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 ریاست جمهوری

 ستاد مبارزه  با  مواد  مخدر

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان 

 
 

 

 « سران قومِیاری گَ نامۀ آگاهی»

 شیشه چیست؟؟؟

ی شیشه نام غیر علمی و رایجی است که به ترکیبات حاصل از ماده

شود که داروهای محرک بسیار گفته می هاآمفتامین صنعتی با نام علمی
آمفتامین  در زمان جنگ جهانی دوم برای اولین بار مت . قوی هستند

در ژاپن ساخته شده و برای آماده ساختن سربازها برای جنگ و رفع 
 رفتکار میها بهگرسنگی آنخستگی و 

ساخته و روانه بازار مواد  آمفتامینپس از آن دوران، انواع مختلف مت
طور همان وست ا ک ماده محرک بسیار قویی کریستالیا  شیشهد.گردی

که از نام آن مشخص است یک پودر کریستالی مانند خرده شیشه است 
قابل حل است  الکل بو و تلخ مزه بوده و به آسانی در آب یاکه سفید، بی

 .شودکه در این حالت برای تزریق از آن استفاده می
، کرانک هایی مثلباشد که با نامآمفتامین میترین نوع متشه، قویشی

های شادی بخش ر بین جوانان شناخته شده است و قرصد مت،  آیس
پزشکی نیز مورد ، در آمفتامینباشند. متیکی از این مواد می اکستازی یا

تجویز  دزوکسینام ن هایی بهصورت قرصگیرد و بهمصرف قرار می
های غیر در آزمایشگاه ”شیشه“ گردد اما نوع غیرقانونی آن یا همانمی

رسد و با نوعی که در مصارف فروش میها بهمجاز تهیه شده و در خیابان
 .رود، کامالً متفاوت استکار میپزشکی به

 «ب در صفحه آخرادامه مطل» 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

پیشگیری از اعتیاد فقط به عهده یک فرد یا تیم بهداشتی نیست. همه افراد جامعه باید در آن مشارکت داشته باشند مسئولیت  

 
 

( منجر به چالش های بیشماری برای نظام سالمت و سایر 19-)کووید 2019کروناویروس 
ی در برابر ساختارهای کالن اجتماعی شده است. یکی از گروه هایی که آسیب پذیری بیشتر

ویروس دارد افراد مصرف کننده سیگار، سیگار الکترونیک، مواد مخدر و سایر مواد اعتیادی 
می باشند. از آنجائیکه این ویروس مستقیماً سیستم تنفسی را مورد هدف قرار می دهد، افراد 
معتاد بیشتر مستعد عفونت ناشی از این ویروس خواهند بود و بخاطر موانعی که در خدمت 
رسانی به این افراد وجود دارد در صورت ابتالء شرایط سخت تری را به لحاظ دریافت خدمات 

 بهداشتی تجربه خواهند کرد. 
فاصله گذاری اجتماعی نیز مشکالت منحصربفردی را برای معتادینی که دوران نقاهت را می 

 .گذرانند ایجاد خواهد کرد
افراد مبتال به بیماری های زمینه ای مثل خطر کرونای شدید و مرگ در افراد مسن و نیز 

دیابت، سرطان و بیماری های قلبی تنفسی باالتر است. از آنجائیکه بسیاری از این بیماری 
های زمینه ای بخاطر مصرف سیگار و عمل تدخین ایجاد می شوند، بنابر این خطر مرگ و 

فرادی که ریه های آنها بیماری در میان سیگاری ها )تنباکو و حشیش( افزایش می یابد. ا
بخاطر مصرف نیکوتین یا شاهدانه )یا حتی طعم دهنده ها( تضعیف شده، در معرض خطر 
هستند. مطالعات بالینی حتی نشان می دهد آیروسل های )ذرات معلق در هوا( 
سیگارالکترونیکی می تواند به بافت ریه آسیب برساند، باعث التهاب شود و توانایی ریه ها در 

 .به عفونت را کاهش دهدپاسخ 
می تواند افراد مبتال به مصرف مواد افیونی، متامفتامین  19-تضعیف عملکرد ریه بخاطر کووید

 یا سایر روانگردان ها را به خطر بیندازد. بیماری مزمن تنفسی خطر بیش مصرف

(overdose)  کشنده را در افرادی که مخدرها را بصورت درمانی مصرف می کنند افزایش
دهد. بعالوه، کند شدن تنفس بخاطر مصرف مواد افیونی سبب هیپوکسمی می شود که  می

می تواند به نوبه خود منجر به عوارض قلبی، ریوی و مغزی شود و اگر شدید باشد می تواند 
منجر به اوردوز و مرگ شود. متامفتامین یک ماده بسیار سمی است که باعث آسیب ریوی، 

یوپاتی می شود؛ پزشکان بایستی نسبت به احتمال افزایش خطر فشار خون ریوی و کاردیوم
 .در مصرف کنندگان متامفتامین هوشیار باشند 19-بروز عوارض جانبی شدید کووید

بسیاری از خطرات پاندمی کنونی برای افراد مبتال به اختالالت سوء مصرف عالوه بر این، 
نند بی ثباتی مسکن، حبس و درمان مواد، غیرمستقیم هستند. این خطرات بخاطر عواملی ما

اجباری و نیز کاهش دسترسی به خدمات مراقبت سالمت و حمایت های بهبودی ایجاد می 
این چالش بیشتر  -و بالعکس-ادین بی خانمان هستند از معت یدرصدبا توجه با اینکه شود. 

 مورد توجه قرار می گیرد.
است در تهیه دارو یا دریافت خدمات  افراد مبتال به اختالل مصرف مواد اپیوئیدی ممکن

سرنگ و سوزن با مشکالتی روبرو شوند. فاصله گذاری اجتماعی احتمال بیش مصرف )اوردوز( 
مصرف نالوکسان وجود ندارد احتمال مرگ  نظارت بر برای وقتی کسیافیون را باال می برد، 

نس به احتمال کمتری و میر باال می رود. بخاطر افزایش بار مراجعین، پرشکان بخش اورژا
درمان بوپرنورفین برای این بیماران را آغاز خواهند کرد، درمانی که عنصری مهم در کاهش 

 اثرات بحرانی اپیوئیدها است. 
 ترجمه و تلخیص: دکتر مجتبی رجب پور، روانشناس و متخصص درمان اعتیاد

 

 

 

!!!! ...باور غلط: معتادها نمی گیرن  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://axonclinic.com/%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84/
http://axonclinic.com/%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84/
http://axonclinic.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c/
http://axonclinic.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 یک نخ اراده کافیست...

 ورزش درمانی :

بکشاند ، محور اصلی جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی است. هر رفتاری که ما را به سمت بیماری، دوری از فعالیت های اجتماعی، آسیب به خود و جامعه  ۴سالمت شامل 
دهد. البته می که مصرف مواد از جمله این رفتارهاست که هم فرد به جسم خودش آسیب می زند و هم رفتارهای ناسالمی را در جامعه بروز رفتاری ناسالم محسوب می شود 

مستعد ابتال به اعتیاد هستند و مساله مصرف مواد باید توجه داشت عوامل مختلف و متعددی باعث بروز اعتیاد می شود.  . در واقع تک تک افراد با درجات و اقشار مختلف 
ی پیشگیری از اعتیاد اجرایی شود. تمام افراد جامعه را تهدید می کند لذا در ابتدا باید عوامل خطرزا شناسایی شوند و به مردم آگاهی رسانی گردد تا بهترین راهکارها برا

ت حل مساله، برقراری روابط موثر و سالم، بهره گرفتن از مشاوره متخصصین روانشناسی در کنار تفریحات یادگیری راهکارهایی مثل مدیریت استرس، مدیریت خشم، مهار
 سالم و ورزش  راهکارهایی هستند که در شرایط دشوار کمک کننده هستند. 

ود مشکالتی که اعتیاد همراه دارد، هم چنان اعتیاد را ادامه می اغلب درمان های اعتیاد شامل مشاوره درمانی است و سعی بر آن است که فرد معتاد متوجه شود که چرا با وج

علیرغم اینکه این روش های درمان به بسیاری از افراد معتاد کمک کرده است، ولی بعضی از افراد  دهد و احساساتی که در رفتار اعتیاد آور دخیل هستند را بهتر مدیریت کند.

  نند تمایالت خود را مدیریت کند. نها نیز کمک شود. به این گونه که در کنار مشاوره درمانی، با ورزش می توابه روشی نیاز دارند که به شرایط فیزیکی آ

بدن را وادار به ترشح آنزیمهای مسکنی می کند که باعث کاهش اضطراب ، افسردگی و افزایش انبساط خاطر و تقویت ورزش که باعث تعرق و افزایش ضربان قلب میشود ، 

شود که از ورزش مرتب و با برنامه می تواند با افزایش روحیه ی شادی و نشاط ، افسردگی را در فرد کاهش دهد و تا حدودی جایگزین مواد مسکن خارجی  . می شودروحیه 

نیازی به مواد مخدر و  های خود غلبه نمود ، خارج به بدن وارد می شود . به طور کلی زمانیکه فرد توسط ورزش به روحیه ای از نشاط دست یافته و بر اضطرابها و افسردگی

. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا  استبه مصرف مکرر مواد اعتیادآور اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن  دیگر داروها  ندارد .

شود. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی وی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن میگردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجبرای فرد می

فردی که به ورزش و فعالیت های بدنی گرایش دارد، لذا  کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد.و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می

عبارت دیگر ورزش  کسری از رفتارهای آسیب زننده مثل مصرف مواد مخدر دور خواهد شد. ورزش کارایی بسیار قوی در ترشح هورمون های موثر بر اعتیاد دارد. بهقاعدتا از ی

فراهم می شود و دیگر نیازی به روی باعث ترشح دوپامین می شود؛ زمانی که بواسطه ورزش دوپامین زیادی در بدن ترشح می شود زمینه شادی و نشاط و دوری از استرس 

 آوردن به روش های غیرسالم برای داشتن شادی موقت نیست.

 اثرات ورزش بر فرد در حال ترک :

 رژیم غذایی خوب و یک برنامه منظم و صحیح ورزشی میتوانید: با یکترک کرده اید تغذیه و ورزش بسیار اهمیت دارند بطوریکه  در هنگامی که شما اقدام به
 . آسیبی که مواد به بدنتان وارد کرده است را ترمیم کنید.1 
 . هوشیاری ذهنتان را بیشتر کنید.2 
 . پایداری یک زندگی عاری از وابستگی به مواد را بدست آورید .3 
 . یک وزن مطلوب و زمان بدست آورید.۴
 . عالقه از دست رفته به زندگی را دوباره در خود احساس کنید.5
 ژیتان را افزایش دهید.. سطح انر6
 . اعتماد به نفستان را افزایش دهید .7
 . فشارها و استرس های زندگی تان را کاهش دهید.8
 . از بیماری های احتمالی در آینده جلوگیری کنید.9

 مفیدورزش های  

 : در درمان اعتیاد 

ورزش های هوازی انرژی زیادی را مصرف می کند، عضالت بزرگ بدن بخصوص عضالت پاهایتان را به کار انداخته و باعث قوی تر شدن قلبتان می  ورزش هوازی:  -1 
قه کامالً باال رود البته دقی 20بار در هفته دارید. ورزش باید شدید باشد ، طوری که ضربان قلب برای  3دقیقه ورزش هوازی  20شود، که برای قوی شدن قلب نیاز به حداقل 

 سال است یا سابقه بیماری قلبی دارید یا داروئی مصرف می کنید باید قبل از شروع ورزش با پزشکتان مشورت کنید.  30اگر سن شما بیش از 
 انوع ورزش های هوازی: دویدن ـ تنیس ـ دوچرخه سواری ـ شنا ـ فوتبال ـ بسکتبال ـ کوهنوردی می باشد.

ی، باعث کشیدن عضالت و تاندون ها می شود به طوری که آنها را بلندتر، انعطاف پذیرتر و نرم تر می کند که الزم است قبل از ورزش های هواز  کششی :ـ ورزش های 2
 ورزش های کششی انجام شود تا بدن آماده شود.

 اندام و...مثل وزنه برداری، پرورش  ـ ورزش های قدرتی :3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  تجلیل از فعالین عرصه مبارزه با مواد مخدر در تیر ماه سالجاری: 

در سالن یادگار امام تیر ماه هشتم   آیین گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر در

استانداری سمنان با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار ، اعضای 

 . برگزار گردیدشورای هماهنگی و  مسئولین دستگاه های مربوطه  

با اهدا از زحمات و تالش های فعالین عرصه مبارزه با مواد مخدر  مراسمدر این 

 تقدیر و تشکر به عمل آمد. لوحی 

 

 

 

 

 
 

 



 تُن مواد مخدر در سمنان 4امحاء 

شهریور ماه با حضور مسئوالن انتظامی و  24تُن  انواع مواد مخدر غیرداروئی مکشوفه در استان سمنان در تاریخ  4

 مدیران دستگاه های اجرایی برگزارشد.

 
 



  

 : در صفحه اول ادامۀ مطلب شیشه

 آید؟دست میشیشه چگونه به

 در مصنوعی صورت به و ندارد محیط در طبیعی منبع …و  کوکائین ،هروئین ،تریاک همچون موادی سایر برخالف و است مصنوعی ماده یک شیشه
باشد. شیوه تولیداین  هامسافرخانه و هاهتل یا و هاکارگاه منازل، زیرزمین در است ممکن هاآزمایشگاه این. گرددمی تولید مجاز غیر هایآزمایشگاه

 رود از تنوع بسیاری برخوردار است.کار میماده نیز از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر متفاوت است و ترکیبات شیمیایی که در ساخت آن نیز به
ها اثر آن روی محلی ها و یا سالکند که ممکن است ماهشوند یک ماده شیمیایی قوی تولید میا یکدیگر مخلوط گردیده و پخته میوقتی این مواد ب

جایی که مواد فرار گردد. از آنکننده میکه تولید شده برجای بماند. این در حالی است که این ماده با این اثرات جدی و پایدار وارد بدن افراد مصرف
ها بسیار زیاد است. از سوی دیگر سوزی و حوادث در این مکانموجود است، احتمال وقوع آتش شیشه های تولیدو قابل اشتعال فراوانی در آزمایشگاه

ن تواند خطرات جدی برای سازندگان شیشه داشته باشد و در صورتی که از حوادث فیزیکی این کار جاترکیب کردن مواد شیمیایی مذکور نیز می
 .گردندمی اختالالت تنفسی و سرگیجه سرفه، درد سینه، تنگی نفس، هایی چوندر ببرند، گرفتار بیماریسالم به

 شود؟شیشه چگونه مصرف می

 قرار مصرف مورد تزریق یا و خوراکی استنشاق از راه بینی، دود کردن، یا تدخین هایشیوه به است ممکن و دارد وجود متنوعی اشکال به شیشه
 دهد.مختلف تغییر می هایشیوه به را کننده مصرف فرد خوی و خلق شود، مصرف چگونه کهاین به بسته ماده، این. گیرد

 حالت این به که کندمی شدیدی سرخوشی احساس کنندهمصرف فرد ماده، این تزریق یا و تدخین صورتبالفاصله بعد از مصرف این مخدر به
 اند.یابد و از لحاظ شدت آن را مانند ارگاسم روانی توصیف کردهحالت فقط چند دقیقه دوام می گویند. اینمی” فلش“یا ” راش“

 سازد.ثانیه پس از مصرف ظاهر می 10تا  5 حدود در و سریع خیلی را اثر این تزریق شیشه یا و کشیدن
استنشاق شیشه، عالئم  کند. بانمی” راش“ایجاد حالت شدید رساند اما خوراکی، نیز فرد را به سرخوشی می یا و استنشاقی صورتبه شیشه مصرف

 کشد تا اثرات مصرف ماده ظاهر شوند.دقیقه طول می 20تا  15خوراکی، حدود  شوند و در حالتدقیقه ایجاد می 5تا  3پس از 
درجه خلوص باالیی برخوردار است و با رواج یافت. آیس، از  1980 دهه در آن مصرف که باشد،می نوع قابل تدخین شیشه همان ”یخ“یا ” آیس“

 شود، بدون بو است.شود و دودی که از آن بلند میمصرف می کراک ای و تقریباً مشابههای شیشهاستفاده از پیپ
 کشند.آوری کرده و بار دیگر میه جمعماند را دوبارجا میای که از آن بهماندهپس از کشیدن آیس، پس

رساند و از این طریق بر سیستم اعصاب مرکزی تأثیر شیشه به هر طریقی که مصرف شود در نهایت به گردش خون وارد شده و خود را به مغز می
 کدام روش مصرف شیشه اعتیاد دارید!انجامد. مهم نیست که به طول ساعت به 2۴تا  ۴ است ممکن گذاردمی بدن روی شیشه گذارد. اثراتی کهمی

 افتد؟در صورت مصرف شیشه چه اتفاقی می

باعث برانگیختگی سیستم عصبی مرکزی ” نفرین نوراپی“و ” دوپامین“نام شیشه، از طریق تسهیل آزادسازی دو نوع ماده شیمیایی در مغز به

برد. در دوزهای باالتر باعث ایجاد سرخوشی و و خستگی را از بین میشود. در دوزهای پایین، شیشه باعث افزایش هوشیاری شده و گرسنگی می
گردد و در دوزهای خیلی باال ممکن است ایجاد برقراری پارانویا و رفتارهای عجیب و غریب نماید. با مصرف شیشه، قلب تندتر کار نشاط شدید می

 برد.داده و درجه حرارت بدن وی را نیز باال می یابد. این روند فشار خون فرد را افزایشکرده و ضربان آن افزایش می
برد. مصرف کنندگان شیشه ممکن مصرف شیشه بسیار خطرناک است چون با تأثیر روی سیستم اعصاب مرکزی، گرسنگی و خستگی را از بین می

ها خارج شده ین وضعیت از توان بدن یا مغز آنها بدون احساس نیاز به غذا و یا استراحت به فعالیت ادامه دهند تا حدی که ااست روزها و یا هفته
 ها یا فعالیت شدید ادامه دهند که از حال بروند.قدر به رقصکنند، ممکن است آنهای شبانه مصرف میافتد. افرادی که در پارتیو از کار می

 توان تشخیص داد که فردی شیشه مصرف کرده است؟چگونه می

توان به مصرف این ماده در وی پی برد. این افراد غالباً عالئمی از دهد که میبسیاری از خود بروز میکند عالئم فردی که شیشه مصرف می
 که هیچ احساس خستگی داشته باشند.کنند بدون ایندهند. فعالیت جسمانی زیادی میدهند، اشتها خود به غذا را از دست میقراری را نشان میبی

ظن و بدبینی شدید نسبت به دیگران( و هذیان و توهم بینایی یا زند و ممکن است دچار افکار پارانوئید )سوءمیها سر گاهی رفتارهای خشن از آن
شوند. ضربان قلب، فشار خون، کنند و به تمیزی و ترتیب قرار گرفتن اشیاء بسیار حساس میشنوایی شوند. برخی افراد گرایشات وسواسی پیدا می

 شوند.ها نیز گشاد میهای آنها، مردمکها سرخ شده و ضمن قرمزی چشمیابد. چهره آنن در این افراد افزایش میریتم تنفس و درجه حرارت بد
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کنند و در خواب رفتن نیز دچار مشکل دهد. این افراد بسیار عرق مینفس افرادی که از این مخدر مصرف کرده باشند، بویی شبیه مواد شیمیایی می  
طور یکسان در ها سریع بوده و با هیجان زیادی همراه است. البته قابل ذکر است که ممکن است همه عالئم مذکور بهآنشوند. تکلم می

ها تنها کنندگاه ظاهر نشوند و همچنین بدین معنی نیست که وجود این عالئم در فرد حتماً دال بر مصرف شیشه توسط او باشد. بلکه آنمصرف
 ها به مصرف شیشه در فرد شک کرد.از طریق آن توانقرائنی هستند که می

 مصرف شیشه کدامند؟مدت  عالئم کوتاه 

باشد. برخی کند و لذا عوارض ناشی از آن نیز، بیشتر از سایر مواد میشیشه بیش از هر نوع مواد اعتیاد آور دیگری، فعالیت بدن و مغز را تشدید می
 عالئم کوتاه مدت شایع مصرف شیشه عبارتند از:

 تنفس ریتم و خون فشار قلب، ضربان افزایش

 تکلم ،  حد از بیش تعریق ،  هاآن نفس از شیمیایی بوی یک شدن متصاعد ،  هاچشم شدن قرمز ،  هامردمک شدن گشاد ، چهره شدن گلگون
 وزن شدن کم مدتی از پس و اشتها دادن دست از ،  تب و بدن حرارت درجه افزایش ، اسهال،  تهوع و استفراغ،  رفتن خواببه در ناتوانی ،  سریع

 پریشانی و گیجی ، بودن عصبی و پذیری تحریک ،بدن

 :اثرات کوتاه مدت مصرف شیشه

های غیر قانونی و یا ای است که اغلب در آزمایشگاهشود. چون شیشه مادهرفتارهای خشن و آسیب زدن به خود یا دیگران نیز در این افراد دیده می
کنندگان آن زیاد است. عالئم مسمومیت و یا مصرف شود و از درجه خلوص متفاوتی برخوردار است، احتمال مسمومیت در مصرفمی خانگی ساخته

باشد. مرگ ناگهانی نیز ممکن است در اثر تنگ شدن بیش از حد عروق خونی مغز بیش از حد این ماده شامل تب، تشنج، اغما و در نهایت مرگ می
 خ دهد.و یا حمله قلبی ر

 بلند مدت مصرف شیشه کدامند؟ عوارض
 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند که از این میان میعوارض مصرف بلند مدت شیشه بسیار زیاد و گسترده

 خارش و پوست شدن خشک ، هاکلیه و کبد ها،شش ویژهبه هااندام به آسیب ، هابیماری برابر در پایین مقاومت ، معدنی مواد و هاویتامین کمبود
 خستگی، افسردگی ،  اضطراب ، هیجانی نوسانات ، رعشه ، قراریبی ، ساییدندان ، هادندان پوسیدگی ، آکنه و پوستی هایزخم ، آن

 از ناشی پریشیروان ،  (دارند را او به رساندن آزار قصد دیگران یا و است تعقیب تحت افرادی توسط کندمی فکر دائماً فرد مثالً)  هذیانات ، مزمن
 حافظه دادن دست از ، مواد مصرف

 :اثرات بلند مدت مصرف شیشه
های گذارد. این افراد معموالً دندانها برجای مییکی دیگر از اثرات مهم مصرف مزمن شیشه، عوارض ناخوشایندی است که روی دهان و دندان

ها نیز همواره خشک است. این خشکی دهان ناشی از تخلیه غدد کنند و دهان آنمیای یا خاکستری پیدا کوتاه، کج و بسیار خراب به رنگ قهوه
 باشد.کار رفته است میبزاقی در اثر مصرف شیشه و اسیدی که در ساخت آن به

بر اثر روی غدد  های خوراکی، استنشاقی و یا تدخیتی( عالوهشود که به هنگام مصرف )به شیوهشیشه با استفاده از اسیدهیدروکلراید ساخته می
جات در شود. از سوی دیگر میل به خوردن شیرینیها میها نیز تاثیر گذارده و باعث فساد و خرابی آنها، روی مینای دندانبزاقی و خالی کردن آن

شود ها، همگی باعث میدنبال آن نادیده گرفتن شستن دندانکنندگان شیشه بسیار زیاد است که تخریب مینای دندان، خوردن شیرینی و بهمصرف
ها دهد. سالمت لثهها رخ میافتد که این امر در اثر تخریب لثهخود لق شده و میها نیز خودبهها پوسیده شده و از بین بروند. برخی از آنکه دندان

ه این عضو مختل گردیده و شود، خون رسانی بها میها برسد اما چون مصرف شیشه باعث تنگ شدن رگمستلزم آن است که خون کافی به آن
 رود.پس از مدتی بافت آن از بین می

 :تاثیر شیشه بر روی مغز
های سروتونین روند. گیرندههای دوپامین در مغز در اثر مصرف مزمن شیشه برای همیشه از بین میدرصد گیرنده 50مطالعات حاکی از آن است که 

کنندگان خواهد پریشی در مصرفهند شد که منجر به عوارض روانی شدید و پایدار مثل روانرو خوانیز با همین آسیب و حتی برخی شدیدتر روبه
 شد.
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