چه کسی معتاد است؟

روانیییی و اقتصیییادی ،شکسیییت کیییاری پیییی در پیییی در ییییک
پییییییس زمینییییییه مسییییییتعد شخصیییییییتی زمینییییییه سییییییاز پیییییییدایش
وابستگی مواد است.

اعتیاد به مواد یک شبه و ناگهانی بوجود نمی آید.
اعتیاد سیری تدریجی و مزمن دارد.

مراحل اعتیاد:

موارد اعتیاد آور:

.1تجربه :اعتیاد از تجربه ی ماده آغاز می شود.
گاها حس کنجکاوی گاها اصرار دوستان.
.2مصرف تفریحی و تفننی :چند وقت یکبار در
جمع دوستان و در مهمانی ها .بعضی افراد مصرف
ماده را تا آخر عمر به همین شکل ادامه می دهند.
اینان در حقیقت استعداد به معتاد شدن و زمینه اعتیاد
ندارند .اما خطر آنجاست که همه آنهایی که معتادند
مصرف ماده را با مصرف تفننی و تفریحی آغاز
کرده اند .بنابراین ما هرگز به هیچ انسانی توصیه
نمی کنیم که مواد اعتیادآور را حتی به صورت تفننی
و گهگاه مصرف کند.
.3سوء مصرف مواد :سوء مصرف مواد عبارت
است از حالت خفیف اعتیاد و بدین معنی که یا ماده
اعتیادآور ضعیف است و حد اعتیادآور کم و یا فرد
هنوز تازه آغاز کرده است.

 .4وابستگی به مواد :مرحله ای است که فرد
در صورت کاهش مصرف ماده یا ترک آن دچار
عالئم ترک می شود .در این مرحله افت شدید
کارایی از دست دادن شغل ،فروپاشی خانواده و هیچ
ِ
چیز دیگر برای معتاد اهمیتی ندارد .بازگشت از این
مرحله بسیار دشوار است.
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چرا کسی معتاد می شود؟
اعتیاد چون دیگر اختالالت روانی ،علل چند عاملی و
ترکیبی دارد و هرگز یک علت واحد ندارد.
.1مراحل رشد :یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز،
اعتیاد ،کاستی های مراحل رشد است چگونگی مدارا با
مشکالت زندگی انسانی که به جنگ مشکالت می رود
از ستیز با دشواری ها لذت می برد و پس نمی نشیند.
در مقابل فردی که در برخورد با کوچکترین دشواری
بر سر و روی خود می کوبد ،آیه یاس سر می دهد.
انسان های گروه اول بندرت به اعتیاد روی می آورند
اما انسانهای گروه دوم شاید بندرت بتوانند از دام اعتیاد
بگریزند.
 .2اختالالت شخصیت :اختالل در شکل گیری و رشد
شخصیت عامل مهمی در زمینه سازی و استعداد به
وابستگی مواد است.
 .3عوامل ارثی
 .4آشفتگی خانواده :فقدان پدر یا پدری که به وظایف
خود عمل نمی کند .طالق و جدایی خانواده ای که در آن
معتاد وجود دارد یا با خرید و فروش مواد سر وکار
دارد ،درگیری خانوادگی ،فقر و فقر فرهنگی ،دیگر
نابسامانی های ویژه حاشیه نشینی شهرها ،فشارهای
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 .1نیکوووووتی  :مووووادث مووووودرث موجووووود در
توتو ( سیگار و تنباکو) است
 .2حشیش
 .3الکل
 .4مووووووواد ا یونی(تریووووووایی وووووورویی و
مواد مشابه)
 .5کوکائی
 .6آمفتووووووامی ووووووا و ترکیبووووووات شووووووبیه
آمفتامی (اکس تزی)
 .7اضووووووووووووووووو را زدا ا(دارو وووووووووووووووووای
آرامبخش)
 .8حوووووووول وووووووا و موووووووواد استنشوووووووا ی:
بنوووووزی ی چسووووو وا یموووووای سووووووخت
نووودیی رنوووا وووای اسووو ریی موووورد
مصوووورف معتووووادی یوووور وووورار مووووی
گیرند.
 .9دارو ای نیروزا
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قابلیت درمان اعتیاد:
نعتیاخ یم نهوتلل وٍنًزشکو ا ن وم نهوا ً توِ نیٌ ا وم
کِ هعتاخ بیواوی ن وم کوِ بوِ بیوواو هاًودى هوَخ ن و نو
خنوخ.

در پایییییان مرحلییییه سییییم زدایییییی فییییرد از نظییییر جسییییمی
دیگیییر معتیییاد نیسیییت .از بیییین رفیییتن وابسیییتگی جسیییمی
بییه معنییی بهبییودی نیسییت مفهییوم بهبییودی از بییین رفییتن
رفتیییار دارو جویانیییه اسیییت ایییین کیییار نیازمنییید تغیییییرات
در سیییبک زنیییدگی ،شیییرکت در گروههیییای خیییود ییییاری
و روان درمانی است.

داوشگاٌ علًم پسشکی يخذمات بُذاشتی درماوی آرربایجان غربی
مرکس آمًزشی يدرماوی رازی اريمیٍ

خکووَنوی خوهوواى نعتیوواخ خو نیووي ن ووم کووِ دوو خ هعتوواخ
توایل ٍ نًگیشُ بِ خوهواى ًودنوخ .ن و نیوي کو نیل حا ول
آید با قاطعیوم هوا توَنى کوم کوِ نعتیواخ کواهل خوهواى
پذی ن م.
*بٌاب نیي ن نٍ آهاخ ا ٍ نًگیشُ خنکتِ باکد
وٍنًزشکم با ت َیش خنوٍّایا ًاونحتا نٍ ون بِ حدنقل
و اًدُ با ق نوی خوخ با هَنبا ٍ خیگ علئن ت ک
ون کٌت ل هَنّد ک خ.

لطفا در صًرت ویاز بٍ راَىمایی ي پاسخذَی بٍ سًاالت
خًد،ريزَای زيج ازساعت 10-8با شمارٌ تلفه

* ام خٍم ه حلِ ون دخنیوا ن وم .ون دخنیوا بوِ

 ،04432722933سًپريایسر آمًزش بٍ بیمار مرکس رازی

نیوي هکْووَم ن ووم کووِ پشکوم بووا ت ووَیش خنوٍّووایا
بدى نٍ ون ب نی دًود ا بودٍى هواخُ نعتیواخآٍو آهواخُ
ها وادخ .نیوي ه حلوِ ب وتِ بوِ ًوَ هواخُ ٍ عوو
ًیوِ آى چٌد وٍد یا چٌد ّکتِ طَل ها کود.
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مىبعً :ابدل یوًَ ،وٍنًزشکوم هوواٍوُ خو هاًوِ کووا ًوو

تماس حاصل فرماییذ

نٍحدی چاپ خٍم1384

آدرس:ارومیییییییییه –جییییییییاده سییییییییلماس-جنیییییییی جهییییییییاد
کشاورزی-بیمارستان رازی
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سًپريایسر آمًزش سالمت

