
 

 NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ COCAINE VÀ 
METHAMPHETAMINE  

1. Cocaine và methamphetamine giống nhau như thế nào?  

• Cả hai đều làm cho nghiện.  

• Cả hai được hút, chích hoặc hít vào.  

• Vì cả hai đều là chất kích thích, hiệu quả của cả hai giống nhau.  

 
2. Dùng cocaine hoặc meth có hại cho các em hay không nếu các em chỉ dùng một lần?  

Có. Có những thanh thiếu niên bị chết sau khi dùng chỉ một lần. Dùng chỉ một lần cũng có thể sinh 

ra đột quỵ, làm cho tim ngừng đập và gây ra những cơn hoảng sợ.  

3. Việc gì xảy ra cho những người cứ tiếp tục dùng cocaine hoặc meth?  

Họ có thể bị nghiện. Và những vấn đề sau đây có thể xảy ra:  

• Họ có thể bị thiệt mạng, bị động kinh, đột quỵ hoặc tim ngừng đập.  

• Họ có thể bị ảo giác, lẫn lộn hay bị sợ hãi hoang tưởng.  

• Họ có thể trở nên hung bạo.  

• Họ có thể bỏ ngủ, thiếu dinh dưỡng, trở nên lẫn lộn và bị ảo tưởng ám ảnh (tin vào những  
điều không có thật).  

• Da họ sẽ bị lở (vì gãi, cào) và lớp mô bên trong mũi bị hư hại (vì hít thuốc).  

• Họ bị bệnh thường hơn vì khả năng chống lại bệnh tật bị giảm đi (hệ thống miễn nhiễm bị  
tổn thương).   

 

4. Cocaine và meth có ảnh hưởng đến bộ não hay không?  

Có, nhưng qua những cách khác nhau.  

• Cocaine kích động trung tâm khoái cảm trên não, nhưng cuối cùng làm giảm mức khoái cảm bằng cách 
gây ảnh hưởng lên những hóa chất quan trọng của não.  

• Methamphetamine có thể làm hư các tế bào não làm ra những hóa chất quan trọng.  

 

5. Cocaine và meth giống các loại thuốc bất hợp pháp khác ở những điểm nào?  

Tất cả đều được sản xuất và phân phối bất hợp pháp. Không có quy định, điều kiện nào đòi  

hỏi những loại thuốc này có chứa những gì. Thuốc bất hợp pháp không phải là những gì quảng cáo – các 

loại thuốc này có thể bị pha trộn với những chất thuốc hay hóa chất độc hại khác, như thuốc chuột.  

  


