
 شگیري از سوء مصرف موادپیموضوع: 

  سوءمصرف مواد و داروھا یکی از بزرگترین آسیب ھای اجتماعی و معضالت جوامع معاصر است

سوءمصرف مواد و الکل و سایر مواد غیرقانونی، باعث مشکالت و آسیب ھای اجتماعی دیگری چون دزدی، طالق، خشونت ھای 

  شروع ایدز و ھپاتیت و... می گردد.خانگی، از دست دادن شغل و بی کاری، 

  کشور ما نیز از این بالی اجتماعی و مادرآسیب اجتماعی در امان نیست.

  سوءمصرف مواد و الکل، تاثیر بسیار عظیمی بر اقتصاد خرد و کالن ھر مملکتی می گذارد

الت اعتیاد آور امروزی با ظاھری مخدرھای امروزی  لزوما بسته ھای کوچک کثیف که مخفیانه رد و بدل می شدند نیست، محصو

موجه و فریبنده و در مکان ھایی لوکس و گران قیمت با وعده ھایی وسوسه کننده در قالب کرم و پودربدنسازی، عطر و ادکلن، 

  شکالت و آدامس و ... ارایه می شود.

  اصطالح اعتیاد یا وابستگی به مواد کدام صحیح تر است؟

) اصطالحی علمی نیست و اصطالح addictionاشت به این نتیجه رسید که اصطالح اعتیاد (سازمان جھانی بھد ١٩۶۴در سال 

  .) را جایگزین نمودdrug dependencyوابستگی به مواد (

اساسا برای تعریف جنبه ھای مختلف وابستگی به مواد، از دو مفھوم وابستگی جسمی و وابستگی روانی نیز استفاده می 

  .شود

  پس بنابراين:

وابستگی به مواد به معنی یک بیماری مزمن و عود کننده مغز است که علی رغم عواقب زیان آور، با دو ویژگی جستجوی 

  وسواس گونه مواد و مصرف آن مشخص می شود. 

  وابستگی به مواد را یک بیماری مغزی تعریف می کنند زیرا مواد شیمیمایی مغز، ساختار و عملکرد آن را تغییر می دھد.

  یرات می توانند بلندمدت بوده و به رفتارھای پرخطری که در سوءمصرف کنندگان مواد دیده می شود، منتھی می گردد.تغی

  چرا برخی افراد سوء مصرف و وابستگی دارند، برخی دیگر نه؟

  ی کند.ھمانند سایر بیماری ھا، آسیب پذیری افراد در مقابل وابستگی به مواد نیز از فردی به فردی دیگر تغییر م

اجتماعی در یک فرد بیشتر باشداحتمال سوءمصرف و وابستگی به  –در مجموع ھر چه عوامل خطر فردی، خانوداگی و محیطی 

  مواد بیشتر است

  از طرف دیگر عوامل محافظ احتمال درگیری فرد را کاھش می دھند.

  اختیاری؟آیا ادامه سوءمصرف مواد یا وابستگی به مواد یک رفتار عمدی است یا 

تصمیم گیری برای مصرف مواد در بار اول اکثرااختیاری است، اما پس از مدتی توانایی فرد برای کنترل خود به طور جدی مختل می 

  شود

تصویر برداری مغز این افراد نشان می دھد که در بخش ھایی از مغز این افراد که مربوط به قضاوت، تصمیم گیری، یادگیری و 

  فتار است تغییراتی رخ داده استحافظه و کنترل ر

 این تغییرات بر نحوه عملکرد مغز اثر می گذارد و می تواند رفتار وسواسی و مخرب ناشی از وابستگی به مواد را توجیه کند

  چه باورھای غلطی بین مردم درباره مواد وجود دارد؟

ü با یک بار مصرف مواد، کسی معتاد نمی شود  

ü  مثل شیشه کسی را معتاد نمی کند؟مصرف تفننی مواد صنعتی جدید  

ü !مواد صنعتی مانند شیشه چون مرفین ندارد، پس اعتیاد ھم ندارد  

ü  کپسول ھای خارجی، قرص ھای مارک دار و آمپول ھای بسته بندی شده، مواد مخدر یا محرک نیستند و اعتیاد ایجاد

  نمی کنند

ü فشارخون باال را درمان می کند و تقویت کننده قوای  مواد مخدر مانند تریاک، فرد را جوان نگه می دارد، قندخون و

  جنسی است

ü !باید ھر چیزی را در زندگی یک بار تجربه کرد  



ü  مواد ھمیشه از سوی یک آدم خالف کار با چھره ای خطرناک به من تعارف می شود!(در پیشنھاد مصرف ھر ماده یا دارو

د که ھر کس مصرف آن ھا رابه شما پیشنھاد کند، آگاھانه یا نا بدون تجویز پزشک، به ھیچ کس اعتماد نکنید. باید بدانی

  آگاھانه دشمن شماست)

ü  معتادینی وجود دارند که کارتن خواب و بیچاره نشده اند و حتی برخی از آنان از نظر اقتصادی و اجتماعی جایگاه خوبی

  دارند

ü زه اعتیاد و مادر تمامی مواد ھستند)ھرگز مصرف کنندگان سیگار و الکل معتاد نمی شوند (سیگار و الکل دروا  

ü (ھرگز خود را برای اعتیاد ایمن ندانید)!اعتیاد مختص سنین نوجوانی و جوانی است  

ü صرف الکل استرس را کم می کند و باعث ریلکس شدن می شود  

ü مصرف مواد و الکل خوب، خالص و مرغوب اعتیاد و عوارض ندارد 

  آشنایی با مواد:

  مواد دخانی

  الکل

  مخدرمواد 

  مواد محرک 

  مواد توھم زا

  داروھای روان گردان

  

سوء مصرف مواد به عنوان يكي از مشكل ھاي بھداشتي، درماني و اجتماعي قرن حاضر شناخته شده است. اعتیاد نه تنھا 

 منجر به آسیب ھاي شديد و عمیق جسمي و رواني در فرد معتاد مي شود بلكه آسیب ھاي اجتماعي مانند افزايش طالق،

   بزھكاري و بیكاري را نیز بدنبال دارد .

  عارضه ھاي اجتماعي, اقتصادي و شغلي اعتیاد و سوء مصرف مواد چیست؟       

اعتیاد خسارات بسیاري را بر جامعه و اجتماع تحمیل مي كند و در عملكرد شغلي او دشواري ھاي فراوان پديد مي آورد. اعتیاد   

امعه، بیكاري، غیبت ازكار،كاھش میزان كارآيي, اخراج از كار و بروزحوادث حین كار و ممكن است موجب طرد شدن فرد از ج

رانندگي شود. شیوع ايدز، ھپاتیت, بیماري ھاي مقاربتي, فقر,  بي كاري, افزايش بروز جرم در جامعه ھمچون دزدي، فحشا و 

  قتل از جمله عارضه ھاي  اجتماعي اعتیاد است.

  اد و سوء مصرف مواد چیست؟عارضه ھاي خانوادگي اعتی

مصرف مواد مخدر نه تنھا به فرد مصرف كننده,  بلكه به ھر كس كه با او در تماس باشد نیز آسیب مي رساند. نیاز فرد به مصرف 

مداوم مواد,  موجب بروز مشكل ھاي اقتصادي, كاھش درآمد خانواده,  افزايش ھزينه, نابساماني و ازھم پاشیدگي خانواده, 

و ھم چنین محدود شدن معاشرت سالم خانواده با ديگران  خشـــونت درخانواده (خشونت نسبت به ھمسر و آزار كودكان )طالق، 

  مي شود و تربیت فرزندان را دچار اشكال مي سازد.

  ؟وجود چه رفتارھايي در اعضاي خانواده, نشان دھنده اعتیاد است

ظاھري به اعتیاد افراد پي برد, ولي با ادامه مصرف مواد, رفتارھايي در فرد در ابتداي شروع مصرف, نمي توان از روي مشخصات 

ايجاد مي شود كه ممكن است ما را به اعتیاد او مشكوك كند. دانستن اين نشانه ھا, خانواده ھا را در شناسايي اعتیاد اطرافیان 

كه بھتر است خانواده ھا  مراقبت بیشتري از فرد به ياري مي دھد. ھیچ گاه نبايد با يك عالمت, برچسب اعتیاد به افراد زد، بل

  عمل آورند و پس از ديدن چند مورد از نشانه ھاي جسماني ورفتاري، موضوع را با پزشك مركز بھداشتي درماني در میان بگذارند.

  نشانه ھاي جسماني و رفتاري مصرف موادمخدر چیست؟

  الف: نشانه ھاي جسمي:

  ر تزريق بر دست ھااثرسوختگي در انگشتان، اث-١

  بي اشتھايي و بي نظمي در غذا.-٢

  حالت خواب آلودگي و خواب دير ھنگام.-٣



  شكايت ھاي فراوان جسمي, يبوست -٥

  ب: نشانه ھاي رفتاري   :

  تغییر رفتار فرد مثل قفل كردن در اتاق به ھنگام خروج از خانه و  غیبت يا ترك كردن  بي دلیل خانه و محیط.      -١

  درخواست مكرر پول از افراد به بھانه و دروغ ھاي مختلف.  -٢  

  خرج كردن پول زياد در مدت كوتاه و گم شدن پول, طال و وسايل   منزل. -٣  

  طوالني شدن مدت ماندن دردستشويي.  -٤  

  كم توجھي و بي توجھي به وضع ظاھري  تا حد آشفته بودن سر و وضع.    -٥  

  

 ١٣٩٢نان  سالن ھای آرایشی وورزشیدر زمینه پیشگیری از سوئ مصرف اسفندراھنمای آموزشی کارکمنبع:


