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مصرف داروهاي روان گردان نظیر ریتالین و ترامادول ” اخیرا
در بین دانشجویان به خصوص در ایام امتحانات افزایش 

یکی دو سال پیش دانشجوها از زیادي پیدا کرده است.البته
چند فنجان قهوه یا چاي غلیظ براي بیدار نگه داشتن 
خودشان استفاده می کردند ولی متاسفانه عدم آگاهی به 
مضرات استفاده مداوم از این مواد و از طرفی دسترسی 

مصرف این مواد را باال برده است. آسان،

آثار مصرف ریتالین:

دارویی است که توسط پزشکان تجویز از آنجا که ریتالین 
می شود, مصرف کنندگان تصور می کنند این قرص ها بی 

مواد مخدر را ندارند. در حالی که "بد نامی "خطرند و آن 
عوارض مصرف خودسرانه این قرص ها می تواند در حد 
مواد دیگر نظیر کوکایین و آمفتامین باشد. پزشکان و 

کنند ترك کردن داروهاي میروانپزشکان با صراحت اعالم 
محرك آمفتامینی نظیر ریتالین و اکستازي، بسیار 

تر از کراك، هرویین و سایر مواد مخدر تر و پیچیدهسخت
است. استفاده محدود و کنترل شده ریتالین باعث عادت 
کردن بدن مصرف کننده به دوزهاي پایین و در نتیجه 

االتر و حتی مصرف استفاده از دوزهاي بایجاد عالقه فرد به
شود. تر میتر و خطرناكداروهاي سنگین

شایع ترین عوارض مصرف خود سرانه قرص هاي ریتالین 
عبارتند از:

عصبی شدن و بی خوابی•

حالت تهوع و استفراغ•

احساس سرگیجه و سردرد•

تغییرات ضربان قلب و فشار خون (که معموال به صورت •
نیز به شکل کاهش دیده می افزایش است ولی در مواردي

شود)

خارش و جوش هاي پوست•

دردهاي شکمی, کاهش وزن و مشکالت معده•

(وابستگی)مصرف دایمی و اعتیاد•

بروز حالت هاي روان پریشی (جنون) و عالیم وابستگی به •
ریتالین

بروز افسردگی پس از قطع مصرف•

عوارض مصرف مقادیر زیاد ریتالین:

از دست دادن اشتها و سوء تغذیه•

لرزش و پرش عضالت•

تب,تشنج و سردرد•

نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس که در مواردي•
می تواند به شکل خطرناکی ادامه پیدا کند

تکرار حرکات و اعمال بی هدف•

بروز حالت هاي پارانویید(سوء ظن), توهم و هذیان•

احساس حرکت و جنبش حشرات در زیر پوست•

مرگ•

خودش را در اتاقش حبس :هاي شب امتحاناسترس
ترین شود. به کوچککند و مشغول درس خواندن میمی

خواند، در کند با صداي بلند درس میمزاحمت اعتراض می
هاي اطرافیان درخواستکشد. بهرود یا دراز میاتاق راه می

گوید که ها با اعتراض مییا در مقابل خواستهکند توجه نمی
هاي درسخوان بودن شود. اینها نشانهدرس دارد. کم غذا می

هاي اضطراب پیش از امتحان نیست، بلکه همگی نشانه
است.

همه ما پیش از امتحان، درجاتی از نگرانی یا تنش را تجربه 
بر تواند ما راکنیم. میزان کم این اضطراب و نگرانی میمی

انگیزاند و به ما کمک کند. 

تواند مشکل ایجاد کند مخصوصا ولی نگرانی بیش از حد می
ها مزاحمت ایجاد اگر در جریان آماده سازي و انجام امتحان



کند.اما براي مقابله با اضطراب در این مواقع هم راهکارهایی 
وجود دارد. اولین قدم این است که مشخص کنیم اضطراب 

هستید. اگر مادگی است یا بر عکس کامال آمادهبراثر عدم آ
آمادگی کافی ندارید، حق با شماست باید مضطرب باشید، اما 

یا حساس هستید، اگر با وجود آمادگی هنوز وحشت زده
واکنش شما منطقی نیست.

توان از مطالعه کردن میها درباره امتحان،با تغییردادن دیدگاه
لذت برد و کارایی را نیز باال برد. براي این موضوع باید سعی 
شود تا زیاد از حد به نمره اهمیت داده نشود. نمره نه بازتابی از 

بینی تواند موفقیت در آینده را پیشارزش فردي است، اما می
ید که یا تضمین کند. براي تغییر دیدگاه باید این باور به وجود آ

امتحان تنها یک امتحان است و چیزهاي دیگر هم در زندگی 
وجود دارد.

: چند نکته براي کاهش اضطراب

شب قبل از امتحان اندازه کافی استراحت کنید. وقتی بسیار )1
دهید.اید کار آمدي خود را از دست میخسته

اید، کنید به قدر کافی براي امتحان آمادهوقتی احساس می)2
دست به فعالیتی آرامش بخش بزنید.

) صبح روز امتحان غذاي ساده صرف کنید.3

) قبل از شروع امتحان از همدیگر سوال نکنید.4

) سعی کنید زود در محل امتحان حاضر شوید، این عمل به 5
کند.آرامش شما کمک می

) از نوشیدن قهوه یا چاي غلیظ پرهیز کنید. حتی کسانی که 6
کنند؛ اگر روز امتحان در مصرف آن ب تحمل میقهوه را خو

دلهره و دلشوره روي کنند ممکن است احساس سبکی سر،زیاده
کنند.

شود با ) اگر انتظار شروع امتحان موجب اضطراب شما می7
اي توجه خود را از امتحان منحرف کنید.خواندن مجله یا روزنامه

س سواالت دیگر را ابتدا به سواالت آسانتر پاسخ دهید و سپ
بخوانید و پاسخ دهید.

شود و اضطراب دارید، ) اگر در حین مطالعه حواستان پرت می9

.چند دقیقه به خود استراحت دهید

عـــــوارض

مصرف ریتالین 

در زمان امتحانات

گردآوري : زهره خدادادي

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی 

پزشکی گناباددانشگاه علوم 


