
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَاًٌذ حوایت کافی تِ اغلة دٍستاى ٍ خاًَادُ هی
عول آٍرًذ ٍلی هوکي است کسی تْتز اس ضوا 

 .ًذاًذ کِ چگًَِ تایذ تا ایي هسالِ رٍتزٍ ضَیذ

تَاًذ تا دارٍّای تذٍى سَء هصزف ٍ اعتیاد هی
غیزقاًًَی رخ ای یا هَاد ًسخِ، دارٍّای ًسخِ

 .دّذ

سَء هصزف ٍ اعتیاد هوکي است تا دیگز هَاد ًظیز 
اًذ رخ چسة، رًگ یا تٌشیي کِ قاتل استٌطاق

 .دّذ

تِ عٌَاى یک قاًَى کلی رفتار تکزاری کِ تَاًایی 
ّای طثیعی سًذگی فزد را تزای اًجام فعالیت

 .رٍسهزُ هختل کٌذ، اعتیاد است

ایي تارُ تا پشضک خَد تزای تحث تیص تز در 
ّای خَدیاری کِ تزای الکل هالقات کٌیذ. تَصیِ

اختصاظ یافتِ است تا کسی تعذیل تزای دیگز 

 .اعتیادّا ٍ سَء هصزف هَاد قاتل استفادُ است

تَاًٌذ در ایي سهیِ تِ هزاکش تْذاضتی درهاًی هی

 .ضوا راٌّوایی ٍ کوک تیص تزی ارائِ دٌّذ
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آثار طثی ٍ اجتواعی اختالل هصزف هَاد تِ قاًًَی 
)سیگار( ٍ غیزقاًًَی )الکل( تَدى آى تستگی 

 .ًذارد

اختالل هصزف تِ هصزف یک هادُ تِ ضکلی گفتِ 
ّای ضَد کِ آثار هٌفی تز عولکزد ٍ فعالیتهی

 .طثیعی سًذگی رٍساًِ تگذارد

اعتیاد، اس دیگز اًَاع  تعضی اًَاع اختالل هصزف ٍ

 .آى تذتز ّستٌذ

ضایذ تذتزیي هادُ تزای اعتیاد سیگار تاضذ. تِ طَر 
کٌین کِ استعوال دخاًیات، هعوَل ها تصَر ًوی

 .اختالل هصزف تاضذ

هتاسفاًِ، تعضی اس افزاد دچار اختالل هصزف الکل 
هی ضًَذ. اعتیاد اغلة یک تیواری طثی ٍاقعی تِ 

 .آیذضوار هی

 

آًجا کِ الکل یکی اس هَادی است کِ تِ فزاٍاًی اس 
گیزد ٍ تا اعتیاد ّوزاُ هَرد سَء هصزف قزار هی

است، ها اس الکل تِ عٌَاى هثال در ایي هَضَع 

 .کٌیناستفادُ هی

 

 

دَىذ َىگامی کٍ افشاد سًاالت سا پاسخ می

تًاوىذ مًاد مختلف دیگشی سا مذوظش داضتٍ می

 .باضىذ

افشادی کٍ بٍ سًء مصشف مًاد مبادست بسیاسی اص 

ضًوذ بٍ ایه دلیل است کٍ کىىذ یا معتاد میمی

کىىذ مصشف ایه مًاد بٍ آوُا کمک گمان می

کىذ اص پس دیگش مطکالت طبی یا رَىی می

 .بشآیىذ

کىىذ، افشادی کٍ بٍ سًء مصشف مًاد مبادست می

ضعیف یا بذ ویستىذ. َمیطٍ بایذ سعی کشد علت 

 .سًء مصشف مًاد سا یافت ساصصمیىٍ

 عالیم ممکه سًء مصشف مًاد

تَاًذ الکل هصزف ًکٌذًوی. 

 ُکار یا گَاّیٌاهِ راًٌذگی را اس دست داد

است یا تِ دلیل سَء هصزف الکل یا هَاد 

 .تستزی ضذُ است

تَاًذ در هقاتل هیل تِ ًَضیذى الکل ًوی

 .یا هصزف هَاد هقاٍهت کٌذ

دچار عالین  اگز هَاد یا الکل هصزف ًکٌذ

 .ضَدجسوی هی

 تِ اٍ گفتِ ضذُ است کِ سَء هصزف هَاد

 .یا الکل پیذا کزدُ است

 

 هایی برای خودیاریتوصیه
 گزاسی کىیذبشای کاَص مصشف َذف-1

 :هطزٍب ًٌَضیذ تِ ٍیژُ اگز

 تارداریذ

 .ایذهطکل جسوی پیذا کزدُ

 .کٌیذراًٌذگی، ٍرسش یا کار هی

 کمک بگیشیذ-2

تان سا با َای حمایتی سا بیابیذ. مطکلگشيٌ

بگزاسیذ. بشای کمک خاوًادٌ ي ديستان دس میان 

 .تان مشاجعٍ کىیذبٍ پضضک

اگش ضما کسی سا کٍ مطکل اعتیاد بٍ مًاد )یا 

ضىاسیذ مًثشتشیه کاس بشای کمک الکل( داسد می

بٍ يی ایه است کٍ يجًد مطکل سا با يی مطشح 

 .ي بٍ يی تًصیٍ کىیذ بشای حل آن کمک بخًاَذ

َمکاسی با چىیه فشدی بشای کمک بٍ پًضیذٌ 

داضته مًضًع تىُا بٍ سفتاس اعتیادی کمک وگاٌ 

 .کىذمی

تًاوذ مىجش بٍ سًء استفادٌ سفتاس اعتیادی می

جسمی یا کالمی ضًد کٍ ضما سا دس معشض 

 .دَذخطش قشاس می

اگش ضما با فشد معتاد بٍ مًاد یا الکل صوذگی 

کىیذ، خًدتان ویض ممکه است ویاص بٍ کمک می

يگً مطايستان گفتداضتٍ باضیذ. با پضضک یا 

 .کىیذ
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