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ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਸਾਰਨੀ: 

 ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ? 
 ਡਰੱਗ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਪਸਾਰ 

 ਨਸ਼ੇ, ਡਰੱਗ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

 ਡਰੱਗ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
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 ਡਰੱਗ ਕੀ ਹੈ? 
 ਇਲਾਜ, ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜ� ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਿਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਜ�) 
ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਔਸ਼ਧਕੋਸ਼ ਿਵਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। (ਜ�) 
 ਇਨਸਾਨ ਜ� ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਿਵਚ ਇਲਾਜ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਵਚ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ। 
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 ਡਰੱਗ : ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ, 
ਸਰੀਰਕ ਜ� ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਡਰੱਗ ਜ� ਨਸ਼ਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� : 
 ਸ਼ਰਾਬ 

 ਤੰਬਾਕ ੂ

 ਕੈਫੀਨ 

 ਕੈਿਮਸਟ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਅ◌ਾ◌ ਂ

 ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ 

 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ 

 ਇਕ ਰਸਾਇਣਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ� ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ, ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਕੰਮਕਾਜ� ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : 
 ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਕਾਜ 

 ਮਾਨਿਸਕ ਕੰਮਕਾਜ 

 ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮਕਾਜ 

 ਡਬਿਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. (WHO) ਅਨੁਸਾਰ : 
 ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜ� ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਿਭਆਨਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Psychoactive ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 
ਿਨਰਭਰਤਾ ਿਸੰਡਰੋਮ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖੀ ਵਤੀਰੇ, ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਂ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ 
ਨਾਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਪ�ਬਲ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹ� ਸੱੁਝਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਆਂ 
�ਪਰ ਿਨਰਭਰਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਿਬਨ� ਨਸ਼ੇ ਤ� ਰਿਹ ਹੀ ਨਹ� ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੰੂ ਹਰ 
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਵੀ ਭੱੁਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਡਰੱਗ ਵਰਤ�  
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 ਡਰੱਗ ਵਰਤ� ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ‘substances’ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ, ਤੰਬਾਕ,ੂ ਕੈਫੀਨ, 
ਿਵਰੋਧੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ, ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਖ-ਵੱਖ 
ਪੜਾਅ ਹਨ : 
 ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ (ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ ਵਰਤਣ) 
 ਤਜ਼ਰਬ ੇਵਜ� ਵਰਤਣਾ 
 ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ 
 ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਰਤਣ,  
 ਜੋ ਿਕ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਵਰਤਣ (Dry Misuse) ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਿਨਰਭਰਤਾ (Dry dependence) 
ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
 
ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ (Dry Abuse) 

 ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ�� ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਦ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਤ� 
ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਹਲਤ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਏ ਤ� ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ 
ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
1. ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰਮਕਾਜ 

ਿਵਚ, ਘਰ ਜ� ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਿਦ।  

2. ਅਿਜਹੀ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। 

3. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਖੜ�ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣਾ ਜ� 
ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। 

4. ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜ� ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ�ਾ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 
ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ। 

 
ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜ�ਚਵ� ਲੱਛਣ 

 ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਇ ਤਰ�� ਪ�ਭਾਿਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਦਵਾਈ ਦਾ 
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਹੇਠ 
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ਿਲਖ ੇਹਾਲਤ� ਨੰੂ ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਦੋਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦਵਾਈ ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਹੈ। 

1. ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ (Drug tolerance) 

(ੳ) ਲੋੜ�ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਜ� ਨਸ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੋ 
ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਸਰ ਿਵਚ ਕਮੀ। 
2. ਵਕਫ਼ੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਤੌਰ (Withdrawl symptoms) 

(ੳ) ਵਕਫ਼ੇ ਿਸੰਡਰੋਮ ਜੋ ਿਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਕ ਲੱਛਣ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

(ਅ) ਲੱਛਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਉਹੀ ਡਰੱਗ ਲੈਣਾ।  
3. ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਅਤ ੇਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਲੈਣਾ। 
4. ਸਰੀਰ �ਤੇ ਸਵੈ-ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕਣਾ। 
5. ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤ� ਿਵਚ ਸਮ� ਿਵਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਸਮ� ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਇਹੀ ਸੋਚ 
ਰਿਹਣਾ ਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਤ� ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ 
ਬਣਵਾਉਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਆਿਦ। 

6. ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਿਸਕ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ 
ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਤਆਗ ਦੇਣਾ।  

7. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ 
ਛੱਡਣਾ।              ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮਸਤੀ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ�ਫ਼ਤਾਰ 
ਹੋਣਾ। 
 ਸਰੋਤ : DSM-IV-TR (APA, 2000) ਮੁਤਾਿਬਕ  
  
'ਿਨਰਭਰਤਾ' ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਇਕ ਭੌਿਤਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ 
ਿਨਰਭਰਤਾ ਿਬਨ� ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਤ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 



phHJ/H$phHphHJ/H$phH;hHJ/H$phHekw (;w?;No d{ik)             6 Paper- DAPMP 

 

     ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ (Addition) ਪਦਾਰਥ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ�, 
ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜ� ਹੋਰ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 
ਪ�ਵਾਹ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਜਦ� ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਮਨੱੁਖ ਨਸ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਿਵਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਗਲ� ਵਰਗਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਅਮਲ (Addition) ਇਕ ਿਦੱਤੇ ਪਦਾਰਥ 'ਤੇ ਇਕ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ। ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ (Tolerence) ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਵਕਫ਼ੇ ਿਸੰਡਰੋਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।  
 ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੌਿਤਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਿਕਸੇ 
ਨਸ਼ੇ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ �ਪਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 ਵਕਫ਼ਾ ਿਸੰਡਰੋਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਨਸ਼ ੇਦੇ ਆਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ 
ਉਦ� ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਲਤ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵਕਫ਼ਾ ਿਸੰਡਰੋਮ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤ� ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ 
ਤਰੀਕਾ ਉਸੇ ਤਰ�� ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ �ਪਰ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ 
ਿਵਚ ਮੰੂਹ ਦਾ ਸੱੁਕਣਾ, ਉਲਟੀ ਜ� ਉਲਟੀ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੇਜ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, 
ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਿਸਰਦਰਦ, ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ�ੈ{ਸਰ ਵੱਧਣਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਿਨਰੰਤਰਾ ਦਾ 
ਪ�ਤੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਜਦ� ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਬਣ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ।  
 ਇਕ ਮਨ-ਬਦਲਣ ਡਰੱਗ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਣਉਿਚਤ ਵਰਤ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� (dry 

abuse) ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਦ� ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ� ਚਲਦਾ। 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅਮਲ ਜ� ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਗਆਨੀ ਇਸ 
ਤਰਕ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਜ� ਦੁਰਵਰਤ�, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ 
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ਅਮਲ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਵੀ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ 
ਅਿਜਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ� ਬੇਮੁੱ ਖ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ 
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ ੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇ ਦੋਸਤ ਿਮੱਤਰ� ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲੱਗਦ ੇ
ਹਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਕੰਮਕਾਰ (ਨੌਕਰੀ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਵੀ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਆੳਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਕਸਰ 
ਗੁਨਾਹ ਕਰਨĂ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 
ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਿਦ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 
ਅਿਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਰੀਰ ਿਵਚ 
ਸਪਲਾਈ ਤ� ਿਬਨ� ਉਹ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰਕ 
ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਜਨ� � ਤ� ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ �ਪਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਿਨਰਭਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Drug use can be mapped out on a 

continuum:

• Experimentation and 

recreational use

• Habituation and abuse 

• Dependence/addiction 

The Continuum of Use

 
ਤਜਵੀਜੀ ਨਸ਼ੇ (prescibed drugs) ਉਦ� ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਅਸ�  

 ਡਰੱਗ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹ�। 
 ਗਲਤ ਸਮ� ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਸ ਜ� ਖੁਰਾਕ ਲ� ਦੇ◌ੇ ਹ�। 
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 ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹ�। 
 ਬਹੁਤ ਛੇਹੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ�। 
 ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਿਲਖੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਲ� ਦੇ ਹ�।  
 ਿਜਸ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ 

ਉਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਵਰਤਦ ੇਹ�। 
 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹ�। 
 ਿਬਨ� ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹ�। 
 ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਡੋਸ ਤ� ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹ�। 
 ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲ� ਦੇ ਹ�। 
 ਿਦਮਾਗੀ �ਚ (High) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ। 

 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਰਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਖੰਘ ਦੀ 
ਦਵਾਈ, ਨ�ਦ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਅਲਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਆਮ ਹੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਿਵਵਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ : 
 Stimulants (ਐਮਫੈਟਾਮੀਨ, ਕੋਕੀਨ)। 
 Depressants ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ (barbiturates) ।  

 Hallucinogens (ਕੈਨਿਬਸ, LSD)। 
 ਨਾਰਕੋਿਟਕ analgesics (ਅਫੀਮ, ਮੋਰਿਫਨ, ਕੋਡੀਨ)। 
 ਵਾਸਪ ਬਣਕੇ �ਡਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਗਲ,ੂ ਗੈਸੋਲੀਨ)। 
 ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਨਸ਼ੇ (antihistamins, ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ)। 
 ਸਟੀਰੌਇਡ। 

 ਤੰਬਾਕ।ੂ 

 ਸ਼ਰਾਬ। 

 ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹਰ ਸਰਹੱਦ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੱੁਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ�  
 ਹਰ ਿਲੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
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 ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 ਹਰ ਰੇਸ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

 ਹਰ ਆਰਿਥਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਦੁਰਿਵਵਹਰ ਨĂ  ਹਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ 
ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਲੰਗ, ਉਮਰ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤ� ਬਚ ਨਹ� ਸਕੀ। 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME , World Drug Report, 2016

 
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਸਾਰ  

 ਭੰਗ ਅਤ ੇ ਅਫੀਮ ਸਦੀਆਂ ਤ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਸੰਥੈਿਟਕ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ 
psychotropic ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਜੇ ਨਵ� ਹੈ। ਿਸੰਥੈਿਟਕ ਨਸ਼ੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ 
ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ 
ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ 
ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਵੀ ਿਬਲਕੱੁਲ ਸਹੀ 
ਨਹ� ਹੈ। 

 ਇਕ ਅਿਧਐਨ ਅਨੁਸਾਰ (RAY 2004) ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਪ��ਤ� ਿਵਚ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ 
ਸੀ, ਨă ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸਰਵੇ (HNS) 2000-01 ਿਵਚ 40,697 ਮਰਦ ਉਮਰ 12-60 ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ ਅਤੇ opiates ਿਤੰਨ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। 
ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨĂ  'ਚ 21.4% ਲੋਕ� ਨĂ  ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। 3.0 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਕੈਨਾਿਬਸ ਵਰਤਦ ੇਸਨ 
ਅਤੇ 0.7% opiates ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜੋ ਭੰਗ ਦੇ 8.7 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਫ਼ੀਨ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗੀ ਦਾ 
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ਅਨੁਮਾਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ 
ਿਵਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ (ਪਵਾਰ et al. 2015) ਹਨ : 
 ਦਵਾਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨ�  : 
 ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ 
 ਭਾਵਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ 

 ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
 ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ 

 ਪਿਰਵਾਰ ਨਲ ਸਮੱਿਸਅ◌ਾ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਕ 

 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਪੋਸ਼ਣ, ਜੋ ਿਕ ਿਵੱਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੋਧ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

 ਸਾਫ ਸੀਮਾ ਅਤ ੇਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ। 
 ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ। 
 ਅਿਜਹੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੋ-ਸਮਾਿਜਕ ਅਦਾਰੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਸਬੰਧ। 

 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਿਨਯਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। 
 ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕੰਮ ਿਵਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ। 
ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਜ� ਕਾਰਕ 

 ਬੇਅਸਰ ਪੋਸ਼ਣ। 

 ਘਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ। 

 ਘਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ 
ਿਵਵਹਾਰ। 

 ਅਣਉਿਚਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਹਾਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੱੁਸਾ ਕਰਨਾ।  
 ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ। 
 ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥ। 
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 ਘਰ ਦੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਿਵਵਹਾਰ। 
  ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਿਵਚ ਨਸ਼ ੇਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਡਰ। 

ਸੁਝਾਅ ਸਵਾਲ  

1. ਡਰੱਗ/ਪਦਾਰਥ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
2. ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਆਮ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹਨ? 
3. ਪਦਾਰਥ ਬਦਸਲੂਕੀ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 
4. ਪਦਾਰਥ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
5. ਪਦਾਰਥ ਬਦਸਲੂਕੀ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? 
6. ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ/ਅਿਧਆਪਕਾ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 
1.   Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    

2. ਮੋਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤ ੇਮੋਦੀ ਸ਼ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਿਅ◌ਾ, ਜੈਪੁਰ  

4. 2003 , ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ਸ਼ਨਲ ਹਾਉਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ, ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ 
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

5. ਿਵਸ਼਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

6. ਿਵਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਡਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟ+ ਦੇ ਦਫਤਰ  

7. ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ੇ
2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8. ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho thropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 
)। 
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./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 

(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
 

ਪਾਠ ਨੰ: 1.2            Translated By: Jaswinder Singh 

 

ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੰੂ ਪਛਾਣ; ਵਕਫਾ ਲੱਛਣ; ਛੋਟ ੇਟਰਮ ਅਤੇ  

ਲੰਮੇ ਟਰਮ ਪ�ਭਾਵ 

ਸਾਰਨੀ 
 ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ/ ਿਨਰਿਲਪਤਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
 ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
 ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ 

 Stimulants (ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ) 
 ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਲਾਭ 

 ਸਰੀਰ 'ਤੇ stimulants ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ 

 ਮਨ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ 

 ਕੋਕੇਨ (stimulant), ਲੋਕਲ ਨਾਮ, ਵਰਤਣ ਦੇ ਢੰਗ 

 ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਮੱੁਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ  

 ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜ� ਪ�ਭਾਵ 

 ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਪ�ਭਾਵ 

 ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਛੋਟ ੇਿਮਆਰ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ 

 ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ 

 ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਸਰ 

 ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ ਪ�ਭਾਵ 

 ਸੁਝ�ਵੇ ਸਵਾਲ 

 ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
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ਵਕਫਾ ਲੱਛਣ/ ਿਨਰਿਲਪਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਚਾਨਕ ਛੱਡਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ� ਨਸ਼ੇ 
ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ 
ਡਰੱਗ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ : 
 ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
 ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
 ਜ� ਦੋਨć  
 
ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 
ਡਰੱਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਭਰਤਾ  
 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਡਰੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ/ ਿਨਰਿਲਪਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ 

 ਜਦ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਰੱਗ 
ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਿਚੜਿਚੜੇਪਨ, 
ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆ ਆਿਦ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਹਨ। 

ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਲੱਛਣ 

 ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਲੱਛਣ� ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ : 
1. ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮ�। 
2. ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਕਸਮ। 

3. ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਢੰਗ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਨੱਕ, ਮੰੂਹ, ਟੀਕੇ ਜ� ਧੂਮਰਪਾਣ ਰਾਹ�) 
4. ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 
5. ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਜੈਨĂ ਿਟਕ ਬਣਤਰ 
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6.  ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਰਕ ਆਿਦ। 

Stages of Withdrawal Symptoms

First Stage 

[Acute Stage]

Experience physical withdrawal 

symptoms

Second Stage 

[Post Acute Withdrawal 

Syndrome (PAWS)] 

•Fewer physical symptoms, 

more emotional & psychological   

withdrawal symptoms.

Every person have 

different symptoms
Most people have 

same symptoms.

 
Stimulants (ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ): Stimulants ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਿਦਮਾਗੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� ਹਲਚਲ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ।  

Stimulants ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਭੱੁਖ ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਫੈਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੌਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 Stimulants ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੁਸਤ, ਚੌਕੰਨਾ ਅਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸਆਤਮਕ    
  ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਇਨਸਾਨ ਿਵਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤ ੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਝੂਠੀ 
ਭਾਵਨਾ     ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੌਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 ਕੁਝ stimulants hallucinogenic ਵੀ ਹਨ। 

 ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਮਨੱੁਖ ਿਵਚ ਿਚੰਤਾ, ਪੈਿਨਕ, ਦੌਰੇ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ    ਕਾਰਨ
 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਐਮਫੈਟਾਮੀਨ (Adderall ns/ Dexedrine), methylphenidate 
(Concerta ਅਤੇ Ritalin) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ, Didrex, Bontril, Preludin, Fastin, Adipex P, 
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lonomin ਤੌਰ dietaids ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Meridia ਅਤੇ methamphetamine, ਕੋਕੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 

 ਲੋਕਲ ਨਾਮ - Bennies, ਕਾਲੇ beauties, cat, coke, crank, ਿਕ�ਸਟਲ, flake, ਆਈਸ, 
Pillits, R-Bell, Skippy, Zee, ਸਪੀਡ, uppers, ਿਵਟਾਿਮਨ-R, ਸਮਾਰਟ ਨਸ਼ੇ, JIF, Kibbles ਅਤੇ 
Bits।  
 Stimulants ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਊਡਰ, ਪੱਥਰ, injectable ਤਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 

 ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਲਾਭਦਾਇਕ: 
 ਿਧਆਨ ਘਾਟਾ ਿਵਕਾਰ (ADD) Attention deficit disorder 

 ADHD (ਿਧਆਨ ਘਾਟਾ Hyperactive ਿਵਕਾਰ) (Attention deficit hyperactive disorder) 

 Narcolepsy (ਸਲੀਪ ਿਵਕਾਰ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ�ਦਾ ਹੈ) 
 ਮੋਟਾਪਾ (anorectic ਏਜੰਟ) 
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਨ� ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : 
 ਚੌਕੰਨਾ ਅਤ ੇਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਰਿਹਣ ਲੲ◌ੀ 
 ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲੲ◌ੀ 
 ਜਾਗਦ ੇਰਿਹਣ ਅਤੇ �ਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

CNS stimulants: 

1. ਸਾਏਕੋਮੋਟਰ stimulants 

 ਕਾਰਨ: ਜੋਸ਼, ਯੂਫੋਰੀਆ, ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ। 
 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, Methylxanthines (ਕੈਫੀਨ, theobromine, theophylline), ਿਨਕੋਟੀਨ,     
          ਕੋਕੀਨ, ਐਮਫਾਇਟਾਮਾਇਨ, atomoxetine, modafinil, methyphenidate. 

2. Hallucinogens (psychotomimetic): 

 ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ, ਮੂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। 

 ਿਵਚਾਰ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਿਵਚ ਡੰੂਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਿਦਮਾਗ ਅਤ ੇਰੀੜ� ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। 

 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ Lyseregic ਐਿਸਡ diethylamide (LSD), Phencyclidine (ਪੀ ਸੀ ਪੀ), 
Tetrahydrocannabinol (THC), Rimonabant. 
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ਮਾਮੂਲੀ stimulants/ਹਲੇਕ ਸਟੀਮੂਲ�ਟ ਜ� ਘੱਟ ਸਰ ਵਾਲੇ ਸਟੀਮੂਲ�ਟ: 
 ਕੈਫੀਨ (ਚਾਹ ਿਵਚ, ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਆਿਦ ਿਵਚ) 
 ਿਨਕੋਟੀਨ (ਿਸਗਰਟ) 
 ਅਫੀਡਰੀਨ (ਸੋਜ਼ਸ਼, ਪਰਾਗ ਤਾਪ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਕੈਮੀਕਲ) 
 
ਅਸਰਦਾਰ stimulants: 

 ਐਮਫੈਟਾਮੀਨ (ਗਤੀ, ਬਲੌਰ meth, ਆਈਸ) 
 ਕੋਕੀਨ 

 ਐਕਸਟੈਸੀ 
 ਸਿਲਿਮੰਗ ਟੇਬਲੇਟ (Duromine, Tenuate Dospan, Ponderax) 
 ਖਾਟ (Khat) 
ਸਰੀਰ 'ਤੇ stimulants ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 
 ਕੰਪਨ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਲਾਲ ਚਮੜੀ, ਧੜਕਣ, ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ, ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਿਢੱਡ 
ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਰਦ। 

 ਮਨ 'ਤੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 
 ਪਾਗਲਪਨ, ਪੈਿਨਕ, ਗੱੁਸਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇਆਤਮ ਿਬਰਤੀ, ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼। 

Overdose ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ : 
 ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਕੜਵੱਲ, ਸਟਰੋਕ, ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਿਸਆ, 
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਜਵ� ਨੱਚਣਾ ਜ� ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਲ ਦੌੜਨਾ, ਿਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ 
ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੋਕੇਨ : 
 ਕੋਕੇਨ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ Coca ਪੌਦਾ (Erythroxylon Coca) ਮੂਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ              
ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 

 ਕੋਕੀਨ, ਮਾਰ ੂਿਚੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜੋ ਡਰੱਗ ਤੇ ਇਕ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 
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 ਮੈਡੀਕਲ ਿਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ          ਹੈ, ਕੋਕੀਨ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਡਰੱਗ ਹੈ। 

 ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ 
ਲੱਗ      ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੈਰੋਇਨ, ਭੰਗ, tranquilizers, ਐਮਫੈਟਾਮੀਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਨਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕੋਕੀਨ ਨਾਲ 
            ਰਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਸਟਰੀਟ ਨਾਮ: "ਕੋਕ, Snow, Snow white, Rock, ਰਾਕ, ਪਾਊਡਰ, flake ਚਾਰਲੀ, Yeyo   

           (ਸਪੇਨੀ), Nose candy ਜੌਨੀ, ਖੰਡ, toot.  

 
ਵਰਤ� ਦੇ ਢੰਗ: snorted (ਨੱਕ ਰਾਹ�), ਮੰੂਹ ਰਾਹ�, ਟੀਕੇ ਰਾਹ�, ਮਸੂਿੜਆ ਂਤੇ ਰਗੜਾ ਕੇ। 

 ਕੋਕੇਨ ਦੋ ਮੱੁਖ ਰੂਪ� ਿਵਚ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ : 
 ਪਾਊਡਰ ਕੋਕੀਨ, ਜੋ ਿਕ ਬੀੜੀ ਿਸਰਗਟ ਰਾਹ� ਪੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਾਹ� ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� 
ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਰਾਕ ਫਾਰਮ (Crack) ਕੋਕੀਨ ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਗਰਟ ਰਾਹ� ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਕੇਨ : 
1. ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ (Mode of Action): monoamines (NE, serotonin ਅਤੇ 

ਡੋਪਾਮਾਇਨ) ਦੀ reintake ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ monoamines ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ 
peripheral action ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
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2. 
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2. ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ euphoria ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ dopaminergic effect ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਘਾਤਕ ਦਾਖਲਾ ਡੋਪਾਮਾਇਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 
ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤ� ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ (temporary) ਰਾਹਤ ਿਦਵਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ : 
(a) CNS ਵਤੀਰੇ (behavioural) ਪ�ਭਾਵ: ਿਦਮਾਗ �ਤੇ ਇਹ ਪ�ਭਾਵ cortex ਅਤੇ brain stem ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 ਮਾਨਿਸਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਣਾ, euphoria ਹੋਣਾ, hallucinogenic ਪ�ਭਾਵ, ਪਾਗਲਪਨ। 

 ਮੋਟਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ �ਚ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲ, ਸਾਹ ਅਤ ੇ                    
vasomotor ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਆਿਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

(b) Sympathetic NS: ਲੜਾਈ ਜ� ਹਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ (Fight or flight) ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ। 

(c) Hyperthermia: ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ। 

(d) ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ : ਿਕਸੇ ਅੰਗ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ 

1. ਿਚੰਤਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ : ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, tachycardia ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਕੀਨ ਨੰੂ 
ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਲ ਲਈ 
ਇਹ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੱੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਕਕੋੀਨ ਦੇ 
metabobites ਅਤੇ ethanol ਿਮਲ ਕੇ cocaethylene ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2. Depression: CNS ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਉਤੇਜਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਾਨਿਸਕ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਕੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ 
ਇਨਸਾਨੀ ਿਦਮਾਗ ਪਿਹਲ� ਉਤੇਿਜਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

3. ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੰੂ ਜਦ� ਇਸ ਡਰੱਗ ਤ� ਹਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 
ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

4. ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ�ਭਾਵ। 

5. ਦੌਰੇ  

6. Arrhythmias. 
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 ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (short half-life) ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਘੰਟੋ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੋਕੀਨ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 
ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਿਵਚ� ਿਨਕਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਛੋਟ ੇਿਮਆਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ (short term effects) : 
 �ਚਾ ਿਦਲ ਦਰ, ਤਾਪਾਮਾਨ ਅਤ ੇਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ। 

 ਅਿਤ ਯੂਫੋਰੀਆ। 

 ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ। 

 �ਚਾ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ। 
 ਭੱੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। 
 ਉਲਟੀ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ। 
 ਸੌਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਿਹਲ ਜਾਣਾ। 
 ਿਚੰਤਾ। 
 ਪਾਗਲਪਨ। 

 ਬੇਚੈਨੀ। 
ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ (long term effect): 
 ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸ� ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। 
 ਸਟ�ੋਕ। 

 ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ। 

 ਿਜਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ। 

 ਗੰਭੀਰ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ। 

 ਲੱਤ ਲੱਗਣਾ। 
 hallucination 
 ਮੌਤ। 

ਿਦਲ ਤੇ ਅਸਰ : 
 ਧੜਕਣ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ। 
 ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਿਵਚ ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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 ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਸਰ। 

 ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। 
 ਅਚਨਚੇਤ ਮੰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। 
 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ। 
 ਿਚੰਤਾ ਅਤ ੇਿਚੜਿਚੜੇਪਨ ਦਾ ਵਾਧਾ। 
ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ ਪ�ਭਾਵ (withdrawl symptoms) : ਿਤੰਨ ਪੜਾਵ� ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ - 
1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੈਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ: 9 ਘੰਟੇ ਅਤ ੇਚਾਰ ਿਦਨ: 
 ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਿਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨ�ਦ ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੱੁਖ ਿਵਚ ਵਾਧਾ, ਿਨਰਾਸ਼ ਅਤੇ 

ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ। 
2. ਗੰਭੀਰ ਵਕਫ਼ਾ ਪ�ਭਾਵ  : 1-3 ਹਫ਼ਤ:ੇ  
 ਿਚੜਿਚੜੇਪਨ, ਥਕਾਵਟ, ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਿਚੰਤਾ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। 
3. ਤਬਾਹੀ ਪੀਰੀਅਡ : ਕਈ ਮਹੀਨĂ  
 ਿਨਰਾਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਕੀਨ ਲਈ ਤਲਬ, ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ। 

 

ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ 

1. Stimulants ਕੀ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਓ? 
2. ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ? 
3. ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ 'ਤੇ stimulants ਦੇ ਸਾਈਡ ਪ�ਭਾਵ ਿਦਓ। 

4. ਛੋਟ ੇਿਮਆਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਿਮਆਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ? 
5. ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ ਪ�ਭਾਵ ਦੱਸੋ? 
 

ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 

1.  Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    

2.  ਮੋਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤ ੇਮੋਦੀ ਸ਼ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

3.  ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਿਅ◌ਾ, ਜੈਪੁਰ  
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4.  2003 , ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ਸ਼ਨਲ ਹਾਉਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ, ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ        

    Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਊਟ 

5.  ਿਵਸ਼਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

6.  ਿਵਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਡਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟ+ ਦੇ ਦਫਤਰ  

7.  ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤ,ੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ੇ
2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8.   ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho thropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 
)। 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 

(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
ਪਾਠ ਨੰ: 1.3            Translated By: Jaswinder Singh 

 

ਐਮੀਫੀਟਾਿਮਨ(ਉਤੇਜਕ) 
ਸਾਰਨੀ :  
1) ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੀ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ 
2) ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� 
3) ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਮ 

4) ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ 
5) ਬੁਰਾ ਪ�ਭਾਵ 

6) ਸਰੀਿਰਕ ਅਸਰ 

7) ਿਦਮਾਗੀ ਅਸਰ 

8) ਪ�ਸ਼ਨ 

9) Suggested readings 

ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਕੀ ਹਨ ? 
 1. ਇਹ ਮੱਧ ਿਦਮਾਗੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2. ਇਸ ਨੰੂ ADHD,ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਨਾਰੋਲੈਪਸੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

3. ਇਸ ਨੰੂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ,ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨĄ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। 

4. ਇਹਨ� ਨੰੂ "ਬੈਿਨਸ","ਸਪੀਡ","ਅਪੱਰਸ" ਅਤੇ "ਵੇਕ-ਅੱਪਸ" ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

5. ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਲੇਟੀ(Grey),ਿਚੱਟੇ(white or dirty white)ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਜ� ਪੀਲੇ   

   ਪਾਉੂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।  
6. ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੰੂ ਫੰੁਕਾਰ ਕੇ(Snorted)ਿਨਗਲ ਕੇ (Swallowed) ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ (Injected) ਜ�   
   ਿਫਰ ਿਸਗਰੇਟ ਦੀ ਤਰ�� ਪੀਤਾ(Smoked)ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪੀਤਾ   
   ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਬਰ�ਚ ਦੇ ਨਾਮ:- ਬਾਈਫੀਟਾਿਮਨ (Biphetamine),ਡੈਕਸੀਡਰਨ (Dexedrine),ਐਡਿਰਲ (Adderall) 
,ਵਾਈਨਸ (Vyvanse) 

 ਲੋਕਲ ਨਾਮ:-   ਬਲੈਕ ਿਬਊਟੀਸ,ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ,ਅਪਰਸ,ਸਪੀਡ,ਲਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਡ, 
ਹਰਟਸ (Hearts),  ਕਪੀਲੈਟਸ (Copilots),ਆਈ-ਐਪਨਰਸ (Eye-openers), ਿਲਡ ਪੋਪਰਸ, 
ਕਰੌਿਸਸ, ਬੈਿਨਸ, ਿਵਜ, ਿਬੱਲੀ (Billy) 

 

ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� 
1. ਡੈਕਸਟਰੋ ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� �ਚ ਸਦੱਸ ਹੈ। 

2. ਿਮੱਥ ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ (ਸਪੀਡ) ਜ਼ੋ ਿਕ ਐਮਫੀਨਾਿਮਨ ਤ� ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਨਸ਼ੇ ਕਰਨ   

   ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲ�  ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਗਰੇਟ ਦੀ ਤਰ�� ਪੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੋਕਲ ਨਾਮ:- ਿਮੱਥ,ਿਕ�ਸਲ,ਿਕ�ਸਲ ਿਮੱਥ,ਆਈਸ,ਿਗਲਾਸ,ਰੈਡਨă ਕ ਕੋਕੈਨ, ਕਰੋਕ, ਸਪੀਡ, ਟੀਨ�,  
             ਿਟਕ-ਟੋਕ,ਸਕੂਟੀ,ਯੈਲੋ ਬਾਰਨ/ਯੈਲੋ ਪਾਊਡਰ,ਹੋਟ ਆਈਸ,ਚਾਕ 

1.      ਿਮਥਾਈਿਲਨਡਾਅਸਾਈਡ ਿਮੱਥ ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ(MDMA or Ecstasy)ਇੱਕ ਿਸੰਥੈਿਟਕ 
ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਹੈ          ਿਮੱਥਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦਾ।ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਤੇਿਜਕ ਅਤੇ ਹੈਲੂਿਸਨĄ ਜਨ ਦੋਨć  
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�  ਹਨ। 

ਲੋਕਲ ਨਾਮ:-  ਏਕਸਟੇਸੀ(Ecstasy) ਮੌਲੀ(Molly) ਈ (E ), ਐਕਸ (X), ਐਕਸ ਟੀ ਸੀ (XTC), 
ਐਕਡਸ (ADAM), ਰੋਲਸ (Rolls), ਪੀਲਸ (Pills), ਲਵ ਡਰੱਗ (Love Drug), ਗੋ (Go)। 
 
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ:- 
ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ  

-  ਸੈਲ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਟੀਕੋਲਾਮੀਨਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੰੂ ਿਰਲੀਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

-  ਇਹ MAO ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਓ.ਨੰੂ ਿਸਨਾਪਿਟਕ ਸਪੰਸਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਰਲੀਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਕਾਰਵਾਈ 

(ੳ) ਮੱਧ ਿਦਮਾਗੀ ਪ�ਣਾਲੀ (CNS):- ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਡੋਪਾਮੀਨ ਅਤ ੇ
ਐਨ.ਈ.ਦਾ ਜ਼ੋੜ ਹੈ।ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਮੱੁਖ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। 

- ਐਮਫੀਟਾਿਮਨ ਸਾਰੇ ਰੀੜ ਧੁਰੇ(   Cerebrospinal Axis ) ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਜੜ�(   Brain stem  ) ਅਤ ੇ
ਮੈਡੁਲਾ (Medulla) ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

- ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ,ਥਕਾਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ,ਭੱੁਖ ਨਹ� ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਨਹ� ਆ�ਦੀ। 
 
(ਅ) ਿਸਮਪਥੇਿਟਕ ਨਰਵਸ ਿਸਸਟਮ:- ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰੇਸਪਟੋਰਸ (Receptors) ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਤੇਜਨ�    NE (Norepinephrine) ਦੇ ਿਰਲੀਜ ਕਾਰਨ ਆ�ਦੀ ਹੈ। 

ਬੁਰਾ ਪ�ਭਾਵ:- ਐਮਫੀਨਾਮੀਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਅਮਲ,ਿਨਰਭਰਤਾ,ਟਾਲਰੈਨਸ ( Tolerance) 
ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸੀਿਕੰਗ ਵਤੀਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ੳ)  ਸੀ ਐਨ ਐਸ:-  ਨ�ਦ ਨ� ਆਉਣਾ(  Insomnia  ) ,ਿਚੜਚੜਾਪਨ,ਕਮਜੋਰੀ,ਚੱਕਰ 
ਆਉਣੇ,ਝਰਨਾਹਟ (Tremors    ),ਹਾਈਪਰ ਐਕਿਟਵ ਿਰਫਲੈਕਸ,ਉਲਝਣ,ਿਡਲੀਰੀਅਮ,ਤਾਸ ਸਟੇਟਸ 
ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਾੱਿਤਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਬਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

- ਐਮਫੀਨਾਿਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤ�  ਐਮਫੀਨਾਿਮਨ ਮਨĄ ਰੋਗ" ਕਬਦ; ◌ਾ◌ ੇ

- ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਦਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਿਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਉੰਪਰ     

  ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 
ਅ) ਸੀ ਵੀ ਐਸ:- ਪਾਲਪੀਟੇਸ਼ਨਸ,ਕਾਰਿਦਆਕ ਐਰੀਥੀਿਮਆ,ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ.,ਐਗਨਲ ਦਰਦ ਅਤੇ  

                ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਢਿਹ।ਿਸਰ ਦਰਦ,ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ,ਪਸੀਨĂ  ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਜਾ   
                ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ੲ) ਜੀ.ਆਈ. ਟੀ  (GIT):- ਰਜਹਣ( Anorexia)(ਭੱੁਖ ਨ� ਲੱਗਣਾ) ,ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ,ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ,ਿਢੱਡ 
ਿਵੱਚ ਦਰਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗਣਾ। 
 

ਸਰੀਿਰਕ ਅਸਰ:- 
 ਬਾਲਾ ਸੌਣਾ 
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 ਿਜਆਦਾ ਭੱੁਖ ਲੱਗਣਾ 
 ਿਜਅਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ 
 ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ 
 ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ 
 ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ 
 ਟੈਕੀਕਾਰਡੀਆ 

 ਟੈਰੀਥੀਿਮਆ 

 ਕਾਰਡੀਅਰ ਅਰੈਸਟ 

ਿਦਮਾਗੀ ਅਸਰ:-  
 ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ 

 ਜਲਦੀ ਗੱੁਸਾ ਆਉਣਾ 
 ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਅਵਾਜ ਲਈ ਹਾਈਪਰ ਸ�ਸਟੀਿਵਟੀ 
 ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਣਾ 
 ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣਾ 
 ਬੇਚੈਨੀ  
 ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਿਖਆਲ ਆਉਣਾ 
 ਹੈਲੂਸੀਨĂ ਸ਼ਨਸ 

 ਮਨĄ ਰੋਗ (PSYCHOSIS) 
 ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨ� ਆਉਣਾ (Misperception) 
 ਓਿਡਟੋਰੀ ਹੈਲੂਸੀਨĂ ਸ਼ਨਸ 

 
ਸੁਝ�ਵੇ ਸਵਾਲ :- 
1. ਅਮਫੀਟਾਿਮਨ ਕੀ ਹਨ?  
2◌ੀ ਅਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੇ ਉਦਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? 
3. ਅਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ?  
4. ਅਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਦਓ ? 
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5. ਅਮਫੀਟਾਿਮਨ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਲੱਛਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ। 

     
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 
1.   Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    

2. ਮੋਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤ ੇਮੋਦੀ ਸ਼ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਿਸਆ, ਜੈਪੁਰ  

4. 2003 , ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ਸ਼ਨਲ ਹਾਉਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ, ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ 
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

5. ਿਵਸ਼਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

6. ਿਵਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਡਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

7. ਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤ ੇਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤ,ੋ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ੇ2004 
ਦੇ   ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8. ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho thropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 
)। 
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ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 

(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
 

ਪਾਠ ਨੰ: 1.4            Translated By: Jaswinder Singh 

 

ਿਨਕੋਿਟਨ(ਉਤੇਿਜਕ) 
 
ਸਾਰਨੀ : (ਿਨਕੋਟੀਨ) 
- ਿਨਕੋਟੀਨ(ਭੁਿਮਕਾ) 
- ਤੰਬਾਕ ੂਦੀ ਿਸਗਰੇਟ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� 
- ਿਬ�ਨ� ਧੂਏ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� 
-ਿਨਕੋਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
-ਦੁਸਟ ਪ�ਭਾਵ 

-ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਧਣ 

-ਪ�ਸ਼ਨ  

- ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 

ਭੂਿਮਕਾ:- 
- ਿਨਕੋਿਟਨ ਿਨਕੋਟੀਨੀਆ ਰਸਿਟਕਾ ਦੇ ਪੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ 2-14% ਤੱਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 
ਤੰਬਾਕ ੂਦੇ ਪੌਦੇ ਿਨਕੋਟੀਿਨਆ ਟੈਬਕਮ,ਡੁਬੋਿਸਆ ਹਾਪਵੱੂਡੀ ਅਤੇ ਏਸਕਿਲਆਪਸ ਸਾਈਿਰਕਾ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

- ਇਹ ਤੰਬਾਕ ੂਦਾ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਤੰਬਾਕ ੂਦੇ ਡਰਾਈ ਭਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ 0.6-3%  

  ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

- ਇਸ ਨੰੂ ਸਮੋਿਕੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਥਰੈੋਪੀ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

- ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ  

- ਕੈਫੀਨ ਤ� ਬਾਠਅਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੀ ਐਨ ਐਸ ਉਤੇਿਜਕ ਦੀ ਤਰ�� ਵਰਿਤਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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- ਸ਼ਰਾਬ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। 

 

ਸਮੋਿਕੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� 
- ਬੀੜੀਆਂ 

     
- ਿਚਲਹਮ 

 
- ਿਸਗਰੇਟ ਤੇ ਿਸਗਾਰ               

 - ਹੱੁਕਾ 
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ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:- 
- ਖੋਨੀ   
- ਗੁਟਕਾ 
- ਪਾਨ(ਤੰਬਾਕ ੂਦੇ ਨਾਲ) 
- ਪਾਨ ਸਮਾਲਾ 
- ਮਾਵਾ 
- ਿਮਸ਼ਰੀ 
- ਟੂਥਪੇਸਟਸ 

 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ:- 
ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ-   ਗ�ਗਿਲਉਿਨਕ ,ਡੀਪੋਲਿਰਜ਼ਸ਼ਨ 

ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ-   ਗ�ਗਿਲਉਿਨਕ   ਬੁਲਾਕੈਡ 

1) ਸੀ ਐਨ ਐਸ. (Centra nervous system) 
- ਘੱਟ ਮਤਾਤਰਾ-ਯੋਫੋਰੀਆ,ਅਰਾਉਜਲ,ਰੀਲੈਕਸ਼ੈਸ਼ਨ,ਸਤੱਰਕਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ,ਲਰਿਨੰਗ,ਪ�ਾਬਰਮ 
ਸੋਲਿਵੰਗ ਅਤੇ ਿਰਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। 
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- ਵੱਧ ਮਾਤਾਰਾ- ਸੀ ਐਨ ਐਸ  ਦਾ ਅਧਰੰਗ,ਬਹਤੁ ਿਜਆਦਾ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ਼ਨ (ਮੈਡੁਲਰੀ ਅਧਰੰਗ) 
 
2) ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਅਸਰ:-  
- ਿਸਮਪਥੇਿਟਕ  ਗੈਗਲੀਥਾ ਦੀ ਉਤੇਿਜਨ� ਅਤੇ ਐਡਿਰਨਸ ਮੈਡੁਲਾ ਦੀ ਉਤੇਿਜਨ� 
ਬੀ.ਪੀ. ਅਤੇ    ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ 

 
- ਪੈਰਿਸਪਥੇਿਟਕ ਗੈਗਲੀਯਾ ਦੀ ਉਤੇਿਜਨ� ਅਤੇ ਬਾਉਅਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ। 
- ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਸਗਰੇਟ� ਿਵੱਚ 6-8 ਐਮ.ਜੀ.ਿਨਕੋਟੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਿਸਗਰੇਟ ਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ 
ਲੈਣ     ਤੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਤਮਾਕੂਨĄ ਸ਼ 1-2 ਐਮ.ਜੀ.ਿਨਕੋਟੀਨ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ। 

- ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਕਾਰੀ ਖਰੁਦ 60 ਐਮ.ਜੀ.ਹੈ। 

- ਸਾਹ ਨਾਲ ਿਖੱਚੀ ਗਈ 90% ਿਨਕੋਟੀਨ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

- ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹਰੀਲੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਦੂਸ਼ ਪ�ਭਾਵ 

- ਸੀ ਐਨ ਐਸ ,ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ ਅਤ ੇਝਟਕੇ 

- ਆਂਤ ਿਵੱਚ ਦਰਦ,ਦਸਤ 

- ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. 
- ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ 

- ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੀ ਸਰੀਿਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ 
 
ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ/ ਿਨਰਿਲਪਤਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ 

1) ਿਸਗਰੇਟ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਾਗਣਾ 
2) ਮੂਡ ਉਦਾਸੀਨ ਰਿਹਣਾ 
3) ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਆਉਣਾ 
4) ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ,ਮਾਯੁ◌ਸੂੀ ਤੇ ਗੱੁਸਾ ਆਉਣਾ 
5) ਸੰਤਾਪ ਰਿਹਣਾ (Anxiety) 
6) ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਆਉਣਾ 
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7) ਬੇਚੈਨੀ 
8) ਐਚ.ਆਰ. 
9) ਭੱੁਖ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਣਾ 
10) ਐਡਰੀਨਾਲੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੈਲ(ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣ) ਦਾ ਘੱਟਣਾ। 
ਛੰਮਾਕ ੂਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅੰਤਲੇ ਤੰਮਾਕੂ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਧ ੇਘੰਟੇ ਦੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦਸਣ ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਸੁਝਾਵ ਪ�ਸ਼ਨ:- 
1) ਿਨਕੋਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਥ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ? 
2) ਤੰਬਾਕ ੂਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ? 
3) ਤੰਬਾਕ ੂਦੇ ਕੀ ਕੀ ਅਸਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਿਦਸਦੇ ਹਨ ? 
 
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 
1.   Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    

2. ਮੋਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤ ੇਮੋਦੀ ਸ਼ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਿਅ◌ਾ, ਜੈਪੁਰ  

4. 2003 , ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ਸ਼ਨਲ ਹਾਉਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ, ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ  
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

5. ਿਵਸ਼਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

6. ਿਵਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਡਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟ+ ਦੇ ਦਫਤਰ  

7. ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ੇ
2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8. ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho thropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 
)। 

 

 

 

ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 
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(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
ਪਾਠ ਨੰ: 1.5            Translated By: Jaswinder Singh 

 

    ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ (ਡਰੱਗਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�) 
ਸਾਰਨੀ :  
1) ਡਰੱਗਜ ਦੀ ਦੁਰਵਤ�- ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 

2) ਡਰੱਗਜ ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ 
3) ਡਰੱਗਜ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ 

4) ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ 
5) ਅਫੀਮ 

6) ਮੋਰਫੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ 

7) ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਮੋਰਫੀਨ ਦੀ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� 
8) ਮੋਰਫੀਨ-ਦਰਦ ਨਾਸਕ (ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ) 
9) ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਨ ਦੀ ਿਵੱਧੀ 
10)  ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 

11) ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਠਸਰ 

12) ਓਪੀਏਟਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵ 

13) ਮੋਰਫੀਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਚੰਨ 

14) ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 

15) ਓਪੀਏਟਸ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 

16) ਕੈਨਾਿਬਸ ਸਟਾਇਵਾ( Cannabis Sativa) 
17) ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ,ਹਸ਼ੀਸ਼,ਹਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ 

18) ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਰੂਪ 

19) ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ (Cannabis) 
20) ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ ਦੇ ਸਰੀਿਰਕ ਅਸਰ 

21) ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵ 
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22) ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵ 

23) ਿਨਰਭਰਤਾ 
24) ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ,ਕਾਲਪਿਨਕ ਅਤੇ ਸੱਚ 

25) ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪ�ਸ਼ਨ 

26) ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਕਤਾਬ� 
 
ਡਰੱਗਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�- ਜਾਣ ਪਿਹਚਾਣ 

 ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤ ੋਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ।  

 2013 ਿਵੱਚ ਡਰੱਗਜ ਦh ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 127,000 ਮੌਤਾ ਹੋਇਆ ।  
 ਜਦਿਕ 1990 ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਕੜਾ 53,000 ਸੀ  
 ਇਨ� ਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਮੌਤ� ਉਪੀਏਟਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ( ਲਗਭਗ 51,000) । 

 
ਡਰੱਗ ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ : 
 ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਞਜ ਲੈਭ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾ ਪ�ਤੀ ਿਹਭਣਸੀਲ ਹੋ ਜ�ਤਾ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ 
ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਅਿਹਸਾਸ 
ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ� ਰਕਨ ਲਾਡਲ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਡ�ਗਜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
 
ਡ�ੱ ਗਜ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ :  
ਡ�ੱ ਗਜ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਕੁਝ ਅਸੁਭਾਿਵਕ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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 ਮਾਨਿਸਕ ਸ਼ਰੀਰਕ  

1. ਬੇਚੈਨੀ  ਪਸੀਨĂ  ਆਉਣਾ  
2.ਚੰਚਲਤਾ  ਥਰਥਰਾਹਟ  

3.ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ  ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਨਾਅ  

4.ਅਨ�ਦਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਤਨਾਅ 

5.ਿਸਰਦਰਦ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆਉਣਾ  
6.ਿਧਆਨ ਨਾ ਲਗਨਾ  ਕੰਬਣੀ  
7.ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜੀ-ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ  
8.ਸਮਾਜ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਸਤ  

 
 
ਸ਼ਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ:- 
 ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਡ�ੱ ਗਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦਮ ਜ� ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਡ�ੱ ਗਜ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾਗਵਾਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
ਿਜਵੇ: ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋਣਾ, ਬੀ.ਪੀ., ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣੀ, ਦੋਰ ੇਪੈਣਾ । 
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ਿਦਮਾਗੀ ਤੋਰ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ  : 
 
ਇਹ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡ�ੱ ਗ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਚੰਨ�  ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ 
ਹਨ। ਿਜਵੇ: ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ , ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ ਆਿਦ। 

 
ਅਫੀਮ:  
ਇਹ ਪੋਪੀ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਦੇ ਤੋ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੈਡੇਕਸ ਨੰੂ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

ਪੋਪੀ ( Poppy)  
ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਨਾਮ ( Papaver Somniferum )  
 

ਮੋਰਫੀਨ ਅਤ ੇਹੈਰੋਇਨ  

ਅਫੀਮ ਦੇ ਲੈਟੇਕਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 12% ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਐਲਕਾਲਾਇਡ ਮੋਰਫੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਮੋਰਫੀਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ�ਿਕਿਕਆ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

 
 
ਹੈਰੋਇਨ ( Heroin ) 
ਇਸਨੰੂ ਮੋਰਫੀਨ ਤੋ ਬਨਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਮੈਕ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਇਸ ਡ�ੱ ਗ ਨੰੂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਉਡਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਕੇ , ਪਾਉਡਰ ਦੱੁਧ , ਖੰਡ , ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ 
ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਕੇ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਮੋਰਫੀਨ ਦੀ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋ: 

 ਮੋਰਫੀਨ ਨੰੂ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਰਦਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੋਰਫੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਿਜਵੇ: ਕੈਸਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਦਰਦ, ਸਰਜੀਕਲ ਦਰਦ, ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦਾ ਆਿਦ।  

 
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਿਵੱਧੀ  

 ਮੰੂਹ ਨ�ਲ (Oral) 
 ਿਸਗਰੇਟ ਨਾਲ (Smoking) 
 ਟੀਕੇ ਨਾਲ (Injection) 

ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ  

 ਇਹ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੰੂ ਹਾਈ ( High  ) ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।  

 ਯੂਫੋਰੀਆ (Euphoria) : ਇਹ ਇਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੱੁਖ ਅਤੇ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੂਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਗਲਤ ਭਾਵਨ�ਵ�: 
 ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਿਨਘ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ।  

 ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਾਿਕਆ ਨਾਲੋ ਅਲਗ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਿਕਉਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਆਪਣੀ ਇਕ ਸੁਪਿਨਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਘੰਮਦ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
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 ਗੂੜ�ਾ ਆਰਾਮ , ਦਰਦ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਘੱਟ ਜਾਣਾ  
ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ : 
ਲੋਕ� ਲਈ ਹੈਰੋਇਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਿਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ  

 ਤੁਰੰਤ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ  
 ਚੈਿਕੰਗ (Choking) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਣਾ  
 ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ 

ੳਪੀਏਟਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪùਰਭਾਵ:  
 ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ  
 ਉਲਟੀ ਆਉਣ� 
 ਤਵੱਚਾ ਤੇ ਖਾਿਰਸ਼ ਹੋਣਾ  
 ਭੱੁਖ ਨ� ਲਗਣਾ  
 ਅੱਖ� ਦੀਆ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਿਪਚਕ ਜਾਣਾ ਜ� ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ  
 ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆਉਣ� 
 ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ  

 ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਪੈਣਾ 
 ਉਲਝਣ  

 
ਮੋਰਫੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਿਚੰਨ�  

 ਅਿਨਯਿਮਤ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ  
 ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਣਾ  
 ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ( Bradycardia)  
 ਕੜਵੱਲ (   Convulsions ) 
 ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹਣਾ 

 
ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤ ੇਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 
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1. ਜਦੋ ਕੋਟੀ ਮੋਰਫੀਨ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡ�ੱ ਗ ਪ�ਤੀ             
ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2. ਮੋਰਫੀਨ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 6-12 ਘੰਿਟਆ ਦੇ ਿਵੱਚ-ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦੱਸਣ ਲਗ ਜ�ਦੇ       
   ਹਨ। 

3. ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਿਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ  

 ਅੱਖ� ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ 
 ਉਬਾਸੀਆਂ ਆਉਣਾ 
 ਿਨ{ਛਾ ਆਉਣਾ  

 
ਉਪੀਏਟਸ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣ  

1.ਨੱਕ ਵੱਗਣਾ 
2.ਅੱਖਾ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ 
3.ਬੁਖਾਰ  

4.ਉਲਟੀਆ ਆਉਣਾ 
5.ਜੀਆ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ 
6.ਿਸਰ ਦਰਦ 

7.ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ 
8.ਠੰਢ ਲਗਣਾ 
9.ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

10.ਦਸਤ  

11.ਿਦੱਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਵੱਧਣਾ  
12.ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ  

13.ਘਬਰਾਹਟ  

14.ਬੈਚੈਨੀ  
15.ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ  

16.ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ  
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17.ਨ�ਦ ਨ� ਆਉਣਾ 
 
 
 

  

First 6-12 hours  Symptoms usually present within six to 14 hours after quitting 

the drug. Anxiety, mood swings and drug cravings are often 

first symptoms.  

15-48 hours  Flu-like symptoms, such as sweating, chills, muscle aches, 

fever and runny nose  

3-5 days  Most physical symptoms begin to fade. Muscle aches start to 

curb, along with feelings of nausea. Psychological symptoms 

usually persist.  

> 6 days  Physical symptoms subside, anxiety, irritability, depression 

and drug cravings may continue for several weeks to months  
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ਕੈਨਾਿਬਸ ਸਟਾਇਵਾ (  Cannabis Sativa ) 
 

 ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ� ਨੰੂ ਹੈਮਪ ਸੀਡ ਤੇਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਖਾਣ� 
ਬਨਾਉਣ ਦੀਵੀਆਂ, ਪ�ਟ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਇਸਦੇ ਫੱੁਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਪੱਤੇ, ਡੰਡੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਾਈਕੋ-ਐਕਿਟਵ 
ਰਸਾਇਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਜਸਨੰੂ ਕੈਨਾਿਬਨĄ ਆਇਡ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਮਨĄ ਰੰਜਨ 
ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਕੈਨਾਿਬਸ ( ਭੰਗ) 
 ਿਜਆਦਾਤਰ ਇਸਨੰੂ ਮਨੌਰੰਜਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਵਰਤ ੋਵੀ ਹੈ। 

 ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੇਅ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪੇਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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 ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਭੰ◌ੰਗ ਕੈਨਾਿਬਸ ਦਾ ਧਾਰਿਮਕ ਿਤਉਹਾਰ� ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ।  

ਮੈਰੀਜੁਯਾਨਾ, ਹਸ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ  

 ਮੈਰੀਜੁਯਾਨਾ (Ganja) ਕੈਨ�ਿਬਸ ਸਟਾਇਵਾ ਦੇ ਫੱੁਲ, ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਡੰਡੀਆ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ 
ਬਣਦਾ ਹੈ। 

 ਹਸ਼ੀਸ ( ਚਰਸ ) ਮਾਦਾ ਫੱੁਲਾ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਫਰ ( resin ) ਨੰੂ ਪਸੇਟ ਫਾਰਮ ਬਦਲਣ 
ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਦਾ ਫੱੁਲ� ਤੋ ਹੀ ਹਸ਼.ਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਗਿਹਰਾ ਭੁਰਾ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ।  

 ਹਸ਼ੀਸ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ 10% ਹੰੁਦੇ ਹਨ । 
 
ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਰੂਪ  

 ਗ�ਜਾ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਸਗਰੇਟ ◌ੀਿ◌ ਤਰ� ਜ� ਪਾਇਪ ਿਵੱਚ ਜ� ਿਚਲਮ ਿਵੱਚ 
ਵਰਿਤਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ।  

 ਕੁਝ ਉਪਭੋਗੀ ਮਰੀਜੂਯਾਨਾ ਨੰੂ ਖਾਣੇ ਿਵੰਚ ਿਮਲਾ ਕੇ ਜ� ਚਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

 
ਤੁਰੰਤ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ (Cannabis) 

 ਹਸ਼ੀਸ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਤਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  

 ਲੋਕ ਯੁਫੋਿਜਕ, ਿਨਸਿਚੰਤ , ਸੁਸਤ , ਸਵਾਇਅ ਅਤੇ ਮੁਗਧ ਮਿਹਹੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 ਹਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨ� ਦੀ ਦੇਖਣ , ਸੰੁਘਣ , ਸੁਣਨ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਸਾਫ-ਸਾਫ 
ਿਦਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮ� ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।  

 ਭਰਮ ਅਤ ੇਹੈਲੁਸੀਨĂ ਸ਼ਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਘੱਟ ਸਮੇ ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ : 

 ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ 
 ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ( ਆਵਾਜ , ਿਦ�ਸ਼, ਟਾਇਮ, ਛੋਹ )  
 ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆਉਣਾ  
 ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ  

 ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ , ਬੀ.ਪੀ  
 ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ  

 
ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਲਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ  

 ਜੋ ਲੋਕ ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ ਖ�ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਆਉਦੀਆ ਹਨ। 

 ਇਹਨ� ਨੰੂ ਖੰਘ ਅਤ ੇਬਲਗਮ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋ ਿਕ ਟੀ.ਬੀ, ਕਰੈਿਨਕ ਬਰੋਕੈਇਟਸ 
ਦੀਆ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆ ਹਨ। 
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 ਇਹਨ� ਨੰੂ ਿਨਮੋਿਨਆ ਹੋਣ ਦਾ ਿਰਸਮ ਵੱਧ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

 ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਟੇਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਿਵੱਚ ਸਪਰਮ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਅੋਰਤ� ਿਵੱਚ FSH (  Follicle Stimulating Hormone) ਅਤੇ LH ( luteinizing hormone) 
ਘੱਟ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨ�ਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਨਰਭਰਤਾ : 

 ਮਰੀਜੁਯਾਨਾ ਤੇ ਭੰਗ ਸ਼ਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਦਾ ਨਹੀ ਜਗਾ�ਦੇ । 
 ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਦਮਾਗੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤਨਾਅ, ਟੇਨਸ਼ਨ, 

ਅਨੀਦਰਾ, ਭੱੁਖ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਿਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ 
ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਛੱਡਣ ਤੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਫਿਤਆ ਂ
ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 ਕੁਝ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁਪਨĂ  ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਿਨਆ ਤੱਕ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।  

 
ਸੁਝਾਵੇ ਸਵਾਲ :- 
1. ਡਰੱਗ ਿਨਰਭਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?  
2. ਮਾਨਿਸਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? 
3. ਮਾਰਫੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਈਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 
4. ਮਾਰਫੀਨ ਅੋਵਰਡੋਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ। 

5. ਮਾਰੀਜੂਆਨਾ, ਹਸੀਸ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ ਤੇਲ ਕੀ ਹਨ? 
6. ਆਪੀਅਮ ਪਾਦਾਰਥਾ ਦੇ ਿਨਰਿਲਪਤਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 
7. ਭੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਸਆਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਿਸਆਰੀ ਪ�ਭਾਵ ਦੱਸੋ ?  
 
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 



phHJ/H$phHphHJ/H$phH;hHJ/H$phHekw (;w?;No d{ik)             46 Paper- DAPMP 

 

1.   Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    

2. ਮੋਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤ ੇਮੋਦੀ ਸ਼ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਿਸਆ, ਜੈਪਰੁ  

4. 2003 , ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ਸ਼ਨਲ ਹਾਉਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵੇ, ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ 
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

5. ਿਵਸ਼਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2011 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

6. ਿਵਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ  

7. ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜ਼ਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ੇ
2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8. ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho thropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 
)। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



phHJ/H$phHphHJ/H$phH;hHJ/H$phHekw (;w?;No d{ik)             47 Paper- DAPMP 

 

./ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 

 
ਪਾਠ ਨੰ: 1.6            Translated By: Jaswinder Singh 

 

DEPRESSANTS (ਿਡਪਰੈਸ�ਟ) 
 

ਸਾਰਨੀ :  
 ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ  
 ਲੋਕਲ ਨਾਮ (street names)  
 ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਦੀ ਿਕਸਮ�  
 ਸ਼ਰਾਬ (Alcohol)  
 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ  

 ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ (Barbiturate) ਡਰੱਗ  

 ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�  
 ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਦੇ ਵਕਫ ਪ�ਭਾਵ  

 ਬ�ਜ਼ੋਡਾਈਜ਼ੀਮੀਨ ਡਰੱਗ  

 ਬ�ਜ਼ੋਡਾਈਜੀਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�  
 ਬੈਜੋਡਾਈਜੀਮੀਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ  

 ਕੀਟਾਿਮਨ ਡਰੱਗ  

 ਅਫੀਮ  

 ਜੀ.ਐਚ.ਬੀ ਡਰੱਗ  

 ਆਕਸੀਕਾਨਿਟੰਨ (oxycontin)  
 
ਸ�ਟਰਲ ਨਰਵਸ ਿਸਸਟਮ ਿਡਪਰੈਸ�ਟ (  CNS Depressants   ) :- 
 ਇਹ ਉਹ ਡਰੱਗ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਦਮਾਗ ਉਪਰ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਦਮਾਗੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ 
ਹੋਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਸੂਸਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਨ�ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
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ਲੋਕਲ ਨਾਮ :- ਿਡਪਰ◌ੈਸ�ਟ ਡਰੱਗ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਬਾਰਬ, ਬ�ਜੋ, ਡਾਉਨਰ , ਜੀ.ਐਚ.ਬੀ, ਤਰਲ x , 

ਨਾਵ ਿਪਲ, ਰੂਫੀ, ਪੀਲਾ ਆਿਦ ਹਨ।  

 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ :- ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਗੋਅੀਆਂ, ਿਸਰਪ, ਟੀਕੇ ਆਿਦ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ 
ਹਨ, ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਤੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮਨੱਖ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।ਿਜਵੇ ਿਕ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਸਮ� ਬ�ੇਕ ਲਗਾਉਣ ◌਼ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੋਣਾ ।  
 

 ਅਗਰ ਇਨ� ਾ ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਡਰੱਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵ� 
ਤੋ ਿਨਸਿਚੰਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

 ਅਗਰ ਇਨ� ਾ ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਡਰੱਗ ਨੱੂ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 
ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ, ਡੋਜ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਜਵੇ ਿਕ  

 ਤਨਾਅ ਤੋ ਰਾਹਤ  

 ਨ�ਦ ਆਉਣਾ  
 ਸੰੁਨ ਹੋ ਜਾਣ�  
 ਕੌਮ� ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ  
 ਸਾਹ ਿਡਪਰ�ਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੋਤ  

 
ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� :- 

 ਸ਼ਰਾਬ ( Alcohol ) 
 ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ( ਨĂ ਮਬੂਟਲ , ਸੀਕੋਨਲ, ਫੀਨĄ ਬਾਰਬੀਟਲ ) 
 ਕੀਟਾਿਮਨ  

 ਅਫੀਮ ( ਿਹਰੋਈਨ, ਅਫੀਮ , ਮਾਰਫੀਨ, ਕੋਡੀਨ, ਿਮਥਾਡੌਨ, ਪੈਥੀਡੀਨ)  
 ਭੰਗ ( ਮਾਰੀਜੂਆਨ;, ਹਸ਼ੀਸ਼ )  
 ਡਾਕਸੀਕਾਨਟੀਨ 
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 ਜੀ.ਐਚ.ਬੀ ( ਗਾਮਾ ਹਾਈਡਾਕਸੀਬੂਟੈਿਰਕ ਐਿਸਡ ) 
 ਬ�ਜੌਡਾਈਜੀਪੀਨ( ਕਾਮਪੋਸ਼ , ਰਾਫੀਨਾਲ , ਵੇਲੀਅਮ, ਸੇਰੀਪਾਕਸ)  
 ਕਝ ਤਰਲ ਅਤ ੇਸੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਪੈਟਰੋਲ , ਡੀਜਲ, ਪ�ਟ , ਥੀਨਰ , ਆਈਟਰ ਦਾ ਤਰਲ 

) 
 
ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਦੀਆ ਿਕਸਮ� :- 

 ਸੈਡੇਟੀਵ- ਿਰਪਨĄ ਇਕ (Sedative-hypnotics) 
 ਟ�ਸਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ (Tranquillizers) 
 ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Anesthetics)  

 
ਿਡਪਰੈਸ�ਨ ਡਰੱਗ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ - 

 ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ 

 ਉਤੇਜਨਾ ਘਟਾੳਂ◌ੁਦੇ ਹਨ 

 ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਘਟਾਉਦੇ ਹਨ1 
1. ਸੈਿਡਟੀਵ - ਿਹਪਨਾਿਟਕ (Sedative-hypnotics)  
ਸੈਿਡਟੀਵ (Sedative) :- ਉਹ ਡਰੱਗ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ 
ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਿਵਆਕਤੀ ਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਤੇ ਨ�ਦ 
ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

 
ਿਹਪਨਾਿਟਕ (hypnotics) :- ਇਹ ਉਹ ਡਰੱਗ ਹਨ ਜੌ ਨ�ਦ ਿਲਆਉਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ 
ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਡਰੱਗ ਜ� ਦਵਾਈਆਂ । 
 
2. ਟ�ਸਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ( Tranquillizers) :- 
 ਉਹ ਡਰੱਗ ਜੋ ਿਦਮਾਗੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਬਨ� � ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਏ ਟ�ਸ਼ਨ 
ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਲੋਰਪਰੋਮਾਜੀਨ (Chlorpromazine)  
3. ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Anesthetics) :- 
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ਉਹ ਡਰੱਗ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਸਰਜਰੀ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਰੀਰ ਜ� ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਰਦ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਦੇ ਥਾਇਓਪ�ਟਲ ( thiopental) , ਹੈਲੋਥੇਨ (halothane)  
 
ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ (mode of action) :- 
ਇਹ ਡਰੱਗ ਨਰਵ ਸੈਲ� ਿਵੱਚੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਹੋਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕ ੇ
ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ । 
 
ਸ਼ਰਾਬ (Alcohol)  

 ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।  

 ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਬਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

 ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਆ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

 
ਸ਼ਰਾਬ ( ਮਦੀਰਾ ਜ� ਸੂਰਾ ) 

 ਇਹ ਸਾਫ ਬੇਰੰਗੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਫਲ, ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਲਗਾਕ ੇ
ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ੁਨਾਲ 30 ਿਮੰਟ� ਿਵੱਚ ਿਦਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

 ਇਸਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਿਸਰ ਦਰਦ ਤੋ ਕੌਮਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਅਲਕੋਹਲ ਿਵਦਡਰਾਵਲ ਿਸੰਨਡਰੋਮ (Alcohol withdrawal syndrome) ਇਕ ਅਿਜਹੀ 
ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਈ ਹਫਿਤਆਂ , ਮਹੀਿਨਆਂ 
ਜ� ਸਾਲ� ਤੋ ਸ਼ਰਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜ� ਬਹੁਤ 
ਿਜਆਦਾ ਘਟਾ ਦੇਣ ।  
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ਵਕਫਾ ਲੱਛਣ :- 

 ਕੰਬਣਾ  
 ਹੈਲੂਸੀਨĂ ਸ਼ਨ  

 ਦੋਰੇ ਪੈਣਾ  
 ਿਚੜਿਚੜਾ ਸੁਭਾਅ  

 ਿਧਆਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ  
ਿਦਲ ਪ�ਣਾਲੀ ( ਕਾਰਡੀਓਵੇਸਕੁਲਰ ਿਸਸਟਮ )  

 ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ (cardiomyopathy) 
 ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅਿਨਅਿਮਤ ਹੋਣ�  
 ਕੈਟੀਕੋਲਾਮਾਇਨ ਦਾ ਵਧਣਾ  
 ਹਾਈਪਰ ਟ�ਸਟ  

ਭੋਜਨ ਪ�ਣਾਲੀ 
 ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ  
 ਭੋਜਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

 ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ  

 ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਿਨਕਲਨਾ  
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 ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੰੂਹ ਰਾਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ  
ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ (barbiturate) 

 ਇਹ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨ�ਦ ਦੀਆ ਦਵਾਈਆ  

 ਇਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨ�ਦ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  

 ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਵ� ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇ ਿਕ - ਡਾਊਨਰ , ਬਾਰਬ,         
ਸਲੀਪਰ, ਲਾਲ ਸੇਤਾਨ, ਰੇਨਬੋਅ ਆਿਦ।  
 

ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਇਨ� ਦਾ ਪ�ਭਾਵ  (GABA) ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਚੈਨਲ ਦੇਦੇ ਖੁਲਣ ਦੇ ਸਮ� 
ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਿਦਕ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰਾਈਪਰ ਪੋਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 
ਅਸਰ ਦੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ :- 

 ਲੰਬੀ ਿਮਆਰ ਵਾਲੇ  

 ਵਰਿਮਆਨੀ ਿਮਆਰ ਵਾਲੇ 

 ਛੋਟੀ ਿਮਆਰ ਵਾਲੇ  

 ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਿਮਆਰ ਵਾਲੇ  

 
ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਦੇ ਨ�ਮ  

 ਨĂ ਮਬੂਟਲ (Nembutal) 
 ਸੇਕੋਨਲ (Seconal)  
 ਫੀਨĄ ਬਾਰਬੀਟਲ (Phenobarbital) 

 
1.ਨĂ ਮਬੂਟਲ :- ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਵੱਲੋ ਅਿਨੰਦਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਤ ਲਗਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲਗਦੀ।  
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2. ਸੇਕੋਨਲ :- ਇਹ ਵੀ ਿਦਮਾਗ ਦੀਆ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਹੋਲੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾ 
ਦੁਆਰਾ ਨੀਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੋ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਦੋਰੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ  ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 
3 ਫੀਨĄ ਬਾਰਬੀਟਲ :- ਬਾਜਾਰ ਿਵੱਚ ਸਲਫੋਟੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੱਜੋ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਿਫਟ ਜ� ਦੋਰੇ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਜ਼� ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਉਨ� ਾ ਮਰੀਜ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� ਨੰੂ ਅਿਨੰਦਰ ੇਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋ 
ਪਿਹਲ� ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।    

 
ਕੱੁਝ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ  

• sodium thiopental (Pentothal)(U) 

• secobarbital (Seconal)(S) 

• pentobarbital (Nembutal)(S) 

• amobarbital (Amytal)(I) 

• phenobarbital (Luminal)(L) 

• mephobarbital (Mebaral) (L) 

ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ (withdrawl effects)  
 ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ  

 ਿਦਕਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਿਹਲਣਾ  
 ਸਰੀਰਕ ਮਾਸਵੇਸ਼.ਆਂ ਦੇ ਸੰੁਗੜਨ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰਕ ਹਲਚਲ   

 ਕਮਜੋਰੀ  
 ਉਤੇਜਨਾ  
 ਉਲਟੀਆਂ  

 ਨ�ਦ ਦਾ ਿਹਲਣ�  
 ਹੈਲੂਸੀਨĂ ਸ਼  

 ਕੰਬਣਾ  
 ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ  

 ਦੋਰੇ ਜ� ਿਫੱਟ ਪੈਣਾ  
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ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਡਰੱਗ ਛੱਡਣ ਤੋ ਬਾਅਦ 8- 16 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ15 ਿਦਨ 
ਜ� ਇਸ ਤੋ ਿਜਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮ� ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨĂ  ਡਰੱਗ ਨੰੂ 
ਿਕੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਡੋਜ ਲਈ ਹੈ।  

 
ਬੈਨਜੋਡਾਈਜੀਪੀਨ (benzodiazepine) 
ਬੈਨਜੋਡਾਈਜੀਪੀਨ ਡਰੱਗ ਉਤੇਜਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ , ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਿਰਆ ਂਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਡਰੱਗ ਨੀਦ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਨੰੂ ਆਰਾਮ 
ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

 
ਜਦੋ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤ� ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਿਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ 
ਡਰੱਗ ਦੀ ਚਾਅ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਰੀਬਾਉਡ ਇਫੈਕਟ (REBOUND EFFECT) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। 

 
ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ (Acute phase): - ਇਹ 7 ਤੋ 90 ਿਦਨ� ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  

ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ (Post-acute) :- ਇਹ ਸਮਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
ਪ�ਭਾਵਾ ਜ� ਅਸਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ :- 
ਇਹ ਬੈਜੋਡਾਈਜਾਪੀਨ ਿਰਸੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗਾਬਾ (GABA) ਿਨਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗਾਬਾ ਿਰਸੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ( CHLORIDE ION ) ਦਾ ਆਵਾਸ 
(INFLUX) ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਈਪਰ ਪੌਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (hyperpolarization) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
ਉਦਾਹਰਣ :- 
ਡਾਈਐਜੀਪਮੈ (  DIAZEPAM ) 
ਟ�ਾਈਆਜੋਲਮ ( TRIAZOLAM  ) 
1. ਡਾਈਐਜੀਪੈਮ (ਵੇਲੀਅਮ , ਕਾਮਪੋਮ ): ਵੇਲੀਅਮ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ (WITHDRAWL EFFECTS) 
ਬੈਨਜੋਡਾਈਐਜੀਪੈਮ ਡਰੱਗ ਨਾਲੋ ਿਜਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਵੇਲੀਅਮ ਲੰਬੀ ਿਮਆਰ ਵਾਲਾ 
ਬੈਜੋਡਾਈਐਜੀਪੀਨ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣ�ਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
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2.ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ ( ਐਪਰੇਕਸ, ਜੈਨਐਕਸ) : ਇਹ ਬਨਜੋਡਾਈਐਜੀਪੈਮ ਉਤੇਜਨਾ ਵਕਾਰ, ਡਰ ਦੇ ਦੋਰੇ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਿਸਕ ਵਕਾਰਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 
ਛੋਟੀ ਿਮਆਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਹੈ। ਿਜਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਸਮੇ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

 
3.ਫਲੂਨੀਟ�ਾਜੀਪੈਮ (   Flunitrazepam ) :-  ਇਹ ਇਕ ਨ�ਦ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਰੱਗ 
ਹੈ।  

 ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜ਼ਾਦੀ ਹੈ◌ੇ। 
 ਇਹ ਡਰੱਗ ਉਨ� ਾ ਮਰੀਜ� ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� ਾ ਨੰੂ ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉੁਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ (WITHDRAWL EFFECTS) 
 ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਲੜਾਕਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 ਿਧਆਨ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ , ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਦੇ ਹਨ  
ਅਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਿਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਸਰੀਰ ਦਰਦ , ਮਾਸਪਸ਼ੇੀਆਂ ਦਾ ਆਕੜਨਾ  
 ਨ�ਦ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ  ਆਉਣੀ  
 ਉਤੇਜਨਾ ਅਤ ੇਡਰ ਦੇ ਦੋਰੇ ਪੈਣਾ  
 ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੋਚ, ਿਫਟ ਅਤੇ ਮੌਤ  

 
ਕੀਟਾਮਾਇਨ (  KETAMINE  )  

 ਇਹ ਇੱਕ ਿਦਮਾਗੀ ਨੰੂ ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤ� ਤੋ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 ਕੀਟਾਿਮਨ ਜਾਨਵਰ� ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਾਨਵਰ� ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਬੱਿਚਆ ਅਤੇ ਬਜੂਰਗ� ਲਈ 
ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ  

 
ਅਫੀਮ (OPIUM): - 
ਅਫੀਮ ਪੋਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੂਟ ੇਤੋ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਦੀ ਤਰ� ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ 
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ਅਫੀਮ ਤੋ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ :- 
 ਅਫੀਮ  

 ਹੈਰੋਈਨ  

 ਮਾਰਫੀਨ  

 ਕੋਡੀਨ  

ਅਫੀਮ ਅਲਕਾਲਾਇਡ ਹੋਰ ਕਈ ਨ�ਵ� ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜ�ਦੇ ਹਨĂ  ਿਜਵੇ ਿਕ :- ਸਮੈਕ , ਚੀਵਾ , ਪੋਪੀ, ਫੱੁਲ 
ਹੋਜਲ, ਮਾਰਫ , ਐਚ (H )  
 
ਜੀ.ਐਚ.ਬੀ ( ਗਾਮ� ਹਾਈਡੋਕਸੀ ਿਬਉਆਈਿਰਕ ਐਿਸਡ ) 

 ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਧ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜੋ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
 ਇਹ ਇਕ ਸਾਫ ਰੰਗ ਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਮਕੀਨ ਸੁਆਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 

ਜ� ਿਸਰਪ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਿਵੰਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੋਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  

 
 ਜੀ ਐਚ.ਬੀ ਨੰੂ ਡੋਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ   

 
ਆਕਸੀਕਾਨਿਟੰਨ (OXYCONTIN) 
1.ਆਕਸੀਕਾਨਿਟੰਨ ਨੰੂ ਅਫੀਮ ਤੋ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

2.ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਦ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

3.ਇਹ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤ� ਕ�ਸਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨੰੂ 
ਘਟਾਇਆ ਜ� ਸਕੇ। 

 
ਸੁਝਾਵੇ ਸਵਾਲ : 
1. ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ? 
2.ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ (  withdrawl symptoms ) ਕੀ ਹਨ ?  
3.ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?  
4.ਬਾਰਬੀਚੂਰੇਟ ਦੇ ਵਕਫਾ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?  
5.ਜੀ.ਐਚ.ਬੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਕੀ ਹਨ?  
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.ਏ./ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 

(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
 

ਪਾਠ ਨੰ: 2.1            Translated By: Jaswinder Singh 

 

 ਇੰਨਹੇਲ�ਟ (INHALANTS ) 

ਸਾਰਨੀ : 
 ©ਬਦਾਵਲੀ 
 ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 
 ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਇੰਨĂ  ਮ©ਹੂਰ ਿਕ� ਹਨ? 
 ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (pharmokinetics)  
 ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੇ ਅਸਰ 

 ਸਿਹਣ©ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ਾ ਅਸਰ 

 

©ਬਦਾਵਲੀ : 
1. ਨਸਵਾਰ ਲੈਣਾ (sniffing) :- ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਜ� ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਾ©ਪ� ਨੰੂ ਖੱੁਲ�ੇ  ਭ�ਡੇ ਿਵੱਚ�◌ਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀ 
ਸੰੁਘਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਸਨੀਿਫੰਗ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
2. Huffing  :- ਿਕਸੇ ਡਰੱਗ ਜ� ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ �ਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ� ਨੰੂ ਨੱਕ ਰਾਹੀ ਸੰੁਘਣ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਹੱਿਫੰਗ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
3.ਬੈਿਗੰਗ (   Bagging ) :- ਦਵਾਈ ਜ� ਡਰੱਗ ਇਕ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜ� ਬਸਤੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਅਤੇ 
ਿਸਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਡਰੱਗ ਜ� ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ� ਨੰੂ ਨੱਕ ਰਾਹੀ ਸੰੁਘਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਬੈਿਗੰਗ 
ਿਕਹਾ ਜ�ਦੇ ਹੈ।  
 
ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੀਆ ਿਕਸਮ�  :- 
1. ਸੋਲਵ�ਟ (   Solvent  ):- ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਘੌਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ�◌ਂ◌ਂ 
ਿਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ , ਥੀਨਰ , ਆਿਦ । 
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2.ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ  (Anesthetic   ): ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜ� ਕੈਮੀਕਲ ਿਜਵੇ ਿਕ ਕਲੋਰੋਫ਼ਾਰਮ  
3.ਨਾਈਟਰਾਈਟ (Nitrite) : ਕੈਮੀਕਲ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ  NO2 ਗਰੱੁਪ ਹੋਵੇ । 
 
1. ਸੋਲਵ�ਟ : ਸੋਲਵ�ਟ ਕਈ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ । ਇਨ� � ਿਵੱਚੋ ਕਈ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੀ 
ਵਰਤਦੇ ਹ� ਿਜਵੇ ਿਕ 

ਿਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥ 

ਗ�ਦ , ਰਬੜ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗ�ਦ , ਚਮੜਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗ�ਦ ਆਿਦ। 

ਵਾਸ਼ਪ ਸਪ�ੇ ਪ�ਟ , ਵਾਲ� ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪ�ੇ , ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਫਉਮ , ਿਡਉ 
ਆਿਦ । 

ਘੋਲਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਤੇ 
ਗੈਸ� 

ਪਾਿਲ© ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ, ਪ�ਟ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥੀਨਰ , ਿਚੱਟਾ 
ਫਲੂਅਡ , ਮਾਰਕਰ , ਟੋਲੂਈਨ , ਲਾਈਟਰ ਦਾ ਤਰਲ ਆਿਦ, 

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਤਰਲ 

ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲ, ਦਾਗ਼ ਿਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ 
ਆਿਦ। 

ਭੋਜਨ ਸਮਗਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪ�ੇ , ਦੱੁਧ ਦੇ ਫ�ਟੀ ਹੋਈ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕੇ 
�ਪਰ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਆਿਦ। 

2.ਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ:- ਉਹ ਤਰਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਬੇਹੋ© ਜ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰ 
ਦੇਣ ਉਹਨਾ ਨੰੂ ਐਨĂ ਸਥੈਿਟਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਐਕੇਸਥੈਿਟਕ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਥਰ (Ether  ) , ਕਲੋਰੋਫ਼ਾਰਮ ,  

ਆਈਸੋਫਲੋਰੇਨ (Isofluorane) 
3. ਨਾਈਟਰਾਈਟ (nitrite) :- ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ No2 ਗਰੱੁਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੰੂ 
ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਸੋਡੀਅਮ 
ਨਾਈਟਰਾਈਟ 

ਮੀਟ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਾਈਨ 
ਨਾਈਟਰਾਈਟ 

ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਖੂੰ ਨ ਦੀਆ ਧਮਣੀਆ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। ਿਜਵ�◌ਂ ਅਨਜਾਈਨਾ ਦੌਰਾਨ 
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ਿਬਉਟਾਈਲ 
ਨਾਈਟਰਾਈਟ 

ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਦੇ ਹੈ{ਡ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਪ�ਿਸੱਧ ਿਕ� ਹਨ ? 
ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ� �◌ਂ◌ਂ◌ ਂਨੰੂ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ , ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ©ਾਿਮਲ ਹਨ, ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਨ ਹਨ : 
 

 ਇਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। 
 ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
 ਇਨ� ਾ ਨੰੂ ਮਾਤ� ਿਪਤਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋ ਛੁਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਿਜਵੇ ਿਕ ਪਰਮਾਨĆ ਟ 

ਮਾਰਕਰ, ਜ� ਿਚੱਟਾ ਫਲੂਅਡ । 
ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਸਰ 

ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ :- 
ਨੱਕ ਰਾਹੀ:- ਿਸੱਧਾ ਸੰੁਘ ਕੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਜ� ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ। 
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਟੱੁਟਣਾ:- ਿਜਗਰ ( Liver  ) ਿਵੱਚ ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰ©� ਿਵੱਚ ਟੱੁਟ ਜ�ਦੇ ਹਨ 
ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ (Metabolite    ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।  
 
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ( Distribution  ) :  ਕੁਝ ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੇ ਅੰ© ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ�◌ਂ ਿਨਕਲ 
ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅੰ© ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ਼਼◌਼◌਼◌਼◌਼◌◌਼਼◌਼ ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਿਦਮਾਗ �ਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।  
 

ਹਾਲਫ ਲਾਈਫ਼਼◌਼◌਼ ( Half Life  )  : ਇਹ ਡਰੱਗ ਜ� ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਜਦ�◌ਂ◌ਂ◌ਂ ਦਵਾਈ ਜ� ਡਰੱਗ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ� ਦਾ ਅੱਧ ਰਿਹ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮ�◌ਂ ਨੰੂ 
ਹਾਲਫ ਲਾਈਫ  (Half Life) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੀ ਹਾਲਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮ� ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੀ ਹਾਲਫ ਲਾਈਫ 1-5 ਿਮੰਟ ਤਕ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦਾ ਅਸਰ 
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 ਅਿਜਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਸਮਾ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
 ਨਰਵ ਸੈ{ਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰਤ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
 ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮ� ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਰਵ ਸੈ{ਲ ( nerve cell  ) ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪਰਤ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਾਈਿਲਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।) ਉਹ ਟੱੁਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਵ ਸੈ{ਲ ਕੋਈ ਵੀ 
ਸੰਦੇ© ਦੂਸਰੇ ਨਰਵ ਸੈ{ਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 
ਨਾਈਟ�ਸ ਆਕਸਾਈਡ (  Nitrous Oxide  )  
ਪ�ਭਾਵ:- 

 ਇਨ� ਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 1ਿਮੰਟ ਜ� ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵਾਰ 
ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਮੋਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ©ਕਤੀ ਘਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਨਾਇਟ�ਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਿਦਮਾਗ ਇੱਕ ਸੁਪਨĂ  ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼� ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹ�। 

ਸੋਲਵ�ਟ ( Solvent  ) : 
  

ਅਸਰ ਜਾ ਪ�ਭਾਵ:- 
 ਇਨ� ਾ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 ਯੂਫੋਰੀਆ ( ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ), ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹੈਲੂਸੀਨĂ ਸ਼ਨ 

ਆਿਦ ਪ�ਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 ਸੋਲਵ�ਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨ©ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਜਗਰ (Liver) ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ (  CNS ) ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ ।  
 
ਪੋਪਰ ( ਕਲੱਬ ਡਰੱਗ ) 
ਪ�ਭਾਵ: 
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 ਇਨ� � ਦਾ ਸਰੀਰ �ਪਰ ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 1 ਤੋ 2 ਿਮੰਟ ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ 
©ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਮਾਸਪ©ੇੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਪਹੰੁਚਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਦਲ ਿਵੱਚੋ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ�ਭੂਰ ਖ਼ੂਨ ਿਦਮਾਗ ਤੱਕ 
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਰ© ( 
RUSH) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 
ਅਿਜਹੇ ਡਰੱਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ: 

 ਯੂਫੋਰੀਆ 

 ਿਸਰ ਦਾ ਹਲਕਾਪਣ 

 ਨ�ਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
 ©ਰਾਬੀ ਿਜਹਾ ਲੱਗਣਾ 
 ਿਸਰ ਘੰੁਮਣਾ 
 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲੱਗਣਾ 
 ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ 

ਹੋਰ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਅਸਰ ਜਾ ਪ�ਭਾਵ: 
 ਸਾਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 
 ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਣਾ 
 ਿਦ©ਾਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਨ� ਲੱਗਣਾ ( Disorientation ) 

 
ਅਿਜਹੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:- 

 ਸਾਹ ਘੱਟ ਆਉਣਾ (Suffocation) : ਉਲਟੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਿਕ 
ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਹੋ©. ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।  

 ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ (Asphyxia):- ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ 
ਜ� ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੰੂ ਿਸਰ 
�ਪਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਿਜਹਾ (Inhalant) ਨ©ਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ।  
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ਅਚਾਨਕ ਨਸਵਾਰ ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਮੌਤ (Sudden Sniffing Death) :  
ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਸਮ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਡਰੱਗ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਸੰੁਘਦਾ ਹੈ 
ਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੇ ਸਰੀਰ �ਪਰ ਪ�ਭਾਵ :- 
1.ਖ਼ੂਨ : ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ� ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 
ਦੀ 

ਸਮਤਾ ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
2.ਫੇਫੜੇ :ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
3.ਿਦਲ: ਨਸਵਾਰ ਲੈਣ ਸਮੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
4.ਿਜਗਰ: ਪ�ਟ ਆਿਦ ਦੇ ਵਾ©ਪ ਿਜਗਰ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
5.ਿਕਡਨੀ: ਟੋਲੂਈਨ ਕਾਰਨ ਿਕਡਨੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਕਡਨੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਿਵੱਚ 
ਐਿਸਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਡਨੀ ਿਵੱਚ ਪਥਰੀ ਬਣਨ ਲਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 



phHJ/H$phHphHJ/H$phH;hHJ/H$phHekw (;w?;No d{ik)             64 Paper- DAPMP 

 

Possible Long Term Effects of Prolonged Inhalant Abuse

- Depressed CNS Function

- Impaired Motor Coordination

- Loss/Impaired Vision

- Reduced Lung Function

- Hearing Loss

- Liver Damage

- Reduced Kidney Function

- Decreased Sensory Capacity

- Heart Damage

- Neuronal Myelin Sheath 
Damage

- Muscle Tremor

- Numbness in extremities

- Slurred Speech

- Memory Loss

- Decreased Sensory 

Capacity

Note:  Neurological Deficits appear to be reversible with time and appropriate 

medical/rehabilitative services.

Tolerance and Withdrawal Symptoms

• Tremors

• Irritability

• Insomnia

• Delirium

• Tingling Sensations

• Seizures

• Muscle Cramps

• Anxiety

Physical withdrawal may arise a few hours to a few days 

after inhalant use.
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ਸੁਝ�ਵੇ ਸਵਾਲ :- 
 

1. ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਕੀ ਹਨ ? 
2. ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੱਸੋ ? 
3. ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੇ ਿਨਰਿਵਘਨਤਾ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੱਸੋ। 
4. ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ । 
5. ਇੰਨਹੇਲ�ਟ ਨੰੂ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ । 
 
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
1.   Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    
2. ਮੋਦੀ ਈ©ਵਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ©ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾ©ਨ 

3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾ©ਨ ਿਵੱਚ ਸੋ©ਲ ਸਮੱਿਸਆ, ਜੈਪੁਰ 
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4. 2003 , ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ©ਨਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵ,ੇ ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ 
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

5. ਿਵ©ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

6. ਿਵ©ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

7. ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤੋ, ਸੋ©ਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ 
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ਪਾਠ ਨੰ: 2.2            Translated By: Jaswinder Singh 

 

ਸਟੀਰਾਇਡ (STEROIDS) 

ਸਾਰਨੀ : 
 ਸਟੀਰਾਇਡ 

 ਉਸਾਰੂ ਸਟੀਰਾਇਡ ( ANABOLIC STEROIDS ) 

 ਡੰਿਪੰਗ ਉਸਾਰੂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਸੂਚੀ 
 ਉਪਲਬਧ ਰੂਪ 

 ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤ ੋ

 ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ 

 ਸਿਹਣ©ੀਲਤਾ / ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ 

 ਸੁਝਾਵ� ਸਵਾਲ 

 ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
 
ਸਟੀਰਾਇਡ : ਇਸ ਰਸਾਇਿਣਕ ਤੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਣੂਆਂ 
ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ 4 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਿਰੰਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ( ਿਤੰਨ 6 ਮ�ਬਰੀ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਪੰਜ ਮ�ਬਰੀ ) ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਰਮੋਨ , ਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਆ�ਦੇ ਹਨ। 
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ਸਟੀਰਾਇਡ ਆਮ ਤੋਰ ਦੇ ਸੋਜ਼© ਅਤੇ ਜਲਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ 
ਤੋਰ ਤੇ ਪ�ੇਡਨੀਸੋਨ (   prednisone   ) ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਨ (  cortisone   ) । 
 
ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਿਵੱਚ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ (  vitamin D   ),  ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ 
ਿਜਵ�◌ਂ◌ਂ◌ਂ ਿਕ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ (  testosterone    ) ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਡੀਐਲ (  estradiol )  
 

 ਉਸਾਰੂ ਸਟੀਰਾਇਡ ( Anabolic Steroids )   
ਉਸਾਰੂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਉਹ ਸਟੀਰਾਇਡ ਐਨਡਰੋਜਨ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਰੋਜਨ ( ਿਜਵੇ ਿਕ 
ਟੇਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ) ਅਤੇ ਿਸੰਥੇਿਟਕ ਪਦਾਰਥ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ ਟਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਵਰਗੇ ਲਗਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। 

 
     

 
 

 ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਮਨੱੁਖ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇ ਿਕ ਆਵਾਜ਼ 
ਦੀ ਗ�ੰ ਥੀ ਦਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ �ਪਰ ਵਾਲ� ਦਾ �ਗਣਾ ਆਿਦ । 
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 ਅਿਜਹੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਉਸਾਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਨਾਮ ਤੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਸੈ{ਲ� ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੀਰਾਇਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈ{ਲ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 
ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਮਾਸਪੇ©ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੰਕਾਲ ਜ� ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ (skeletal muscles) 

 
 ਜਦ� ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਟੀਰਾਇਡ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਸਪ©ੇੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪ©ੇੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 
 ਉਸਾਰੂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਖੇਡ� , ਰੇਸ�, ਬਾਡੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ 

ਖੇਡ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

    
 
   
 
 
ਡੰਿਪੰਗ:- ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਡੰਿਪੰਗ ਿਕਹਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵ� ਨĂ  ਅਿਜਹੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਪ�ਯੋਗ ਨੰੂ ਬੈਨ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ� ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਖੇਡ� ਿਵੱਚ ਇਨ� � ਡਰੱਗ ਜ� 
ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
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ਉਸਾਰੂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਸੂਚੀ:- 
  Testosterone undecanoate  

 Testosterone enanthate  

 Testosterone cypionate  

 Testosterone propionatenandrolone  

 Nandrolone decanoate  

 Nandrolone phenylpropionate  

 Stanozolol  

 Methandrostenolone  

 
 
ਉਪਲਬਧ ਰੂਪ:- ਅਿਜਹੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਕੈਿਮਸਟ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨ� ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ 

 ਗੋਲੀਆਂ 

 ਕਰੀਮ� 
 ਟੀਕੇ 

 ਸਿਕਨ ਪੈਚ: ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ। 
ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋ :- ਸਟੀਰਾਇਡ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ 
ਹਨ ਿਜਵ�◌ਂ◌ਂ◌ਂ ਿਕ :- 

 ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ। 
 ਭੱੁਖ ਅਤੇ ਮਾਸਪ©ੇੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ। 
 ਪੁਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ, ਦਾੜ�ੀ, ਮੱੁਛ ਆਿਦ। 
 Hormonal replacement therapy ਉਹਨਾ ਪੁਰ©� ਲਈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਵੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਘੱਟ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 ਕ�ਸਰ , ਏਡਜ਼ ਆਿਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ :- 
 ਿਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਲੱਛਣ ਿਜਵੇ ਿਕ ਿਚੰਤਾ, ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਜੋ© । 
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 ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਿਜਵੇ ਿਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ  ਬਣ ਜਾਣਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ 
ਸਰੀਰਕ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈਣ ਤੇ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 

 ਗੁਰਦੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

 ਿਜਗਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

 ਮਰਦ ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਜਹੇ ਲੱਛਣ ਿਦਸਣਾ 
 ਔਰਤ� ਿਵੱਚ ਮਰਦ� ਿਜਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ 

 ਬਲੱਡ ਪ�ੈ©ਰ ਵਧਣਾ 
 ਹਾਈਪਰਲੀਪੀਡੀਮੀਆਂ ( ਮਾੜੇ ਕਾਲੈਸਟਕੋਲ ਦਾ ਵਧਣਾ ) 
 ਿਦਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜਵ�◌ਂ ਿਕ ਖੱਬੇ ਵ�ਟਰੀਕਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ 

ਹੋਣਾ 
 ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

 
  

  
ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ਾ ਲੱਛਣ :- 

 ਮੂਡ ਜ� ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਜਵੇ ਿਕ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਡਰ ਆਿਦ 

 ਥਕਾਵਟ 
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 ਬੇਚੈਨੀ 
 ਭੱੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ 
 ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ 

 
 

ਸੁਝ�ਵੇ ਸਵਾਲ :- 
 ਸਟੀਰਾਇਡ ਕੀ ਹਨ ? ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਹਤ 

 ਡੰਿਪੰਗ ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਿਦਓ 

 ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੱਸੋ 

 ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾ (withdrawal symptoms) ਦੱਸੋ।  
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ਨ©ਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਾਰਨ, ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੂਚਕ 

ਸਾਰਨੀ : 
 ਨ©ਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਰੋਕਥਾਮ 

 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨ©ੇ 

 ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੂਚਕ 

 ਅੱਲ�ੜ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਚੰਨ�  
 ਸਮਾਿਜਕ ਮੁ©ਕਲ� 
 ਨ©ਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

 ਨ©ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 

 ਨ©ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮਗਰੀ 
 ਮੱਧ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਮੱਥੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ 

 ਕਾ�ਸਿਲੰਗ 

 ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ 

 ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਮੁ©ਕਲ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱਠੀਏ? 
 ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
 ਗਰੱੁਪ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ 

 ਗਰੱੁਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ (group counseling) ਗਰੱੁਪ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਗਰੱੁਪ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨੀ 
ਿਚਿਕਤਸਾ ਜਾ ਇਲਾਜ  

 ਗਰੱੁਪ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ 

 ਸੁਝਾਵੇ ਸਵਾਲ 

 ਸੁਝਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� 
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ਨ©ਾ ਬਦਸਲੂਕੀ:-ਰੋਕਥਾਮ 

ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨ©ੇ:- 
 ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ� ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਿ©ਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਫਸ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 
 ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਿ©ਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਨਿ©ਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪ�ਯੋਗ ਦੀ ਤਰ�� ਵਰਤ 

ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸਰੀਰ �ਪਰ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਤਸੁਕਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਨ©ੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਲ�ਦੀ ਹੈ। 

 ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਦਤ� ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ 
ਕਾਰਨ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਦੇਖਦਾ ਜ� ਉਸ ਤ� ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ 
ਬਣਦਾ ਹੈ। 

 ਨੌਜਵਾਨ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ©ਰਾਬ ਜ� ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੂਸਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿ©ਆਂ ਦੇ 
ਜੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਨ©ਾ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿ©ਆਂ ਪ�ਤੀ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ� ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿ©ਆਂ 
ਵੱਲ�  ਵਧਦੇ ਹੀ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਿਮੱਤਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 

 
ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੂਚਕ 

ਸਰੀਰਕ 

 ਥਕਾਵਟ 

 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿ©ਕਾਇਤ 

 ਲਾਲ ਅੱਖ� 
 ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਖੰਘ 
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 ਅਸਿਥਰ ਭੱੁਖ 

 
    
 
 

 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

 ©ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
 ਅਚਾਨਕ ਮੂੜ� ਬਦਲਣਾ 
 ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ 

 ਗੈਰ ਿਜੰਮੇਵਾਰਾ ਿਵਵਹਾਰ 

 ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ 
 ਮਾੜਾ ਿਨਰਨਾ 
 ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ 

 ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ 
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 

 ਘੱਟ ਿਦਲਚਸਪੀ 
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 ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ 

 ਅੰਕ ਘਟਣਾ 
 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ 
 ਕੰਮਚੋਰੀ  
 ਅਨੁ©ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 

 ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ 
 ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ 

 ਿਨਯਮ ਤੋੜਨਾ 
 ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਵੱਖ ਰਿਹਣਾ 
 ਗੱਲ� ਲੁਕਾਉਣਾ 

ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
 ਨਵ� ਦੋਸਤ ਜੋ ਮਾੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ,ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਕੰਮ� ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ 

ਹੋਣ 

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� 
 ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ 
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ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਜੇਕਰ ਅਸ� ਨ©ਾਖੋਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਜ� ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਨੰੂ ਨ©ਾਖਰੋੀ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਤ� 
ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 
ਮਨੱੁਖ ਿਵੱਚ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ।ਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਿਮਲ ਕੇ ਿਮਲੇ  ਨੰੂ 
ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
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ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਤੰਨ ਗਰੱੁਪ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ:- 
1. ਜੈਨă ਿਟਕ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਕਾਰਨ 

2. ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਨ 

3. ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰਨ 

 
1.  ਜੈਨĂ ਿਟਕ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਕਾਰਨ:- 
ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਜੈਨĂ ਿਟਕ ਰੁਝਾਨ,ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਜ� ©ਖ਼ਸੀਅਤ ਿਵਕਾਰ,ਮੈਡੀਕਲ ਿਵਕਾਰ, 
ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ,ਨ�ਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ,ਐਟਂੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ,ਸਟੀਰਾਈਡ ਜ� ਹੋਰ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ। 
ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਜੀਨ(ਿਜਵ� ਿਕ ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਿਰਸੈਪਟਰ) ਵੀ ਨ©ਾਖੋਰੀ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
2. ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਨ:- 
ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤ� ਿਬਨ� 
ਨ©ਾਖੋਰੀ ਕਈ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਾਰਨ� ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਿਜਵ� ਿਕ 

 
 ਮਾੜੀ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਦ� ਇਨਸਾਨ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ 

ਜ� ਮੂੜ� ਿਵਕਾਰ ਦਾ ਿ©ਕਾਰ ਹੋਵੇ 

 ਦੋਸਤ� ਿਮੱਤਰ� ਦੀ ਘਾਟ,ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰਥ 

 ਮਾੜੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਸਬੰਧ ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾੜਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ,ਮ� ਿਪਉ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ 
ਆਿਦ 

 ਤਣਾਅ ਸ�ਭਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨ� ਹੋਣਾ 
 ਮਾੜਾ ਟੀਚਾ ਸੈ{ਟ ਕਰਨਾ। 
 ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਜ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 

ਮੌਤ,ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜ� ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਿਬਮਾਰੀ 
 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ,ਨਕਾਰਾਤਿਮਕ ਬੋਸ,ਮਾੜੇ ਸਿਹਕਰਮੀ,ਔਰਤ� ਦੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜ 

ਛਾੜ ਆਿਦ 

 ਕੁਝ ©ਖ਼ਸੀਅਤ� ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ। 
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 ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਸ� ਸਬੰਧੀ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਤ� 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਣ। 
 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਨੰੂ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲ� ਦੇ ਹਨ। 

 
 

 
 

ਨ©ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮਗਰੀ 
 ਉਦਾਹਰਨ ਭਰਪੂਰ ਿਸੱਿਖਆ 

 ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਭਾਵ 

 ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ 

 ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ 
 ਰੱਿਖਅਕ ਕਾਰਨ 

 ਇਨਕਾਰੀ ਹੁਨਰ 



phHJ/H$phHphHJ/H$phH;hHJ/H$phHekw (;w?;No d{ik)             81 Paper- DAPMP 

 

ਅਿਜਹੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ�� ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਪ�ੀ 
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਿਜਵ� ਿਕ 

 ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ 
 ਮਾੜੇ ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ 

 ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁ©ਕਲ� 
ਮੱੁਢਲੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੱੁਖ ਟੀਚਾ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-
ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਅਿਜਹੇ 
ਕਾਰਨ� �ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਿਜਵ� ਿਕ:-ਜਲਦੀ ਗ਼ੱੁਸਾ ਆਉਣਾ,ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ 
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ। 
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹੁਨਰ� ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਸਵੈ ਕੰਟਰੋਲ 

 ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
 ਸੰਚਾਰ(ਗੱਲਬਾਤ) 
 ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ 

 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਿਹਯੋਗ 

ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ 
ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਪੰੁਨਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।ਿਜਵ� ਿਕ:- 

 ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਿਹਯੋਗ 

 ਸੰਚਾਰ ਪਰਸਪਰ ਹੁਨਰ: 
 ਿਪਆਰੇ ਿਰ©ਤੇ 

 ਸਵੈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਸਦੜਤਾ 
 ਭਾਵਨਾਤਿਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ 

 ਸੈਕਸ ਿਸੱਿਖਆ 

 
ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਨ©ਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੁਨਰ(ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗਰੱੁਪ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਰਾਹ�) 
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 ਨ©ੇ ਿਵਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 
 ਨ©ੇ ਿਵਰੱੁਧ ਿਨ{ਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 
 ਸੈਕਸ ਿਸੱਿਖਆ 

 
ਨ©ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸਲਾਹ ( Counseling ) 
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ।ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁ©ਕਲ� ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁ©ਿਕਲ ਦਾ ਆਪ ਹੀ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। 
 
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਕੀ ਨਹ� ਹੈ? 
 

 ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ। 
 ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੂਿਜਆਂ◌ਂ◌ਂ ਦੀਆਂ ਮੁ©ਕਲ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਮੁ©ਿਕਲ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 ਕਾ�ਸਿਲੰਗ  ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱੁਕਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਦੂਿਜਆ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹ� ਹੈ।ਬਲਿਕ ਦੂਿਜਆ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈਣ ਦੇ 

ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
 
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕ� ਹੈ? 
ਸਮਾਜ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵ� 
ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਭੰਨਤਾਵ� ਹਨ। ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ�:- 

 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 

 ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਹੈ। 
 ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਘਰ,ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। 
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 ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
ਸਲਾਹ/ਸੁਣਨ ਰਣਨੀਤੀ (Counseling / listening strategies) 

 ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ 
 ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਅਤ ੇ©�ਤੀ ਰੱਖ ੋ

 ਸੰਖੇਪ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਪ©ਟੀਕਰਨ ਲਵੋ 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੁਹਰਾਓ 

 ਸਪ©ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ 

 ਜਦ� ©ੱਕ ਹੋਵੇ,ਭਾਵਨਾਵ� ਸਮਝੋ 

 ਉਦਾਹਰਨ ਪੱੁਛ ਕੇ ਗੱਲ ਸਪ©ਟ ਕਰ ਲਵੋ 

 
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ 

1. ਮੱੁਢਲਾ ਪੜਾਅ:- ਿਰ©ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਸ�ਝ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 
ਪਿਹਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹ ਸਕੇ। 
 
2.ਪ�ਗਟਾਵੀ ਪੜਾਅ:-ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 
ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ:- ਸੁਣਨ ਦੀ ©ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛੁਪੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਪੜਤਾਲਵ� ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ। 
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਨ,ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਨਰ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ,ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ©ਾਮਲ 
ਹਨ। 
 
3. ਏਕੀਕਿਰਤ ਸਮਝ (Integrative Understanding) 
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ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਣਤਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸੈ{ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 
ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲ� ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ 
ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ:- ਟੀਚਾ ਿਮਥਣ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਭੂਤੀ। 
 
4. ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ:- 
ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਐਕ©ਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ। 
ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ:- ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ। 
 
5. ਸੂਝ ਦਾ ਜ©ਨ:-( Celebrating the insight ) ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਅੱਪ 

ਨਵ� ਹੱਲ ਦੀ ਪ©ੁਟੀ ਕਰਨਾ,ਉਸ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ©ੈਲੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ। 
 ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼© ਹੈ ਤ� ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਇਕਦਮ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਲੋੜ�ਦੇ ਹੁਨਰ:- ਲਗਾਓ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ 

 
ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਿਧਆਨ ਲਾਉਣਾ(Meditation  ) 
 ਸੰਵੇਦਨ ਹੀਣਤਾ(  Desensitization ) 
 ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ 
 ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ 
 ਸੰਤੁਿਲਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ 

 ਮਾਸ ਪ©ੇੀਆਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਦਓ 

 ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ 
 
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
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 ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ। 
 ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਹੌਲ ਇਸ ਤਰ�� ਬਣਾਓਣਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਸਕਣ। 
 ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਨ� ਬਣਾਉ 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਾਉਣਾ 
 ਵੱਿਡਆਂ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ੋ

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ 
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੇ ਟੀਚੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ 

 
ਸੁਝਾਵੇ ਸੁਆਲ 

1. ਪਦਾਰਥ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀ ਹੈ, 
2. ਨ©ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ 

3. ਨ©ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ 

4. ਨ©ਾਖੋਰੀ ਤ� ਿਕਵ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

5. ਅਿਧਆਪਕ,ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦਾ ਨ©ਾਖਰੋੀ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। 
6. ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨ©ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
 
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ�/ਪੁਸਤਕ� 
 
1.   Kapoor.T (1985 ) ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਐਪੀਡੈਿਮਕ ਿਨਊ ਿਦੱਲੀ ਿਮੱਤਲ    
2. ਮੋਦੀ ਈ©ਵਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ©ਾਿਲਨੀ ( 1997 ) ਡਰੱਗਜ਼ ਅਮਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ , ਜੈਪੁਰ ਰਾਵਤ 
ਪ�ਕਾ©ਨ 

3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾ©ਨ ਿਵੱਚ ਸੋ©ਲ ਸਮੱਿਸਆ, ਜੈਪੁਰ 

4. 2003 , ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ©ਨਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵ,ੇ ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ 
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 
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5. ਿਵ©ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

6. ਿਵ©ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ+ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

7. ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤੋ, ਸੋ©ਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ 
2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8. ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho tropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 )। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ)               Paper- DAPMP 

(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



phHJ/H$phHphHJ/H$phH;hHJ/H$phHekw (;w?;No d{ik)             87 Paper- DAPMP 

 

ਪਾਠ ਨੰ: 2.4            Translated By: Jaswinder Singh 

 

ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

 ਸਮਗਰੀ 
 ਨ©ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� 
 ਿਵ©ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਰਭਾ©ਾ 
 ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧ�ਤ 

 ਖ਼ਾਿਹ© ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਲਾਈ ਪਹੰੁਚ 

 ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 

 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਭੰਨ ਸਕੀਮ� ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ 

 ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

 Psychotropic ਨ©ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਕ�ਦਰ ਿਵਚ ਪ�ਯੁਕਤ ਇਲਾਜ 

 ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 

 ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ 

 ਸੁਝਾਈਆਂ ਪੜਤਾ 
 

ਨ©ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤ� - ਨ©ੇ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਿਜਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਮਾਿਜਕ,ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਿਵ©ਵ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (WHO) ਨ©ੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਸੂਲ 

 ਕੋਈ ਇਕ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ◌ਂ ਲਈ ਸਾਰਿਥਕ ਨਹ� ਹੈ। 
 ਇਲਾਜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਿਵਅਕਤੀਆ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
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 ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਥੇ ਸਮ�◌ਂ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕੁ ਹੰਦਾ 
ਹੈ। 

 ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਤੀਰੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕੁ ਭਾਗ ਹਨ। 
 ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ 

ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ। 
 ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਗਿਠਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਤੱਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਿਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੰਦਾ 

ਹੈ।ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੇ। 
 ਇਲਾਜ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ�। 
 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਨ©ੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ /ਏਡਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ� ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ 

ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
 ਨ©ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ 

ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ : 
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨ©ੇ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੱਠਦੀ ਹੈ। 

ਸਪਲਾਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਮੀ - ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਅਦਾਰੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ 
ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ©ਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤੇ ©ਕਤੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ।ਦੇਸ 
ਿਵਚ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

 ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਦੇ© :- ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ 
ਨਿਜੱਠਣਾ ਹੈ।ਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾ ਤੇ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਧਾਿਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 
1. ਪ�ਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 

2. ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ 
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3. ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ 

 
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋ ਰੋਕਥਾਮ :- ਪ�ਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋ ਰੋਕਥਾਮ ਦੋ ਉਪਾਅ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ  
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ,ਸੋਧ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ।ਨ©ੇ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਟੀਚੇ ਹਨ। 
1  ਨ©ੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ©ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਿਵਚ ਰੋਕਣਾ। 
2  ਨ©ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ। 
3 ਮੱਖ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨ©ੇ,ਉਪਾਅ ,ਿਸੱਿਖਆ,ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰਕੇ 
ਸੋਧ ©ਾਿਮਲ     ਹਨ। 

 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਕਾਸ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿਵਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਾਰੂ ©ਕਤੀ 
ਦੇ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ਨ©ੇ ਅਤੇ ©ਰਾਬ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ  ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 
 ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਿਜਵ� ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ 

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਮੱੁਢਲਾ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਰੈਗੂਲਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇ©ਨ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਡਰੱਗ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਨ©ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਰੋਕ। 
 ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ,ਸਮਾਿਜਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ �ਚ, ਜੋਖ਼ਮ ਗਰੱੁਪ ਲਈ ਨ©ੇ ਵਰਤਣ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ 

ਉਪਾਅ ਕਰਨĂ  ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। 
 ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੋ ਨ©ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। 
 ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ, ਿਨ{ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵਕਾਲਤ 

ਜਨਤਕ ਰਾਏ,ਪੁੰ ਜ ਿਸੱਿਖਆ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਆਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਪਟੀ©ਨਰ ਲੋਕ� ਦੀ 
©ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
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 ਨă ਿਤਕ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਸੱਿਖਆ �ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

 ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ , ਖੇਡ ਕਲਾ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਡਰਾਮੇ ਲੋਕ ਨਾਚ , ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਆਿਦ  
(CHN,1995) ਵਰਗੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਨ।  

ਿਸੱਿਖਆਂ:-  ਿਸੱਿਖਆ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨ©ੇ ਦੇ 
ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਤੋ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਿਰਤ ਦੋਵ� ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
psychoactive ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਿਕ ਇਹ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਨਿ©ਆਂ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਨਹ� ਰੋਕਦੀ 
ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਕਿਰਆਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਫ਼ੈਸਲੇ , ਆਲੋਚਨਾ , ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ 
ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਕਥਾਮ :- ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਕਥਾਮ �ਥੇ ਵਰਤੋ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸਮੱਿਸਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਿਜਹੜੇ ਨ©ੇ ਤੋ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਤੱਤ 
ਸਕਰੀਿਨੰਗ , ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ©ਾਿਮਲ ਹਨ। 
ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇ© 

 ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਪਛਾਣ 

 ਨ©ਾ ਛੁਡਾਊ ਰੋਗ� ਦੀ ਸਮਝ 

 ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਸਿਕ�ਤੀ 
 ਨਵ ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

 
ਸਕਰੀਿਨੰਗ :- ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਕਥਾਮ Psychoactive ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ   ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ� 
ਅਣ�ਿਚਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਨਾਲ ©ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਬਹੁਪੱਖੀ 
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ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਵ� ਅਲਕੋਹਲ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਦੱੁਧ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮ�ਵ� 
ਬਲਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ©ਰਾਬ 
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ� ਨੰੂ ©ਰਾਬ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ 
ਿਸਫ਼ਾਰ© ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
ਦਖ਼ਲ  :- ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨ©ੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ 
ਹੈ। ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨ©ੇ ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਮੱਿਸਆ ਲਈ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ©ਾਿਮਲ ਇੱਕ 
ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੈ। 
 
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਤੱਤਾ ਨੰੂ ਨ©ਟ ਕਰਨਾ:- ©ਰਾਬ ਜ� ਡਰੱਗ ਨ©ਾ ਿਕਸੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜ� ਇੱਕ 
ਆ©ਿਰਤ ਜੀਵਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ� ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਤੱਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਿਵੱਚ� ©ਰਾਬ ਅਤੇ 
ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਖੋਜ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ :- ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੰੂ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ©ਾਿਮਲ ਉਪਾਅ ਿਜਵ� ਸਮਾਿਜਕ, 
ਿਵੱਿਦਅਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਲੋਿਜਕ ਵਸੀਲੇ। 
ਪੁਨਰਵਾਸ- ਪੁਨਰਵਾਸ ਨ©ੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਜੀਵਨ ©ੈਲੀ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੇ ©ਰਾਬ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸਾਈਕੋਐਕਿਟਵ ਨ©ੇ 
ਅਤੇ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨ©ੇ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਆਿਦ ਦੇ ਆਮ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵ�◌ਂ:- ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਿਨਯਮਤ ਮਾਤਰਾ ਖਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ©ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੁਨਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਅਸਥਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ , ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਾਿਸਕ  ਮਾਿਸਕ ਕ�ਪ ਸੈ©ਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 
ਕਰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਲੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ , ਇਹ ਸੈ©ਨ ਤੇ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਜੱਠਣ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲ:- ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁੱ ਟ ਪ�ਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੇਜਾਣ ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਉਹਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜ� ਲੰਬੇ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਆਸਰੇ ਅਤੇ 
ਜੀਿਵਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪ�ੇਿਰਆ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਸਹਾਇਕ 
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾ© ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੇ। ਕਈ ਇੱਕ 
ਿਦਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸ�ਟਰ ਉਸ ਦੀ �ਚ ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ , ਪੀਅਰ ਗਰੱੁਪ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈ{ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕਰੇ। 

 
ਦੋਬਾਰਾ ਰੋਕ :- ਉਸ ਦੀ ਥੈਰੇਿਪਉਟੀਕ ਿਕਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣ ੇ
ਪੀਣ-ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦਖ਼ਲ, ਤੀਬਰ ਦਖ਼ਲ ਜ� ਿਕਸੇ 
ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਜ� ਅਸਥਾਈ ਜ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕ ਸਿਥਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਿਵਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇ । 
ਨ©ੇ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ:- ਨ©ੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ 
ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਨ©ੇ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ 1980 ਿਵੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਰਮਨੀ ਨĂ  ਅਪਣਾਈ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨĂ  ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਛ�ਟੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ 
ਐ{ਚ.ਆਈ.ਵੀ ਸੀ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਗ�ਸਤ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨ©ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ । 2002 ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਐਨ.ਐਸ.ਪੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ 
ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਿਵਵਹਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਟੀਕਾ ਸਾਈਟ :-SIS  ਜ� ਨ©ੇ ਖਪਤ ਕਮਰੇ (DCR) ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹਨ। 
ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਰੀਖਣ ਡਰੱਗ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਨਤਕ ਪਰੇ©ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਤ ੇ
ਡਰੱਗ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਨ©ੇ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।  
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ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਕੀਮ� ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
1 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 

2 ਡਰੱਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸ�ਟਰ 

3 ਇਲਾਜ ਕਮ ਵਸੇਬਾ ਸ�ਟਰ 

4 ◌਼ਵਰਕਪਲੇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

5 ਨ©ਾ ਛਡਾਊ ਕ�ਪਸ 

6 ਨ©ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਫਾਰਮ 

7 ◌਼ਇਨĄ ਵੇਿਟਵ ਦਖ਼ਲ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ 
8 ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ©ਕਤੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

9 ਸਰਵੇਖਣ,ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਿਰਸਰਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਿਵ©ੇ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਤਿਹਤ ਚਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ educative ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜੁਗਤ। 
 ਪੋਸਟਰ , ਫਲੈ© ਕਾਰਡ,flannel,ਉਲਟ ਚਾਰਟ। 
 ਿਕਤਾਬਚ,ੇਬਰੋ©ਰ,ਪਰਚੇ। 
 ਹੋਰਿਡੰਗ, ਪੈਨਲ,ਬੈਨਰ। 
 ਿਕਤਾਬਚ,ੇਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਿਦ। 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ©ਮੂਲੀਅਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

 ਕਾਰਨਰ ਮੀਿਟੰਗ,ਵਰਕ©ਾਪ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 

 ਲੇਖ, ਬਿਹਸ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ,ਡਰਾਮ,ੇਇੱਕ ਐਕਟ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ 

 ਸਟਰੀਟ ਨਾਟਕ, ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਆਿਦ 

ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ:- 
 ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਥਰੈੇਪੀ- ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਯੁਿਨਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈੇ ਹੈ । ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਲਿਪਤ ਕਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-
ਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ©ਕਤੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਨă ਿਤਕ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।ਮਰੀਜ਼ ਦੀ 
ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ।ਉਸ ਨੰੂ ਉਹਨੰੂ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 
ਓੁਸਦੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਨ©ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਿਵਚ 
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ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ  ਉਸ ਨੰੂ ਨੱਸੇ ਦੇ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣਾ। 
ਮਿਹਲਾ ਸਮੂਹ:- Alcohol  ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵ�◌ਂ ਿਵਚ ਔਰਤ�◌ਂ◌ਂ◌ਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ।ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਔਰਤਾ ©ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧੱਬਾ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ 
ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਸਰਫ਼ ਔਰਤਾ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਖੱੁਲ ਕੇ ਦੱਸ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੰੂ discuss ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਔਰਤਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਪਹੰੁਚ ਿਜਵ� ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵ�,ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ 
ਕਲੀਿਨਕ ਅਤੇ ਕਰੈ{ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। 
 
©ਰਾਬ ਅਿਗਆਤ  A1-Anon  ਅਤੇ A1 A Teen :- ©ਰਾਬ ਅਿਗਆਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ 
ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਮ�ਬਰ� ਨĂ  ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  A1-Anon  ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,ਿਰ©ਤੇਦਾਰ� 
ਅਤੇ ©ਰਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਕ©ੋਰ� ਨੰੂ ਵੀ ©ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
©ਰਾਬ ਅਿਗਆਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ©ਰਾਬ ਤੋ ਦੁਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਮੱਿਸਆ ਚੋ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਵ ਿਰਕਵਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਲਾਜ ਕਿਮਊਿਨਟੀ :- ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਚਾਰਲਸ ਨĂ  ਦੂਜੀ ਿਵ©ਵ ਜੰਗ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿਵਧੀ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੀ । ਇਹ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਿਨ{ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇ 
ਤੋਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਰਦ� ਦਾ 
ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਖ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਦੇ© ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਪ©ੇਕ© ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ :- ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਕਸਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪ�ਦਰ©ਨ 
ਨੰੂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 
ਜੋ ©ਰਾਬਾ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨੀ:- ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�◌ਂ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਪ�ੇਰਕ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨੀ :- ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ©ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਿਨ{ਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਿਵਅਕਤੀ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨੀ :- ©ਰਾਬ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ । 
©ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ©ੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਕਦਮ 
ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਗਰੱੁਪ ਥੈਰੇਪੀ :- ਹੰਨĂ  ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ 

ਨ©ੇ ਦੀਆ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਿਵੱਚ� ਕੱਢਣ ਲਈ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ 
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ  ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ । 
ਸਲਾਹ:- Therapist ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼਼ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 
ਬੋਧ ਥੈਰੇਪੀ:-Maladoptine ਸੋਚ ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ©ਰਾਬ ਦੇ 
ਬੁਰੇ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ । ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨ©ੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਸਮਝਾ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਇਲਾਜ 

1. ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ 
2. ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਥੈਰੇਪੀ 
3. ਵੋਕੇ©ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ 
4. ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ 

ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ :- 
1. ਸੁਝਾਅ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (   ) ਨ©ੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ? 
2. ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੱਸੋ ? 
3. ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੀ ਪੱਧਰ ਹਨ? 
4. ਸਮਾਿਜਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਜ� ਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ? 
 
ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ� 
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ਪ�ਕਾ©ਨ 

3. ਆਹੂਜਾ , ਰਾਮ ( 2003) ਭਾਰਤ , ਰਾਵਤ ਪ�ਕਾ©ਨ ਿਵੱਚ ਸੋ©ਲ ਸਮੱਿਸਆ, ਜੈਪੁਰ 

4. 2003 , ©ਰਾਬ ਅਤੇ ਨ©ੇ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਨă ©ਨਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਵ,ੇ ਿਤੱਲੀ ਕਲੀਨੀਕਲ 
Epidemiological ਯੂਿਨਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 

5. ਿਵ©ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 20011 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

6. ਿਵ©ਵ ਡਰੱਗ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 2010 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ©ਟਰ+ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 

7. ਹਹੈਕ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗ ਵਰਤੋ, ਸੋ©ਲ ਜਸਿਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਮਕਤੀ ਕਰਨ ਭਾਰਤ 
2004 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 

8. ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ Psycho tropic ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1985 ( ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 2012 )। 
 
ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ (ਭਾਗ ਪ 
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(ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ) 
 

ਪਾਠ ਨੰ: 2.5            Translated By: Jaswinder Singh 

 

ਨ©ੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 

ਸਮਗਰੀ 
 ਨ©ੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਅਸੂਲ 

 ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ 
 ਨ©ੇ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ� ਦੇ ਨ©ੇ ਲਈ ਦਵਾਇਆ 

 ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ 

 ਸੁਝਾਏ ਨਾਮ 

 
ਦਵਾਈਆਂ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਅਸੂਲ :- 
1. ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� 
2. ਨ©ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਲੱਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ� ਦਾ ਹੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਸਾਿਰਆ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ । 
3. ਅਸਰਦਾਰ ਨ©ਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਵੀ ©ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
4. ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ , ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਸਲਾਹ ਮਾਨਿਸਕ ਤਣਾਅ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 
5. ਇਲਾਜ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
6. ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ �ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਤ� ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 
ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
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7. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਛੂਤ ਦੇ ਰੋਗ ਿਜਵ� ਏਡਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ , ਤਪੇਿਦਕ ( TB ) ਅਤੇ ਨ©ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਰੋਗ� ਦਾ ਟੈ{ਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
8. ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 
ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ 
 

 ਬੋਧ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ 
 ਦਲ ਪ�ਬੰਧਨ 

 Multidimensional ਪਿਰਵਾਰ ਥੈਰੇਪੀ  
 ਪ�ੇਰਕ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ 

 ਪ�ੇਰਕ ਇੰਟਰਿਵਊ 

 
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 

 ਨ©ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਨ©ੇ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਿਵਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 
 Detoxification  ਜੋ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਅੰਗ ,ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ 

ਿਜਗਰ ਰਾਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 
 ਜਦ� ਮਰੀਜ਼਼◌਼ ਨ©ੇ ਲੈਣ ਤੋ ਰੁਕ ਜ�ਦਾ ਹੈ (voluntary) ਜ� ਇੱਛਾ ਨਾਲ  ਤ� ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਕਈ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨ©ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ  
 ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿਵਸ਼ਕਰਨ ਅਗਾ� ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਆਮ ਤੋਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨ©ੇ  ਕਰਨ 

ਲੱਗ ਜ�ਦੇ ਹਨ 

 ਿਵਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਗਪਗ 80% ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 ਕਈ ਨਿ©ਆਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੋਰ ਦੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਨ©ੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 
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ੳਪੀਔਡਜ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ :- ੳਪੀਅੋਡਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨă ਿਤਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹ� 
ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ।ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਇਸੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਕੋਤਟੀਕ  ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇ ਤ� 
ਿਨਰਿਲਪਤ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।  

 
ਮੈਥਾਡੋਨ :- 

 ਮੈਥਾਡੋਨ ਨ©ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਅਸਰਦਾਇਕ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। 
 ਮੈਥਾਡੋਨ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਿਕਿਰਆ ਵਾਲਾ ੳਪੀਅੋਡਜ ਡਰੱਗ ਹੈ। 
 ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਨ©ੀਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। 
 ਮੈਥਾਡੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ੳਪੀਅੋਡਜ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ 

ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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 ਇਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਿਬਨਾ ਿਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਨਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

 
Buprenorphine:- 

 

 ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ੳਪੀਅੋਡਜ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 Buprenorphine ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਦੀ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਹੀ �ਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਨਿ©ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।  
 ਇਕ Buprenorphine  ਟੇਬਲੇਟ 734 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗ�ਾਮ 

1500 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 3000 ਲਗਪਗ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

 ਅਿਜਹੇ Buprenorphine ਅਤੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਨੰੂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਤੋਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੀ 
ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਕੇ ੳਪੀਅੋਡਜ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ�©ਾਸਨ Probuphine ੳਪੀਅੋਡਜ਼ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਹੀ  Buprenorphine ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 Buprenorphine ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੋਰ ਦੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 
 
Naltroxon :-  

 Naltroxon ਇੱਕ ਅਫ਼ੀਮ ਅਨੁਭਵ ©ਕਤੀ ਰੋਕ ਨ©ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਦਵਾਈ 
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ੳਪੀਔਡਜ਼ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 

 ਮੈਥਾਡਨੌ ਅਤੇ ਉਲਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਕ ਸਰਗਰਮ ਨਹ� ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ੳਪੀਅੋਡਜ 
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਹ� ਕਰਦਾ 

 ਡਰੱਗ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਉਹਨੰੂ ਿਰਕਵਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ । 

  
ਤੰਬਾਕੂ :- 

 ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। 
 ਿਚੰਤਾ , ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਣਾ, ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਮੁ©ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ , ਬੇਸਬਰੀ, 

ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ ਗ਼ੱੁਸਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ 
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 ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼਼ ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ , ਕੈਲੋਰੀ ਭਰਪੂਰ 
ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਨ©ੇ ਦੀ ਕੋਿ©© ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ, ਿਨਕੋਟੀਨ ਕਢਵਾਉਣ  ਲੱਛਣ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਿਨਕੋਟੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ Lozonges, Nasal sprays, Transdermal ਪੈਚ ਵਰਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 Bupheropirne ਅਤੇ Varenicline ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੰੂ ©ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।   
 
©ਰਾਬ :- 

 ©ਰਾਬ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 
 ©ਰਾਬ ਇੱਕ ਡੀਪਰੈਸ�ਟ ਹੈ ਿਕਉਿਕ ਇਸਨੰੂ Antianxiety ਏਜੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।  
 ਸ਼ਰਾਬ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਜ� ਨਜ਼ਰ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਮਲਟੀਟਾਸਿਕੰਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 ਿਨਰਿਲਪਤਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ©ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਨਰਿਲਪਤਤਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪ�ੜਾਅ: ਪਿਹਲਾ 

ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਘਬਰਾਹਟ, ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਵਧਣਾ  
ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ  Hallucination,  ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ  Seizures  ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

 ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਨਿ©ਆਂ ਨੰੂ ©ਰਾਬ ਿਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਿਜਵ� Dissufiram, Naltroexone, 
Acamprosate ਅਤੇ Topiramate  ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

 
Disufiram:-  

Disufiram ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਤਨ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ  Acetaldahyde ਬਣਨਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਦ� ਹੈ ਤਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਪ�ਭਾਵ 
ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। Disulfiram ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਿਵੱਚ 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਿਜਕ ਮੌਿਕਆਂ �ਤੇ ©ਰਾਬ ਪ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਲੀਿਨਕ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।  
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Acamprosate 

 Acamprosate ( Camplael ) aminobutyric  ਐਿਸਡ ( ਗਾਬਾ ) ਅਤੇ ਗਲੂਟਾਮੇਟ Neurotransmiter  
ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਲੱਛਣ, ਿਚੰਤਾ , ਬੇਚੈਨੀ, ਅਤੇ Dysphoria  ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
Acamprociate ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਭਰ  ਮਹੀਨĂ  ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਿਤਆ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋ ਨੰੂ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਜ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
Topriamate :-  
Topriamate ਅਵਰੋਧਕ (GABA)  neurotransmission  ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  stimulatory ( 
ਗਲੂਟਾਮੇਟ ) neurotransmission ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਿਵਧੀ ਨਹ� ਹੈ। Topiramate ਵੱਧ 
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਅਜੇ ©ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ FDA ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੰਦ ਲੇਬਲ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
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ਕੈਨਾਿਬਸ  :- 

 ਭੰਗ , ਸੱੁਕੇ ਪੱਤੇ ਬੀਜ , ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ , ਭੰਗ ਦੇ ਫਲ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਾ ਿਮ©ਰਨ ਹੈ। ਜੋ   ਪਿਰਵਾਰ    
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। 

 ਭੰਗ ਨੰੂ ਇੱਕ  Psychoactive  ( ਭਾਵ ਮਨ ਬਦਲ ) ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਲਈ ਮਨĄ ਰੰਜਨ 
ਡਰੱਗ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ।  

 ਹੈਸ/ਹ©ੀ© ( ਗੋਫਰ ਫਾਰਮ )  ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਤੇਲ (ਕਾਲਾ ਤਰਲ ) ਭੰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮ ਹਨ। 
ਫੱੁਲ ਿਸਫ਼ਰ ਪੱਤੇ, ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਮਿਹਲਾ ਪੌਦਾ ਦੇ ਆਕ ਕੈਲਾਿਬਸ ਦੀ ਜੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ 
ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੋਸਧ ਦੇ ਗੋਫਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨੰੂ ਵੀ ਵਰਿਤਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। 

 ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੰੂ             
ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਿਚੰਤਾ/ਿਵਰੋਧੀ ਤਣਾਅ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਤੋਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ 
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

COCAINE 

 ਇਹ ਇੱਕ Erythroxylon coca ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 Coca ethylene ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ  ਮੋਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
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 ਕੋਕਾ ਐਥਲੀਨ ਕੋਕੀਨ , ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹਰੀਲੇ ਿਦਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ। 
 ਸ਼ਰਾਬ/ਕੋਕੀਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਮੌਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਕੋਕੀਨ ਆਮ ਤੋਰ ਤੋ ਪਾਉਡਰ ਦੇ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ snort ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।  
 ਅਮਰੀਕਾ ਐਡ.ਡੀ.ਏ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਡਰੱਗ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਪਰ Disulfiram  ਕੁਝ 

ਮਾਮਿਲਆ ਿਵੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਿਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
 
ਐਮਫਾਇਟਾਮਾਇਨ :- 

 ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਿਵੱਚ ਰਸਾਇਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੋਿਕ ਿਸੰਥੈਿਟਕ 
ਸਟੀਮੂਲੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ 

 ਉਹ ਅਿਸੱਧੇ ਕਾਰਜ  Sympatnomimetic ਨਸ਼ੇ ਿਜਵੇ ਡੋਪਮਾਇਨ ਅਤੇ ਨੌਰਐਡ�ੋਨਲੀਨ ਦੇ ਤੋਰ 
ਤੇ endogenous biogenic ammines ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

 ਐਮਫੈਟਾਮੀਨ ਨੰੂ  therapentically ਮੋਟਾਪਾ ਪਾਰਿਕੰਸਨਾ ਰੋਗ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਵਕਾਰ ਨੰੂ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਐਮਫਾਇਟਾਮਾਈਨ ਇੱਕ ਤਰਲ Methamphetamine ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਨ�ੜੀ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਬ ਅਤੇ ਤਰੰਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

 Methamphetamine ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਨਾਮ ਗਤੀ meth  ਅਤੇ crank  ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 
 Cystallised Methamphetamine ਬਰਫ ਬਲੋਰ ਕੱਚ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।  
 ਿਸਥਾਇਨ Phenidate, Flouxitine  ਅਤੇ Imipramine ਐਮਫੀਟਾਮਾਇਨ  ਨੰੂ abuse ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 
 Methylphenidate : ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰ ਨ�ੜੀ ਐਮਫਾਇਆਮਾਈਨ ਤੋ ਿਨਰਭਰਤਾ ਹੈ। 
 Fluoxetine  ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਨੰੂ ਘੱ◌ੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 Imipramine ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਫਾਇਟਾਮਾਈਨ ਿਨਰਭਰਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

             No Drug Problem is Incurable 
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All one need is Will, Guidance and 

Support  
 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਲਾਜ ਤੋ ਲਾਇਲਾਜ ਰਿਹਤ ਨਹ� ਹੈ। 
ਸਾਿਰਆ ਨੰੂ ਇੱਛਾ , ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਦਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: 
1. ਅਫੀਮ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ:- Methoadone, Bupenomphne, Natroxone 

2. ਤੰਬਾਕੂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ:- Buflronpione, Bupropion 

3. ਸਰਾਬ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ:- Disulfiram, Netrexme, Acamprosate and Topiramate 

4. ਭੰਗ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ:- Busperone, gabapentan, Zoledem 

5. ਕੋਕੇਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ:- Disulhiram 

6. ਅਮਫੀਟਾਿਮਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ:- Methyl-phemdate,Fluoxitene,imipramine 

 

ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ 

 
1. ਨਸ਼ਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਅਸੂਲ� ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦਓ ? 
2. ੳਪੀਅੋਡਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ? 
3. ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੋ ? 
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