
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حقیقت تؼضی اس دارٍّا در تزخی افزاد تا حذٍدی تا 
اثزات جاًثی ّوزاُ ّستٌذ ٍ ایي پشضک هتخصص 
است کِ هی تَاًذ تا حذ اهکاى تا تجَیش دارٍّای دیگز 

ًاخَضایٌذ جلَگیزی کٌذ. هغالؼات ًطاى  اس ایي ػَارض
دادُ است کِ تا ایٌکِ تزخی اس تیواراى تا اثزات جاًثی 
دارٍّای رٍاًپشضکی هَاجِ هی ضًَذ ٍلی هٌافغ استفادُ 
اس دارٍ را تیص اس اثزات جاًثی هٌفی آى هی یاتٌذ در 
ٍاقغ تْثَدی کِ تِ دًثال استفادُ اس دارٍ ایجاد هی ضَد 

ت جاًثی آى است ضوي ایٌکِ پشضک هْن تز اس اثزا
هتخصص هی تَاًذ تا حذٍدی ایي ػَارض را ًیش کٌتزل 

 کٌذ.

آیا داروهای روانپسشکی فقط برای مبتالیان به 

 اختالالت شدید روانپسشکی است ؟

عیف هختلفی اس دارٍّای رٍاًپشضکی تا هقذار هصزف 
هتفاٍت ٍجَد دارد تزای هثال فزدی ػالئن افسزدگی 

احساس خستگی ٍ تی اًگیشگی هی کٌذ ،  دارد یؼٌی
خلق پاییٌی دارد ٍ غیزُ . سَال ایٌجاست کِ چزا ایي 
فزد خَد ٍ اعزافیاى را درگیز یک سًذگی رًج آٍر هی 
کٌذ ؟ تٌْا تِ دلیل ٍجَد ایي تاٍر کِ تیوار رٍاًی ًیستن 
تا دارٍ هصزف کٌن در حالی کِ تا تجَیش تِ هَقغ 

زاقثت ّای ضزٍری دارٍی ضذ افسزدگی ٍ سایز ه
تَسظ رٍاًپشضک تِ راحتی هطکل ٍی قاتل حل است . 
آیا هی داًیذ کِ ٍالذیي افسزدُ فزسًذاى افسزدُ ٍ 
هضغزب را پزٍرش هیذٌّذ ؟در ٍاقغ جلَگیزی اس 
تطذیذ هطکالت رٍاًپشضکی ًیش هاًٌذ سایز تیواری ّا 

 تِ درهاى تِ هَقغ آى ٍاتستِ است.
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آیا مصرف دارو های روانپسشکی شرم آور 

 است ؟
تؼضی اػتقاد دارًذ کِ ))اگز دیگزاى تفْوٌذ کِ دارٍی 

رٍاًپشضکی هصزف هی کٌن هزا عزد هی کٌٌذ(( ، )) اگز 

دارٍی رٍاًپشضکی استفادُ کٌن تزچسة تیواررٍاًی تِ 

هي سدُ هی ضَد ٍ ایي ًٌگ آٍر است ((. آیا اس ایٌکِ 

تزای تْثَد ٍضؼیت خَد تالش هی کٌیذ ضزهگیي 

ی دّیذ تا ػالئن رًج آٍر سًذگی ّستیذ ؟ آیا تزجیح ه

کیٌیذ ؟ ٍلی دارٍ ّا ٍ سایز هذاخالت رٍاًطٌاختی را تِ 

دلیل ایي تاٍر اضتثاُ تِ کار ًثزیذ؟ ایي را تذاًین کِ 

هطکالت هزتَط تِ سالهت رٍاى تسیار ضایغ ّستٌذ ٍ 

هوکي است ّز کسی ًَػی اس آى را در دٍرُ ای اس 

تزای حل  سًذگی خَد تجزتِ کٌذ در ٍاقغ تالش

هطکالت رٍاًپشضکی ٍ رٍاًطٌاختی خَد یا دیگزاى 

 .تاػث اػتواد تِ ًفس ، سزافزاسی ٍ ضادی است 

 

 

 

 

ويْت 22هَسضی درهاًی آهزکش   

دارو از استفاده نادرست باورهای  

 

  

 

 تْیِ ضذُ در ٍاحذ سالهت رٍاى جاهؼِ ًگز

خاًَادُ ّا ٍ تیواراى  گزٍُ ّذف :  

0011 
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تصَیز درست جاهؼِ اس تیواری رٍاًی ٍ تیواراى 

رٍاًی گام ًخست در فزایٌذ ارتثاعات سالهت ٍ 

درهاى تیواری ّاست رساًِ هی تَاًٌذ در اًگ 

سدایی اس تاٍرّای ًادرست ، ارتقای آگاّی 

ضْزًٍذاى ٍ ساهاى تخطی افکار ػوَهی درتارُ 

 ایفا کٌٌذتیواری ّای رٍاًی ًقص هَثزی 

ًخستیي ّوایص سالهت رٍاى ٍ رساًِ کِ در سال 

تزگشار گزدیذ تاب ایي تحث را گطَد ٍ ثاتت  9831

 : ًوَد کِ 

اختالالت رٍاى پشضکی ضیَع قاتل تَجْی  -9

دارد ٍ تار قاتل هالحظِ ای تز ًظام سالهت 

 جْاًی اس جولِ ایزاى تحویل هی کٌذ.

اختالالت رٍاى پشضکی ّوچَى تیواری ّای  -2

جسوی هٌطا سیستی ، رٍاًی ٍ اجتواػی دارد 

 ٍ ّیچ کس هصَى اس اتتال تِ آًْا ًیست.

در درهاى اختالالت رٍاًپشضکی ، دارٍ درهاًی  -8

ًقص اساسی ایفا هی کٌذ ٍ هصزف دارٍّای 

تجَیش ضذُ تَسظ رٍاًپشضک تِ دلیل ًیاس 

تیواراى تِ آى دارٍ است ٍتِ هؼٌای ٍاتستگی 

 تیوار تِ دارٍ ًیست.

 

 تاٍرّای ًادرست استفادُ اس دارٍ

سال است کِ اس کطف دارٍّای هختلف  06حذٍد 

رٍاًپشضکی هی گذرد پذیذُ ای کِ تِ ػٌَاى یک 

اًقالب در درهاى ٍ حل هطکالت رٍاًی ٍ رفتاری 

هغزح تَدُ ٍ ػلن رٍاًپشضکی را ٍارد هزحلِ جذیذ 

کزدُ است. ضایذ ّز یک اس ها تِ ًَػی تا دارٍ ّای 

 کی آضٌا تاضین.رٍاًپشض

اس دارٍّای ضذ رٍاًپزیطی گزفتِ تا دارٍّای ضذ 

اضغزاب. آیا ضوا ّن تاٍر داریذ کِ ایي دارٍّا تِ 

اًذاسُ کافی هَثز ّستٌذ ؟ یا تا ضک ٍ تزدیذ تِ ایي 

قثیل دارٍ ّا تی اًذیطیذ ٍ در هیاى اًثَّی اس 

ًظزات ، ًگزش ّا ٍ تاٍرّای هختلف هَجَد در 

ستِ ایذ تصوین تگیزیذ ٍ ّوچٌاى جاهؼِ ٌَّس ًتَاً

تا هطکالت خَد دستِ ٍ پٌجزُ ًزم هی کٌیذ ؟ آیا 

هی داًیذ کِ یک تاٍر غلظ هی تَاًذ سْن ضوارا اس 

داضتي یک سًذگی آرام تز کارآهیذ تز ٍ سالن تز 

کاّص دّذ ؟ صحثت اس یک هؼجشُ ًیست ! 

صحثت اس تزخی هقاٍهت ّای تی پایِ ٍ اساس غیز 

ی تَاًذ ها ٍ اعزافیاًواى را درگیز ػلوی است کِ ه

یک ػوز سًذگی ّوزاُ تا درد ٍ رًج ساسد! اگز 

هَافق تاضیذ ایي تاٍرّا را تا ّن هزٍر هی کٌین ، 

 ضایذ در پایاى تتَاًین راحت تز تصوین تگیزین.

 

 آیا داروهای روانپسشکی اعتیاد آورند ؟

فزدی سالْاست کِ تِ تجَیش پشضک ، دارٍّای 
هصزف هی کٌذ،آیا اٍ هؼتاد است ؟  ػزٍقیقلثی ٍ 

فزدیگزی تِ دلیل افسزدگی تِ رٍاًپشضک هزاجؼِ 
کزدُ ٍ تِ تطخیص ٍی السم است هذتی دارٍّای 
ضذ افسزدگی استفادُ کٌذ در ٍاقغ تجَیش دارٍ در 
دٍرُ درهاى ، سیز ًظز یک پشضک هتخصص تزای 
تْثَد هطکل افسزدگی فزد صَرت گزفتِ است، 

صزف دارٍّا هؼتاد هی ضَد ؟ در حقیقت آیا اٍ تِ ه
ایي هصزف خَدسزاًِ دارٍّاست کِ هی تَاًذ 
اػتیاد آٍر ٍ آسیة سا تاضذ ٍگزًِ در سیستن 
درهاًی ، رٍاًپشضک دارٍ را تزای تْثَد هطکالت 
 فؼلی فزد تجَیش کزدُ ٍ ضزایظ تحت کٌتزل است.

آیا دارٍّای رٍاًپشضکی ػَارض جاًثی خغزًاکی 
 دارًذ ؟

تٌْا دارٍّای رٍاًپشضکی اثزات جاًثی دارًذ ؟ آیا 
تا ػَارض جاًثی دارٍّای درهاى سزدرد ، 
دارٍّای قلثی ٍ ػزٍقی ، دارٍّای هَثز در 
هطکالت تیزٍئیذ ، فطار خَى ٍ غیزُ آضٌا ّستیذ 
؟ آیا هی داًیذ کِ ػَارض جاًثی تزخی اس دارٍّا اس 
دارٍّای رٍاًپشضکی تیطتز است ؟ آیا ها تِ 

ى تَصیِ هی کٌین کِ دارٍّای سزدرد ٍ یا دیگزا
قلثی خَد را تِ دلیل اثزات جاًثی آى هصزف 

 ًکٌٌذ ؟
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