خبًَادُ گزاهی :آیب اس خَد پزسیذُ این ،دلیل اصلی

در طَل دٍرُ درهبى ثیوبر هعتبد ثیطتزیي ًیبسرا ثِ

ثزای جلَگیزی اس لغشش ٍ عَد اعتیبد ،هصزف

اعتیبد چیست؟ آیب خبًَادُ در ایجبد ٍ تذاٍم آى

درکّ ،وزاّیّ ،وذلی ،کوک ٍ حوبیت

درست دارٍّب ثسیبر هْن است.

ًقطی دارد؟ چزا علیزغن تزک ّبی هکزر ٍ تحول

ضوبخبًَادُ عشیش دارد.

ييسيت رياوپسضکی ،مطايرٌ َای رياوطىاسی

درد ٍ رًج ًبضی اس آى ثبس ّن لغشش ٍ عَد

اػتیاد چیست؟

ي مصرف َمسمان داريَا؛ يکی از راٌ َای

دراعتیبد ٍجَد دارد؟

اعتیبد یک ثیوبری قبثل درهبى است اهب ثْجَدی
آىً ،یبسهٌذ اطالع اس ٍیژگی ّبی اعتیبد است.

رفتار خاوًادٌ تا فرد مؼتاد درپیطگیری،
تُثًدی ي ماودگاری در درمان تسیار
مُم است.
ثسیبری اس خبًَادُ ّب تصَر هی کٌٌذ  :اعتیبد یک
عبدت سبدُ است ٍ .لی ثبیذ تَجِ کزد کِ اعتیبد
دارای چٌذ ٍجِ است  .اهزٍسُ قسوت اٍل درهبى
اعتیبد کِ ّوبى قطع هصزف هَاد است ثِ راحتی
اًجبم هی ضَد ٍ .لی هتبسفبًِ ثیوبر در قسوت اصلی
درهبى کِ ّوبى اصالح رفتبر اعتیبدی ٍ ًِ صزفب
اثزات هستقین هَاد ،ثبستَاًی ٍ کست هْبرت ثزای
ثزخَرد درست ثب هطکالت است،کبهال تٌْب هی

تا ضريع درمان اوتظار مؼجسٌ را
وداضتٍ تاضید .فرايىد درمان زمان تر ي
ویاز تٍ حمايت ي آرامص دارد.
درهبى اعتیبد هبًٌذ ثیوبری قٌذ خَى یب فطبر خَى
هوکي است سبلْب طَل ثکطذ ٍ ثذٍى اقذاهبت
درهبًی هٌبست ،اهکبى جذایی اس دام اعتیبد ثسیبر
کن است.

مُم جلًگیری از ػًد اػتیاد است.
وکتٍ قاتل تأمل ايه کٍ:

مصرف کردٌ است ماوىد يک کًدک وًپا
تازٌ درآغاز راٌ قرار دارد .ثِ کوک خبًَادُ
ٍ ثب حوبیت اس ثیوبر هی تَاًین ثِ اٍ یبد ثذّین کِ
در ثزاثز هطکالت رٍسهزُ ،هصزف هَاد راُ فزار
هٌبسجی ًیست.
يسًسٍ ي لغسش چیست؟
ٍسَسِ جشئی اس فزایٌذ درهبى هی ثبضذ ٍ هذتی

تیماری َای افسردگی ي اضطراب در

ًسجتبً طَالًی سهبى هی ثزد تب ثیوبر ثِ کست

تسیاری از افراد مؼتاد تًاوايی َا ي

هْبرت ثزای ثزخَرد درست ٍ عولی؛ هقبثلِ ثب

مُارت َا را ازآوُا گرفتٍ است ي تاػث
پیچیدٌ ترضدن درمان

می گردود.

ٍسَسِ را ثیبهَسد.

هبًذ.
1

تیماری کٍ قطغ

2

3

لغسش ي ػًد مجدد تیماری ،قاتل اوکار

 - 6سعی کٌیذ اٍ ٍ ضزایطص را درک کٌیذ.

ویستىد يلی اگر ايه لغسضُا جُت کاَص

اگز ثیوبر تصَر کٌذ کِ خبًَادُ اٍ را

آسیة(جلًگیری از يخامت تیماری) ي

دٍست داضتِ ٍ فقط رفتبرّبیص( هزثَط ثِ

زير وظر درماوگر تاضد ،می تًاود وًػی

هصزف هَاد) را ًوی پسٌذد ،در پیطزفت

درمان محسًب ضًد.

درهبى ثی تأثیز ًیست.
 - 7ثبیذ تَجِ داضتِ ثبضین کِ ثیوبر در اٍایل

چىد وکتٍ ي تًصیٍ مُم

درهبى حبلتْبی خلقی ثبثتی ًذارد ٍ در ایي

 .1ثزای اًتخبة درهبى حتوب اس افزاد هتخصص

سهبى ّوزاّی ٍ ّوذلی ضوب ثب اٍ تبثیز گذار

مرکس آموزشی درمانی سوء مصرف مواد
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خَاّذ ثَد.

هطَرت ثگیزیذ.
 .2سعی کٌیذ در رًٍذ درهبى ثِ ثیوبرتبى اعتوبد

 - 8سعی کٌیذ در اٍایل درهبى افزاد خبًَادُ ّز

کزدُ ٍ ایي اعتوبد را ثِ اٍ اًتقبل دّیذ.

یک جْت کوک ثِ درهبى هسئَلیتی را

 .3ثْتز است اس رفتبرّبی هَضکبفبًِ درثبرُ ثیوبر
پزّیش کٌین  .ایي اهز حس اعتوبد را اس ثیي

ثپذیزًذ تب ثیوبر فکز ًکٌذ کِ تٌْبست؛ ایي
اهز در رًٍذ ثْجَدی هَثز است.
 - 9ثِ ثیوبرثزای تزک هَادش ٍعذُ ًذّیذ.

هیثزد.
 .4اس پٌْبىکبری در هَرد اعتیبد خَدداری

- 10سعی کٌیذ تب حذ اهکبى ًسجت ثِ رفتبر ّبی
ثیوبر  ،خطوگیي ًطَیذ سیزا خطن یکی اس

ضَد.
 .5اسکٌبیِّب ،سزسًصّب ٍ یبدآٍری اضتجبّبت
گذضتِ پزّیش ضَد سیزا اًگیش ُ درهبى را اس

عَاهل هَثز در تبخیز ثْجَدی هی ثبضذ.
- 11در ثزخَردتبى ثب اٍ تعبدل را رعبیت کٌیذ.

آًْب هیگیزد.
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