
 هْارتْای هختلف را بِ فزسًذاًتاى بیاهَسیذ. - 

 در دٍست یابی بِ فزًذاًتاى ووه وٌیذ.-

اػتواد بِ ًفس ٍ تَاى تػوین گیزی را در آًْا تمَیتت  -

 وٌیذ.

 بِ فؼالیتْای جٌبی هثل تفزیح ٍ ٍرسش اّویت دّیذ.-

سهیٌِ ّای پزٍرش  فىز ٍ رفتار درست را درختاًتِ       -

 فزاّن وٌیذ.

 یه الگَی هٌاسب باضیذ.-

 بِ ضخػیت وَدواًتاى احتزام بگذاریذ.-

 بِ خَاستِ ّای هٌطمی جَاًاى تَجِ ًواییذ.-

فزسًذاًتاى را بِ پایبٌذی بِ اغَل اخاللی ٍ هذّتبتی   -

 تطَیك وٌیذ.

 

 

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

 همه با هم به سوی پیشگیری از.  

 اعتیاد
 )ویژه بیماران و همراهان(

 ٍیژُ بیواراى ٍ ّوزاّاى                        

   ٍاحذ آهَسش ّوگاًی         

  NE– PL– 15وذ سٌذ:  -89تابستاى 

                

 ًطاًی :     هزوش آهَسضی درهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رضت 

22328233 -8تلفن :    

www.behdasht.gov.ir                         هٌابغ 

 بی خَابی-

 دٍستاى جذیذ-

یافتي لزظ ، تِ سیگار ، سزًگ ، واغذ لَلِ ضتذُ  -

 در اتاق

 دٍری اس خاًَادُ-

 واّص بْذاضت فزدی-

 دسدی اس هٌشل یا هحیط وار-

 واّص ػولىزد در سهیٌِ ّای هختلف-

 تٌگی هزدهه ٍ لزهشی چطن ، وبَدی لبْا-

 سزخَضی بیص اس حذ-

 چزت ّای هىزر رٍساًِ-

 دیز آهذى بِ هٌشل-

 تغییزات رفتاری هثل پزخاضگزی-

 راهکارها برای خانواده

اطالػات خَد ٍ فزسًذاى را در سهیٌِ ّای هختلف ٍ -

 اس جولِ اػتیاد افشایص دّیذ.

سؼی وٌیذ ًَجَاًاى، جْت وسب آگاّی اس هسائل -

 هختلف بِ ضوا رٍی آٍرًذ ًِ ّوساالى خَد

غویویت را در خاًَادُ حفظ وٌیذ ٍ بِ وتَدوتاى   -

 ػاللِ ًطاى دّیذ.

 ًظن ٍ لاًَى را بِ طَر ًسبی در خاًِ اجزا وٌیذ.-



                       به نام خدا                             

   مقذمه 

سَء هػزف هَاد هخذر بِ ػٌَاى یىی اس هطىالت 

اجتواػی جاهؼِ بطزی را تْذیذ هی وٌذ بِ گًَتِ  

ای وِ  سالهت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ارسضْای اًساًی 

 ٍ هؼٌَی را تحت تاثیز لزار دادُ است.

یىی اس هْوتزیي رٍضْای هبارسُ با اػتیاد واّتص  

تماضا بزای هػزف هَاد هخذر ، یؼٌی ًَػی ایجتاد  

هػًَیت در فزد ٍ خاًَادُ ٍ در ًْایت در جاهؼتِ  

 است.

 تعریف اعتیاد

ساسگاری ٍ ػادت تذریجی ساختار جستوتی ٍ       

رٍاًی با ًَػی هادُ هخذر وِ هٌجز بِ ٍابستتگتی   

جسوی ٍ رٍاًی هی گزدد ٍ باػث افت ضذیتذ در    

فؼالیتْای اجتواػی ٍ فزدی هی ضَد ٍ فتزد بتِ     

آساًی لادر ًخَاّذ بَد در همابل ٍسَسِ هػتزف  

 هَاد هماٍهت وٌذ.

 

 مواد مخذر شایع در ایران

تزیان: هادُ ای لَُْ ای رًگ ٍ دارای لَام ختوتیتزی     

 است وِ بِ غَرت وطیذًی ٍ خَراوی هػزف هی ضَد.

ّزٍئیي: پَدر ًزم ٍ سفیذی وِ بِ غَرت وطیذًتی ،     

 استٌطالی ٍ تشریمی هػزف هی ضَد.

حطیص، بٌگ، هاری جَاًا: لسوتْای هختلتف گتیتاُ       

ضاّذاًِ وِ بِ غَرت وطیذًی ٍ خَراوی هػزف هتی    

 ضَد.

)اوستاسی(: اس تزوتیتبتات       Xلزغْای ضیویایی، لزظ 

 هَاد هحزن

الىل: بِ غَرت خالع یا تزویب با هایؼات دیگز ٍ بتِ     

 غَرت ًَضیذًی هػزف هی ضَد.

 عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

 عوامل فردی:

 وٌجىاٍی در ًَجَاًی-

 غفات ضخػیتی ضذ اجتواػی  -

 اػتواد بِ ًفس پاییي-

 اختالل جسوی یا رٍاًی-

 هَلؼیت هخاطزُ آفزیي-

 تاثیز هثبت هػزف هَاد بز فزد-

 فمز یا غٌای سیاد-

 هحزٍهیت فزٌّگی

 عوامل خانوادگی و محیطی:

 غفلت اس فزسًذاى-

 ٍجَد الگَی ًاهٌاسب-

 خاًَادُ گسستِ-

 دٍست هػزف وٌٌذُ هَاد-

 فطار در هذرسِ-

 هحل سىًَت-

 خطًَت بز ػلیِ فزسًذاى-

 عوامل اجتماعی:

 ٍفَر هَاد هخذر-

 فمذاى لاًَى ٍ همزرات ثابت-

 جابِ جایی ٌّجارّای اجتواػی-

ووبَد فؼالیتْای جایگذیي هاًٌذ فؼالیتْای       -

 تفزیحی، ٍرسضی

 ًبَدى اهىاًات هطاٍرُ ای ٍ حوایتی-

 تَسؼِ غٌؼتی-

 هحزٍهیت التػادی ، اجتواػی-

 عالئم هشذاردهنذه برای خانواده

 فزار اس هذرسِ-

 غیبت اس هحیط وار-


