك                    

  .محدود به يك گروه سني يا شرايط اجتماعي و اقتصادي خاص نيست
در واقع كراك ارزان و در دسترس بوده لذا مصرف كوكـائين را بـراي همـه ممكـن سـاخته                       

ورهاي جهان اعتياد به كراك نه تنها از سنين مدرسه بلكـه از هنگـام تولـد و                  در بسياري از كش   .است
  .توسط مادران معتاد،آغاز ميشود

  چگونه معتادين به كراك را تشخيص دهيم؟
يك نشانه ابتدايي سوء مصرف كراك،جدايي ناگهاني جسمي روحي فرد از كانون خانواده و                

  .تغيير رفتار چشمگير اوست
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هاي زير با مشكالتي چون اختالالت احـساسي يـا گذرانـدن دوران             نشانه هر چند بسياري از   
  .سخت بلوغ مشابه است،اما هرگز نبايد احتمال مصرف مواد محرك يا مخدر را از نظر دور داشت

  تغيير بارز در شخصيت و رفتار -
 دادن توجه و تمركزاز دست -

 كاهش وزن -

 كننده براي مقدار پول خرج شدهناپديد شدن لوازم قيمتي خانه و نداشتن توضيح قانع -

 رفت و آمد با افراد معتاد -

 آشفتگي چشمگير -

 رفتار كينه توزانه با افراد خانواده و دوستان -

 برنامه خواب نامنظم -

 توجهي به آراستگي ظاهري بي -

 )سوءظن به همه(پارانويد شديد -

 قراريبي -

 اضطراب -

  : نشانه هشدار دهنده5
  :كنندرك بروز ميير در هنگام برطرف شدن آثار ماده محبه گفته معتادين به كراك حاالت ز  

  قراري براي تهيه مجدد كراكنگراني و بي -
 افسردگي شديد -

 اشتهاييفقدان انرژي و بي -

 خوابيبي -

 داشتن احساسات متناقض از عشق و تنفر نسبت به خود -

  آيا راه حلي هم وجود دارد؟
زدايـي،دارو درماني،شـركت   مختلف سمبله با اين شرط كه شخص معتاد با آگاهي از مراحل            

در جلسات و اين مطلب مهم كه ترك اعتياد،بازگشت به زندگي و تولدي دوباره خواهد بود به مراكـز                   
  .درماني معتبر مراجعه نمايد

دوستان و خـانواده ايـن افـراد بايـد شـرايط نـاگوار آنهـا را درك نمـوده و در ايـن راه از                            
تري به حالـت طبيعـي      ص معتاد بتواند با موفقيت و در زمان كوتاه        پشتيباني از دريغ نورزند تا شخ     

  .بازگردد
اميد است كه جوانان ميهن ما با شناخت كافي از اين ماده مخدر هرگـز بـه سـوي ايـن مـاده                         

 .كشيده نشوند

  


