داروهای شب امتحان دوست يا دشمن!؟

این داروها و ترکیبات در ابتدا ،برای درمان افسردگي ،خواب آلودگي در طول روز و سندرم خستگي مزمن مورد استفاده قرار
مي گرفتند .متاسففاه در سفالهای اخیرمصفر

خودسراه این ترکیبات در کشور ما رو ب افزایش گذاشت است و گزارشهای

متعددی وجود دارد ک برخي از داهشفففاویان بدون آگاهي از اثرات زیاهبار آن ،در شففف های امتحان از این داروها اسفففتفاده
ميکنند تا بتواهند چندین ساعت متوالي بیدار ماهده و ب شکل غیر معمولي تمرکز خود را در مدت طولاهي حفظ کنند .ترکیباتي
ک عوارض آن بهایي بیش از چند ساعت بیدار ماهدن برای درس خواهدن دارد اما مصر

کنندگاهش از آن بي خبرهد.

پزشکان و روانپزشکان با صراحت اعلام می کنند ترک کردن داروهای محرک بسیار سختتر و پیچیدهتر از ساير مواد
مخدر است.

اسففتفاده محدود و حتي کنترل شففدهی این ترکیبات باعث عادت کردن بدن مصففر
علاق فرد ب اسفتفاده از دوزهای بالاتر و حتي مصفر
مورد سوء مصر

کننده ب دوزهای یایین و در هتیا ایااد

داروهای سفنگین تر و خارهار تر مي شود .علاوه بر آن تاکنون در چند

این داروها منار ب مرگ شده است.

عمدهترین دلیل گرایش ب اسفتفاده از این قر

ها الگو برداری و هقش یذیری از گروه دوسففتان اسففت .تمایل ب تقویت حافظ ،

افزایش تمرکز و دقت داهشفاویان در هنگام درس خواهدن ب ویهه ش های امتحان از دیگر علل گرایش داهشاویان ب مصر
این داروها ميباشد.
مصفر

موارد مشفاب این داروها ب دلیل مشفص

بودن عوارض هاخوشفایند آن از سفوی داهشفاویان علوم یزشفکي استقبال

هميشفود .ولي برخي از داهشفاویان سفایر رشت ها ب دلیل آشنا هبودن با عوارض آن ب مصر
آگاهيهای لازم در این خصفو

داده شفود .زرد شفدن ره

آن دست مي زهند ک لازم است

یوسفت ،مشفکلات کبدی ،هارسفایي کلی  ،اطاراب ،بي قراری،

یرخاشفگری ،رفتار عصفبي از عوارض روحي و جسمي شایع در این افراد است و بعد از مدتي فرد را از یا در ميآورد .مصر

این دارو برای افراد دارای اطفاراب زیاد ،فشار عصبي ،عصباهیت همراه با بيقراری ،حساسیت مفرط هسبت ب دارو ،فشار خون
بالا ،افسردگي های قابل درمان با داروهای طد افسردگي رایج ،تیکهای حرکتي و کودکان زیر  6سال منع ميشود.
شناخته شدهترین عوارض سوء مصرف داروهای شب امتحان به شرح زیر ميباشند:
 عصبی شدن و بیخوابی
 حالت تهوع و استفراغ
 احساس سرگیجه و سردرد
 تغییرات ضربان قلب و فشار خون که معمولاً به صورت افزایش است.
 خارش و جوشهای پوست
 دردهای شکمی ،کاهش وزن و مشکلات معده
 مصرف دائمی و اعتیاد (وابستگی)
 بروز حالتهای روان پریشی (جنون) و علایم وابستگی به این داروها
 بروز افسردگی پس از قطع مصرف

عوارض مصرف مقادیر زیاد این داروها:
 از دست دادن اشتها و سوء تغذیه و کاهش وزن
 لرزش و پرش عضلات
 تب ،تشنج و سردرد
 نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس که در مواردی می تواند به شکل خطرناکی ادامه پیدا کند.
 تکرار حرکات و اعمال بی هدف
 بروز حالت های پارانویید(سوء ظن) ،توهم و هذیان
 ضایعات پوستی مزمن و احساس حرکت و جنبش حشرات در زیر پوست



برای یادگیری همانطور که خواندن لازم است ،خوابیدن هم لازم است .چرا که در زمان خواب مغز

وارد فاز پردازش اطلاعات مي شود .در صورت استراحت کافي پردازش اطلاعات به نحو مطلوبي صورت
مي گیرد .اما اگراستراحت کافي وجود نداشته باشد مغز نميتواند اطلاعات را به حد کافي پردازش کند.
لذا بیدار ماندن طولاني نمي تواند کمک زیادی به یادگیری در شب امتحان کند.



با این وجود افرادی که نیاز به بیدار ماندن در شببب را دارند ميتوانند ،به جای اسببتداده از دارو با

اسبتراحت کوتاهي در طول روز و بهرهمندی از ورزش و تغذیهی سبالم ،مبمن کمک به سلامتي ج م و
روح خود از عوارض ناخواستهی مصرف این قبیل داروها نیز در امان باشند.
ادارهی بهداشت و درمان

