شش باور غلط در مورد اعتياد به مواد مخدر
-1با يك بار مصرف مواد كسي معتاد نمي شود!

تحقيقات نشان داده است مواد اعتيادآور به محض ورود به سيستم عصبي( حتي براي بار اول)
برخي مراكز ترشح كننده دوپامين را در مغز خاموش مي كنند .تصاوير MRIرنگي از مغز
معتادان و مقايسه آن با افراد سالم نشان مي دهد كه افراد سالم ،مغزي درخشنده با رنگ هاي
متنوع دارند اما افراد معتاد از يك مغز خاموش با تصويري سياه و تيره برخوردارند .علت اين
مسئله همان قطع ترشح دوپامين و ساير واسطه هاي شيميايي در مغز است .افراد مصرف
كننده(پس از مصرف) با وسوسه به دنبال جايگزيني براي همان واسطه هاي از دست رفته
هستند و اين بي قراري و ميل به مصرف تا زمان مصرف مجدد ادامه مي يابد كه اين زمينه
هاي اوليه اعتياد است .پس مي توان گفت :آري ،حتي يك بار مصرف مواد مخدر نيز اعتياد آور
است.

 -2مصرف تفنني مواد مخدر كسي را معتاد نمي كند.

بسياري از جوانان كه مصرف مواد را آغاز مي كنند بر اين باورند كه مصرف تفنني منجر به
اعتياد نمي شود و گمان مي كنند مي توانند سالها مواد را مصرف كنند و خوب و سرحال باقي
بمانند .همين طرز تفكر و باور غلط ،زمينه ساز اعتياد است و بسيارند معتاداني كه سالهاست
مواد مصرف مي كنند و شدت اعتيادشان افزايش يافته اما خود را معتاد نمي دانند .اگر بتوانيد
جواب اين سئوال را بدهيد ،مي توانيد ريشه هاي اين باور غلط را نيز بشناسيد .سئوال اين
است :همه مي دانند اعتياد بد است اما چرا جوانان معتاد مي شوند؟ مشكل اينجاست كه
جوانان مصرف كننده گمان مي كنند معتاد نيستند يا به نيت اعتياد مواد را آغاز نكرده اند و
اين مصرف تنها جنبه تفنن دارد.

-3مواد اعتياد آور براي افراد باالي  05سال ضرر ندارد و مفيد است!

اين تصور باطل كه مواد مخدر مانند ترياك ،فرد را جوان نگه مي دارد ،قند خون و فشار باالي
خون را درمان مي كند ،زمان روابط زناشويي را به تأخير مي اندازد و تقويت كننده قواي
جنسي است پايه علمي و درستي ندارد .چه بسيارند افرادي كه مصرف اين مواد در روابط
زناشويي دچار مشكل شديد هستند .معتادان فراواني هستند كه به دنبال سكته مغزي با قند
خون باال و فشار شديد خون در بيمارستانها بستري شده اند .شايد در مصارف اوليه ،مقداري
قند خون يا فشار خون افت پيدا كند اما به ياد داشته باشيم كه اين مواد درمان محسوب نمي
شوند .چه بسا كه نوشيدن مقادير زيادي آبليمو نيز فشار خون را كاهش دهد ،آيا مي توان به
يك بيمار قلبي تا آخر عمر براي درمان فشار خون وي آبليمو داد؟ بايد دانست كه مواد مخدر
براي هيچ بيماري درمان نيست.

 -4بايد هر چيز را در زندگي يك بار تجربه كرد!

برخي افراد بر اين باورند كه هر خطري ارزش يكبار تجربه كردن را دارد .حال بايد از آنان
پرسيد كه اگر سوزني آغشته به ويروس هپاتيت Bيا ايدز داشته باشيم ،حاضرند آن را يك بار
وارد بدن خود كنند؟ آيا اين افراد حاضرند با يك فرد مبتال به آنفوالنزاي خوكي يك بار
روبوسي كنند؟ خطر اعتياد آوري مواد مخدر نيز كمتر از مثالهاي ياد شده نيست .پس نمي
توان هر خطري را تجربه كرد .اين عقل انسان است كه با توجه به شرايط و در نظر گرفتن
ميزان خطر موجود ،تعيين خواهد كرد كه اقدامي انجام بشود يا نه .پس اگر آن عقل سليم
وجود داشته باشد ،بايد بدانيم كه حتي يك بار مصرف مواد مخدر اعتياد اور است و مصرف آن
دستاوردي جز اعتياد براي فرد به همراه ندارد.

 -0مواد مخدر هميشه از سوي يك آدم خالف كار با چهره اي خطرناك به من تعارف مي شود!

بايد بدانيم كه داستان آغاز اعتياد اين طور نيست .معتادان بسياري وجود دارند كه اولين بار
مواد را از پسر خاله ،پسر عمو ،يك دوست صميمي يا يكي از بستگان و اعضاي درجه يك
خانواده دريافت كرده اند .اين تصور كه افراد ذكر شده هيچ وقت بد مرا نمي خواهند و اتفاقي
براي من نخواهد افتاد ،يكي از عوامل اوليه ايجاد كننده اعتياد است .در مورد مصرف مواد
مخدر به هيچكس نمي توان اعتماد كرد .بايد بدانيد كه هر كس مصرف مواد مخدر را به شما
پيشنهاد كند ،دشمن شماست .البته ذكر اين نكته الزامي است كه در بسياري از موارد ،افراد
پيشنهاد دهنده نيز به علت نا آگاهي سعي مي كنند اين مواد را به نزديكان خود پيشنهاد دهند
اما غافلند كه اين به معناي آغاز اعتياد است و ناخواسته در حق نزديكان خود دشمني مي
كنند.

 -6معتاديني وجود دارند كه كارتن خواب و بيچاره نشده اند و حتي برخي از آنان از نظر
اقتصادي و اجتماعي جايگاه خوبي دارند!

بايد بدانيم هر فرد معتاد در هر جايگاهي كه قرار گرفته است ،اگر معتاد نبود در جايگاهي
صدها برابر بهتر قرار داشت .اگر معتادي را مي شناسيد كه يك فروشگاه دارد ،بدانيد اگر معتاد
نبود پنج فروشگاه داشت .مواد موجود در بازار ناخالصي بسياري مانند پودر استخوان،خاك،
فضوالت حيواني ،پودر سمي سرب و لوله بازكن و  ...دارند ،پس كسي كه اين مواد را مصرف
ميكتد به طور قطع آدم سالمي نيست .بايد بدانيم ،مواد مخدر در زندگي هر انساني نقش ترمز
و بازدارنده از موفقيت را دارد .تجربه نشان داده است كه هيچ كس با مصرف مواد مخدر حتي
يك پله نيز باال نرفته است.

