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 جواناگل یا ماری

گیرد. هایی است که امروزه توسط جوانان مورد استفاده قرار میترین مواد مخدرجوانا یکی از خطرناکگل یا ماری

گردد. این گیاه با دارا بودن حداقل قراری در فرد میاین ماده مخدر باعث افزایش ضربان قلب، توهم و احساس بی

کننده است، تتراهیدروکانابینول و مواد شیمیایی دیگر، دارای اثرات اعتیادآور برای مصرفدرصد ماده مخدر  ۲۴

درصد ماده مخدر  ۸شود، دارای کمتر از جوانای معمولی که از برگ گیاه شاهدانه حاصل میدر حالی که ماری

تواند رفی شده است، اما میخطرتر از حشیش معتتراهیدروکانابینول بوده است. اگر چه گل در باور عمومی حتی کم

های مسئول آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود، زیرا این ماده مخدر به طور مستقیم بخش

 کند.بخشی را در مغز فلج کرده و خود را جایگزین آن میآرامش

 حشیش

نث، به صورت صمغ به دست ای است که از ترشحات چسبنده گل، برگ و ساقه گیاه شاهدانه موحشیش ماده

ای مایل به سبز و تقریبا شبیه حنا است. شاهدانه در حالت گیاهی، ید. رنگ آن سبز تیره و گاهی قهوهآمی

جوانا تری از ماریشود. در اصل حشیش شکل خالصجوانا و در حالت صمغی، حشیش یا گراس نامیده میماری

 است.

 زداییسم

زدایی را د به مواد مخدر و الکل هستند، معموال باید پیش از هر چیز فرایند سممعتادانی که درصدد ترک اعتیا

جوانا در سی درصد از های نوین حاکی از آن است که عالیم سوء مصرف اعتیاد به ماریانجام دهند. گزارش

مخدر افزایش شود. مصرف باالی حشیش مقاومت بدن را در برابر این ماده جوانا مشاهده میکنندگان ماریمصرف

کند. این بدان معنی است که باید دوز باالتری از حشیش مصرف شود، تا همان اثر قبلی داده و ایجاد وابستگی می

به دست آید. همچنین به این دلیل که بیمار به حشیش وابسته شده است، قطع مصرف دارو باعث بروز عالیم 

پذیری، تغییرات رفتاری، مشکالت همچون تحریکشود. ترک مصرف حشیش به عالیمی محرومیت از مواد می

زند. این عالیم در خواب، کاهش اشتها، میل فراوان به مصرف حشیش و یا عالیم جسمی مختلف دیگر دامن می

 هفته اول ترک حشیش بیشترین شدت را داشته و حدود دو هفته ادامه خواهد داشت.

 جوانا و حشیشعالیم ترک گل یا ماری

کنند که تحمل آن ت که مانند بسیاری از مراحل ترک اعتیاد، بیماران شرایط سختی را تجربه میباید توجه داش

ترین عالیم اولیه ترک پذیر است. از جمله رایجبا همراهی و همدلی اعضا خانواده و متخصص ماهر در این امر امکان

، کاهش وزن، کاهش اشتها و حساس جوانا، شامل مواردی مانند اضطراب، خستگی، افسردگیاعتیاد گل یا ماری

 باشد.شدن فرد می

اگر فردی که به حشیش وابستگی پیدا کرده است، مصرف حشیش را قطع کند، هر چند این عالیم کشنده نباشد، 

شود. این عالیم اغلب اوقات روانی است و به اندازه ترک اعتیاد ای روبرو میتوان گفت که با عالیم آزاردهندهولی می

های مواد مخدر نیست. به همین دلیل نرخ برگشت به اعتیاد حشیش باالتر از مواد مخدر دیگر است. از نشانهسایر 
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خوابی، اضطراب، میل فراوان به مصرف حشیش، توان به مواردی همچون بیترک اعتیاد به حشیش می

قراری و کالفگی، درد ، بیها هنگام خوابیدنپذیری، کاهش اشتها، رویاهای غیرعادی یا تشدید فعالیتتحریک

غیرعادی، رعشه، تعریق، تب و لرز و سردرد اشاره کرد. این عالیم دو تا سه روز پس از آخرین دوز مصرفی شروع 

شود و معموال تا دو هفته پس از ها به مرور کم میشوند و در هفته اول شدت بیشتری دارد. البته این نشانهمی

زدایی باید تحت نظر متخصص یمار توان تحمل کردن این عالیم را نداشته باشد، سمکند. اگر بترک، ادامه پیدا می

 شود تا شدت عالیم کمتر شود.انجام 

های رفتار درمان در حقیقت اعتیاد به این مخدر بیشتر یک بیماری ذهنی است و برای ترک آن بهتر است از روش

کند. همچنین باید توجه داشت که هیچ دارویی برای ترک شناختی استفاده شود تا فرد بتواند بر ذهن خود غلبه 

پزشک، برای کنترل عالیم ترک، از داروهای ضد افسردگی و اضطراب حشیش وجود ندارد، اما متخصصان روان

 کنند.استفاده می

 پس از ترک مواد مخدر

فراد بعد از ترک ماده داشتن احساس افسردگی و اضطراب بعد از ترک گل بسیار متداول است. بزرگترین مشکل ا

شوند خوابی میمخدر گل، جلوگیری از وسوسه برای مصرف مجدد است. عالوه بر این، بسیاری از این افراد دچار بی

آورند. بخش رو میآور و آرامهای خوابتوانند به خوبی استراحت کنند. به همین دلیل اغلب به مصرف قرصو نمی

شان پایین بیاید. همین ود تا عملکردشان در محل کار و یا محیط تحصیلیشخواب کمتر در این افراد سبب می

شود تا افراد دوباره به مصرف مواد مخدر گل رو بیاورند. الزم به ذکر است که خوشبختانه اکثر این امر باعث می

ری و اختالالت حافظه، قراروند. اما عالیم روانی مانند افسردگی، ترس، بیعالیم فیزیکی بعد از چند هفته از بین می

 طلبد.درمانی نیاز داشته و مراقبت بیشتری را میشناختی و روانبرای بهبودی به مداخالت روان

کننده و مدت ترک ماده مخدر حشیش از فردی به فرد دیگر متفاوت است و شرایط جسمانی و روانی فرد مصرف

شود و در طی زدایی مواد آغاز میحشیش با مرحله سم زمان مصرف او، تاثیر زیادی در روند ترک بیمار دارد. ترک

کنند تا با جوی مناسب در آرامش بتوانند این این مراحل، فرد متخصص به همراه خانواده، بیمار را همراهی می

 دوره سخت را پشت سر بگذارند.

 ارتباط با یک متخصص

باشد. به این دلیل ین گزینه برای تمامی افراد میدرمانی برای ترک گل، بهترشناسی و رواناستفاده از مشاوره روان

های باشد که تحت تاثیر مشکالت خانواده و آسیبهای عاطفی میکه شروع اعتیاد به ماده مخدر گل به دلیل خالء

های عاطفی، فرد به تدریج تمایل خود را نسبت به مصرف روانی در او به وجود آمده است. با درمان نمودن این خالء

 دهد.مواد از دست میاین 

کند. به طور کل داشتن یک پشتیبان و درمانگر، در شرایط بحرانی و برای کنترل افکارش به فرد کمک زیادی می

ترین نکته برای ترک اعتیاد به گل، داشتن یک مشاور متخصص در زمینه ترک اعتیاد است که در بسیاری کلیدی

شود. همین امر دلیل بازگشت فرد به سمت اعتیاد ه نادیده گرفته میکنندها و فرد مصرفاز موارد توسط خانواده

جوانا، از خدمات درصد افرادی که در زمان ترک اعتیاد به ماری 95باشد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مجدد می
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انند کمک گرفتن اند، موفقیت آمیز بوده است. در نتیجه عواملی همدرمانی استفاده کردهشناسی و روانمشاوره روان

های درمانی گروهی برای باال رفتن انگیزه و از متخصص، قرار نگرفتن در شرایط وسوسه انگیز، شرکت در دوره

توانند عالوه بر کوتاه کردن طول دوره ترک اعتیاد این مواد، یک ترک اعتیاد آسان حمایت و همراهی خانواده می

 و بدون بازگشت را تضمین کنند.

 
 


