


Ce sunt amfetaminele?
5 lucruri de știut despre amfetamine

Amfetaminele fac parte din categoria drogurilor stimulente. Acest tip de substanțe, cu proprietăți psihoactive, supra-activează temporar creierul (cu alte 
cuvinte, stimulează sistemul nervos central). Amfetaminele se găsesc sub formă de pudră �ină de diferite culori, capsule sau pastile care variază în 
dimensiune. Modalitatea de administrare diferă în funcție de tipul amfetaminei, astfel că acestea pot �i înghițite, inhalate (prizate), injectate sau fumate.

Amfetaminele sunt medicamente?
Anumite tipuri de medicamente pe bază de amfetamină sunt prescrise în mod legal de către doctori pentru tratarea Tulburării Hiperkinetice cu De�icit 
de Atenție (ADHD), Tulburării de De�icit de Atenție (ADD), cazurilor extreme de obezitate, a narcolepisiei, a bolii Parkinson și altele. Aceste persoane 
au anumite de�icite la nivelul creierului astfel încât administrarea acestor tipuri de medicamente, sub formă de tablete/pastile, le reglează anumite 
circuite din creier pentru a putea funcționa. Administrarea amfetaminelor sub formă de medicamente se face în urma unei evaluări și prescripții 
medicale: gramajul, puritatea, precum și ritmul și durata administrării se fac sub supravegherea medicului specialist.

Atunci de ce spunem ca amfetamina este ilegala?

Pe lângă amfetaminele sub formă de medicamente, folosite în scop medical și legal, unele tipuri de amfetamine sunt produse în laboratoare 
clandestine și vândute ilegal. Acestea pot conține un mix de droguri, agenți de legătură, cafeină, zahăr și noi substanțe psihoactive (cunoscute ca și 
etnobotanice). Cele mai frecvente tipuri de stimulente ilegale folosite din clasa amfetaminelor sunt metamfetaminele.

Ce este metamfetamina?
Metamfetamina este un drog stimulent ilegal, cu putere adictivă foarte mare, având un efect semni�icativ asupra funcțiilor creierului. Este similară din 
punct de vedere chimic cu amfetamina dar are o potență mai mare: se absoarbe mai repede în organism, are efecte stimulente mai puternice și pe 
perioade mai lungi de timp. Metamfetaminei i se mai spune albastru, cristal (crystal), gheață (ice) sau speed.

Efectele amfetaminei si metamfetaminei.
Pentru unele persoane acest tip de droguri provoacă, imediat după administrare, o stare de alertă, de vigilență și creșterea nivelului de energie, 
însoțite de intensi�icarea bătăilor inimii și creșterea tensiunii arteriale. Consumatorul poate experimenta bună dispoziție, stări de euforie și fericire. Și 
totuși, consumul acestor substanțe este extrem de riscant și pe termen lung poate duce la scădere drastică în greutate, tulburări de somn, comporta-
ment agresiv, confuzie și pierderi de memorie, modi�icări ale structurii și funcției creierului, paranoia, halucinații, anxietate, depresie, psihoză și 
dependență. De aceea este important să �ie căutat și oferit ajutor pentru tratament încă de la primele semne ale abuzului de amfetamină. Persoanele 
care își administrează aceste substanțe prin injectare se expun unui risc crescut de a contacta și boli infecțioase precum HIV și hepatită. 
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