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 در زمینھ اعتیاد سواالت متداول
 خواھید یافت. ،شوند ن ما پرسیده مییاز متخصص ھموارهرا کھ  سواالتیدر این بخش پاسخ 

ھای  دریافت کمک پاسخ داده خواھند شد. پس از آن، بھ پرسش ھای راهسواالت کلی در مورد موضوع اعتیاد و  نخست،
کھ بھ مواد مخدر مختلف مربوط  برخی از سواالت،پاسخ  ،بستگان در مورد اعتیاد در سنین باال خواھیم پرداخت. در ادامھ

ھ موضوع مواد در دسترس شما قرار خواھند گرفت. یک بخش بھ صورت اختصاصی ب ،اند شوند و برحسب الفبا تنظیم شده می
ھای  پاسخ سواالت مربوط بھ اعتیاد بھ مواردی غیر از مواد مخدر (بازی ،در انتھا مخدر و بارداری تعلق گرفتھ است.

 بازی) را خواھید یافت. اعتیاد بھ قمارو  ای و اعتیاد بھ اینترنت رایانھ

 اعتیاد

رسانی  ن و کاھش ضررییخدمات آستانھ پا اعتیاد،مشاوره اعتیاد، درمان اعتیاد، خودیاری در حوزه : خدمات کمکی
)“harmreduction„( 

 بستگان افراد داری معضل اعتیاد

 مسنافراد  برایمعضالت اعتیاد 

 الکل

 آمفتامین

 حشیش و ماری جوان -کانابیس

 شیشھ

 ازیاکست

 ھروئین

 کوکائین

 و مواد شیمیایی تحقیقاتی مجازھای  کننده نشئھ

 دی اس ال

 داروھا

 و مواد مخدر بارداری

 تنباکو

 ای و اینترنت رایانھ یبازیھا

 بازی قمار

 

 اعتیاد
 باشد؟ از اعتیاد می سخنچھ زمانی . ۱

احساسات ناخوشایند و بھ  منظور بھبود بخشیدن کوتاه مدت بھبھ مواد و یا رفتارھای خاص  )اجباری( رناگزیشوق  ،اعتیاد
مصرف  انو دیگر مبتالبرای افراد  عواقب منفیبا وجود داشتن رفتارھا  یا این مواد وباشد.  میاحساسات مطلوب دستیابی بھ 

 .کند پیدا میشوند و یا بھ عبارتی مصرف آنھا ادامھ  می

مومیت متناوب یا مزمن ساعتیاد حالتی از م"اعتیاد را بھ شرح زیر تعریف کرده است:  ۱۹۵۷در سال  سازمان بھداشت جھانی
 و دارای چھار شاخصھ زیر می باشد: دھد میاست کھ بھ واسطھ استفاده مکرر از مواد مخدر طبیعی یا مصنوعی رخ 
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 غیرقابل کنترل بھ تھیھ و مصرف مواد مخدر، شوق •
 میل بھ افزایش میزان مصرفی (افزایش تلورانس)، •
 ،هرات ماده مخدروابستگی روحی و در بیشتر موارد ھمچنین جسمی بھ اث •
 رسان بودن برای فرد و/یا جامعھ. آسیب •

بازه باشد.  (اعتیاد بھ الکل) می اعتیاد بھ مادهباشد، سخن از  "بلی"ویژگی زیر  ۶مورد از  ۳کھ پاسخ  صورتی در
 )ICD-10المللی  بندی بین باشد. (بر اساس طبقھ ماه گذشتھ می ۱۲زمانی مربوطھ برای پاسخگویی، 

 کنید؟ میل غیرقابل کنترل بھ نوشیدن الکل در خود احساس مییک . آیا اغلب ۱

 آید کھ پس از آغاز بھ نوشیدن، دیگر نتوانید بھ آن خاتمھ دھید؟ . آیا پیش می۲

 نوشید؟ ھا الکل می ھا) صبح . آیا برخی از اوقات برای رفع یا بھبودی حالت تھوع یا لرزش (مثال لرزش دست۳

 شما برای دستیابی بھ یک اثر خاص ھمواره در حال افزایش است؟. آیا مقدار الکل مصرفی ۴

زنید تا بتوانید بدین واسطھ الکل بنوشید؟ آیا روز خود را بھ شکلی  دست بھ تغییر برنامھ روزانھ خود می . آیا۵
ھا،  سرگرمیھای دیگرتان (مثال  مندی کنید کھ بتوانید مرتبا الکل بنوشید؟ یا اینکھ از عالقھ ریزی می برنامھ

 کنید؟ نظر می خاطر نوشیدن الکل صرف خانواده و دوستان) بھ

انجامد، باز ھم  میھای جسمی، روحی و اجتماعی  وجود درک این مطلب کھ مصرف الکل بھ آسیب . آیا با۶
 نوشید؟ می

 منابع:

Klaus Wanke und Karl Ludwig Täschner, Rauschmittel, Stuttgart 1985, S. 1 
leitlinie.de-http://www.alkohol 

 

 . تفاوت بین اعتیاد و وابستگی چیست؟۲
. آمد بوجود ۱۹۶۴و  ۱۹۵۷ھای  )، در بین سالWHOدر لفظ رسمی سازمان جھانی بھداشت ( “اعتیاد“واژه 

دیگر در  “اعتیاد“داد. از این رو واژه  “وابستگی“و  “استفاده سوء“ھای  سپس، این کلمھ جای خود را بھ عبارت
 البتھ استفاده از این واژه در زبان عامیانھ ھمچنان رایج است.شود.  کار برده نمی بھکارھای پژوھشی 

 منبع:

/http://lexikon.stangl.eu/632/sucht 

 

و  ،گرانھ استفاده یا بھ عبارتی سوء ،زا ، مصرف آسیبرخطپر. تفاوت بین مصرف ۳
 وابستگی بھ یک ماده کدام است؟

بوجود بھ آن تواند سالمت جسمی و روحی فرد را تھدید کند، حتی بدون اینکھ اعتیاد یا وابستگی  مصرف مواد مخدر می
 .نامند می استفاده سوءیا  زا مصرف آسیبو یا بھ عبارتی  خطر مصرف پرآمده باشد. چنین مصرفی را 

وابستگی، بسیار پیچیده و نامشخص  واستفاده  سوء بھ عبارتی زا یا بین مصرف پرخطر و مصرف آسیب ھایمرز
 موارد دیگر اضافھ شود.باشند و حتی امکان دارد کھ وابستگی پس از گذشت سالیان متمادی بھ  می

پیوندد، زندگی فرد مبتال بھ صورت روزافزون معطوف بھ ماده مخدر  بھ وقوع می وابستگی توسعھھنگامی کھ پروسھ 
روانی -این میل، اساس بخش روحی شود. اثر ماده مخدر بیش از حد قوی می برای احساس کردنمیل شدید  شود. می
 باشد. ر، از دست دادن کنترل (احاطھ) میل وابستگی است. یک شاخصھ اصلی دیگضمع

http://www.alkohol-leitlinie.de/
http://lexikon.stangl.eu/632/sucht/
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با تنظیم سوخت و ساز  وابستگی روحی، وابستگی جسمی نیز وجود دارد. بدندر مورد مواد مخدر گوناگون عالوه بر 
 “تحمل“دھد. بدن بھ صورت روزافزون مقدار بیشتری از ماده مخدر را  ورود ماده مخدر واکنش نشان مینسبت بھ  ،خود
نرسیدن ماده مخدر باشد.  مصرفی برای دستیابی بھ اثر مطلوب می )دوزمیزان (کند و بر این اساس الزم بھ باال بردن  می

یند و ھمراه با درد و در برخی از موارد حتی ھمراه با خطر جانی اکھ ناخوش ،انجامد ھای ترک می بھ بدن بھ بروز نشانھ
 باشند. برای فرد می

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
faltblaetter.html-und-schuerenhttp://www.dhs.de/informationsmaterial/brohelfen möchten,  

 

 ی) و فیزیکی (جسمی) کدام است؟ح(رو انی. تفاوت بین وابستگی رو۴
باشد. این امر در ابتدا برای  ای خاص می رای دستیابی و مصرف مادهب غیرقابل کنترل ، تمایل شدید ووابستگی روحی

. باشد می افسردگیکسالت و مرتبط با ترک مواد، ھمچون ھای  رسیدن بھ حال خوش و در ادامھ برای از بین بردن حالت
ھای مربوط بھ افسردگی  حالتخوابی و  بیخلقی، ترس،  قراری، کج روانی ترک عبارتند از: ناآرامی، بی-عالئم روحی

 .نیز وجود دارند ی ھستندمواد بخصوصویژه  ی کھدر برخی از موارد عالئمالبتھ . خودکشیبھ  فکر سرحدتا 

تنظیم کرده و بھ آن واکنش  مومسمصرف مداوم  پایھخود را بر بدن فرد سوخت و ساز وابستگی جسمی  بروزدر صورت 
بیش از اندازه بوده  سم م (ماده) مخدر، قسمتی از واکنش بدن برای خنثی نمودنسدھد. در صورت ترک ناگھانی  نشان می

ھای وابستگی جسمی عادت کردن بھ مواد،  یکی از نخستین نشانھ باشد. ھای ترک می بروز بیشتر نشانھ و ھمین موجب
تنھا در  ھای جسمی ترک اعتیاد نشانھباشد.  پذیری) و افزایش دوز مصرفی می باال رفتن تحمل بدن در برابر آن (تطبیق

از جملھ این مواد . انجامد در فرد میپذیری  تطبیقمصرف آنھا بھ ایجاد د کھ در ندھ دستھ از مواد مخدر رخ می مورد آن
آور باربیتورات و بسیاری از  مثل ھروئین)، الکل، مواد خوابمشتقات تریاک ھا ( توان پیش از ھر چیز بھ اوپیات می

ترین  اصلیکننده اضطراب و ترس اشاره نمود.  بخش برطرف کننده دیگر و نیز مواد آرام حس بیآور و  مواد خواب
خلقی، احساس سرما، لرزش،  شدن مردمک چشم، گرگرفتگی و تعرق ناگھانی، کج ھا عبارتند از: ناآرامی، گشاد نشانھ

باشند بھ  ھا کھ ویژه مواد مخدر خاص می حالت تھوع. ھمچنین برخی از نشانھ و رمقی، اختالل در خواب سرگیجھ، بی
 شوند. ضافھ میااین موارد 

شوند. چیزی کھ بھ مراتب دشوارتر  از دارو مداوا میھای جسمی ترک، احیانا در حین درمان اعتیاد، با استفاده  نشانھ
 باشد. است، پایان دادن بھ وابستگی روحی و پرھیز بلند مدت از مصرف می

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
 faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhelfen möchten,  

 

 وجود دارد؟ مخدر . آیا امکان ایجاد وابستگی تنھا در مورد مواد۵
 خیر.

، بلکھ ھمچنین ازیاکست، جوانا ماری، ھروئین، داروھا، توتون، الکلد روان مانن-محرک روحینھ تنھا مصرف مواد 
توانند شکلی ناگزیرانھ بھ  کردن، تماشای تلویزیون و غیره می بازی، خوردن، کار ھای رفتاری مانند قمار برخی از گونھ

 ھایی مشابھ اعتیاد دارند. خود گیرند، کھ ویژگی

 منبع:

Klaus Wanke und Karl Ludwig Täschner, Rauschmittel, Stuttgart 1985, S. 13 

 

 دھند؟ . چھ مواردی خطر ابتال بھ اعتیاد را افزایش می۶

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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ابتال  خطرمصرف الکل و توتون در خانواده و یا محل کار، روزمره و عادی بودن دسترسی بھ مواد مخدر و  آسان بودن
و رھایی از رامش برای دستیابی سریع بھ آ ھای موجود راهیکی از . استفاده از مواد مخدر دھند افزایش میرا اعتیاد  بھ

کند.  باشند بھ شکلی ویژه تھدید می ھای سخت می خطر اعتیاد بھ مواد مخدر، افرادی را کھ تحت فشار باشد. فشار می
ر احیانا باید داد فرد ھموار سازند. مبتالیان دیگر توانند راه را برای اعتی ھمچنین، شرایط دشوار اجتماعی و خانوادگی می

کھ  ،استفاده جنسی و یا انواع دیگر خشونت را تجربھ کرده باشند روانی مانند سوء-ھای روحی دوران کودکی خود ضربھ
 نبوده است. ھزم آنھا برایشان مقدورامکان 

تا حدودی در این مسئلھ  “استعداد“با این وجود و نھ یک سرنوشت غیرقابل اجتناب است.  موروثی اعتیاد نھ یک بیماری
گرا، بیش از دیگران در معرض خطر ھستند.  جنب و جوش و بسیار برون کند. بھ عنوان مثال، افراد پر نقش ایفا می

مقاومت آنھا در  برند، بیشتر است. ھمچنین، خطر ابتال بھ اعتیاد در مورد فرزندان والدینی کھ از مشکل اعتیاد رنج می
در بیشتر موارد بیماری اعتیاد اثرات سھمگینی بر  باشد. شان کمتر می استعداد موروثی واسطھاعتیاد ب بیماریرابر ب

نفس برای آنھا  بھ است کھ رشد و نمو بھ عنوان شخصیتی پایدار و دارای اعتماد گذارد. بھ ھمین دلیل زندگی خانوادگی می
 دشوارتر است.

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
tter.htmlfaltblae-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhelfen möchten,  

 

 شد؟ توان بر اعتیاد چیره . آیا می۷
 .بلی

شان مراجعھ کنند، تا بھ آنھا کمک کرده و اطالعاتی  توانند، بھ عنوان مثال، در ابتدا بھ پزشک مورد اعتماد افراد مبتال می
ھمچنین، امکان مراجعھ بھ مراکز مشاوره ویژه افراد دارای مشکالت اعتیاد نیز برای آنھا  قرار دھد. شانرا در اختیار

اجتماعی اولیھ دریافت کرده و از آنھا در جھت یافتن خدمات -وجود دارد. این افراد در این مراکز یک مشاوره روانی
ھای خودیاری برای  شرکت در گروهدریافت مشاوره و  شود. شدن بر اعتیاد پشتیبانی می کمکی مناسب برای چیره

گیرد کھ  کنار گذاشتن مواد تنھا زمانی صورت می افرادی کھ ھنوز آمادگی پرھیز (از مواد) را ندارند نیز ممکن است.
زندگی بدون امکان آن زمان، با امید بیشتری بھ  رسیدن تا فرا. معموال، مبتالیان تصمیم بھ آغاز درمان بگیرد شخصا فرد

باشد. بیش از نیمی از بیماران بعد از درمان  می بسیار خوبآمیز بودن درمان  نگرند. دورنمای موفقیت میمواد مخدر 
 مانند. شدن، اگر برای ھمیشھ ترک نکنند، حداقل برای چندین سال پاک می

 ت.خواھید یاف “رسانی خدمات کمک“را در پایان این صفحھ، در بخش  رسانی در مورد خدمات کمکاطالعات جامع 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhelfen möchten,  

 

رسانی: مشاوره اعتیاد، درمان اعتیاد، خودیاری اعتیاد،  خدمات کمک
 )harmreduction( رسانی خدمات آستانھ پایین و کاھش ضرر

 است؟ بھ چھ شکلمشاوره اعتیاد جلسات . روند ۸

مواد مخدر مصرف تان  اگر دوستان یا نزدیکانید و یا ا بھ مشکالتی در مورد اعتیاد برخوردهکنید کھ  احساس می چنانچھ
توانید مشکالت،  در آنجا میمی توانید بھ یک مرکز مشاوره اعتیاد مراجعھ کنید. یابید،  می کنند و شما ھیچ راه حلی نمی

 ھا و جلسھ کردن راه حلی برای مسئلھ بپردازید. بھ پیداھای خود را مطرح کرده و ھمراه با مشاور  ترسھا و  نگرانی
ھای پرداخت  ی و راهدمات مختلف درمانی درباره خاطالعاتدر آنجا ھستند. محرمانھ  ای کامال ی مشاورهگفتگوھا

، مراکز خورده باشیدمشکالت حقوقی بربھ بھ واسطھ اعتیاد در صورتی کھ  .گردد ارائھ میھ شما ھای مربوطھ ب ھزینھ
امکان دریافت بھ شما معرفی خواھند شد. چنانچھ از نظر مالی در مضیقھ باشید، توضیحاتی در مورد مشاوره حقوقی 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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مواردی مانند چگونگی برخورد با ادارات،  بھ شما ارائھ خواھد شد. کاری (مالی) و خدمات مشاوره بده یخدمات کمک
 لھ دیگر موضوعات قابل گفتگو در جلسات مشاوره باشند.توانند از جم بیمھ درمانی، کارفرما و غیره می

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhelfen möchten,  

 . نحوه یافتن یک مرکز مشاوره در نزدیکی محل زندگی چگونھ است؟۹
و با وارد کردن  “Suchtberatung vor Ort„ین سایت اینترنتی، تحت عنوان ھمرنتی زیر، در با استفاده از نشانی اینت

در نزدیکی خود را موجود ) Caritas Suchtberatungsstellen( مراکز مشاوره اعتیاد کاریتاسھمھ  ،کدپستی خود
 خواھید یافت.

/http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung 

 

اعتیاد ھای مربوط بھ  مرکز اصلی پرسشتوانید با استفاده از سامانھ جستجوی مراکز، موجود در سایت اینترنتی  ھمچنین می
مراکز مشاوره اعتیاد و سرپایی  ، بھ جستجوی مراکز)Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, DHS(آلمان 

توانید با استفاده از سامانھ  عالوه بر این، می رسانی بھ معتادان (بھ صورت بستری) در سراسر کشور بپردازید. امداد
 ھای دیگر در نزدیکی خود تحقیق کنید. زبان در مورد وجود خدمات مشاوره بھ ،جستجوی اینترنتی

 توانید بھ جستجوی مراکز مشاوره در نزدیکی خود بپردازید: با استفاده از سایت زیر می

suche.html-http://www.dhs.de/einrichtungssuche/online 

 

 . آیا مشاوره اینترنتی ھم وجود دارد؟۱۰
 بلی.

ھای تخصصی را بھ صورت رایگان  ھا و کمک ) توصیھCaritas Online-Beratung( مشاوره آنالین کاریتاسسامانھ 
 کند. توجھ داشتھ باشید کھ این مشاوره اینترنتی تنھا بھ زبان آلمانی ممکن است. بھ شما ارائھ می

 

 درمان وجود دارد؟ھایی برای  . چھ راه۱۱
 زدایی / ترک مواد سم

روانی و عمومی، انجام -روحیھای  ھای تخصصی ترک اعتیاد، مستقر در بیمارستان ترک اعتیاد تخصصی غالبا در بخش
ھای  شود. عالوه بر این، گروه پذیرد. معموال در حین دوره ترک مواد بر روی زوایای مختلف وابستگی کار می می

ریزی  اند. ترک اعتیاد تخصصی شامل یک تشخیص جامع و نیز بررسی و برنامھ انگیزشی نیز موجودرسانی و  اطالع
شوند. طول  ھای احتمالی دیگر بیمار نیز بررسی می در حین این تشخیص بیماری باشد. مراحل بعدی پشتیبانی و امداد می

کنار  در مان معمول درمان بود، فراتر رود.این دوره ممکن است بستھ بھ مورد از مدت دو ھفتھ، کھ در گذشتھ مدت ز
بستری  زدایی تخصصی ھمراه با مراقبت سرپایی و نیز بھ صورت نیمھ سمامکان زدایی تخصصی بھ صورت بستری،  سم

 نیز وجود دارد.

 عادت ترک
زدایی  ای بدست آمده در دوره سم پرھیز لحظھ ازطوالنی مدت  ریھدف در دوره ترک عادت، پایدارسازی و نگھدا

بستری و بستری وجود دارد. طول دوره درمانی در ترک  سرپایی، نیمھ ترک عادت بھ صورتانجام باشد. امکان  می
 ھای طوالنی مدت، متغیر است. در درمان ھای کوتاه مدت، تا بیش از شش ماه، عادت، از چند ھفتھ، در درمان

مربوط بھ ھای  ھای تخصصی بیمارستان ھای تخصصی و بخش بستری، معموال در درمانگاهترک عادت بھ صورت 
 پذیرد. روانی انجام می-ھای روحی بیماری

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/
http://www.dhs.de/einrichtungssuche/online-suche.html
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 ھای بعدی ادامھ درمان و مراقبت
درمان برای ترک عادت، پشتیبانی بعدی بخشی موفقیت آمیز، در کنار  الزمھ نگھداری بلند مدت پرھیز از مواد و توان

ھای بعدی و البتھ پیش از ھر  در ادامھ ترک عادت بھ صورت بستری و تحت عنوان مراقبت ،ھای تکمیلی کمک است. این
حداقل نیازھای ارائھ محلی برای زندگی و تامین  شوند. چیز بھ موازات درمان بھ صورت بستری و سرپایی عرضھ می

بدھکاری و مشکالت حقوقی مورد ھ موضوعاتی ھمچون ادغام شغلی و البت ادامھ، باشند. در مالی از موضوعات بنیادی می
 گیرند. قرار می توجھ خاص

 منبع:

Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V. Situation und Perspektiven der Suchtkrankenhilfe. 
stellungnahmen.html-http://www.dhs.de/dhsPositionspapier 2001,  

 

 ھای مشاوره و درمان بر عھده کیست؟ . پرداخت ھزینھ۱۲
ھا  ھا، شھرھا و استان معموال رایگان است. پشتیبانی مالی از مراکز مشاوره اکثرا توسط ناحیھ اجتماعی-مشاوره روانی

 پذیرد. انجام می

رو ھزینھ  از این وشوند  بخشی پزشکی محسوب می اعتیاد بھ الکل، دارو و یا مواد مخدر، توان درمان بستری یا سرپایی
زدن بیمھ بازنشستگی از پرداخت  باز در صورت سر گیرند. ھای بیمھ بازنشستگی برعھده می آنھا را معموال صندوق

 جتماعی وجود دارد.ھا، امکان برعھده گرفتن آنھا توسط صندوق بیمھ درمانی و یا خدمات ا ھزینھ

 

 . خودیاری اعتیاد یعنی چھ؟۱۳
ای در زمینھ اعتیاد محسوب  مکمل مھم برای خدمات امدادرسانی حرفھیک  خودیاری اعتیاد یک امدادرسانی مستقل و

شود. امکان استفاده از این خدمات پیش از، در حین و پس از اقدامات درمانی/پزشکی و یا بھ شکل کامال مستقل وجود  می
 دارد.

ھم پذیرای اشخاصی کھ از معضالت اعتیاد  ،دھد، خودیاری اعتیاد از آنجا کھ اعتیاد ھمھ خانواده را تحت تاثیر قرار می
کنند، تا نقش خود را بھ عنوان قربانی  ھا کمک دریافت می باشد. ھمسران در این گروه برند و ھم بستگان آنھا می رنج می

 کنند.  آرامش و تحت حمایت قرارگرفتن را تجربھ میبرخورداری از این معضل شناختھ و روی آن کار کنند. آنھا ھمچنین 

باشد. گروه ھستھ  گفتگو و برخورد صادقانھ میپایھ و اساس آن  .ودیاری یعنی ارائھ کمک از طرف قربانیان بھ قربانیانخ
کنند، کھ در مواجھھ با مشکالت تنھا نیستند.  شان در گروه این تجربھ را می خودیاری است. افراد مبتال بھ اعتیاد و بستگان

مبتال بوده و برای  بھ اعتیادقبال خود ی نیست، بلکھ این کار را معموال فردی کھ ا مدیریت گروه برعھده یک کارکن حرفھ
 .دھد. شرکت در خودیاری اجباری نیست این منظور آموزش دیده است، انجام می

 

 اند؟ ) کدامharmreductionرسانی ( پایین و کاھش ضرر خدمات آستانھ. ۱۴
باشد. مسئلھ، جلوگیری از  خطرات مربوط بھ مصرف مواد مخدر میدرنگ  پایین، کاھش بی ھای آستانھ ھدف از کمک

ھای موجود، بدون نیاز بھ دستیابی فوری بھ ترک مواد مخدر  ) و پایدارسازی ظرفیتharmreductionوخامت اوضاع (
 ،ر بسیاری از مواردالبتھ د باشد. ھدف بلند مدت، ایجاد انگیزه در فرد برای ادامھ دادن بھ استفاده از اقدامات کمکی است. می

 باشد. ھای اولیھ پزشکی می فرد، مانند خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت اساسینیازھای تامین ھدف اولیھ و اصلی 

، کنندگان مواد مخدر) (مخصوص مصرف ھای تماس خانھ و قھوهھا  ازجملھ توسط فروشگاه ،ھای آستانھ پایین کمک
و مراکز امدادرسانی اضطراری  مجادلھھای مخصوص شرایط  اضطراری/خانھ ارائھ جای خوابھای روزانھ، مراکز  قوپات
 .شوند و نیز در برخی از موارد از طرف مراکز مشاوره اعتیاد ارائھ می ھای مصرف ھمچنین توسط اتاقو 

این . اند توسعھ زیادی یافتھکنندگان مواد مخدر غیرمجاز  ویژه برای مصرف اقدامات آستانھ پایین تا کنون در آلمان بھ
 د.نشو می نیز جایگزینی ماده مخدر با متادونشامل ، (مشتقات تریاک) در مورد افراد وابستھ بھ اوپیاتاقدامات 

 منبع:

http://www.dhs.de/dhs-stellungnahmen.html
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Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V. Situation und Perspektiven der Suchtkrankenhilfe. 
stellungnahmen.html-http://www.dhs.de/dhsPositionspapier 2001,  

 

 جایگزینی ماده مخدر یعنی چھ؟ .۱۵
جایگزینی بدین معنی است کھ برای بیماران وابستھ بھ اوپیات و یا بھ عبارتی ھروئین، مواد جایگزین ھروئین تجویز 

رخالف ھروئین نیازی شود و ب واسطھ مصرف روزانھ ماده جایگزین، از بروز عالئم ترک اعتیاد جلوگیری میگردند. ب
گردند.  بھ افزایش دوز مصرفی نیست. میزان دوز مصرفی و مدت پروسھ جایگزینی بر اساس تشخیص پزشک معین می

ھای  ھزینھ مواد مخدر نیز وجود دارد.برای میسر ساختن زندگی عاری از بھ شکلی آھستھ امکان کاھش دوز مصرفی 
در دسترس ھمھ معتادان بھ اوپیات شوند. درمان بوسیلھ جایگزینی  ھای بیمھ درمانی تقبل می درمان توسط صندوق

ای  نامھ توانند اجازه اند، سن آنھا بیش از ھجده سال بوده و یا می ھا اعتیاد داشتھ کم دو سال بھ اوپیات باشد کھ دست می
ست خود ارائھ دھند. در ابتدای درمان، استفاده از داروی جایگزین ھر روزه در مطب پزشک و تحت نظر و یا از سرپر

، عدم منظمپذیرد. با استفاده از آزمایش ادرار نا در یک داروخانھ کھ از طرف پزشک مربوطھ مامور شده است، انجام می
بھ سطحی پایدار در استفاده از ماده جایگزین برسد، پس از نیم شود. چنانچھ بیمار  ثابت میاستفاده بیمار از مواد دیگر 

کم  خانھ بردن وجود دارد. پس از آن، میزان مراجعھ بھ پزشک بھ دست سال امکان دریافت داروی جایگزین برای بھ
 شود. انجام می ،جایگزین با اجتماعی بھ موازات پروسھ درمان-یابد. مراقبت روانی یکبار در ھفتھ کاھش می

 منبع:

Hochsauerlandkreis Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes (2005). Flyer: Hilfen bei 
Drogenabhängigkeit – Substitution und Psychosoziale Begleitung 

 

 اعتیاد تمعضال دارایبستگان افراد 
 گذارد؟ فرزندان می. معضالت اعتیاد چھ اثراتی بر محیط اجتماعی، ھمسر و ۱۶

طرفی نگرانی موجود  مشکل و فشاری سھمگین شود. ازویژه برای بستگان نزدیک تبدیل بھ  تواند بھ بیماری اعتیاد می
مورد یک فرد مورد عالقھ و از طرف دیگر زندگی مشترک با یک فرد معتاد یا در معرض خطر اعتیاد کھ از  در

و خو، غیر قابل اطمینان بودن، رفتار غیرعاطفی و تھاجمی، در مواردی ھای آن بروز تغییرات شدید در خلق  ویژگی
 عدم توجھ و ھای مالی، نگرانی بھ عالوه، مواردی ھمچون باشد. ھای جنسی و فیزیکی می حتی ھمراه با اعمال خشونت

تحت تاثیر ا بھ سختی زندگی بستگان رتوانند  میمشکالت دیگر، از بسیاری نیز خانھ و غیبت مکرر از عالقھ بھ خانواده، 
 دھند. قرار

یابند، از جھات بسیار متنوع تحت تاثیر  ھایی با والدین بیمار بھ اعتیاد پرورش می کودکان و نوجوانانی کھ در خانواده
، مناقشات و ھا بحران، با فزونی نیازھای روزمره، با والدین بیمار بھ اعتیادرشد و نمو گیرند.  اعتیاد والدین قرار می

ھای درونی  درگیریخودباشد. این کودکان معموال از  ھمراه می، ھم در محیط خانھ و ھم در محیط اجتماعی ،فشارھا
، در بسیاری از موارد از احساس خجالت و گناه، از تنھایی و کمبود روابط مناسب با (نسبت بھ پدر یا مادر) وفاداری

بیماری اعتیاد اغلب از  دلیل این امر اینست کھ برند. تیاد) رنج میواسطھ اع (بھ خانواده انزوایاز کودکان ھمسن خود و 
واسطھ ترس از مواجھ شدن با عدم درک فرد توسط  طرف والدین و ھمچنین فرزندان بھ دلیل خجالت کشیدن و البتھ بھ

 ز نبودتند اشود. مشکالت دیگر عبار صر شناختھ شدن و مورد ننگ قرارگرفتن، بھ نوعی یک تابو تلقی میقدیگران، م
واسطھ پذیرش مسئولیت تامین  ، امنیت و اطمینان برای کودکان و ھمچنین تحمل فشار بیش از حد توسط کودکان بھمراقبت

مخارج خانھ و مراقبت از برادران و خواھران کوچکتر. در بسیاری از موارد، نکاتی دیگر مانند فشار بیش از حد بر اثر 
شوند.  یا ھمچنین جدایی والدین و نیز بھ دلیل فقر و بیکاری بھ نکات پیشین اضافھ میدر خانواده و ھا و خشونت  بحران

عدم توجھ نیز در صورت شان قرار نگیرند و  کودکان و نوجوانان از اینکھ در جریان نوع و روند بیماری والدین ،ھمچنین
شان  ھا و مشکالت ھا، پرسش اشتن ترسزمانی کھ برای درمیان گذ یاریزی معالجھ و  سازی ایشان در برنامھ و مشمول

 برند. ، بسیار رنج میخواھند کردموقع کمک دریافت  چھیا ھیچ مخاطبی نداشتھ باشند و ندانند کھ آیا و 

آید، آنھا از کجا کمک بگیرند؟ در  از بستگان/دوستان افراد دارای معضل اعتیاد چھ کاری بر میکھ پرسش این تحت 
توانید انجام دھید و اینکھ درصورت داشتن ھمسری کھ مبتال بھ مشکل اعتیاد است  مورد اینکھ خودتان چھ کارھایی را می

http://www.dhs.de/dhs-stellungnahmen.html
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را برد، از کجا کمک بگیرید، اطالعاتی  تیاد رنج میو یا چنانچھ یکی از والدین شما یا یک دوست و یا آشنا از مشکل اع
 خواھید یافت.

 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhelfen möchten,  

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ. Kinder von psychisch erkrankten und 
suchtkranken Eltern - Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe –AGJ, 

Hamburg 27. April 2010 
 
 

 از کجا کمک بگیرند؟ ھستند مشکالت اعتیاد ی کھ درگیر. بستگان و دوستان افراد۱۷
توانید در ابتدا بھ یک پزشک مورد  مصرف مواد مخدر توسط یکی از نزدیکان باعث نگرانی شما شده است، میچنانچھ 

بتواند اطالعات مفصل و کمک در اختیار شما قرار دھد. البتھ، مراکز مشاوره تخصصی ویژه افراد اعتماد مراجعھ کنید تا 
توانید بھ آنھا مراجعھ کنید. در آنجا اطالعات مفصل و نیز مشاوره  درگیر مشکالت اعتیاد نیز موجود ھستند کھ می

شوید کھ بھ عنوان قربانی و  با افرادی آشنا میھای خودیاری  عالوه، در گروه بھ شخصی و پشتیبانی دریافت خواھید کرد.
ھای خودیاری کامال  اند. ھر دو مورد، یعنی مشاوره شخصی و شرکت در گروه یا بستگان تجربیاتی مشابھ شما داشتھ

 باشند.  رایگان می

د است، بھ دیدگاه و تجربھ خود نسبت بھ شرایط موجود را در حین یک گفتگو بھ آشنای خود، کھ درگیر مسئلھ اعتیا
بھ او بگویید کھ احیانا حاضر بھ ھمراھی او ھستید. روشنی بگویید. توجھ او را نسبت بھ خدمات مشاوره جلب کرده و 

بیان روشن این مسئلھ کھ آگاھی کسب با تان برای بھبود بخشیدن بھ وضعیت خود آگاه سازید.  آشنای خود را از قدم بعدی
دیگر اید.  عزم خود را جزم کرده دھید کھ مینشان بھ آشنای خود ھید پرداخت، اید و بھ دریافت پشتیبانی خوا کرده
 تان شود، تا او نیز فعال شود. تواند باعث ایجاد انگیزه در آشنای داد. این کار می توان بھ مانند قبل ادامھ نمی

دوباره ازسرگرفتھ شوند. دیگر ھای دوجانبھ  زنی ھا و اتھام جنگ و جدال بر سر مواد مخدر را بس کنید و نگذارید بحث
ھا، اشتباھات و  مسئولیت کارھای شخص معتاد را برعھده نگیرید و کارھای او را انجام ندھید. با قطع شدن این حمایت

تواند بھ تالش شخص معتاد برای  شود کھ می این کار باعث ایجاد فشاری می شوند. وضوح نمایان می ھا بھ کاری کم
 انجامد. ایجاد تغییر و تحول بی

 ھای زیر اطالعاتی را بھ زبان انگلیسی خواھید یافت: با مراجعھ بھ نشانی
An offer to all who would like to help someone close to them - alcohol, medication, tobacco, 

illegal drugs, addictive behavior:  

-anderen-und-alkohol-zu-ensingle/article/information-http://www.dhs.de/start/startmeldung
sprache.html-englischer-und-arabischer-in-drogen 

: what parents and educators should know -Talking about alcohol  

-https://www.gesundheitsamt
-bw.de/SiteCollectionDocuments/03_Fachinformationen/Fachpublikationen+Info

oholbrosch_englisch.pdfMaterialien/alk 

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhelfen möchten,  

 

 آید؟ می . از من بھ عنوان یکی از بستگان، چھ کاری برای کمک بھ ھمسرم بر۱۸

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/start/startmeldung-single/article/informationen-zu-alkohol-und-anderen-drogen-in-arabischer-und-englischer-sprache.html
http://www.dhs.de/start/startmeldung-single/article/informationen-zu-alkohol-und-anderen-drogen-in-arabischer-und-englischer-sprache.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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خود را با ھمسرتان درمیان بگذارید و بھ او بگویید کھ نگران  و شبھھ شک معقوالنھ البتھ شکلی صادقانھ وبھ  •
 ھستید.

 ھای او خودداری کنید. و پول قرض ندھید و از پرداخت بدھیبھ ا •
 موجودیت مالی خود باشید (حساب بانکی / درآمد شخصی). مراقب •
 در مورد وضعیت مالی با او گفتگو کنید. •
 خواھید آنھا را انجام دھید (مثال طالق)، بپرھیزید. توانید یا نمی از تھدید او بھ پیامدھایی کھ نمی •
 باشید.اید بھ شکلی قاطع متعھد  ھایی کھ با او بستھ بھ عھد و پیمان •
 دنبال کسب آگاھی و دریافت کمک تخصصی باشید. خودتان بھ شکل فعال بھ •
 کھ شما ھیچ تقصیری در اعتیاد ھمسرتان ندارید. آوریدھمواره بھ یاد  •
خود او باید بار پیامدھای کارھای مسئولیت کارھای ھمسرتان را برعھده نگیرید (مثال عذرخواھی و غیره).  •

 خود را بر دوش بکشد.
 کنند، بھ خود کمک کنید. با انجام کارھایی کھ حال شما را خوب می •
 تماس خود را با دوستان و آشنایان حفظ کنید. •
 کاھد. برای گفتگو بھ یک نفر اعتماد کنید. گفتگو، از فشار موجود می •

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Arbeitshilfe Glücksspielsucht – Wenn das Glücksspiel zum 
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.htmlProblem wir,  

Hinweis: Das Faltblatt liegt in verschiedenen Sprachen vor, die linke Spalte ist in der jeweiligen 
Landessprache und die rechte Spalte in Deutsch formuliert. 

 

 ھای او را بر عھده بگیرم؟ پرداخت بدھی ،ی از بستگان. آیا بھتر است بھ عنوان یک۱۹
بدین واسطھ از بین نخواھد رفت. اگرچھ ممکن است شرایط  ھای او را نپردازید، زیرا اعتیاد طور کلی بھتر است بدھی بھ
حمایت از کودکان نحت تاثیر، کھ برای ای باشد، مثال در صورت وجود خطر از دست دادن محل سکونت و یا  گونھ بھ

 صورت بھ نکات زیر توجھ کنید: ھا بگیرید. در این بخواھید تصمیم بھ تقبل کردن بدھی

 روشن ھیچ بدھی را تقبل نکنیدقبل از قول و قرار واضح و  •
 ھا از بدھیتھیھ لیست دقیق  •
 دقیق برای بازپرداختای  تعیین برنامھ •
 مدیریت پول بھ شکلی قابل نظارت •
 گفتگو با بانک •
 شرکت منظم در برنامھ درمانی •
 سازی نزد دوستان و آشنایان. آشکار •

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Arbeitshilfe Glücksspielsucht – Umgang mit Geld und Schulden 
– Hinweise für Angehörige pathologischer Glücksspielender und Betroffen 

lhttp://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.htm 

 

 ھا ھستم؟ . آیا من بعنوان یکی از بستگان مجبور بھ پرداخت بدھی۲۰
سند واگذاری، ضمانت، سند  ھای ھمسران ندارند، مگر اینکھ مواردی مانند بستگان تعھدی بھ پرداخت بدھیطور کلی  بھ

سند قبول بدھی و یا سند دریافت وام را امضاء کرده باشند. این مسئلھ در مورد حساب بانکی متفاوت است. حتی در 
بدھی بھ صورتی کھ حساب بانکی بھ نام بستگان نباشد، ولی بھ آنھا وکالت داده شده باشد، آنھا ملزم بھ پرداخت ھمھ مبلغ 

 []باشند.  بانک می

 کند. ریافت مطالبات خود نخست بھ بستگان مراجعھ میبانک برای د

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
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ھا معموال دوست دارند کھ  بانک نامھ مراقب باشید! بھ ھمین دلیل است کھ: باید در ھنگام امضاء کردن یک ضمانت
پردازند.  دیگر ھیچ وامی را بھ افراد نمی ،ھمسران نیز در حین عقد قرارداد آن را امضاء کنند و در غیر این صورت

 بستگان زیر بار این مسئلھ نروند و ھمسر بھ دنبال راھی دیگر برای تامین مالی بگردد.ھترین کار این است کھ ب

 )NRW، مرکز تخصصی اعتیاد بھ قمار استان ۲۰۰۹، چاپ دوم، سال ۳۷ش کرد، صفحھ ی(برگرفتھ از: دیگھ نمیشھ کار

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Arbeitshilfe Glücksspielsucht – Umgang mit Geld und Schulden 
– Hinweise für Angehörige pathologischer Glücksspielender und Betroffen 

ts.htmlhttp://www.dhs.de/informationsmaterial/factshee 

 

 

 افراد مسن برایاعتیاد  معضالت
 کند؟ . در رابطھ با نوشیدن الکل، چھ چیزی ھمزمان با باال رفتن سن تغییر می۲۱

ھ راحتی کھ پیشتر ب یایست کھ میزان الکل گونھ یابد. این امر بھ با افزایش سن مقاومت بدن انسان نسبت بھ الکل کاھش می
، سرنگونی و تصادفات دیگر بشود. افراد مسن اغلب از شدید ممکن است باعث مستی، اکنون شد توسط بدن فرد تحمل می

بخش و یا  آور و آرام ویژه در مورد داروھای خواب کنند کھ با الکل سازگار نیستند. این مورد بھ داروھایی استفاده می
ی بدون نیاز بھ تجویز پزشک، کند. از این رو الزم است کھ در مورد ھمھ داروھا، حتی داروھا افسردگی صدق می ضد

ممکن است در سنین باال بوجود آمده و یا  الکلاز پزشک بپرسید کھ آیا اجازه نوشیدن الکل را دارید یا خیر. وابستگی بھ 
دھد. این اثر الکل با باال رفتن سن تقویت شده و  طور کلی ھمھ ارگانیزم بدن را تحت فشار قرار می گسترش یابد. الکل بھ

 .اشدو جسمی در فرد ب ذھنیھای  کاھش توانایییکی از دالیل د توان می

 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Factsheet „Informationen zum Thema: Alkohol im Alter“, 2008, 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Alkohol – Weniger ist besser“, 2006 
-im-http://www.unabhaengig

alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf 

 

 باشند؟ دھنده وابستگی فرد بھ الکل می نشان . چھ عالئمی۲۲
، ناراحتی ناشی از افسردگی، اختالالت خواب ھمراه تواند در فرد باعث آشفتگی درونی، ترس و ھراس عمومی الکل می

 با کابوس و از خواب پریدن مکرر، گرگرفتگی (تعرق ناگھانی) و اختالل در تمرکز شود.

 توانند دالیل دیگری ھم داشتھ باشند: البتھ می –دھنده وابستگی بھ الکل باشند  توانند نشان عالئم زیر می

 ھای مکرر سرنگون شدن / سرنگونی •
 ھای ذھنی، کمبود توجھ کمبود تمرکز، افت توانایی •
 عالقگی / از بین رفتن عالقھ و انگیزه در فرد بی •
 عدم توجھ بھ شکل ظاھری و مسائل خانھ •
 اشتھایی، تغذیھ نامناسب، پیری زودرس، ناپایداری خلق و خو اسھال، سرگیجھ، سرخ شدن چھره، لرزش، بی •

 منابع:

Thema: Alkohol im Alter“, 2008,  Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Factsheet „Informationen zum
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
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Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Alkohol – Weniger ist besser“, 2006 
-im-http://www.unabhaengig

alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf 

 

 مصرف کردن الکل در سنین باال اصال منفعتی دارد؟ مترک /. آیا دست کشیدن ۲۳
عدم مصرف یا مصرف کمتر الکل اغلب ظرف مدت زمان کوتاھی بھ ارتقاع سطح سالمت جسمی و روحی فرد 

ھای کبدی، کبد چرب، اختالالت ھازمھ و  ھای تشخیصی جسمی (بھ عنوان مثال باال بودن شاخص انجامد. شاخص می
یابند. بھ ھمین دلیل، مصرف کمتر یا عدم مصرف الکل در ھر سنی  غیره) نیز بھبود میدستگاه سوخت و ساز و 

 بخش است. منفعت

 منابع:

Thema: Alkohol im Alter“, 2008,  Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Factsheet „Informationen zum
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Alkohol – Weniger ist besser“, 2006 
-im-http://www.unabhaengig

alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf 

 

 . خطرات ناشی از مصرف داروھا کدامند؟۲۴
آلودگی  توانند باعث خواب تواند عوارض جانبی نامطلوبی داشتھ باشد. بھ عنوان مثال، داروھا می داروھا میاستفاده از 

شوند، بھ معده فشار آورند و یا موجب سرگیجھ و عرق کردن شوند. برخی از داروھا باعث تغییراتی در قوه ادراک و 
استفاده ھمزمان از چندین  د فرد متوجھ این تغییرات بشود.شوند، بدون اینکھ خو العمل فرد می احساس و یا توانایی عکس

تواند بھ فعل و انفعاالتی بیانجامد کھ برای سالمتی مضر ھستند. پس، با پزشک خود در مورد ھمھ داروھای  دارو می
ن برده، آن تواند اثر داروھا را از بی مصرفی خود گفتگو کرده و در مورد عوارض جانبی احتمالی از او بپرسید. الکل می

را تقویت کند و یا باعث بروز عوارض جانبی بسیار شدید شود. از این رو در مورد ھر یک از داروھا از پزشک خود 
کھ نیاز بھ تجویز پزشک ندارند نیز صدق  بپرسید کھ آیا اجازه نوشیدن الکل را دارید یا خیر. این مسئلھ در مورد داروھایی

 کند. می

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Medikamente sicher und sinnvoll gebrauchen“, 
-im-http://www.unabhaengig; 2006

alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf 

 

 کند؟ ، چھ چیزی ھمزمان با باال رفتن سن تغییر میمصرف داروھادر رابطھ با . ۲۵
باشد. این  تر می تر و طوالنی این افراد آھستھتر، اثرگذاری داروھا در  بھ دلیل کند شدن سوخت و ساز بدن در افراد مسن

شود. الزم است کھ این مسئلھ در ھنگام تجویز و مصرف داروھا  دوز) می مصرفی (اور مورد باعث افزایش خطر بیش
 مورد توجھ قرار گیرد.

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Medikamente sicher und sinnvoll gebrauchen“, 
-im-http://www.unabhaengig, 2006

neu.pdfalter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_ 

 

http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Alkohol_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf


  

 

 ناشر:

Deutscher Caritasverband e.V. – Referat Gesundheit, Rehabilitation, Sucht - Karlstr. 40 - 79104 Freiburg 
 

 . امکان وابستگی بھ کدامیک از داروھا وجود دارد؟۲۶
این داروھا اغلب بھ دلیل اثرات  ھا ھستند. یک ماده موثره از خانواده بنزودیازپین دربرگیرندهآور  بیشتر داروھای اعتیاد

شوند.  باشند، تجویز میواسطھ گرفتگی عضالنی ایجاد شده  ھایی کھ بھ آورشان و یا برای کمردرد اضطراب و خواب ضد
 وابستگی جسمی بھ این داروھا ممکن است تنھا پس از چند ھفتھ مصرف مداوم آنھا بوجود آید.

 شوند: ھایی کھ زیاد تجویز می نام بازرگانی بنزودیازپین

 بخش: آور و آرام داروھای خواب
Radedorm®, Noctamid®, Lendormin®, Flunitrazepamratiopharm®, Remestan®, Planum®, 

Rohypnol® und Dalmadorm® 
 

 ھای ضد اضطراب: بخش آرام
Diazepam-ratiopharm®, Adumbran®,Tavor®, Oxazepam-ratiopharm®, BromazanilHexal®, 

Normoc®, Lexotanil®, Faustan® 

 

 کننده عضالت: داروھای شل
Musaril® 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Medikamente sicher und sinnvoll gebrauchen“, 
-im-http://www.unabhaengig, 2006

100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdfalter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A 

 

 . آیا بھ داروھا اعتیاد دارم؟۲۷
کنید، با پزشک خود  در صورتی کھ مدت زیادی است کھ دارو مصرف می –توان بھ سادگی پاسخ داد  این پرسش را نمی

 گفتگو کنید تا:

 ھای منفی مانند ترس، غم و تنھایی باشید، احساستان بھبود پیدا کند و بھتر قادر بھ تحمل  احساس روحی روانی •
 دانید، التیام داده شوند، دردھایی را کھ دلیل آنھا را نمی •
 بتوانید بھتر بخوابید یا آشفتگی و عصبیت خود را کنترل کنید. •

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Medikamente sicher und sinnvoll gebrauchen“, 
-im-http://www.unabhaengig, 2006
falter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pd 

 

 ای دارد؟ فایدهاصال سیگار، مصرف ھای متمادی  . آیا ترک سیگار، پس از سال۲۸
ھمچنین بھبود بخشیدن بھ  بد.کشد، کھ خطر ابتال بھ سرطان بواسطھ سیگار کشیدن کاھش یا ھای زیادی طول می البتھ سال

، ترک سیگار در ھر یرساین تفاھمھ با  –باشد  برخی از صدمات وارده بھ اعضای بدن در اثر مصرف سیگار ممکن نمی
 :عبارتند ازاش را دارد. بعضی از دالیل برای اثبات این گفتھ  سنی ارزش

یابد. در صورت ترک سیگار، اکسیژن رسانی بھ  ، در سنین باال کاھش میتوانایی بدن انسان در جذب اکسیژن •
بدن بھ سرعت اکسیژن بیشتری  شود کھ ھای بدن از راه خون بالفاصلھ افزایش یافتھ و این باعث می سلول

 دریافت کند.
 یابد. جسمانی افزایش می قواینفس کشیدن آسانتر شده و  •

http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
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 یابد. ھا و پاھا، بھبود می ویژه بھ دست رسانی، بھ خون •
 یابد. ھا و نیز احتمال ابتال بھ آنفوالنزا و عفونت ریوی کاھش می ضعف بدن در برابر بیماری •
 .یابد از آخرین سیگار کاھش میپس ساعت  ۲۴ سکتھ قلبی تنھا احتمال وقوع •
 یابد. ھا بسیار کاھش می ھای عروقی یا بھ عبارتی گسترش این گونھ بیماری احتمال ابتال بھ بیماری •
شود، احتمال ابتال بھ سرطان ریھ پس از ده سال بھ سطح  خطر ابتال بھ سرطان در عرض پنج سال نصف می •

 کند. عادی کاھش پیدا می

 منبع:

DHS-Broschüre „Tabak – zum Aufhören ist es nie zu spät“, 2006 
-im-http://www.unabhaengig

44_Tabak_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdfalter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A1000 

 

 . آیا کاھش مصرف سیگار کافیست، یا بھتر است ترک کنم؟۲۹
بھتر است حتی در صورت مصرف ناچیز از سیگار ھم موجود ھستند،  عروقی-از آنجا کھ خطرات تھدید کننده دستگاه قلبی

قطران  م راه چاره نیست، زیرا سطح پایین نیکوتین و. استفاده از سیگارھای سبک ھسیگار را کامال ترک کنید ،سعی کنید
 شود. بھ شکلی شدیدتر، تا حد زیادی جبران میفرد معموال بواسطھ سیگار کشیدن 

 منبع:

-im-http://www.unabhaengighören ist es nie zu spät“, 2006, zum Auf –Broschüre „Tabak -DHS
alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Tabak_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf 

 

 ؟مطرح استافراد مسن ھم  در مورد، مجازرمخدر غی . آیا مصرف مواد۳۰
شود. البتھ در مراکز  ایست کھ در بیشتر موارد در ارتباط با افراد جوان مطرح می مسئلھ مجازمصرف مواد مخدر غیر

اند.  ھا معتاد شده بھ اوپیات ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ھای  شوند کھ در دھھ افرادی مداوا می ،مربوط بھ سیستم امدادرسانی اعتیاد
پیشینھ بلند مدت بیماری، اند بر اعتیادشان فائق آیند. چنین  کنندگانی ھستند کھ در طول چند دھھ نتوانستھ مصرف اینھا

گذارد. سالمت روحی و جسمی و نیز وضعیت زندگی اجتماعی افراد در  معموال اثرات سھمگینی بر سالمت قربانیان می
اند. در مورد بسیاری از بیماران، پیری زودرس و پرشتاب قابل تشخیص است.  محدود شده شدت برخی از موارد بھ

 اند. داده سال دیرتر رخ می ۲۰شوند کھ معموال باید  ھای بھداشتی مشاھده می ھا و وضعیت بیماری

 منبع:

alter.de/index.php?id=104-im-tp://www.unabhaengight 

 

 الکل
 کند؟ . الکل چگونھ اثر می۳۱

، درصد الکل در نوشیدنی، شرایط روحی و جسمی فرد، عادت بھ نوشیدن یاثر الکل در کوتاه مدت (حاد) بھ میزان مصرف
 پذیری ھر فرد بستگی دارد. و تطبیق

تواند از ترس و  . این ماده میباشد می و بھبود دھنده حال شخص زشیبرانگی اثراتدارای ھای کم معموال  الکل در اندازه
ھای اجتماعی کمک کند. البتھ این حال آسوده و در  در ایجاد روابط و تماساو اضطراب شخص کاستھ و توسعھ توانایی 

 مواردی چون بھ بھ سرعت الکل، تواند در صورت مصرف متوسط یا زیاد می ،بسیاری از موارد خوش و سرحال
در اثر افزایش سطح الکل در خون و مسمومیت ناشی از  تبدیل شود. پرخاشگریعصبانیت، درونگرایی و نیز خشونت و 

یابی و نیز گویش  توانایی داوری، قدرت جھت .کشد بروز اختالالتی در قوه ادراک و ھشیاری فرد می بھ آن، سرانجام کار
 شود. و در پایان، خستگی و گیجی مفرط در شخص ایجاد می فرد بھ مرور تحت تاثیر قرار گرفتھ

http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Tabak_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Tabak_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Tabak_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Tabak_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/index.php?id=104
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 منبع:

Alkohol,  –Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 

 ؟افتد چھ اتفاقاتی می) ھزارم ، یکپرومیل (اندازه سنجش الکل در خون با باال رفتن. ۳۲
در  قیدی کند. احساس رھایی و بی بھ باال، رفتار شخصی و برداشت شخصی از رخدادھا تغییر می پرومیل ۰،۲از تقریبا 

یابد. از قوای دید، توانایی تمرکز و قدرت تنظیم  کند. مقاومت در برابر مصرف بیشتر الکل کاھش می فرد افزایش پیدا می
 شود. حرکات بدن کاستھ می

آغاز  مسخره یا حالت افسردگی-مستی ھمراه با حالت سرخوشی ،الکل در خون یک پرومیل با رسیدن بھ سطح تقریبی
 تلو خوردن، نامفھوم صحبت کردن). کند (تلو ر حفظ تعادل و گویش فرد بروز میشود. اختالالتی د می

 یابی. رسد. بروز اختالالتی در حافظھ و جھت حسی می فرد بھ وضعیت بی، دو پرومیلاز تقریبا 

ایست گردد کھ در بدترین حالت بھ مرگ بر اثر  مسمومیت شدید و حاد آغاز می ،بھ باال در خونالکل  سھ پرومیلاز 
 انجامد. تنفسی می

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Alkohol, 
ltblaetter.htmlfa-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 

 شود؟ الکل بر حسب پرومیل در خون چگونھ محاسبھ می غلظت .۳۳
 توان بھ صورت تخمینی(!) با استفاده از فرمول زیر محاسبھ کرد: غلظت الکل در خون را می

 در آقایان:

 الکل مصرف شده بر حسب گرم
 = پرومیل --------------------------------

 ۰،۷ * وزن بدن بھ کیلوگرم
 

 در بانوان:

 الکل مصرف شده بر حسب گرم
 = پرومیل --------------------------------

 ۰،۶ * وزن بدن بھ کیلوگرم
 

قابل استفاده است: در صورت برانگیختھ و یا خستھ بودن فرد و یا اگر او برای مدت  “عادی“این فرمول تنھا در شرایط 
 زیادی چیزی نخورده باشد، تاثیرگذاری الکل بیشتر خواھد بود.

الکل از از  ٪۵تا  ۲دقیقھ بعد از مصرف الکل قابل مشاھده است.  ۶۰تا  ۳۰باالترین غلظت الکل در خون فرد، در حدود 
گیرد. بدین  شود. این در حالیست کھ بخش اصلی تجزیھ الکل در کبد انجام می ادرار از بدن خارج می راه تنفس، عرق و

پرومیل در  ۰،۱۳یابد. این عدد در بانوان  پرومیل کاھش می ۰،۱۵شکل، غلظت الکل خون در مردان در ھر یک ساعت 
 کشد. ا چھار ساعت طول میپرومیل الکل در خون تقریبا سھ ت ۰،۵باشد. بنابراین، تجزیھ  ساعت می

 میانگین غلظت الکل در مشروبات الکلی:
 حجمی ٪۴،۸جو تقریبا  آب

 حجمی ٪۱۱،۰شراب/شامپاین تقریبا 
 حجمی ٪۳۳،۰جات تقریبا  عرقی

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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مکعب * غلظت الکل نوشیدنی برحسب ٪حجمی *  متر غلظت الکل در یک نوشیدنی بر حسب گرم = حجم برحسب سانتی
 مکعب متر سانتیگرم بر  ۰،۸

 بر این اساس:
 گرم الکل ۱۹،۲= تقریبا  )گرم بر سانتی متر مکعب( ۰،۸*  ۱۰۰/۴،۸*  )متر مکعب سانتی( ۵۰۰جو =  لیتر آب ۰،۵
 گرم الکل ۱۷،۶(گرم بر سانتی متر مکعب) = تقریبا  ۰،۸*  ۱۰۰/۱۱متر مکعب) *  (سانتی ۲۰۰لیتر شراب =  ۰،۲

 گرم الکل ۵،۲۸(گرم بر سانتی متر مکعب) = تقریبا  ۰،۸*  ۱۰۰/۳۳ر مکعب) * مت (سانتی ۲۰لیتر عرق =  ۰،۰۲

 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Alkohol, 
faltblaetter.html-und-ww.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhttp://w 

Alkohol,  –Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe 
faltblaetter.html-und-dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhttp://www. 

 

 مدت زمانی قابل اثبات است؟ برای چھ در بدن . وجود الکل۳۴
توان تا چند ساعت پس از مصرف در خون، نفس، عرق، بزاق دھان و یا ادرار شخص اثبات کرد. البتھ  وجود الکل را می

کند. برای ارزیابی این موضوع  کند یا خیر را مشخص نمی منظم الکل مصرف می نتیجھ آزمایش اینکھ آیا فرد بھ صورت
 شود: ھای دیگری استفاده می از راه

 ترانسفراز)-گلوتامیل-(گاما GGT-تست •
 –جو  یعنی تقریبا دو لیتر آب –ھشت لیوان معمولی الکل از در کسانی کھ روزانھ بیش  GGTسطح آنزیم 

روز طول  ۲۵سادگی قابل اثبات است. در صورت پایان دادن بھ مصرف الکل،  بھباالتر است کھ این نوشند  می
ھای کبدی، دیابت، اضافھ وزن و برخی از داروھا  کشد تا نیمی از این آنزیم تجزیھ شود. ھمچنین بیماری می
 را باال ببرند. GGTتوانند سطح  می

 
 (ترانسفرین کمبود کربوھیدرات) CDT-تست •

شود. این  مواجھ می CDTھر کس کھ بھ مدت یک ھفتھ روزی شش لیوان معمولی الکل بنوشد، با افزایش سطح 
را  CDTیابد. بارداری، سیروز کبدی و ھپاتیت مزمن نیز سطح  روز پرھیز بھ نصف کاھش می ۱۷رقم پس از 

 دھند. تحت تاثیر قرار می
 

 ھای قرمز خون) (میانگین حجم گلبول MCV-تست •
ھای قرمز خون نیز اثبات کرد. این رقم حتی پس از  توان بوسیلھ افزایش حجم گلبول استفاده از الکل را می سوء
 ماند. ھا پرھیز ھمچنان باال می ماه

 
 گرم الکل خالص ۱۰جو =  لیتر آب ۰،۲۵لیوان معمولی = 

 
 . مصرف الکل چھ زمانی خطر کمتری دارد؟۳۵

یابد.  فزونی میبرای ھر فرد، با افزایش مصرف الکل  ،مصرف الکل ناشی ازخطر ابتال بھ بیماریھای جسمی و روحی 
 مصرف الکل بدون خطر وجود ندارد.

 
 شوند: تلقی می خطر کمموارد زیر 
 وزرگرم الکل خالص در  ۱۲بانوان: تا 
 گرم الکل خالص در روز ۲۴آقایان: تا 

 
 
 
 
 
 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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 مختلف در لیوان مخصوص و اندازه الکل خالص موجود در آنھاھای  نوشیدنی

Whisky Likör Sherry Wein Bier 
 جو آب شراب ریش لیکور ویسکی

 لیتر ۰،۳۳ لیتر ۰،۲۱ لیتر ۰،۱ لیتر ۰،۰۲ لیتر ۰۰۲
 گرم ۱۳ گرم ۱۶ گرم ۱۶ گرم ۵ گرم ۷

 الکل
 

الکل بھتر است در حداقل دو روز از ھفتھ از مصرف الکل پرھیز برای بھ حداقل رساندن خطر ابتال بھ بیماریھای ناشی از 
 شود.

 
 تذکر:

توانند عوارض شدیدی بھ ھمراه داشتھ باشند. در رابطھ با موارد زیر  حتی مقادیر بسیار کم الکل ھم میتحت شرایط خاص 
 خطر الکل وجود ندارد: چیزی بھ نام مصرف کم

 
 در صورت اعتیاد بھ الکل •
 ی در کنترل کردن مصرف الکلدر صورت ناتوان •
 انجامد ھایی کھ مصرف الکل بھ وخامت آنھا می در صورت وجود بیماری •
 دھند فعل و انفعاالت واکنشی انجام میدر صورت استفاده از داروھایی کھ با الکل  •
 دار شدن در ھنگام بارداری، در دوره شیردھی و یا در صورت برنامھ ریزی برای بچھ •

 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Factsheet: Alkoholkonsum und gesundheitliche Risiken, 2014, 
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html 

/leitlinie.de-http://www.alkohol 
 

 استفاده از الکل و اعتیاد بھ الکل چیست؟ . تفاوت میان سوء۳۶
بھتر بتواند از پس فشارھا و وسیلھ  بدیند تا نکھ بھ صورت منظم الکل مصرف ک شود تلقی می، کسی در معرض خطر

استفاده از  سوء برآید. ھرگونھ مصرف الکل کھ بھ صدمات جسمی، روحی و/یا اجتماعی بیانجامد،مسائل روزمره زندگی 
احساس خوب نسبی، بھ  دستیابی بھدھد کھ شخص برای  زمانی رخ می اعتیاد بھ الکلوابستگی یا  .شود محسوب می الکل

 الکل نیاز داشتھ باشد.
 

ھای زیر در  مورد از شاخصھ ۳کم  باید دست ICD-10بندی  بر اساس سیستم دستھ ،برای تشخیص اعتیاد شخص بھ الکل
 ماه گذشتھ): ۱۲مورد او صدق کنند (در 

 میل غیرقابل کنترل بھ نوشیدن الکل •
 کاھش کنترل فرد (بر نوشیدن) •
 بروز عالئم ترک •
 پذیری با الکل (باال رفتن تحمل) تطبیق •
 زندگی بواسطھ مصرف الکل محدود شدن •
 عواقب مضر الکلعلم بر ادامھ مصرف با وجود  •
 

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Alkohol, 

faltblaetter.html-und-l/broschuerenhttp://www.dhs.de/informationsmateria 
 

 . خطرات کوتاه مدت (حاد) مصرف الکل کدامند؟۳۷
واکنش شخص و نیز قوه درک و داوری تمرکز و  قدرت بروز اختالالتی در ازخطرات کوتاه مدت مصرف الکل مھمترین 

این امر، افزایش  پیامددھد.  مصرف مقادیر کم الکل نیز رخ در نتیجھ. این مسئلھ ممکن است حتی گیرند سرچشمھ میاو 
ھمراه داشتھ باشد.  ویژه در عبور و مرور خیابانی عواقب بسیار سختی بھ تواند بھ خطر بروز تصادفات است، کھ می

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.alkohol-leitlinie.de/
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html


  

 

 ناشر:
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کل، مصرف منظم و زیاد الشود.  کشیده می پرخاشگریعالوه، در اثر مصرف فزاینده الکل، کار اغلب بھ خشونت و  بھ
 دھد. (در طوالنی مدت) شدید را نیز افزایش می تاخیریعالوه بر عواقب حاد ذکر شده، خطر بروز بسیاری از عوارض 

 
مثال ممکن  ،گذارند. از جملھ بینی و در برخی از موارد بسیار خطرناکی را بر ھم می الکل و داروھا اثرات غیرقابل پیش

ترین مورد، استفاده  ا اثرگذاری الکل چندین برابر تشدید شود. خطرناکاست کھ اثر یک داروی خاص از بین رفتھ و ی
باشد. از آنجا کھ اثر این داروھا بسیار  ھا، می بخش ویژه آرام روان، بھ روح و ھمزمان از الکل و داروھای اثرگذار بر

 معتاد شود. آنھاسرعت بھ باشد، ممکن است فرد بیمار بھ الکل بھ  الکل می بھشبیھ 
 

 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Alkohol, 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

Alkohol,  –che Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe Deuts
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 عوارض بلند مدت مصرف الکل کدامند؟. ۳۸

 عوارض جسمی
ھای بدن  ھای ھمھ بافت شود، مصرف بیش از حد الکل بھ سلول خون در تمامی بدن پخش می هاز آنجا کھ الکل از را

ھای وارده بھ عضوھای بدن بواسطھ مصرف مزمن (طوالنی مدت) و بیش از حد الکل  رساند. از جملھ آسیب آسیب می
عضالت نیز در و  یجاد تغییراتی در کبد، لوزالمعده، قلب و ھمچنین در دستگاه عصبی مرکزی و پیرامونیتوان بھ ا می

اند کھ مصرف طوالنی مدت و  اشاره نمود. عالوه بر این، تحقیقات انجام شده در مورد اثرات بلند مدت الکل ثابت کرده
ھای دھان، گلو، مری و در مورد بانوان سرطان سینھ).  اندھد (سرط بسیار زیاد الکل خطر ابتال بھ سرطان را افزایش می

شود. در ابتدا  ھا سلول مغزی می مغز نیز بھ ھمین شکل بشدت در معرض خطر است. ھر مستی باعث نابودی میلیون
حافظھ و قدرت تمرکز، قوای داوری و نقد مسائل، و سپس ھوش فرد تا سرحد تخریب کامل ذھنی تحت تاثیر قرار 

 سازد. ءاستفاده از الکل، توانایی باروری و لذت جنسی را نیز با اختالالتی مواجھ می. سوگیرند می
 

 عوارض روحی
استفاده بلند مدت از الکل و یا اعتیاد بھ الکل، امکان بروز اختالالت روحی نیز وجود دارد کھ بواسطھ  در طول روند سوء

و ترس و نیز افسردگی تا سرحد خطر بروز خودکشی  ھای اضطراب مواردی چون تغییرات مداوم خلق و خو، حالت
 باشند. مشھود می

 
 عواقب اجتماعی

عالوه بر عواقب جسمی و روحی، مصرف بیش از حد و مزمن الکل اغلب بھ ایجاد تغییرات پایدار کلی در محیط اجتماعی 
بوجود آیند، یا در صورتی کھ بنیان استفاده از الکل  بواسطھ سوءمشاجرات اجتماعی متعدد انجامد. مثال چنانچھ  فرد نیز می

ازدواج یا زندگی مشترک از ھم بگسلد و/یا شخص شغل خود را از دست بدھد. قربانی اصلی این موارد بیش از ھر چیز 
 افراد بیمار بھ الکل ھستند. دیگر فرزندان

 
 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Alkohol, 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
Alkohol,  –uptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe Deutsche Ha

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

 کدامند؟ جنین. عوارض ناشی از الکل برای ۳۹
شود، بلکھ حتی مصرف  باعث بروز صدماتی مینیست کھ الکل  و زیاد امروزه ثابت شده است کھ تنھا مصرف فشرده

انجامد. امکان  افراط در مصرف الکل در موارد معدود نیز بھ بروز اختالالتی در سالمتی جنین میمقادیر کم الکل و یا 
ھای  شوند: اختالالت رشدی، نشانھ ھای بسیاری وجود دارد، کھ بھ سھ دستھ تقسیم می ھا و آسیب لیتبروز معلو

-ھای ذھنی ھای بلند مدت، خود را در اختالالت رفتاری و نقص عضو و اختالالت دستگاه عصبی مرکزی. آسیب نقص
 دھند. ھوشی نشان می

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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 منبع:

Factsheet: Alkohol in der Schwangerschaft, 2010, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html 

 
 ) چیست؟Binge-Drinkingنوشی ( . مست۴۰

ھا برای خبررسانی، در بسیاری از  ھمچنین در رسانھباشد.  می “نوشی مست“در لغت، ھمان  Bringe-Drinkingمعنی 
از یک سو رخدادھای واقعی کھ در جریان آنھا  عبارتشود، کھ این  استفاده می “نوشیدن در حد کما“موارد از واژه 

زیادی از الکل در مدت زمان نسبتا  اند و از سوی دیگر نوشیدن مقادیر مصرف کنندگان بدلیل مصرف الکل بھ کما رفتھ
 باشد. می Bringe-Drinkingکند. مورد آخر توصیف دقیق واژه انگلیسی  کوتاه را توصیف می

 
 ۱۰شود. ھر لیوان محتوی تقریبا  نوشی تلقی می مست ،در آلمان مصرف پنج لیوان یا بیشتر یک نوشیدنی الکلی بھ یکباره

برای نوشیدن الکل در آلمان مانند یک لیوان کوچک  متداولھای  ر الکل، در لیوانگرم الکل خالص است. این مقدا ۱۲تا 
شود.  لیتر) یا یک پک لیوان کوچک عرق، یافت می ۰،۳۳جو ( لیتر)، یک لیوان کوچک آب ۰،۱۲۵شراب (

 “الکلی ھای ) در مورد حداکثر میزان مصرف نوشیدنیDHSمسائل اعتیاد ( جامععلمی مرکز  یامنا ھای ھیئت توصیھ“
 زای ھر لیوانبھ ا ،)بھ باالچھار لیوان از ( ) و زنانبھ باالپنج لیوان از رای آقایان (تر ب این پدیده را بھ شکلی دقیق

 است. کرده خالص در یک نوبت مصرف الکل، تعریف گرم الکل ۱۰
 

 منبع:
lkoholvergiftung, 2010, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Factsheet: Binge Drinking und A

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html 
 

 کند؟ ا چھ خطراتی مواجھ میھای خیابانی را ب . مصرف الکل رفت و آمد۴۱
ذارد. این مسئلھ قوای تمرکز و واکنش نشان دادن شخص را گ رانندگی می شخص درمصرف الکل اثرات منفی بر توانایی 

شوند. در نتیجھ  ھای خطرناک دیرتر تشخیص داده شده و نادرست ارزیابی می ای کھ موقعیت کند، بھ گونھ مختل می
انندگی تحت تاثیر الکل مواردی مانند سرعت بیش از حد، آور ر از جملھ عواقب مصیبت –دھند  رخ می خاصیاشتباھات 

کردن تعداد بیش از حد  سوارو یا  رفتنگ )، مانورھای پرخطر برای سبقتپیچرانندگی در خطوط غیر مستقیم (مار
 باشند. سرنشینان می

 
بھ ھمین دلیل: ھرکس کھ پس از مصرف الکل اقدام بھ رانندگی با یک وسیلھ نقلیھ کند، خودش و دیگران را بھ خطر 

شود. از  پرومیل با افزایش چشمگیری مواجھ می ۰،۳تصادفات ناشی از نوشیدن الکل از  خطر احتمال وقوعاندازد.  می
 برابر. ۱۸پرومیل  ۱،۶برابر و از  ۱۰پرومیل  ۱،۱شود، از  تصادفات دوبرابر می وقوعپرومیل احتمال  ۰،۵

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Factsheet: Alkohol im Straßenverkehr, 2009, 
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html 

 
 پرومیل در رفت و آمد خیابانی کدامند؟در مورد میزان . حدود وضع شده ۴۲

سال، مرز صفر پرومیل در حین رانندگی با  ۲۱برای ھمھ مبتدیان رانندگی در دوره آزمایشی (دو سال اول) و افراد زیر 
و  نقدیبا جریمھ  ،اند کھ الکل مصرف کرده رانندگانی جلب شودبھ کند. چنانچھ توجھ پلیس  ھرگونھ وسیلھ نقلیھ صدق می

ضمن اینکھ دوره آزمایشی آنان بھ چھار سال افزایش دریافت نمره منفی در فلنزبورگ مواجھ خواھند شد. عالوه بر این، 
 .باید یک دوره آموزشی تکمیلی را بھ پایان برسانندیابد،  می

 ۰،۳تا  ۰،۲پرومیل مجاز است. البتھ، میزان خطرناک الکل از  ۰،۵ای ھمھ افراد دیگر تا غلظت الکل حداکثر رانندگی بر
 دھد. شود و کسی کھ پس از نوشیدن الکل بھ رانندگی بپردازد حق استفاده از بیمھ خود را از دست می پرومیل آغاز می

حبس و یا از  ،نمره منفی، جریمھ نقدی :قابل مجازات باکھ  شود پرومیل آغاز می ۰،۳عدم صالحیت نسبی در رانندگی از 
کند کھ شواھدی برای اثبات عدم صالحیت فرد در رانندگی  باشد. این مسئلھ ھنگامی صدق می میدست دادن گواھینامھ 

 باشد.انگاری در رانندگی، رانندگی بھ شکل مارپیچ، اشتباھات رانندگی و یا وقوع تصادف، در دسترس  مانند سھل

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
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ھای نقدی و نمرات منفی در رابطھ با رانندگی با وسایل نقلیھ موتوری در حین  جریمھ یزاناطالعات بیشتر در مورد م
 ھای نقدی تحت آدرس اینترنتی زیر خواھید یافت: مصرف الکل را در کاتالوگ جریمھ

mpu.de/bussgeld/bussgeldkatalog/alkohol/index.php-http://www.bussgeldkatalog 
 

 منابع:

mpu.de/bussgeld/fahranfaenger/promillegrenze/index.php-http://www.bussgeldkatalog 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Factsheet: Alkohol im Straßenverkehr, 2009 
erial/factsheets.htmlhttp://www.dhs.de/informationsmat 

 
 ) چیست؟MPUروانی (-پزشکی معاینھ. ۴۳

کند. این معاینھ را در  صالحیت فرد برای رانندگی با وسایل نقلیھ موتوری را بررسی می ،)MPUروانی (-معاینھ پزشکی
با نامند. در صورت وجود شک قابل اثبات مبنی بر عدم صالحیت فرد برای رانندگی  می “ھا تست احمق“زبان عامیانھ 

 کند. می از راننده مطالبھرا  MPUرانندگی مربوطھ شرکت در یک معاینھ -وسایل نقلیھ موتوری، اداره راھنمایی
 

 گیرند: زیر انجام می مواردبیشتر این معاینات بھ دلیل تخلف بر ضد یکی از 
 واد مخدرالکل و م •
o است. ای برای چندمین بار بواسطھ مصرف الکل مورد توجھ (پلیس) قرارگرفتھ راننده 
o پرومیل در حال رانندگی باشد. این مورد در خصوص  ۱،۶ای کھ با وجود غلظت الکل بیش از  راننده

 کند. سواران نیز صدق می دوچرخھ
o تخلفات رانندگی مربوط بھ مواد مخدر 

 
 در فلنزبورگ صورت حساب نمرات منفی •

 شتر باشدیا بی ۸فلنزبورگ  مرکزی عبور و مرور خیابانی در ثبت دفتر در او ای کھ تعداد نمرات منفی راننده
 

 الکل و نمرات منفی •
 الکل و تعداد زیاد نمرات منفیرانندگی تحت تاثیر ترکیبی از 

 
 تخلفات دیگر •

، نقص جسمی و یا درخواست صدور مجوز رانندگی پیش از موعد مقرر نیز ممکن است باعث برخی از جرایم خاص
 را از فرد مطالبھ کند. MPUشوند کھ اداره راھنمای رانندگی یک معاینھ 

 
 روند آن را در سایت زیر خواھید یافت:نحوه معاینھ و  این سازی برای آمادهھا،  اطالعات بیشتر در مورد ھزینھ

mpu.de/bussgeld/mpu/index.php-http://www.bussgeldkatalog 
 

 :منبع
mpu.de/bussgeld/mpu/index.php-http://www.bussgeldkatalog 

 
 

 ھا آمفتامین
 

 ھا کدامند؟ . آمفتامین۴۴
) گروھی از مواد مصنوعی ھستند کھ ممکن است از آنھا MDMA, XTCھا (اسپید، کریستال، شیشھ) و اکستازی ( آمفتامین

ھای غیرقانونی مواد مخدر  اشتھا. این مواد در آزمایشگاه یدر ساخت داروھا نیز استفاده شود، مثال در داروھای تاخیر
ھا  شوند. مورد مصرف آنھا بیشتر در پارتی ھای رنگارنگ بھ بازار عرضھ می ھا و کپسول تولید شده و بھ شکل قرص

 باشد. می
 

 منبع:

http://www.bussgeldkatalog-mpu.de/bussgeld/bussgeldkatalog/alkohol/index.php
http://www.bussgeldkatalog-mpu.de/bussgeld/fahranfaenger/promillegrenze/index.php
http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
http://www.bussgeldkatalog-mpu.de/bussgeld/mpu/index.php
http://www.bussgeldkatalog-mpu.de/bussgeld/mpu/index.php
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Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Amphetamine 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 کنند؟ ھا چگونھ اثر می . آمفتامین۴۵
زا  و در برخی از موارد حتی توھم اعصاب محرکیزشی، برانگ ،صرف شدهمبر حسب نوع ماده  ،ھا آمفتامیناثر 
انجامد. فرد احساس  ھا بھ شنگولی، پرحرفی و افزایش اعتماد بھ نفس می . مصرف میزان کمی از آمفتامینباشد می

یابد، در حالی کھ  کند. قدرت تمرکز و قوای بازدھی افزایش می جمعی ھمراه با آرامش و قدرت را تجربھ می حواس
این مواد  جسمیشوند. از اثرات  خستگی و نیاز بھ خواب و ھمچنین اشتھاء و احساس گرسنگی سرکوب می ھمزمان

ھا و افزایش ضربان قلب، فشار خون و دمای بدن اشاره نمود. از طرف دیگر، میزان متوسط تا  باز شدن نایژهتوان بھ  می
شود. حس  تند، لرزش، ناآرامی و اختالالت خواب می ھای برانگیختگی، ھمراه با تنفس زیاد این نوع مواد موجب حالت

 یابند. شود در حالی کھ احساس درد و نیز گرسنگی و تشنگی کاھش می المسھ تقویت می
و خلق و خوی  یکرف تواناییس و تغییراتی در واو ح قوه ادراکبروز اشتباھاتی در باعث  ،زای آمفتامین مشتقات توھم

باشد. میزان بروز  ی بارز، آسان شدن تفکر شرکت پذیر یا بھ عبارتی پرش فکری میھا شوند. یکی از شاخصھ فرد می
ھر یک از این اثرات بستگی زیادی بھ شرایط جانبی مصرف ھمچون محیط و شرایط روحی فرد و نیز بھ میزان مواد 

اد اثر کامل خود را کشد کھ مو نیم تا یک ساعت طول میاز راه دھان،  ھا درصورت مصرف آمفتامین مصرف شده دارد.
عمر (زمان  یابد. نیمھ فزونی میمرور  بھمواد در مغز  غلظتدارد و د، کھ این اثر تقریبا چھار ساعت دوام نبر فرد بگذار

 ساعت است. ۳۱این مواد، بین ھفت تا یازده ساعت و در موارد بسیار نادر  الزم برای تجزیھ نیمی از ماده در بدن)
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 ھا کدامند؟ آمفتامین . خطرات حاد ناشی از مصرف۴۶
شده  درجھ خلوص و ترکیبات موجود در مواد خریداری بھکننده  مصرف علمیکی از خطرات خاص این مواد، عدم 

شدت و مدت اثرگذاری مواد و نیز عوارض جانبی آن را برای او دشوار  زنی در مورد گمانھباشد، زیرا این موارد  می
مورد  گمان بھ آمیز، بروز ناگھانی رفتارھای تھاجمی و خشونت ھ مواردی چونتواند ب می ھا آمفتامین مصرف سازد. می

ھای آمفتامینی معموال پس از مصرف  گونھ جنون توھم بیانجامد. اینبھ  -در موارد نسبتا نادر-و نیز  تعقیب قرارگرفتن
ھای  ر کم نیز بروز کنند. از نشانھو البتھ ممکن است در موارد نادر پس از استفاده از مقادی آیند دوزھای باال بوجود می

توان بھ کاھش سرعت فعالیت قلب، تپش قلب، فشار خون باال یا پایین، عرق  ھا می مسمومیت ناشی از مصرف آمفامین
 کردن و احساس سرما، حالت تھوع، استفراغ، عدم تعادل، ضعف عضالنی، گیجی و تشنج اشاره کرد.
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 ھا کدامند؟ مصرف آمفتامین. عوارض بلند مدت ناشی از ۴۷

ھا، در بسیاری از موارد ھمراه با کاھش وزن بھ مرور زمان و دوری گزیدن از محیط اجتماعی  اعتیاد بھ آمفتامین
فکر و ذکر فرد معتاد فقط تھیھ مواد است. مصرف بیش از اندازه و مصرف طوالنی مدت باشد. در این میان،  می

ھای عصبی مغز شوند. در این  صدمات جدی بھ سلول آمدنجنون آمفتامینی و وارد  توانند باعث بروز ھا می آمفتامین
 شود. ھا محسوب می ترین نوع از آمفتامین آمفتامین سمی ، متزمینھ

 
ھا کاربھ تکرار کردن پیاپی برخی از کنند، اغلب  ھا استفاده می کنندگانی کھ برای مدت زمان طوالنی از آمفتامین مصرف

 روی افکار خاص تمایل دارند.و تمرکز بر 
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 جوانا (علف) حشیش و ماری –کانابیس 
 

 کانابیس چیست؟ .۴۸
باشد. این  ) میTHCدانھ است کھ محتوی ماده موثره محرک روان بھ نام تتراھیدروکانابینول ( کانابیس، نام گیاه ھندی شاه

 شکل شایع از کانابیس ھستند: جوانا (علف) دو شود. حشیش و ماری ماده موثره باعث نشئگی می
ھای  ای کھ از کرک نامند. صمغ خشک شده می جوانا (علف) ماریھا و برگھای خشک شده گیاه را  ھا، شاخھ گلبرگ

شود. اثر علف معموال پنج بار بیشتر از حشیش  نامیده می )Dope, Shit, Pieceحشیش ( ،آید دار گیاه ماده بدست می غده
 است. خرید، مالکیت و کاسبی با این مواد قابل مجازات است.

کننده  حس شود. کانابیس و مشتقات آن بر اساس قانون مواد بیھوشی و بی کانابیس معموال با تنباکو مخلوط شده و دود می
شوند کھ مالکیت و کشت آنھا ھمچون خرید و فروش این مواد ممنوع و قابل  تلقی می مجازآلمان از جملھ مواد مخدر غیر

 باشد. مجازات می
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 ؟گذارد اثر می. کانابیس چگونھ ۴۹

این اثرات بھ شکلی اساسی بھ نشئگی کانابیس اکثرا بھ سرعت قابل احساس بوده و بھ صورت اثرات روحی است کھ 
 –چھ مثبت و یا منفی  –شرایط روحی و حال مصرف کننده بستگی دارند. اساسا احساسات موجود در فرد و احوال او 

باشد. بر حسب شرایط روحی  بھبود خلق و خوی فرد می ،دشوند. از جملھ اثرات روحی حا وسیلھ ماده موثره تشدید می بھ
حساس و خلق خوش ناشی از مصرف، افرد، احساساتی مانند آسودگی، آرامش درونی و تعادل روحی قابل مشاھده ھستند. 

فرد  ھمچنین بروز احساس شنگولی کھ با افزایش توانایی. باشند می معموال ھمراه با کاھش تحرک و میل بھ انفعال در فرد
با دیگران ھمراه است، نیز ممکن است. در برخی از موارد افزایش قوای دیداری و شنیداری و تقویت  گرفتن در ارتباط

 لذت جنسی نیز ممکن است.
ھایی از  توان بھ اختالالت فکری اشاره کرد کھ بھ شکل قطعھ از جملھ عوارض ناخوشایند کھ ممکن است رخ دھند، می

حافظھ  مانندجمعی  قدرت تمرکز و حواسکھ کنند. ممکن است  با ھم ارتباطی ندارند بروز میافکار مختلف کھ اصال 
، شود. از جملھ آثار حاد جسمی کھ ممکن است برای فرد بوجود آیند اغلب دچار توھم می فرد مدت کاھش یابند. کوتاه

 باشند. وع میھا و حالت تھ مواردی چون فشار خون باال، افزایش خفیف ضربان قلب، سرخی چشم
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 کدامند؟ کانابیس. خطرات حاد ناشی از مصرف ۵۰
مثال کاھش توانایی فرد در تمرکز و کنند ( تھدید می ماده مخدره مدت اثرگذاری طولدر فرد را اکثرا  مربوطھ،خطرات 

ر پردازش سریع اطالعات و در تفکر انتزاعی، بروز اختالالتی در قوای جسمی و واکنش، کاھش توانایی فرد دقابلیت 
 ایجاد محدودیت شدید در صالحیت فرد برای رانندگی است.روحی فرد). از جملھ نتایج این موارد، 
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 کدامند؟ کانابیسعوارض بلند مدت ناشی از مصرف  .۵۱

http://www.mindzone.info/drogen/cannabis/
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html


  

 

 ناشر:

Deutscher Caritasverband e.V. – Referat Gesundheit, Rehabilitation, Sucht - Karlstr. 40 - 79104 Freiburg 
 

کنند و در بیشتر موارد از شدت زیادی برخوردار نیستند. اثرات و  بھ ندرت بروز میمصرف کانابیس نسبتا  اثرات جسمی
موجب مصرف باال و مداوم کانابیس ایجاد شوند، بسیار سخت تر تلقی  عوارض روحی و اجتماعی کھ ممکن است بھ

افرادی کھ در شود.  ھای بسیار شدیدی مواجھ شوند. ممکن است کھ فرد در زمینھ فکر کردن و داوری با ناتوانی می
کننده  شود. مصرف عالقگی ھمراه با کاھش فشارپذیری فرد مشاھده می معموال نوعی بی مصرف باال و مداوم دارند

 یابد. اش روز بھ روز کاھش می تر شده و اعتنای او نسبت بھ خودش و تکالیف روزمره مرور منزوی بھ
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 ت است؟. وجود کانابیس برای چھ مدتی قابل اثبا۵۲
را از  THCتوان  با آزمایش ادرار می تا سھ روز و مشتقات آن تا سھ ھفتھ در خون فرد قابل اثبات ھستند. THCماده موثره 

تا چندین ماه قابل اثبات  THCیک ھفتھ تا سھ ماه (پس از مصرف) اثبات کرد (برحسب شدت و تعداد مصرف). در مو، 
 است.

 THCین عبور و مرور خیابانی امکان جریمھ نقدی و ضبط گواھینامھ وجود دارد. در صورت اثبات وجود کانابیس در ح
رو این ماده نسبت بھ مواد دیگر  شود. از این ھا دارد و در بافت چربی ذخیره می قابلیت باالیی در حل شدن در چربی

 برای مدت بیشتری در بدن قابل اثبات است.
 

 منبع:
/http://www.mindzone.info/drogen/cannabis 
 

شود (پیگیری  . در چھ مواردی پرونده مربوط بھ مالکیت کانابیس مختومھ اعالم می۵۳
 شود)؟ نمی
مواد مخدر مقادیر جزئی موجب مالکیت  کیفری بھنظر از تعقیب  در مورد صرف )BtMGکننده ( حس قانون مواد بی متن
 زیر است: شرحبھ 
 نظر از تعقیب صرف –کننده  حس آ قانون مواد بی-۳۱ §
کننده)، دادستانی  حس (جرایم مربوط بھ مواد بی ۴و یا  ۲، ۱بند-۲۹ پاراگراف در صورت بروز جرم بر اساس) ۱(

عمومی برای پیگرد  میلمیزان جرم جزئی تلقی شود،  صورتی کھ، در نظر کند تواند از تعقیب قانونی جرم صرف می
کاشتھ، تولید، وارد یا  ناچیزکننده تنھا برای مصرف شخصی و در مقادیر  حس قانونی موجود نباشد و متخلف از ماده بی

 صادر کرده، از مرز گذرانده، خریداری یا بھ شکلی دیگر تھیھ کرده و یا داشتھ باشد.
تلقی  ناچیز مقدارجوانا  ونگذار حد و مرز مشخصی را مبنی بر اینکھ چھ میزان از حشیش یا ماریبا این وجود، قان

 شود، تعیین نکرده است. می
 موضوع کھ در صورتی : مالکیت حتی مقداری بسیار ناچیز از محصوالت کانابیس اساسا قابل مجازات است.بطور کلی
پیگرد قانونی جرم از  تواند میدر نظر گرفتھ شده است باشد، دادستانی  مصرف شخصیکھ برای  مقداری ناچیزمربوط بھ 

تعریفی از اندازه عالوه بر این، حتی قانون ھم  ھیچ ضمانتی برای مختومھ اعالم شدن پرونده وجود ندارد! .صرف نظر کند
میزان  سقفسازی  درخواستی را مبنی بر یکسانبا این وجود، دادگاه قانون اساسی فدرال  .کند ارائھ نمیناچیز  مقداردقیق 

 ھا) ابالغ کرده است. (بھ استان
شخصی  مصرف سقف عنوان را بھگرم  ۶ مقدار از درخواست دادگاه قانون اساسی فدرال تبعیت کرده وھا  بیشتر استان
کھ دھد. این بدین معناست،  البتھ توجھ داشتھ باشید کھ این رقم، سقف مصرف را نشان می(بدون ضمانت).  اند معین نموده

ھای کمتر از سقف معین شده، امکان عدم  مثال در صورت وجود سابقھ فرد در ارتکاب تخلفات مربوطھ، حتی در اندازه
 نظر از پیگرد قانونی وجود دارد. صرف
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 . شیشھ چیست؟۵۴
ھای معمولی (اسپید) ھم  آمفتامین. اثر شیشھ در مقایسھ با استآمفتامین یک محرک روانی بر پایھ آمفتامین  شیشھ یا مت

و در برخی از موارد بھ  تر است (تقریبا پنج بار قویتر). این ماده اکثرا بھ شکل بلور یا پودر بسیار قویتر و ھم طوالنی
توان استنشاق کرد، کشید، تزریق کرد و یا قورت داد. از آنجا کھ کشیدن شیشھ  شیشھ را می .موجود است شکل کپسول
مصرفی  ) و تزریق آن (در حالت ذوب شده) بھ دلیل اثرگذاری بسیار سریع ممکن است بھ بیش”آیس”(معروف بھ 

 شوند. ھای مصرف محسوب می ترین روش (اوردوز) بیانجامند، این دو طریقھ مصرف پرخطر
خرید، مالکیت شود. بھ ھمین خاطر، تولید، کاسبی،  ) میBtMG، ۳(ضمیمھ  کننده حس قانون مواد بیآمفتامین مشمول  مت

 ، کارھایی قابل مجازات ھستند.و پخش شیشھ
 منبع و اطالعات تکمیلی:
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 خطرناک است؟ بھ این اندازه. چرا شیشھ ۵۵
 خطرناک است. بسیارشود، این ماده  آور بوده و یک سم عصبی محسوب می از آنجا کھ شیشھ بسیار اعتیاد

 منبع و اطالعات تکمیلی:
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 کند؟ . شیشھ چگونھ اثر می۵۶
شود. این ماده،  رسان عصبی ھمچون آدرنالین، نورآدرنالین و دوپامین در مغز می شیشھ باعث افزایش ترشح مواد پیام

. ارگانیزم بھ این شکل تحت فشار مداوم قرار کند وانمود میشرایط خطر ناگھانی را دھد، بلکھ  انرژی بدن را افزایش نمی
 گیرد. می

عبارتی، دیگر درک  شوند و یا بھ گی، احساس درد و خستگی سرکوب میعالئم اعالم خطر، مثل گرسنگی، تشن
گرایند، تا حدی کھ  ھای خود می بینی نیرو و توانایی کنندگان بھ بزرگ شوند. بھ ھمین دلیل است کھ برخی از مصرف نمی

 شکنند. بھ شکل کامل از لحاظ روحی و جسمی درھم می
 اثرات جسمی:

 افزایش دمای بدن و فشار خون •
 سریع شدن ضربان قلب و شدت یافتن تنفس •
 شوند توانایی احساس درد و نیاز بھ خواب سرکوب می •
 کاھش احساس گرسنگی و تشنگی •
 میل شدید بھ تحرک •
 عرق کردن شدید •
 ھا و پاھا سردی دست •
 ھم فشردن دندانھا چشمان باز، بھ •
 ادا در آوردن با صورت •
 میل شدید بھ سخن گفتن •

 
 

 اثرات روحی:
 شدید (باال رفتن روحیھ)خوش خلقی  •
 اعتماد بھ نفس بیش از حد •
 بینی بزرگ احساس قدرت مطلق و خود •
 پذیری افزایش ریسک •
 افزایش میل بھ برقراری ارتباط •
 (آمیزش جنسی امن فراموش نشود!)ذھنی  موانع برطرف کنندهافزایش میل جنسی،  •
 شوند بخش می معنی لذت کارھای بی •
 فرار ذھنی (پرش افکار) گفتن ھمراه با میل شدید بھ سخن •
 ھا اختالل در یافتن واژه •
 عدم تمرکز و توجھ کافی •
 اختالل در حس زمان •
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 عوارض جانبی شیشھ:

 تپش قلب •
 گرگرفتگی •
 لرزش •
 تگرفتگی عضال •
 خشکی دھان •
 اشتھایی بی •
 سرگیجھ •
 خارش پوست •
 مشکالت ھاضمھ •
 توھم و بدگمانی (در ابتدا بر اثر خستگی مفرط) •

 
 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/crystal 
 
 گذارد؟ . شیشھ بھ چھ سرعت اثر می۵۷

 دقیقھ ۱۵تا  ۵در صورت استنشاق: پس از  •
 در صورت کشیدن: ظرف چند ثانیھ •
 در صورت تزریق: بھ سرعت پس از تزریق •
 تر از موارد دیگر اثر طوالنی ماندگاریدقیقھ، در حالیکھ  ۴۵تا  ۳۰تقریبا  در صورت قورت دادن: پس از •

 گیرد. ساعت باقی بماند، زیرا تجزیھ آن در بدن بسیار کند انجام می ۴۸تا  ۶تواند بین  اثر شیشھ می
 

 منبع:
/http://www.mindzone.info/drogen/crystal 
 

 . وجود شیشھ در بدن برای چھ مدت قابل اثبات است؟۵۸
 در خون: تا حداکثر یک روز •
 روز تا یک ھفتھ ۲در ادرار:  •
 ھا: چندین ماه در مو •

 قابل اتکا ھستند.گذارند، اطالعات ذکر شده تنھا بھ صورت تقریبی  از آنجا کھ عوامل زیادی بر قابلیت ردیابی تاثیر می
 

 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/crystal 

 

 

 . عوارض بلند مدت ناشی از مصرف شیشھ کدامند؟۵۹
 عوارض بلند مدت جسمی

 کاھش شدید وزن •
 تمرکز و یادآوریصدمات مغزی مانند بروز اختالالت بلند مدت در توانایی  •
 )“ھای شیشھ جوش“ھای حاد پوستی ( التھاب •
 ھا ریزش دندان سرحد ھا تا صدمھ بھ دندان •
 ایجاد سوراخ در معده) سرحد (زخم معده تا ھای معده درد معده، بیماری •
 رسانی اختالالت سیستم خون •
 اختالالت ریتم قلب •
 ایست قلبی •

http://www.mindzone.info/drogen/crystal/
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 نابودی کامل) سرحد ھای درونی بینی (سوراخ شدن تا آسیب دیواره •
 بروز مشکالتی در عادت ماھانھ زنان (عدم پدیدار شدن پریود) •
 ھای عفونی تضعیف دستگاه ایمنی بدن و در نتیجھ افزایش خطر ابتال بھ بیماری •
 سرعت گرفتن روند پیری و پیری زودرس •
 صدمات کلیوی و کبدی •
 ھای فشار خون بحران دلیل سکتھ مغزی بھ •
 ھمراه با خونریزی داخلیھای اصلی خون  پارگی شریان •

 
 عوارض بلند مدت روحی

 افسردگی (پس از از بین رفتن اثر مواد و در بلند مدت بواسطھ ترک مواد) •
 ھای ترس و اضطراب و حمالت وحشت حالت •
 بر ضد خود و دیگران پرخاشگرانھرفتارھای  •
 پریشی بدگمانی تا سرحد روان •
 توھم تعقیب شدن •
 )“ھشنیدن صداھای غریب“توھم (مثال  •
 وسواس فکری و رفتاری •
 تغییرات شخصیتی شدید •
 سرد شدن احساسات، کندی روحی •
 ناآرامی مداوم جسمی •
 اختالالت خواب •
کننده  (برای دستیابی بھ اثر مطلوب، مصرفبھ مرور زمان اثرگذاری مواد  دوامپذیری سریع، کاھش  بیقطت •

 بایست میزان یا دوز مصرفی خود را ھمواره افزایش دھد) می
 خماری شدید (فشار شدید اعتیاد) •
 توسعھ بسیار سریع اعتیاد •
 خوردن تاختالال •
 افزایش خطر خودکشی •

 
 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/crystal 
 
 

 اکستازی
 

 . اکستازی چیست؟۶۰
از جملھ مواد تشکیل  باشد. از مواد متفاوت با ساختار شیمیایی و اثرات مشابھ می )، نام گروھیE، یا اکس (XTCاکستازی، 

)، کافئین و DOBزاھا (مثل  ھا، توھم شوند، عبارتند از: آمفتامین ھا یافت می دھنده جانبی و مواد موثره کھ در این قرص
ھا و بر اساس قانون مواد  تامینو آتروپین. اکستازی، بمانند ھمھ مشتقات دیگر آمف PMAمواد سمی دیگری چون 

 شود. خرید، مالکیت و فروش آن قابل مجازات است. محسوب می غیرمجاز) یک ماده BtMGکننده ( حس بی
 

 منبع:
/http://www.mindzone.info/drogen/ecstasy 
 

 کند؟ . اکستازی چگونھ اثر می۶۱
باعث ایجاد یک احساس خوشی  ،دقیقھ پس از خوردن ۶۰تا  ۲۰ھا تعلق دارد، ظرف  اکستازی، کھ بھ گروه آنتاکتوژن

یابد و احساس اعتماد بھ نفس در او تقویت  پروا می کننده خود را بی شود. مصرف خودپذیری آرام در فرد میدرونی و
شود،  ھای او در تماس و ایجاد ارتباط با دیگران می تواناییتقویت  موجبھای درون ذھنی،  شود. از بین رفتن پرده می

بدون اینکھ کنترل خود را از دست بدھد. امکان تشدید ادراک دیداری و شنیداری و افزایش حس المسھ و در ھمین حین، 
ل کشیده و یا فعا کننده خود را کنار برحسب نوع مکان، مصرف کاھش احساس درد، گرسنگی و تشنگی وجود دارد.
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شود کھ در برخی از موارد با  ، یک حالت خستگی مفرط بدنی در شخص ایجاد میرفتن اثر مواد شود. پس از ازبین می
 باشد. ھای اضطراب ھمراه می اختالالت خواب و تمرکز، افسردگی و حالت

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Cannabis 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 . خطرات حاد ناشی از اکستازی کدامند؟۶۲

عوارض بدنی ھمچون ، در آن بات نامشخص موجودبھ دلیل ترکی اکستازیبینی بودن اثر  از غیرقابل پیش نظر صرف
در تواند بھ از دست رفتن آب بدن  باشد کھ می میفعالیت شدید بدنی از جملھ مھمترین خطرات حاد ناشی از مصرف اکس 

بھ عالوه امکان بروز مواردی تواند خشکی و افزایش دمای بدن باشد.  بسیار خطرناک بیانجامد. نتیجھ این مورد می حدی
حالت تھوع، خشکی دھان، تپش قلب، ناآرامی و سفتی عضالت فک و نیز افزایش فعالیت دستگاه حرکتی بدن بھ  چون

 شوند. ھای بدن مانند گرسنگی، تشنگی و خستگی درک نمی ھای نامطلوب جسمانی وجود دارد. عالمت عنوان دیگر نشانھ
 کھ نجام حرکات ظریف وجود دارد. ھمچنین ممکن استھای بدنی و توانایی ا ھمزمان امکان بروز اختالالتی در مھارت
او در عبور و مرور خیابانی بھ تھدیدی مضاعف  شرکتای تھلیل روند کھ  تمرکز و توانایی قضاوت در شخص بگونھ

خوابی، سردرد، پرخاشگری،  ھایی چون بی در بسیاری از موارد، پس از از بین رفتن اثر این ماده مخدر نشانھ تبدیل شود.
ھای افسردگی و اختالالت حافظھ قابل مشاھده ھستند. مصرف ھمزمان اکستازی با مواد دیگری ھمچون الکل،  حالت

 آفرین و خطرناک است. دی و غیره بسیار مشکل اس کانابیس، اسپید، ال
 

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Cannabis 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

 عوارض بلند مدت ناشی از مصرف اکستازی کدامند؟ .۶۳
مورد بحث و مناقشھ بودند. جدیدترین نتایج یادی زمان ز مدت برای ،ھای پایدار ناشی از مصرف اکستازی آسیب
تواند بھ ایجاد تغییرات پایدار  کھ مصرف مزمن (طوالنی مدت) اکس می است دھنده این نکتھ نشانآمده از تحقیقات  بدست

ھای دیگر  ھایی کھ مسئولیت آنھا سوخت و ساز سروتونین است، بیانجامد. ھمچنین یافتھ ویژه کاھش سلول در مغز، بھ
ر اثر مصرف اکس دھنده بروز اختالالتی در حافظھ و در یافتن کلمات مناسب ب ، نشاناند ھنوز تایید نشدهعلمی کھ 

ھای کبدی، تشنج،  ، دیابت، بیماریعروقی-ھای قلبی تواند بیماری باشند. عالوه بر این موارد، مصرف اکستازی می می
 ھای مربوط بھ غده تیروئید را شدت بخشد. سیاه یا گلوکوم و بیماری آب

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Cannabis 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 . اثر اکستازی چقدر دوام دارد؟۶۴

 ساعت دوام دارد. ۵گشتھ و دقیقھ آغاز  ۲۰تا  ۱۵اثر اکس تقریبا پس از 
 

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Cannabis 

altblaetter.htmlf-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 
 

 . وجود اکس در بدن برای چھ مدتی قابل اثبات است؟۶۵
 چندین ماه قابل اثبات ھستند. تاساعت، در ادرار تا چھار روز و در موھا  ۲۴این مواد در خون تا 

 
 منبع:

/fo/drogen/ecstasyhttp://www.mindzone.in 
 

 آور است؟ . آیا اکس اعتیاد۶۶
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 امکان ایجاد وابستگی روحی بھ این ماده وجود دارد.
 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten, 

 
 

 ھروئین
 

 . ھروئین چیست؟۶۷
شود و اثراتی  تھیھ می(تریاک) ھروئین پودری است کھ در جریان فعل و انفعاالت شیمیایی از شیره خالص گل خشخاش 

باشد کھ مالکیت، کشت و نیز تجارت آن بر  می مجازکننده دارد. این ماده از جملھ مواد مخدر غیر کننده و نشئھ حس بی
 قانونی دارد. پیگردممنوع بوده و کننده  حس اساس قانون مواد بی

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Heroin 
tmlfaltblaetter.h-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 کند؟ . ھروئین چگونھ اثر می۶۸

باشد و نیز ھشیاری شخص را  کننده می کننده و مسکن داشتھ و ھمزمان بسیار نشئھ بخش، شل اثراتی آرام ھروئین غالبا
بودن را  حوصلگی و تھی بی دھد. ھروئین فعالیت ذھنی شخص را فرومینشاند و احساسات منفی ھمچون ترس، کاھش می
ھا و  ، درکشوند ھا و فشارھای زندگی روزمره اصال تحت این عناوین درک نمی مشکالت، بحرانبرد.  از بین می

کند. این اثرات خود را تنھا اندکی  شوند. مصرف کننده احساس خوشی و رضایت می ھای ناخوشایند کنار زده می محرک
 دھند. پس از مصرف نشان می

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Heroin 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 . خطرات حاد ناشی از مصرف ھروئین کدامند؟۶۹

میلی گرم شروع  ۵موم کننده آن، کھ در افرادی کھ بھ این ماده عادت ندارند از سسازگاری با این ماده و اثر ممرز میان 
تواند تنھا پس از پرھیز کوتاه  شود، بسیار باریک است. حتی دوز یا میزانی کھ فرد بھ آن عادت کرده بوده است، می می

مومیتی ستواند با م البتھ مصرف مداوم ھروئین نیز می مرگ باشد. بمنزلھ خطرات بسیار سھمگین و یا حتیبرای او مدت، 
دھد کھ بدلیل اعتیاد شدید جسمی و مدت کوتاه اثرگذاری این ماده  مرگبار خاتمھ یابد. این مورد بویژه در مواقعی رخ می

با ، مومیت ھروئینسمترک افزایش یابند. عالئم بدنی  بروز مخدر، میزان و دفعات مصرف بھ سرعت و برای فرار از
و از کار افتادن جریان خون ھمراه با کاھش سرعت فعالیت (افت بارز تنفس) ی ھوشی، افسردگی تنفس ھایی چون بی نشانھ

باشد. امکان آب  خفگی شخص بواسطھ استفراغ خود او می قلب قابل تشخیص است. یکی از خطرات مربوط بھ بیھوشی،
مومیت ھروئین وجود دارد. ھمچنین از آنجا کھ ھروئین قابل سعروق) نیز در اثر م آوردن ریھ و بروز آمبولی (بستھ شدن

 ٪۹۵کھ در برخی از موارد درجھ خلوص آن بھ ، ھای گوناگونی در دسترس است کیفیت با هدر بازار سیا ی،خریدار
د. ن) مرگبار فرد شومصرفی (اوردوز بیش می آن باعثسرسد، ممکن است کھ خلوص باالی ماده مخدر و یا ترکیبات  می

وی و یا  آی ھای مقاربتی، اچ ھایی مانند بیماری کنندگان، ابتال بھ بیماری یکی از خطرات مضاعف تھدیدکننده مصرف
 باشد. ھای غیراستریل برای مصرف می ھپاتیت بواسطھ استفاده از سرنگ

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Heroin 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

 . عوارض بلند مدت ناشی از مصرف ھروئین کدامند؟۷۰
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ھای معده و روده تا  ناشی از مصرف ھروئین برای سالمت انسان، صدمات کبدی و نیز ناراحتی تاخیریاز جملھ عوارض 
ھای  شدن روده، بروز تغییراتی در بافت دندانھا بواسطھ ایجاد پوسیدگی و ریزش آنھا و ھمچنین بیماری سرحد مسدود

بھ عنوان  ،ھای موضعی از موارد عفونت این ماده مخدر، در بسیاریوریدی تزریق  باشد. ویژه ریھ می اعضای تنفسی بھ
ھمراه دارد.  را بھ مثال بھ شکل آبسھ و دمل و یا عفونت عروق لنفاوی یا بافت سلولی، صدمات شدید رگھا و عفونت قلب

شکند.  ھا، پاھا یا جمجمھ آنھا می ھای مغزی، دست کنندگانی کھ در حالت نشئگی و یا در اثر تشنج کم نیستند مصرف
مدت ھروئین عالوه بر  ھای جنسی در مردان و اختالالت قائدگی در زنان نیز وجود دارد. مصرف بلند ز ناتوانیامکان برو

اجتماعی او  شرایطای باعث ایجاد تغییراتی در شخصیت فرد و در  این معضالت جسمی بسیار شدید، بھ شکل ویژه
معموال ارتکاب بھ تخلفاتی برای تھیھ مواد و  ھای مالی مربوطھ نیاز بھ ھروئین و ھزینھ افزایشنتیجھ  شود. می

بھ تباھی و  کوتاھیشوند، در مدت  باشد کھ این موارد ھنگامی کھ با مصرف زیاد ماده مخدره ھمراه می روسپیگری می
 انجامد. انزوای اجتماعی می
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 . وجود ھروئین در بدن برای چھ مدتی قابل اثبات است؟۷۱

قابل اثبات است. مدت زمان قابل اثبات بودن ساعت  ۸ون برای حداکثر روز و در خ ۴تا  ۲مدت  ھروئین در ادرار بھ
 ماه). ۱ است با سانتی متر مو برابر ۱ھروئین در موھا با اندازه آنھا رابطھ مستقیم دارد (

 
 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/heroin 
 

 کوکائین
 

 . کوکائین چیست؟۷۲
شود)، پودر سفیدرنگ و بلورینی است کھ  کوکائین (برحسب ترکیبات آن کوکس، برف، کوک، کراک و راک ھم نامیده می

کننده دارد و ھم  اثراتی نشئھآید. این ماده ھم  ھای گیاه کوکا بدست می با استفاده از فرایندھای شیمیایی مختلف از برگ
است کھ مالکیت و تجارت آن بر اساس قانون  مجازشود. کوکائین از جملھ مواد مخدر غیر حسی موضعی می باعث بی
 گیرد. کننده ممنوع بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می حس مواد بی
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 کنند؟ . کوکائین چگونھ اثر می۷۳
کند.  خونی را تنگ می ھای رگحسی موضعی شده و  د، باعث بیکن شدت تحریک می کوکائین روح و روان انسان را بھ

دقیقھ  ۶۰تا  ۳۰شوند. غلظت این ماده در خون ظرف  در صورت استنشاق، اثرات این ماده پس از چند دقیقھ احساس می
در صورت تزریق یا کشیدن در مقابل،  پس از مصرف بھ حداکثر رسیده و اثر دارویی آن تا یک ساعت دوام دارد.

گردد. دلیل این نکتھ اینست کھ کوکائین از راه ریھ بھ سرعت وارد  کوکائین، اثرگذاری آن تنھا پس از چند ثانیھ آغاز می
 رسد. ، بھ مغز میکننده جذب چندین الیھتزریق وریدی این ماده با دور زدن  تشود و یا عبارتی در صور جریان خون می

نشئگی ایجاد شده بواسطھ کشیدن کوکائین تنھا  این یعنییابد.  دوام اثر این ماده نیز بھ این شکل کاھش می زمان اگرچھ مدت
باشد، زیرا توانایی و استقامت  معروف می “ماده مخدر افزایش قوا“اساسا کوکائین بھ عنوان دقیقھ دوام دارد.  ۱۰تا  ۵

نشاند، نیاز بھ خواب را  می ین ماده احساس گرسنگی را فرودھد. ا افزایش می -برای مدت محدودی-جسمانی فرد را 
، کھ بھ این ماده چون افزایش قوا و میل جنسیی گردد. اثرات دھد و باعث ایجاد حس سرخوشی در شخص می کاھش می

از شوند. نشئگی ناشی  میلی و ناتوانی جنسی تبدیل می اند، در صورت مصرف مداوم برعکس شده و بھ بی نسبت داده شده
دھد.  رخ می نامند مرحلھ مثبت کھ آن را مرحلھ سرخوشی می نخستشود.  ای طی می مصرف کوکائین بھ شکلی مرحلھ

و نیز تقویت  نفس، افزایش انگیزه و قدرت تفکر بھ افزایش خلق و خو، باالرفتن اعتماد ھایی از جملھ این مرحلھ با نشانھ
کند. اکنون ممکن است  دقیقھ فروکش می ۶۰تا  ۲۰شی پس از مرحلھ سرخو باشد. ھمراه می درک حواس و خالقیت
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 )تصویردیداری (و گاھی نیز  )صوتیشنیداری (ویژه با توھمات  ھای اضطراب و ترس بدبینانھ رخ دھند کھ بھ حالت
ھای ترس، احساس گناه،  انگیزگی، خستگی و خستگی مفرط در مواردی حتی ھمراه با حالت بی یاس، باشند. ھمراه می

 ھای فاز سوم نشئگی کوکائین ھستند. متھم کردن خود و فکر خودکشی، از مھمترین نشانھ
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 . خطرات حاد ناشی از مصرف کوکائین کدامند؟۷۴

شد. خطرات و با میمربوط بھ این اعتیاد خطر ابتالی سریع بھ اعتیاد روحی و عواقب ، مھمترین ریسک مصرف کوکائین
مدت مصرف متغیر ھستند. ھر اندازه کھ این ماده سریعتر جذب بدن شود، میزان و  عواقب مصرف کوکائین بستھ بھ نوع،

توانند باعث بروز خطرات جانی  تر است. بر این اساس، تزریق وریدی و یا کشیدن کوکائین می مصرف آن خطرناک
از این ھمزمان، ھر کدام  شود. فوری برای فرد شوند، زیرا در ھر دو مورد این ماده ظرف چند ثانیھ جذب بدن می

ھا و  ، ممکن است کھ ناخالصیتزریق کوکائین حل شده ھنگامھای مصرف خطرات خاص خود را دارد. در  روش
کشیدن، صدمات اعضای کراک  صورتباعث بروز عوارض جانبی خطرناک شوند. در  این ماده،ترکیبات اضافھ شده بھ 

کمبود اکسیژن و مشھور است  “کراکی ریھ“ وردی کھ بھباشد. مثال م ھا می ترین ناراحتی ویژه ریھ از متداول تنفسی بھ
مضاعف در حین  فشاروارد آوردن  باشند. ھای آن می از جملھ نشانھخون و یا خون باال آوردن بواسطھ خونریزی ریھ 

یا در باعث بروز خطراتی نظیر جمع شدن ھوا در قفسھ سینھ و  ،بھ ریھدود این ماده  ورودبھ منظور تشدید  کشیدن کوکائین
ھمین واسطھ بھ  مصرفی یا ایجاد حساسیت شدید و بھ ممکن است بھ بیشنیز  کوکائینالبتھ استنشاق  شود. کیسھ قلبی می

 و یا حتی مرگ بیانجامد.جانی حاد واکنشھای ھمراه با خطرات 
پدیده ای بنام ایجاد  ھم می تواند باعث این مادهاز حتی مقدار بسیار کمی  فرد بھ کوکائین در صورت حساسیت بیش از حد

بھ از  تواند می پدیدار گشتھ وبا نشانھ ھایی چون رنگ پریدگی، عرق سرد و تنگی نفس کھ  ی شودشوک کوکائین
کوکائین بھ شکل تحریک بیش از حد سیستم عصبی  مسمومیتدر مقابل،  نجامد.بیاسیستم خونرسانی کارافتادگی شدید 

از دست دادن  ھمچون پیامدھاییتواند  می نوع تحریک سیستم عصبیاین باشد.  مصرفی یشب از عواقب تواند می مرکزی
علت  ھبیھوشی و مرگ ب ھب نھایتاو داشتھ باشد ھمراه با اختالالت ھشیاری مخی  تشنجناآرامی و یابی، گیجی،  جھتتوانایی 

 ختم شود. جریان خون و ایست شدیدایست تنفسی 
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 از مصرف کوکائین کدامند؟ ی. عوارض بلند مدت ناش۷۵
و آسیبھای اعضای مختلف بدن  تقامت، کاھش وزن و نیز صدمات عروقیو اس کاھش تحمل جسمانی، مقاومت تضعیف

 بیس یا فریباشند. در اثر کراک کشیدن  مربوطھ میاختالالت جسمی ترین  اصلیاز  ھا چون کبد، قلب و کلیھ
)Freebase(بھ شکل خاصی بھ کھ استنشاق مداوم کوکائین  حالیستاین در  بینند. آسیب میدستگاه تنفسی  ءاعضاویژه  ھ، ب

بویایی و ھای مزمن بینی و ھمچنین کاھش قوای  خونریزیباعث تواند  میصدمھ زده و ھای بینی  سینوسغشاء مخاطی و 
 عضوھایدر زمن ھای م ر طوالنی مدت باعث بروز بیمارینیز داین مورد الزم بذکر است کھ  ،اگرچھشود. چشایی 
شدید  ھای عفونتتوانند در صورت تزریق کوکائین باعث  ماده مخدر میھای  ناخالصی شود. دستگاه تنفسی میمختلف 

ھای عفونی از  بیماریانتقال برای تزریق، امکان سرنگ عالوه بر این، در صورت استفاده مشترک از  موضعی شوند.
 یا ھپاتیت نیز وجود دارد.قبیل اچ آی وی و 

 عواقب روحی
اختالالت  ھای بارز، بدخلقیبھ  از جملھ توان در صورت مصرف مداوم این ماده میعواقب سخت روحی بھ عنوان 

اختالالت تمرکزی و از دست دادن کنترل، بدبینی،  از نگرانی عملکرد جنسی، اختالالت خواب، افسردگی، ترس،
ی پریشامکان توسعھ روان در برخی از موارد  نمود.اشاره  یتحریک پذیری، پرخاشگری و گیجتقویت انگیزشی، 

را ھمراه شنیداری توھمات لمسی و واقعیات و نیز درک توھمات بدبینانھ، مختل شدن می تواند کوکائینی وجود دارد کھ 
کننده  مصرف، در آنردی بنام توھم انگل زیر پوست می باشد کھ ودر این رابطھ مویژه از توھمات یکی  خود داشتھ باشد.

 امکان مزمن شدن اینگونھ روان پریشی ھا وجود دارد. خود کامال مطمئن است.حشراتی در زیر پوست  خزیدناز 
 عواقب اجتماعی
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، اجتماعی و خودپرستانھ رفتارھای ضدتغییرات شخصیتی ھمچون  ،کوکائین مدت بلندھمچنین درصورت مصرف 
 اختالالت خوردن و خواب قابلو ھمچنین  حرکتی-ات شدید روانیھیجانی، ناآرامی درونی، پذیر تحریکاختالالت ترس، 

اختالالت ارتباطی شدید و میل  ، اینمالی بواسطھ مصرف کوکائینکیفری و نیز -مشکالت حقوقیعالوه بر  مشاھده ھستند.
 بگسلند.از ھم فرد را اجتماعی پیوندھای  کلیھتوانند  میھستند کھ مصرف طوالنی مدت  بواسطھشخص ی بھ انزوا
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 . وجود کوکائین در بدن برای چھ مدتی قابل اثبات است؟۷۶
چندین  تاساعت، در ادرار تا چھار روز و در موھا  ۲۴دو تا پنج ساعت است. کوکائین در خون تا بین کوکائین  عمر نیمھ

 ماه قابل اثبات است.
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 ؟) چیستSpeedballاسپیدبال ( .۷۷
تواند از  کھ میباشد. اعتیاد مضاعف بھ ھروئین  ترکیب بسیار خطرناکی از ھروئین و کوکائین برای تزریق می ،اسپیدبال

 جسمانی اعتیادبسیار شدید عالئم  و ایجاد شده بسیار سریع ،در مقایسھ با مصرف کوکائین بھ تنھاییاین طریق واصل شود، 
 را بھمراه دارد. بھ مواد مخدر
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 و مواد شیمیایی تحقیقاتی )Legal Highsھای مجاز ( کننده نشئھ
 مجاز کدامند؟ ھای کننده نشئھ .۷۸

ھنوز مشمول قوانین مربوط بھ ھستند کھ محرک روانی  با اثرات گونھ ھایی جدید از محصوالت “ھای مجاز کننده نشئھ“
 موسوم بھ ند. این مواد معموال بھ صورت محصوالت آماده مصرف عرضھ شده و محتوی موادا نشده مواد مخدر

عبارتی  ھباشند. مواد خالص مصنوعی یا ب روانی میشده برای تحریک  طراحییا بھ عبارتی مواد  “تحقیقاتی شیمیایی“
ھای  کننده نشئھ“شوند.  عرضھ می “ھای مجاز هکنند نشئھ“مواد شیمیایی تحقیقاتی برای دستیابی بھ سود زیاد تحت عنوان 

 دروغ بھ گردند. این مواد ارائھ می ،شناختھ شده مجازبرای مواد مخدر غیر مجاز،ھای  عنوان جایگزین تحتاغلب  “مجاز
عرضھ  ،ھای کود و یا ادویھ ترکیبی نمک حمام، قرص مناسب ھستند، مثالمصارف دیگر  کھ برایعنوان محصوالتی  بھ

یا ترکیبات دیگر کھ اثر و ھای روانی  رسند ولی اغلب محتوی محرک نظر می ضرر بھ بی اگرچھ این موادد. می شون
نامناسب برای “برده نشده است. اگرچھ در بیشتر موارد جملھ  این موادبر روی جعبھ  نامی از آنھا باشند کھ مشابھ دارند می
این محصوالت بھ منظور رسیدن بھ حالت نشئگی مصرف چاپ شده است ولی ھا  بندی بر روی بستھ “مصرف انسان

 د.نشو می

 .نامند نیز می” )NPS( مواد محرک روانی جدید” راواد شیمیایی تحقیقاتی مو  مجاز کننده ھای نشئھ مجموعھ اخیرا،
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 تا چھ حد خطرناک ھستند؟مجاز  ھای کننده نشئھ. ۷۹
ھای  و بھ مسمومیت شدهبروز خطرات بزرگی برای سالمتی افراد  موجبتواند  می “ھای مجاز کننده نشئھ“صرف م

زیرا آنھا نیز یکی دیگر از مشکالت است:  بندی بستھبیانجامد. عدم درج ترکیبات تشکیل دھنده این مواد بر روی  مرگبار
بھ  عالوه بر این تولیدکنندگان در طول زمان ه استفاده شده در ترکیب این مواد اصال مشخص نیست.ماده موثر نوع و میزان

میزان  پس از مصرفاز این رو، کنند.  می محصوالتاقدام بھ ایجاد تغییراتی در نسبت ترکیبی مواد موثره این  دفعات
ھیچگونھ کنترل کیفی در مورد  مشخص از یک محصول خاص، ھیچ تضمینی برای بروز اثر تجربھ شده قبلی وجود ندارد.

معموال  “ھای مجاز کننده نشئھ“کھ  استدھنده این  ھا نشان وجود ندارد. نتایج آخرین ارزیابی “ھای مجاز کننده نشئھ“
بھ  “ھای مجاز کننده نشئھ“یک بار مصرف تنھا ند. بھ ھمین دلیل است کھ باش ترکیبی از مواد محرک روانی گوناگون می

 ھمراه دارد. بینی بھ باشد کھ این موضوع عواقب و خطرات غیرقابل پیش معنی مصرف ترکیبی می

 

 منبع:

/highs-galhttp://mindzone.info/drogen/le 

 

 کدامند؟ “مواد شیمیایی تحقیقاتی“. ۸۰
، سابقا موسوم بھ RCs(مخفف آن  “مواد شیمیایی تحقیقاتی“تحت عنوان مواد شیمیایی محرک روانی دو گونھ متفاوت از 

 شده) قابل تعریف ھستند: مواد طراحی
 
 شوند و یا بعضا غیرمجاز ھستند، تولید می . موادی کھ با ایجاد تغییرات مولکولی در موادی کھ از قبل وجود داشتھ و۱
 . موادی با ساختارھای شیمیایی کامال جدید.۲
 

RC  معموال بھ شکل محصوالت آماده مصرف  “ھای مجاز کننده نشئھ“. در مقابل، ھستندھا مواد مصنوعی خالص
 “ھای مجاز کننده نشئھ“ھا در حقیقت ھمان ترکیبات یا مواد موثره تشکیل دھنده  RCگردند.  بندی شده عرضھ می بستھ

در بازار  “ھای مجاز کننده نشئھ“عبارتی با نام تجاری  ھا معموال برای سودآوری تحت عنوان کلی یا بھ RCھستند. 
 گردند. میمجاز جایگزین برای مواد غیرمجاز ارائھ  ھا معموال بھ عنوان مواد RCشوند.  عرضھ می

 .نامند نیز می ” )NPS( مواد محرک روانی جدید” راواد شیمیایی تحقیقاتی مو  مجاز کننده ھای نشئھ مجموعھ اخیرا،

 

 منبع:

/chemicals-http://www.mindzone.info/drogen/research 

 
 خطرناک ھستند؟ بھ چھ اندازه “مواد شیمیایی تحقیقاتی“. ۸۱

از لحاظ . تقریبا ھیچ اطالعاتی در مورد اثرات محرک روانی، ناشناختھ ھستندعلمی  از نظرھا  RCبیشتر  ھمھنوز 
ھای روانی  باشد. در مقایسھ با محرک مدت آنھا در دسترس نمی درازخطرات در مورد شناسی و مھمتر از ھمھ  سم

اند و اطالعات بیشتری در مورد آنھا در دسترس است و ریسک مصرف آنھا بدین واسطھ  دیگری کھ پیشتر شناختھ شده
 تواند چندین برابر بیشتر باشد. ھا می RCباشد، خطرات مصرف  بینی می بھتر قابل پیش

 
 منبع:

/chemicals-http://www.mindzone.info/drogen/research 

 
 
 

http://mindzone.info/drogen/legal-highs/
http://www.mindzone.info/drogen/research-chemicals/
http://www.mindzone.info/drogen/research-chemicals/
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 دی اس ال
 

 دی چیست؟ اس . ال۸۲
باشد.  زا می از جملھ مواد توھم، یک محصول نیمھ مصنوعی است. این ماده )اسید الیزرژیک دی اتیل آمیددی ( اس ال

تاثیر قرار داده و باعث ایجاد تغییراتی در ادراکات حسی زا، موادی ھستند کھ تجربیات درونی فرد را تحت  مواد توھم
ھا منشا  این ماده کھ از جنبش ھیپی ۹۰ممنوع است. در دھھ  ۱۹۷۱دی از سال  اس شوند. در آلمان استفاده از ال می
 ھای گوآ بھ نوعی یک رنسانس را تجربھ کرد. ویژه در گروه ھای تکنو و بھ گرفت، در گروه می

 
 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/lsd 
 

 کند؟ دی چگونھ اثر می اس . ال۸۳
، بروز تغییراتی در ذھنی یھا فریبمواردی چون دھد.  دی، ادراک و حواس انسان را عمیقا تحت تاثیر قرار می اس ال

 نحوه درک زمان و مکان (کند شدن)، تار شدن مرز بین فرد و محیط پیرامون او،نحوه درک موجودیت جسمانی و 
(سفر  دی اس کننده پس از مصرف ال دھند. بزرگترین خطر تھدید کننده مصرف ھای فکری رخ می پرش و سرخوشی

ھای  کنششود کھ ممکن است بھ وا ) شخص مربوط مییھا ھای ذھنی (توھم بھ تحریف شدن ادراک و فریب دی) اس ال
دی بھ  اس نابجا و بدین ترتیب بھ تصادفات و در موارد بسیار حاد بھ اقدام شخص بر تخریب خود بیانجامند. از آنجا کھ ال

 اوکھ حال عمومی  موقعیخصوص  ، بھھای مختلف فرد احساسکند، ممکن است  کننده احساسات اثر می عنوان تشدید
دیل شوند. اکثرا در این مواقع، تشخیص واقعیت از حالت خلسھ غیرممکن ناگھان بھ احساس ترس و وحشت تب ،خوب نیست

دقیقھ پس از  ۹۰تا  ۳۰شود. اثر آن تقریبا  دی از راه غشاء مخاطی دھان و بینی جذب می اس ). ال“سفر وحشت“است (
 ساعت دوام دارد. ۱۴تا  ۶مصرف مشھود بوده و بین 

 
 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/lsd 
 

 دی کدامند؟ اس . خطرات حاد ناشی از مصرف ال۸۴
یابی و حفظ تعادل، گرگرفتگی، سرگیجھ و  محض اینکھ این ماده اثر خود را بگذارد، امکان بروز اختالالتی در جھت بھ

شود. مردمک چشم گشاد شده، فشار خون  واکنش نشان دادن بھ شدت محدود می فرد برای حالت تھوع وجود دارد. توانایی
 شود. تر می و دمای بدن باال رفتھ و تنفس سریع

 
 منبع:

/http://www.mindzone.info/drogen/lsd 
 

 دی کدامند؟ اس . عوارض بلند مدت ناشی از مصرف ال۸۵
وجود دارد. این یعنی اینکھ فرد برای دسترسی بھ اثر یکسان مجبور بھ  پذیری امکان تطبیق ،در صورت مصرف مداوم

برای  “بک فلش“ای موسوم بھ  ھا پس از آخرین مصرف، پدیده باشد. ممکن است ھفتھ افزایش میزان مصرفی خود می
و بدون اینکھ شخص مواد  آیندی بھ شکلی کامال ناگھانی بسیار ناخوش نشئگیحالت  ،دھد. در این موارد شخص رخ

. بزرگترین خطر مصرف است البتھ تنھا موارد معدودی از این موضوع گزارش شده کند. مصرف کرده باشد، بروز می
دارد  روانی، حتی پس از یکبار مصرف ھم وجود-است. امکان ابتال بھ اختالالت سخت روحی “کردن گیر“دی،  اس ال

 پریشی). ھا، توھم تعقیب شدن و روان (مثال افسردگی
 دی قادر بھ ایجاد اعتیاد روحی است. اس البتھ الگزارش داده نشده است. در مورد این ماده اعتیاد جسمانی 

 
 منبع:

/lsdhttp://www.mindzone.info/drogen/ 
 

http://www.mindzone.info/drogen/lsd/
http://www.mindzone.info/drogen/lsd/
http://www.mindzone.info/drogen/lsd/
http://www.mindzone.info/drogen/lsd/
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 دی در بدن برای چھ مدتی قابل اثبات است؟ اس . وجود ال۸۶
توان وجود  می “باال مصرف“ماند. در ادرار افراد  ساعت و در ادرار تا سھ روز باقی می ۱۲دی در خون تا  اس ال
 دی را تا سھ ماه ثابت کرد. این ماده در موھا برای چندین ماه قابل اثبات است. اس ال
 
 

 داروھا
 

 ؟ھستندتن و ایجاد اعتیاد فاستفاده قرارگر قابلت مورد سوءدارای . چھ داروھایی ۸۷
در داروھای تمدد عضالت  و معموال ھا تشکیل شده بخشی کھ از مواد گروه بنزودیازپین آور و آرام داروھای خواب

 .باشند می ادیاعتایجاد استفاده و  سوء باالی لیپتانسدارای ، شوند ) نیز یافت مینیعضال ھای کننده شل(

گیرند. بھ عالوه  استفاده قرار می ی کھ در بازار بدون نسخھ قابل خریداری ھستند مورد سوءیھا معموال مسکن
کننده و  ھا ( مواد تحریک محرکمرکزی)،  بر اعصاب موثرھای  (مسکناوپیات بھ معنی تریاک ھای حاوی  مسکن

و  نوآور تشکیل شده از زولپیدم و زوپیکل ھا و داروھای خواب بخش )، آرامازیبرانگیزنده مثل اسپید یا اکست
 از قابلیت ،ھای سینھ حاوی الکل ھا و شربتنیروزا)، ھا آور (دیورتیک )، داروھای ادرادھا ملینھا ( ھمچنین مسھل

 .برخوردارنداعتیاد ایجاد 

اغلب بھ عنوان جایگزینی  احیاناولی  ،پریشی بھ خودی خود اعتیادآور نیستند روان افسردگی و ضد داروھای ضد
بھ بروز عالئم ترک اعتیاد بیانجامد. تواند  شوند. قطع کردن ناگھانی آنھا می ھا تجویز می برای بنزودیازپین

 د.نقرار گیر توجھروان پریشی مورد  افسردگی و ضد اثرات جانبی داروھای ضدالزم است کھ عالوه  بھ

 منابع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten,  

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Medikamente, 2009 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 مصرف داروھا کدامند؟. خطرات ناشی از ۸۸

، کردهآلوده  خوابفرد را توانند  میاین مواد . برای مثال ناخوشایندی شونداثرات جانبی موجب بروز توانند  داروھا می
واکنش یا توانایی  احساس وھمراه داشتھ باشند. بعضی از داروھا قوه ادراک و  بھیا سرگیجھ و تعرق و معده را اذیت کنند 

ھای  شود. در بدترین حالت ممکن است آسیب این مسئلھبدون اینکھ خود فرد متوجھ  ،دھند را تغییر میانسان نشان دادن 
 ھا وارد شود. از جملھ بھ کبد و کلیھ ،جبران ناپذیری بھ سالمتی انسان

رو با  ینا از. مضر ھستندالمتی انسان برای سبینجامد کھ  ی، ممکن است بھ فعل و انفعاالتاز چندین داروھمزمان استفاده 
و در مورد اثرات جانبی احتمالی آنھا سوال کنید.  گفتگو کردهکنید  پزشک معالج خود در مورد داروھایی کھ مصرف می

تواند اثربخشی داروھا را از بین ببرد، اثر آنھا را افزایش دھد یا اثرات جانبی فراوانی بھ ھمراه داشتھ  مصرف الکل می
آن اجازه نوشیدن الکل بعد از مصرف آیا مصرف ھر دارویی از پزشک معالج خود بپرسید کھ  دلیل، قبل ازباشد. بھ ھمین 

 کند. نیز صدق می پزشک تجویزملزم بھ دارید یا خیر. این مورد برای داروھای  را دارو

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre „Medikamente sicher und sinnvoll gebrauchen“, 

-im-http://www.unabhaengig, 2006
falter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pd 
 

 . آیا من بھ داروھا اعتیاد دارم؟۸۹
 :با پزشک معتمد خود گفتگو کنید، تا کنید، مصرف می سالیان متمادی داروبرای ھا پیش یا  از ماه چنانچھ

 .را تحمل کنید احساسات منفی ھمانند ترس، غم و تنھاییتان بھبود یافتھ و بھتر بتوانید  روحیاحساس  •

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
http://www.unabhaengig-im-alter.de/fileadmin/user_upload/dhs/pdf/A100044_Medikamente_Unabhaengig_im_Alter_neu.pdf
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 داده شوند. دانید التیام نمیھایی کھ دالیل بروز آنھا را درد •
 .برخوردار شوید روحی ھایو فشار از توانایی کنترل دلھره و بخوابید بتوانید بھتر •
 

ھمراه داشتھ باشد. اگرپاسخ شما بھ یکی از  تواند عادات و مشکالت خاصی را بھ مصرف طوالنی مدت داروھا می
 اعتیاد شما باشد:احیانا دارویی و یا معضالت  دال برتواند  ، این موضوع میاستھای زیر مثبت  سوال

نظر از داروی خود شوید، شما را  آیا تصور این موضوع کھ شما چند روز یا حتی چندین ھفتھ مجبور بھ صرف •
 کند؟  مضطرب و نگران می

 اید؟ آیا جھت اطمینان قسمتی از داروھای خود را در جایی انبار یا ذخیره کرده •
تان را، بھ دلیل کم شدن اثر داروھا و یا  یمصرف کنید میزان (دوز) میمصرف  داروای کھ  دورهآیا در طول  •

 با وجود استعمال داروھا، باال برده اید؟دردھا دوباره  بروز
 کنید؟ پنھان می کنید را از دیگران میمصرف  اینکھ چند بار و بھ چھ میزانآیا مصرف دارو و  •
 

با پزشک معالج  قبالبایست  ھرگونھ تغییر در نحوه مصرف میدر مورد تجویز شده مصرف کنید!  بھ میزانداروھا را فقط 
 مشورت شود!

برای مشاوره و دریافت کمک بھ ترس از اعتیاد بھ آن، حتما  یا و ی خاصدارویک در صورت عدم آشنایی با مصرف 
 .متخصصین مراجعھ کنید

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, Frau - Sucht - Gesundheit: Informationen, Tipps und 
Hilfen für Frauen. Alkohol, Medikamente, Tabak 

faltblaetter.html-und-nhttp://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuere 
 

 خطر است؟ ھا تحت چھ شرایطی بی . استفاده از بنزودیازپین۹۰
رعایت زیر  )4K (قانون مصرف بنزودیازپین قانون چھارگانھ الزم است در صورت مشکالتبرای جلوگیری از ھرگونھ 

 شود:

 عالئم بیماریواضح بودن  •
 دوز مصرفی پایین  •
 روز) ۱۴دوره مصرف کوتاه ( •
 قطع ناگھانی داروعدم  •
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Basisinformationen Medikamente, 2009 
er.htmlfaltblaett-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 ھا چگونھ است؟ . نحوه اثرگذاری بنزودیازپین۹۱

) یا ھا بخش آرام( مسکنو  اعصاب داروھای تمددھستند کھ بھ عنوان  ییدارو ھای موثره ادهگروھی از م ھا بنزودیازپین
 .یاد شونداعتموجب توانند  شوند و می آور تجویز می خوابداروھای بھ عنوان 

 :این مواداثرات 

 و برطرف کننده گرفتگی عضالت کننده شلخواب، افزایش دھنده آور،  خواب •
 دھند حساسیت بعضی از سلول ھای مغز را کاھش می •
 تعدیل کننده و برطرف کننده ترس •
 و پرخاشگری فشارھاکاھش دھنده  •
 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-roschuerenhttp://www.dhs.de/informationsmaterial/bmöchten,  

 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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 ھا کدامند؟ . خطرات حاد ناشی از مصرف بنزودیازپین۹۲
 ھا عبارتند از: مصرف بنزودیازپینناشی از خطرات حاد از جملھ 

 تر بھ خصوص در مورد افراد مسن سقوطافزایش خطر تصادف، خطر  •
در روز  یتمرکز بروز اختالالت، توانایی واکنش، کاھش اتکنترل حرکتوانایی تعادل، کاھش  اختالالتخستگی،  •

 )االثر ی طویلدر داروھا «خماریھای  نشانھ»(بعد از مصرف 
 مصرف ھمزمان با الکل درصورتافزایش اثر متقابل  •
 تواند مرگ آور باشد میھا  اوپیاتتزریق وریدی آن بھ ھمراه  •

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.htm-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren möchten, 

 
 ھا کدامند؟ . عوارض بلند مدت ناشی از مصرف بنزودیازپین۹۳

 زیر ھستند: مواردھا  مصرف بنزودیازپینناشی از  مدت عوارض بلند

 احساسات کند شدنتغییرات شخصیتی،  •
 و دوستان خانوادگیاز روابط گیری  کناره •
 افزایش افسردگی •
 خوابی) ، سردرگمی، بیدلھره( افزایش ض از سوی شخص متناق ھای بروز واکنشامکان  •
 دنگرد معنا کھ اختالالت خواب با وجود مصرف دارو دوباره باز می دینبی اثر شدن داروھا ب •
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten  

 
 دھد؟ ھا چگونھ خود را نشان می . اعتیاد بھ بنزودیازپین۹۴

 :ھستندھا  اعتیاد بھ بنزودیازپینھای  موارد زیر از جملھ نشانھ

 شدید روحیو  جسمیاعتیاد  •
 آید. پدید مینیز  “دوز پایینبھ اعتیاد “اغلب  .باشد اعتیاد نمی توسعھکھ البتھ الزمھ  افزایش میزان مصرفی •
 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten,  

 
از آنھا وجود ناچیز  با وجود مصرف مقادیرھا  بنزودیازپینمن بھ  وابستگیامکان . آیا ۹۵
 ؟دارد
معمولی را مصرف  میزان قربانیان، بدین معنی کھ آید میوجود بپایین  اعتیاد بھ دوزنام بھ  ای پدیده در خیلی از مواردبلھ، 
 د.نکنند کھ البتھ بھ آن اعتیاد دار می

 
ماده این  ھ شدنشوند، مصرف منظم دارو منجر بھ انباشت بسیار آرام جذب بدن میھا  موثره مادهکھ بعضی از  از آنجا
در  با وجود مصرف دارو باشد، زیرا می یصرفدوز م )ناخواستھ(افزایش منزلھ  بھاین موضوع  شود. در بدن می موثره

 شود. میدر بدن انباشتھ  مقدار زیادی از ماده موثره ،یک قرصتنھا روزانھ  ، مثالاندازه مقرر
 

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, Frau - Sucht - Gesundheit: Informationen, Tipps und 

Hilfen für Frauen. Alkohol, Medikamente, Tabak 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
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 کنند؟ ھا بروز می بنزودیازپینھای ترک اعتیاد در مورد  . کدامین نشانھ۹۶

کمک میکرده، بیش از  باید مادهھا این است کھ دردھایی کھ اصوال برای رفع آنھا این  از جملھ اثرات ترک بنزودیازپین
 برداشت شوند.برای ادامھ مصرف دارو  دلیلیاشتباھا بھ عنوان  این دردھاشود کھ  شوند. این امر باعث می پیش پدیدار می

لرزش، ترس شدید،  نظیردارو  امکان پدیدار شدن عالئم ترک ،رف طوالنی مدت و منظم دارو و سپس قطع آنبعد از مص
 بایدوجود دارد. این عالئم ممکن است با یک تاخیر چند روزه آغاز گردند. دارو نیز  یتشنجحمالت افسردگی و  ھای حالت

 و زیر نظر پزشک ترک شود. کم کمھمواره 
 

 منبع:
DHS-Broschüre, Frau - Sucht - Gesundheit: Informationen, Tipps und Hilfen für Frauen. Alkohol, 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenMedikamente, Tabak,  
 

 ؟بگذارمدفعھ کنار  ھا را یک بنزودیازپین متوان . آیا می۹۷
با ھمراه شدید  برانگیختگی و ھیجاناتبا خطراتی مثل اختالالت خواب،  این موادناگھانی و ھم قطع  مداومھم مصرف 

 بھ خودکشی ھمراه است. افزایش میلو یا حتی  و اضطراب شدید ترسھای  حالتو ھمچنین درونی ناآرامی و دلھره 
 

 معالج انجام شود. پزشک مراقبتتحت ھمچون مصرف دارو  این مواداز این رو الزم است کھ ترک 
 

شود (ترک  آورده میپایین بھ تدریج میزان یا دوز مصرفی ، مواد عالئم و عواقب ناشی از ترک کاھشبرای جلوگیری و یا 
 تدریجی).

 
 :منبع

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, Immer mit der Ruhe… Nutzen und Risiken von 
Schlaf- und Beruhigungsmitteln,  

faltblaetter.html-und-p://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenhtt 
 

 ؟ندارمرا ھا  از بنزودیازپین استفاده. در چھ مواقعی اجازه ۹۸
سیاه، اختالالت شدید ریوی و عملکرد تنفسی (مثال آسم)، وقفھ تنفسی  ھا ھمچون آب در صورت ابتال بھ برخی از بیماری

یابی و صدمات شدید کبد،  ھمراه با توقف تنفس)، ضعف عضالنی، اختالالت حرکتی و جھتکردن  در خواب (خرخر
 ھا مجاز نیست. استفاده از بنزودیازپین

 ھا استفاده نشود. درصورت اعتیاد بھ الکل، داروھا و یا مواد مخدر غیرمجاز نیز بھتر است کھ از بنزودیازپین
 

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, Immer mit der Ruhe… Nutzen und Risiken von 

Schlaf- und Beruhigungsmitteln,  
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 چیست؟ تجویز شدهی ھا ترین بنزودیازپین . نام تجاری رایج۹۹

 ھا ھا و مسکن آور خواب
 دالمادورمراددورم، نوکتامید، لندورمین، فلونیترازپاماراتسیوفارم، رمستان، پالنوم، رویپ نال، 

 
 ھا بخش آرام

 دیازپام راتسیوفارم، آدومبران، تاور، اوکزازپام راتسیوفارم، برومازانیل، ھگزال، نورموک، لگزوتانیل، فاستان
 

 نیکننده عضال شل
 موساریل
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 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten.  

 
 وجود دارد؟ ک)اوپیات (تریاھای حاوی  . آیا امکان اعتیاد بھ مسکن۱۰۰
ھای درد  سندروم مثال برای ،گیرند برای مقابلھ با دردھای بسیار قوی مورد استفاده قرار می اوپیاتھای حاوی  مسکن
در شرایط  ھمچنین باشد. آور نمی سرطان. مصرف آنھا تحت شرایط درمانی کنترل شده بھ طور معمول اعتیادنیز و مزمن 

 .از لحاظ اھمیت در اولویت قرار ندارداعتیاد  توسعھ، شدید مثل سرطان درد
 

باعث تنھا پس از چند بار مصرف تواند  می شود، انجام می نشئگیداروھا کھ بیشتر بھ منظور از استفاده از این دستھ  سوء
 اعتیاد شود.

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten, 

 
 ؟شوم وابستھدر بازار آزاد  یھای قابل دسترس مسکنممکن است بھ آیا . ۱۰۱
روند.  بھ کار می متوسطو  خفیفدردھای  درصورت بروز در بازار آزاد جھت خوددرمانی و یھای قابل دسترس مسکن

و خستگی دائم ھمچنان  ھای بیماری نشانھ رغم وجود علیافتد کھ  اتفاق می زمانیمثال  ،ینگونھ داروھاا استفاده از سوء
مواد تسکین دھنده با  موثره در آنھا مادهکھ  ،ھای ترکیبی مسکن، از آنھا استفاده شود. و حفظ کارایی ماندن سرپاجھت 

 .قرار گرفتن برخوردارند استفاده سوءبرای مورد ی یباال نیز از ظرفیت است شدهکافئین آمیختھ محرکی چون 
 

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten, 
 

در بازار آزاد  یھای قابل دسترس از مسکنتوانم بدون نگرانی  می برای چھ مدتی .۱۰۲
 ؟استفاده کنم

در   ده بار در ماه مصرف شوند. مجموعااز  شو بی پیاپیبیش از سھ روز  نبایددر بازار آزاد  یھای قابل دسترس مسکن
 بھ پزشک مراجعھ کنید. ھای متعدد و شدیدصورت داشتن درد

 
 :منبع

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
möchten,  

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 
 شوند چیست؟ فروختھ می بیشتر ی کھیھا تجاری مسکن نام .۱۰۳

 دارای یک ماده موثره داروھای
 اس راتسیو فارم، دولورمین اس راتسیو فارم، آسپیرین، آپاراستامول 

 
 ھای ترکیبی با کافئین مسکن

 توماپیرین، ویویمد با کافئین، تیترالگان، نویرانیدل، اوپتالیدون 
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 منبع:

DHS-Broschüre, Alkohol, Medikamente, Tabak, illegale Drogen, süchtiges Verhalten? Ein Angebot an alle, 
einem nahe stehenden Menschen helfen möchten, die 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 
 

 در بازار آزاد چھ اثراتی دارند؟ یمسکن ھای قابل دسترس .۱۰۴
 مسکن ھای قابل دسترس در بازار آزاد اثرات زیر را بھ ھمراه دارند:

 التھاب بر و ضد تب درد، دھندهتسکین  •
 دارد محرکھای ترکیبی اثر  مسکنموجود در کافئین  •

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
.faltblaetter-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten,  
 

 بھ ھمراه دارد؟چھ خطرات حادی در بازار آزاد  یھای قابل دسترس مصرف مسکن .۱۰۵

 زیر اشاره کرد: مواردتوان بھ  می ددر بازار آزا یقابل دسترس یھا مصرف مسکن خطرات حاداز جملھ 

 الکل ھمزمان بامصرف  صورتبھ خصوص در  ،سرگیجھ •
آسپیرین در ابتدا  درمورد: مسمومیت، معده درد ، وزوز گوش (تینیتوس): بیش از اندازهدر صورت مصرف  •

 دھد رخ می سرگیجھ
 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahestehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren möchten, 

 

 ؟کدامند  در بازار آزاد یقابل دسترس یھا مسکنمدت مصرف  دراز عوارض .۱۰۶
 عبارتند از: در بازار آزاد یقابل دسترس یھا مسکنمدت مصرف  دراز عوارض 

 دھد سوق میبھ مصرف داروھای دیگر فرد را کھ  ھمراه با فشار ، یک سردرد دائمی«سردرد داروی سردرد» •
 قرص در روز ۵۰تا  ،از حد دوز مصرفی شدر مواردی افزایش بی •
 برای مدت طوالنیدوزھای باال مصرف  صورتدرناپذیر کبدی و کلیوی  ھای جبران خطر بروز آسیب •

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
möchten,  

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

 دھد؟ چگونھ خود را نشان می در بازار آزاد یقابل دسترس یھا مسکنبھ  عادت .۱۰۷
 استفاده شوند. عادت و سوء موجبتوانند  اثر دارو می افتو ھمچنین  اثرگذاری داروھا بھ عنوان محرک روانی

 منبع:
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Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Ein Angebot an alle, die einem nahe stehenden Menschen helfen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenmöchten,  

 

 

 

 

 بارداری و مواد مخدر
 

 د؟ند مخدر چھ اثراتی بر جنین دار. موا۱۰۸
رشد جنین در رحم ممکن است بھ تعویق  عضو کودک بیانجامد. ممکن است بھ نقصدر طول بارداری  مصرف مواد مخدر

تحت شرایط خاص امکان رنج بردن کودک از عالئم ترک مواد  . ھمچنینرشد و تکامل وی دچار اختالل شود افتاده و
 مخدر پس از تولد وجود دارد.

کان بروز د وجود ندارد. امنبدون اینکھ خطری برای سالمت کودک داشتھ باشحد مجازی برای مصرف الکل و مواد مخدر 
بنابراین بھترین کار برای سالمتی بچھ و  مقادیر جزئی نیز وجود دارد.اثر مصرف  ھای جدی برای جنین حتی در آسیب

الکل و نیکوتین و ھمچنین مواد از مصرف از جملھ  ،شودخودداری مواد مخدر از مصرف نیز سالمتی مادر این است کھ 
ترین چیز برای جنین این  ھا. خطرناکنیروزاآورھا و  ھا، خواب دیگر یا مصرف بدون تجویز مسکن مجازمخدر غیر

 د.نکن دیگر را تشدید مییکمواد مختلف اثر ، زیرا است کھ مادر بھ طور ھمزمان چندین ماده مخدر را مصرف کند

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, „Du bist schwanger… und nimmst Drogen?“ 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

چگونھ  در زمان بارداری ترک مواد اعتیاد آور مثل کوکائین، آمفتامین، الکل و نیکوتین. ۱۰۹
 ؟گذارد می جنین اثربر 

 است: زیرآور در زمان بارداری بھ شرح  اثرات مثبت ترک مواد اعتیاد

 یابد وضع حمل پیش از موعد کاھش میوقوع  احتمال خطر •
 شود قبل و بعد از تولد کمتر می نوزاد احتمال مرگ •
 ھا قرار خواھد گرفت خطر عفونتمعرض ین رو کمتر در ا خواھد داشت و از عادیاحتماال وزن  کودک •
 یابد روحی و جسمی کاھش میھای  آسیباحتمال ابتالی کودک بھ  •
 یابد احتمال ابتالی کودک بھ عالئم و عواقب ترک اعتیاد کاھش می •
 عادی رشد کند، بیشتر است شکلبھ  نوزاداحتمال اینکھ  •

 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, „Du bist schwanger… und nimmst Drogen?“ 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 

 آور مد نظر قرار داد؟ چھ مواردی را باید بھ ھنگام ترک مواد اعتیاد .۱۱۰
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حتما از مراکز  الزم است، آمفتامین. در این مورد ازیفورا کنار گذاشتھ شوند: الکل، کوکائین، کرک، اکست بایدمواد این 
جایگزین و یا  مواداده از امکان استف، درصورتی کھ ترک این مواد ممکن نباشدمشاوره و ترک درمان کمک گرفتھ شود. 

 و انجام بستری نیز قابل بررسی صورت ترک بھ یانااح ،. در مورد اعتیاد بھ الکلھا در ھنگام بارداری وجود دارددارو
. کاھش یابدو یا حداقل مصرف آن  شده (سیگار یا حشیش) نیز باید در حد امکان کنار گذاشتھ دودکردنباشد. ھمچنین  می

 تواند مفید باشد. نیز می -(حاوی نیکوتین)چسب، قرص یا آدامس استفاده از با - تینونیکدرمان جایگزین 

 

 

نباید مصرف آنھا کند کھ  مسئلھ صدق میآور این  اساسا برای ھمھ مواد اعتیاد. ۱۱۱
 مراقبت پزشک قطع شود!یکباره و بدون  بھ

، انجام شود آھستھ باید حتما این موادول)، کاھش مصرف نیپھھا (والیوم، فاوستان، رو در صورت مصرف بنزودیازپین
 .گیردمعالج انجام  ھمواره تحت مراقبت پزشکاین امر الزم است کھ . بھ ھمین علت وجود دارد عضالنی تشنجزیرا امکان 

کودک را در معرض خطر قرار داده و ممکن است  ،بھ یکباره قطع شود. ترک ناگھانی نبایدھمچنین مصرف ھروئین 
کودک دقیقا از ھمان  شود.درد و انقباضات زودرس زایمان، تولد نوزاد نارس و یا حتی مرگ نوزاد در رحم مادر  موجب

بخش  مطب پزشک یا مواد مخدر، بھ شما در یافتنمشاوره . برد است، رنج میمجبور بھ تحملشان عالئم ترک کھ مادر 
و  باید بھ آھستگیالکل نیز  البتھ. کند ، کمک میدھد مین را انجام جایگزیبا مواد درمان سرپایی در بیمارستان کھ درمان 

 پزشک کاھش داده شود. تحت نظر

 منبع

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Broschüre, „Du bist schwanger… und nimmst Drogen?“ 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 

 ؟در حین بارداری، از کجا کمک بگیرمالکل یا سیگار  نظر از برای صرف. ۱۱۲
 دورهو الکل در  تنباکوچشم پوشی از زنان و در راستای ویژه برای  صورتاست کھ بھ  ترنتیاینبرنامھ ای  )IRIS( ایریس

است. از آنجایی کھ این برنامھ بھ شکل  رایگانو  ناشناسبھ صورت  این برنامھ بارداری طراحی شده است. شرکت در
 کھ بھو کاربرپسند  تعاملیای مدرن،  مورد استفاده قرار بگیرد. برنامھ مستقل از زمان و مکانتواند  اینترنتی است، می

سیگار و  زمینھدر  تنھانھ  ،جدیدای  زمینھ پیشاطالعات گیرد. بھ عالوه ھر ھفتھ  مورد استفاده قرار میھفتھ  ۱۲مدت 
 اینترنتیتمرینات شود.  داده میارائھ  تمدد اعصابھای  اعصاب ، تغذیھ و فعالیت الکل بلکھ ھمچنین در مورد تمدد

ھای حل مشکالتش مواجھ شود.  راھبردد کھ خود فعاالنھ با نیازھای شخصی و نکن ، کاربر را بھ فضایی دعوت میتعاملی
 .مشاھده و پیگیری کندخود را شده  حاصلتواند پیشرفت  می فردھر  ،یشخص بخشیک در 

 :خواھید یافتزیر نشانی در این برنامھ را 

/plattform.de-www.iris  
 

 
 
 
 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
https://www.iris-plattform.de/
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 تینوو نیک تنباکو
 

 کند؟ تین چگونھ اثر میونیک. ۱۱۳
پدیدار عالئم مسمومیت  در درجھ اول از سوی شخصی کھ بھ آنھا عادت ندارد، معموالمصرف دخانیات  درصورت

اختالالت  سرحد قلب تا تپش شدید، سردرد، غ، حالت تھوع، استفراھکھ بھ شکل ایجاد بزاق دھان، احساس سرگیج شوند می
رفتھ رفتھ جای خود  ،مصرف شده موادشخص عادت  پس ازھا  این حالت. باشند مشھود میاغماء  ھای تھشیاری و حال

تحمل استرس باال توانایی  و شود تقویت می اش افظھحسطح ھشیاری فرد افزایش یافتھ و . دھند میاثرات روحی  را بھ
ای بھ  بھ شکل ویژهکنند. البتھ اثرات حاد سیگار کشیدن  کاھش پیدا می پرخاشگریرود، در حالی کھ ھمزمان ھیجان و  می

 ،استرسپرھای  در موقعیتممکن است اثر آن بنابراین  .دنکننده بستگی دار وضعیت شخصی و شرایط روحی مصرف
از اھمیت ھنگام سیگار کشیدن  درفرد احساس لذت  درمورد ای کھ کتھن .انگیزشی باشد ،ناراحتی شرایطدر بخش و  آرام

کننده  وسط مصرفتتجربھ شده مثبت ھای  موقعیت وسیگار کشیدن  برقرار کردن ارتباط بین،خاصی برخوردار است
 زمان استراحت. سیگار و سیگار کشیدن در جمع، سیگار بعد از غذا مثالباشد.  می

 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Kokain 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 

 ؟شود باعث بروز چھ خطرات حادی میسیگار کشیدن  .۱۱۴
 این مواد، مصرف توسط کسانی کھ بھ آن عادت ندارند تنباکوعالئم مسمومیت حاد در اثر مصرف بروز از احتمال  غیر بھ

مدت  شخص در درازسالمتی شدید برای ی یاھ آسیببروز و ھمچنین  پذیری تطبیقوابستگی سریع و ایجاد با خطرات 
سیگار  یا تھ کشیده نشده وسیگار  اسطھ خوردنامکان مسمومیت بوکودکان،  یکی از خطرات حاد تھدیدکنندهھمراه است. 

 باشد. می

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Kokain 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

 ؟کدامند تنباکومصرف عواقب بلند مدت  .۱۱۵
بار مواد زیان اغلب توسط سالمت بدنبرای ھای اصلی  اول مسئول ایجاد اعتیاد است، آسیبدر حالی کھ نیکوتین در وحلھ 

، باعث خطرات جبران ناپذیری در بارداری است بسیاری از آنھا اثبات شده بودن زا سرطانکھ  دھند رخ میدیگری متعدد 
خونی  ھای گرفتگی شریانباعث تنگی و  تنباکوبنابراین استعمال  .گذارند میعروق بدن اثرات زیانباری بر شوند و  می
 شدهرونی بی ھای بھ خصوص در عروق کرونر قلب و اندام خونرسانیاختالالت بروز سبب  تواند میشود، چیزی کھ  می

بھ تنفسی  ، اعضاء دستگاهتنباکومصرف نحوه بستھ بھ  را افزایش دھد. ھای خون) (تشکیل لختھ ترومبوز ابتال بھ و امکان
ھمھ  از ٪۴۵تا  ۴۰علت  ،عالوه از برونشیت مزمن گرفتھ تا سرطان ریھ. بھ :در معرض آسیب ھستندای  یژهشکل و

 گردد. برمی تنباکوسرطان بھ استعمال  ناشی ازھای  مرگ

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Die Sucht und Ihre Stoffe – Kokain 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 
 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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 بھ ھمراه دارد؟برای من چھ تبعاتی  سیگار ترک .۱۱۶
 ترک سیگار حتی بعد از مصرف طوالنی مدت بھ نفع شماست:

 .گردند میرب عادیدقیقھ: نبض و فشار خون بھ حالت  ۲۰بعد از  •
کاھش یافتھ و ھمزمان سطح اکسیژن خون باال  سطح عادیکربن در خون بھ  کسید ساعت: سطح مونو ۸بعد از  •

 .رود می
 حملھ قلبی کاھش می یابد. احتمال وقوعساعت:  ۲۴بعد از  •
بویایی و چشایی  واسند: حنک می (باززایی) از نو تشکیل شدنشروع بھ ھای عصبی  ھساعت: پایان ۴۸بعد از  •

 .یابند بھبود می
 یابد. شود. کارکرد ریھ بھبود می بعد از دو ھفتھ تا سھ ماه: گردش خون پایدار می •
با از بین رفتن . روند از بین میدوباره  نفس تنگیھا و  ای، گرفتگی سینوس ماه: حمالت سرفھ ۹تا  ۱بعد از  •

 .یابد ھا افزایش می برابر عفونت در بدن مقاومت .شود می پاکرفتھ رفتھ ریھ خلط، 
تقریبا بھ نصف ند ناکسیژن دریافت ک کمتر از حد معمولکھ عضالت قلب احتمال این خطر بعد از یک سال:  •

 .کند تقلیل پیدا می
 احتمال ابتال بھیابد. ھمچنین  کاھش می ٪۵۰ تقریبادر اثر سرطان ریھ  احتمال مرگبعد از پنج سال:  •

 .شود تقریبا نصف میدھان ، مری و نای  ھای سقف سرطان
کھ بافت ھایی  سلول .رسد می عادیسطح  ھمچنان کاھش یافتھ و بھسرطان ریھ  احتمال ابتال بھسال :  ۱۰ از بعد •

شوند. ھمچنین  و جایگزین می دفعشوند،  بھ عنوان درجھ قبل از سرطان شناختھ می وتغییر پیدا کرده آنھا 
 یابد. ھای دیگر کاھش می انواع سرطان ابتال بھاحتمال 

 غیرسیگاری نیست. دیک فر از سکتھ قلبی بیش احتمال وقوعسال :  ۱۵ از بعد •
 

 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. rauchfrei! Informationen, Tests und Tipps zum Thema Rauchen 
oder Nichtrauchen, 

faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren 

 

 ؟کنمکامال ترک  باید آن راسیگار کافی است یا  کاھشآیا  .۱۱۷
تا ، بجای این کار کنند ترک قطعی سیگار بگیرند. آنھا سعی میتوانند تصمیم بھ  بسیاری از افراد سیگاری (ھنوز) نمی

محسوب خطر برای سالمت انسان  یک مصرف کنند. با این وجود سیگار کشیدن ھمیشھسیگار کمتر  جایی کھ امکان دارد
-م قلبیھای سیست آسیب ولی. سرطان شدیدا بھ تعداد مصرف روزانھ سیگار بستگی دارد احتمال ابتال بھ. البتھ شود می

 نیستند. مناسبیسیگار سبک راه حل  موسوم بھد. ھمچنین سیگارھای نمصرف بستگی دار میزانعروقی خیلی کمتر بھ 
 شوند. بنابراین می تعدیل تا حد زیادیتوسط فرد بوسیلھ استعمال شدیدتر  معموالاین سیگارھا  پایین قطرانمیزان نیکوتین و 

برای اکثر  این کاربھ ھر حال شود.  متوقفکنند کھ سیگار کشیدن بھ طور کامل  تقریبا ھمھ متخصصین توصیھ می
 است.مصرف  میزان نظارت دائمی برو  ھاتر از شمارش دائمی سیگار راحت خیلی ھا سیگاری

 
 منبع:

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. rauchfrei! Informationen, Tests und Tipps zum Thema Rauchen 
faltblaetter.html-und-http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschuerenoder Nichtrauchen,  

 

 ھای کامپیوتری و اینترنت بازی
 

 ؟چیستاعتیاد بھ اینترنت  .۱۱۸

http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
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اینترنت" یا مصرف  بیمارگونھمثال "مصرف  ،دنشو برای مفھوم "اعتیاد اینترنتی" بھ کار برده می متعددی ھای عبارت 
از اینترنت، مصرف بیش از حد  بیمارگونھ ازھای استفاده  از نشانھ رسان" اینترنت. "آسیب یا زا" و "افراطی"، "مشکل
وان ت دھد و از این جملھ می کھ معموال در ارتباط با موارد خاصی از استفاده رخ می است کنترل دادناینترنت و از دست 

 .) اشاره نمودمستھجن( پورنوگرافی موضوعاتو پیام رسانی و  ھای آنالین، چت بازیبھ 

 .باشد یم بیمارگونھبندی  یا شرط/وابستگی بھ مواد و مانند بررسیاکثرا  ،اینترنت بیمارگونھمصرف مطالعھ و بررسی 
 ،کامپیوتریھای  بھ بازیبھ صورت انحصاری  (فکرکردن شود مواد رجوع میاین امر بھ عالئم اصلی اعتیاد بھ برای 

در پرھیز،  ناتوانیمعمول اعتیاد مثل از دادن کنترل ( ناتوانی از دست کشیدن از چیزی)،  ھای ویژگیچت و غیره، 
یک و  شدهاعتیاد درک این نوع از مفھوم  ترتیب) بدین ھای دیگر نشانھھا و  سرگرمی و توجھی بھ خانواده، دوستان بی

 شود. می برقراری رفتاری" مفھوم "اعتیادھا و بین آن رابطھ نزدیک

 ھتکانکنترل اختالل نوع اینترنت بھ عنوان یک  بیمارگونھ ازاستفاده  ،DSM-IVو  ICD-10 تشخیصیھای  سیستم بر اساس
 است. بندی شده است کھ رابطھ آن با ھیچ دستھ دیگری ھنوز مشخص نشده دستھ

 ابع:من
Beard, K.W. & Wolf, E.M. Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. 

Cyberpsychology and behavior the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and 
society, 2001, 4 (3), 377-383. 

Petersen, K. U., Weymann, N., Schelb, Y., Thiel, R. &Thomasius, R. Pathologischer Internetgebrauch – 
Epidemiologie, Diagnostik, komorbide Störungen und Behandlungsansätze. FortschrNeurolPsychiat, 2009, 

77, 263-271 

Holden, C. ‚Behavioral‘ addictions: do they exist? Science, 2001, 294, 980-982 

Dell'Osso, B., Altamura, A.C., Allen, A., Marazziti, D. &Hollander& E. (2006). Epidemiologic and clinical 
updates on impulse control disorders: A critical review. European Archives of Psychiatry and Clinical 

Neuroscience, 256 (8), 464-475 
 

 ھای کامپیوتری کمک گرفت؟ بازی توان در مورد اعتیاد بھ اینترنت و از کجا می .۱۱۹
کنید یا اینکھ کسی در اطراف  ھای کامپیوتری و اینترنت بھ صورت افراطی استفاده می کنید کھ از بازی اگر احساس می

 مراجعھ کنید.در نزدیکی خود کند، بھ پزشک مورد اطمینان خود یا مرکز مشاوره ترک اعتیاد  شما این کار را می

 

 قماربازی
 چیست؟ بازیقمار .۱۲۰

یا شدیدا بھ شانش بستگی دارد. و  تنھا ،آن ن درو برد شدهشود کھ در آن از پول استفاده  بھ بازی اطالق می قمار
 د.نشو می محسوبقمار  شود استفاده میپول از  ھا کھ در آنھایی ھم  بندی شرط

(یا تقلب تبھکارانھ)  بھ شانس تنھاھای فردی  ای با توانایی کھ برد و باخت در آنھا بدون ھیچ رابطھوجود دارد  قمارھایی
ھای کازینو، التاری و لوتو. بغیر از آنھا  ھای قمار، بازی ، ماشینبا پول یا اسالت بازی ھای ماشین مثال ،وابستھ ھستند

 ھای فردی ھم در آنھا نقش دارند، مثال ولی توانایی بستگی دارد عمدتا بھ شانس کھ نتیجھ آنھا وجود دارندنیز قمارھایی 
 اثرگذاریامکان ، آنھا کم است نقش توانایی فردی در نتیجھ اگرچھ بازی بر سر پول. ھای ورزشی یا ورق شرط بندی

ھستند کھ ھایی  بازی انواع ،دیگر دستھشود.  بیش از حد برآورد میمعموال در آن  اتیتغییر بر نتیجھ و ایجادشخص 
 ھای بسیار سوداگرایانھ. بورستجارت با یا  (تلفنی) ینال ھای ھات بازیرا دارند، مثل  قمار ھای یژگیو

 منبع:
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. Arbeitshilfe Glücksspielsucht – Glücksspiele und 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html, kognitive Verzerrungen 

 

http://www.dhs.de/informationsmaterial/factsheets.html
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 ممنوع ھستند؟یک از انواع قمار کدام .۱۲۱
 قماربازیبازار البتھ موارد عرضھ شده در . انجام گیرندنظارت دولت  وتحت کنترل تنھا درصورتی مجازند کھ  قمارھا

قمار احتیاج بھ  اعتیاد بھبرای مھار خطر  تبدیل بھ سرگرمی جذابی شده است.این پدیده بسیارسریع وسعت پیدا کرده و 
. در آلمان دنکاھش دھ قابل قبول سطحیبھ را  آنو  کردهرا بھ شکل موثر کنترل  قماربازیاقدامات دولتی است کھ بازار 

. ھمچنین ورق و تاس باشند میممنوع از نظر قانونی در اینترنت  بازیورزشی و قماربندی  ھای خصوصی شرط بنگاه
 .دنباش غیرقانونی میدر صورتی کھ بر سر پول انجام شوند، بازی و پوکر ھم 
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 آور باشند؟ توانند اعتیاد مییک از انواع قمار کدام .۱۲۲
از دست فرد و کنترل  یابد دفعات بازی و پول گذاشتھ شده رفتھ رفتھ افزایش می، ابتال بھ اعتیاد اغلب روندی نامشھود دارد

 :باشند می گوناگونمشوق اعتیاد بسیار فاکتورھای  حین این روندمی رود. در 

رفتارھای قمارگونھ و البتھ بروز  در دسترس باشد، تقاضا تر سادهو  باال رفتھ عرضھ قماربھ ھر اندازه کھ  •
 د.نشو بیشتر مینیز مشکل ساز 

دفعات  تعدادباشد. ھرچھ  می رخدادھای مربوطھپر سرعت  مھم روند بازی و تکرار ھایفاکتور ی ازیکھمچنین  •
، شروع یک بازی جدید برای فرد سریعتر ممکن باشد بدین معنی کھ ،باالتر باشدھا)  (بازیاتفاقات دادن  رخ

 اشاره کرد. ھای بازی ماشینتوان بھ بازی با  از این جملھ می .یابد می افزایشاعتیاد ابتال بھ  ظرفیت
اعتیاد ابتال بھ خیلی کوتاه باشد، پتانسیل  ه شدهو پرداخت پول بردنتیجھ آن مشاھده اگر زمان بین شروع بازی و  •

 یابد. ھم افزایش می
شود، در  تلقین می بازی تنھا از طرف شخص بھ خودکھ کامال شانسی ھستند اثر گذاری بر قمارھایی در مورد  •

 را افزایش دھند، البتھ فقطتوانند اساسا شانس بردن  ھا می مثل پوکر، بعضی از توانایی ھا بازی انواعبعضی از 
 برد. را باال می ابتال خطر مسئلھ امکان وقوعبسیار ناچیز و این در حد 

ادامھ بازی ترقیب فرد را بھ بازی، ھای  ماشیندر  ۶سمبل بھ جای  ۵برای مثال آوردن  موارد نزدیک بھ برد، •
حین در افتادن موارد نزدیک بھ برد زیاد اتفاق کند برد دور از دسترس نیست.  چراکھ فرد تصور می ،کنند می

 اند اصال تصادفی نیست. ریزی شده برنامھ ھای بازی کھ بصورت کامپیوتری بازی با ماشین
کند با افزایش  میسعی  شود، زیرا مثال فرد میخطرباعث افزایش  گذاشتن پول نحوهدر امکان برد و زیاد تنوع  •

قمار اثرات مرتبط  پولمیزان افزایش  خود را جبران کند و باضرر و زیان  گذارد میزان پولی کھ برای بازی می
 .شوند حاصل می با افزایش میزان (دوز) مصرفی

در بدست آمده در صورت برد احتمالی  مبلغ و انگیزند می یک برد واقعی را در شخص برھ تصور کقمارھایی  •
 کنند. میشخص را بھ شکلی ویژه بھ بازی ترقیب ، یت برخوردار استجذابآنھا از 

شرط بندی مجازی با  و ھای بازی)، استفاده از ژتون (بازی رولت) بھ صورت خرد خرد (ماشین قماربازی •
مقاومت در توانایی  و را پنھان، توانایی قضاوت را مختل تبعات مالیدر اینترنت)  قماربازیکارت اعتباری ( 

پذیری و ریسک  از طرف فرد شده رر و زیانض کنند و ھمچنین باعث دستکم گرفتن برابر بازی کردن را کم می
 دھند. او را در بازی افزایش می

ھا و اثرات آننام برده شده  ھای شاخص یتمام باید ھمواره قماربازی در شخص،خطر بروز پتانسیل  رای ارزیابیب
 د.نقرار گیر نطر مد وی رفتارتجربیات و ر ب
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 ھستم؟ قماربازیرم کھ آیا معتاد بھ بب چگونھ بھ این موضوع پی .۱۲۳
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بندی مرزمصرف و اعتیاد تفاوت قائل شد.  بین مصرف، سوء ،مخدرمانند اعتیاد بھ مواد ھ قماربازی بایددر مورد اعتیاد بھ 
بعد از بردھای و با گذشت زمان  و لذت از ھمھ چیز مھمتر است ،. در ابتدامشھود نیستدقیق و اصال موارد ذکر شده  بین

خواھد دوباره بازی کند تا پول از  آید. اگر فرد ببازد، می این احساس بوجود می چندبارهتجربھ  مبنی بر نیازیک اولیھ 
دھد. اثرات منفی بو کنترلش را از دست  کردهتواند موجب آن شود کھ فرد پی در پی بازی  دست رفتھ را بازیابد. این می

مشکل جدی قمار یا حتی اعتیاد بھ قمار بھ تواند  شوند. بازی برای تفریح می ، اجتماعی و شغلی فراموش میخانوادگی
، قماربازیبھ انحصاری : فکرکردن مخدر ھستند اعتیاد بھ موادھای  بھ نشانھشبیھ  اغلب این پدیده . عالئمبیانجامد
توجھی  )، عدم توانایی در پرھیز، بی“از دست کشیدن از چیزی ناتوانی در“اعتیاد مثل از دادن کنترل ( متداول ھای ویژگی

 و غیره.دست زدن بھ تخلفات در جھت تھیھ مواد ھا،  بھ خانواده، دوستان و سرگرمی

رفتارتان باشد کھ امر ای برای این  تواند نشانھ ، این میباشدزیر مثبت مورد از سواالت  یا بیش از دوبھ دو  شما پاسخاگر 
 . این امر را جدی بگیرید و بھ یک مرکز مشاوره مراجعھ کنید:باشد می مشکل ساز در حین بازی

 چرخد؟ می قماربازیافکار شما ھمیشھ فقط حول موضوع  •
 ؟کنید میبرای بازی استفاده پول بیشتری از یا افزایش یافتھ و  تعداد دفعات قماربازی شما ھمواره •
 ؟شوید شود ناآرام و کج خلق می نمیبرایتان فراھم  قماربازیآیا وقتی امکان  •
 ؟کنید قماربازی میاز عصبانیت و استرس  برای منحرف کردن ذھن خودآیا  •
 ؟ل شده کھ نتوانید از قماربازی دست بکشیدآیا تا بھ حا •
 ؟کنید قماربازی می ،با یک برد خوب ضرر و زیان خود با ھدف جبرانآیا  •
 کنید؟ ود پنھان میز دوستان و خانواده خآیا قماربازی خود را ا •
 کنید؟ می ، قماربا وجود مشکالت اقتصادی در خانوادهآیا  •
 منبع:
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اعتیاد  قماربازیبھ  مان شریک زندگی/ھمسرآیا کھ  توانیم متوجھ شویم چگونھ می .۱۲۴
 دارد؟
 وی باشد: قماربازی در مشکلبروز برای  یتواند عالمت شما می شریک مورد یکی از موارد زیر در کردن صدق

 کند. تعداد دفعات قماربازی شریکتان ھمواره افزایش یافتھ و یا از پول بیشتری برای بازی استفاده می •
 .شود میو پرخاشگر  در صورتی کھ امکان قماربازی برای شریکتان مھیا نشود وی ناآرام •
 تا حواس خود را پرت کند. آورد بھ قمار روی میاسترس و مشکالت  ھ بادر مواجھشریکتان  •
 با بازی بیشتر ضرر و زیان خود را جبران کند.تواند  میکند کھ  ادعا می شریکتان •
 گوید. کند و بھ شما دروغ می را از شما پنھان می شریکتان قماربازی •
 کند. ھایتان افزایش پیدا می بدھی •
 رد.آو بدستغیرقانونی پول  ھای از راهقرض بگیرد یا پول  قمارکند برای  سعی می شریکتان •
 دھد. ادامھ می قماربھ  ،ھا، از دست دادن کار و یا جدایی با وجود بدھی شریکتان •
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 ؟است شدهبیماری بھ رسمیت شناختھ  بھ عنوان قماربازیبھ  اعتیاد . آیا۱۲۵
از و البتھ بھ عنوان یک بیماری مستقل  شناختھ شده بھ عنوان یک بیماری بھ رسمیت قماربازیاعتیاد بھ  ۲۰۰۱بلھ، از سال 

جھانی  بندی دستھ رفتار قمارگونھ طوالنی و بازگشت پذیر است کھ در این پدیده یک. شود تلقی میاختالالت روانی  جملھ
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سندروم یک بھ عنوان و با این حال با آن شود  بندی می طبقھ ھاختالل کنترل تکانیک بھ عنوان  )ICD-10( اختالالت روانی
 شود. می برخورداعتیاد 

ھمچنین امکان و حق درمان، حق مراقبت در دوره نقاھت  ، برخورداری ازبھ رسمیت شناختھ شدن بھ عنوان بیماری با
قماربازی  برای مواردتوانبخشی پزشکی  مربوط بھ "توصیھ ھای .پذیر است امکان توانبخشی شغلی استفاده از خدمات

تامین اند، معین کننده چھارچوب و اساس  تنظیم شدهبازنشستگی  و بیمھ درمانی بیمھ ھای ندوقکھ توسط ص" بیمارگونھ
 .باشند میبودجھ خدمات سرپایی و بستری 
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 کمک دریافت کرد؟ قماربازیرفتارھای قمارگونھ یا اعتیاد بھ  توان در مورد از کجا می .۱۲۶
 مراجعھ کنید.اعتیاد در نزدیکی خود مشاوره مرکز پزشک معتمد خود یا بھ یک  بھ

اسپانیایی، انگلیسی، ایتالیایی، ھای  بھ زبان آنھا اطالعات بیشتر در مورد موضوع قماربازی برای مبتالیان و نزدیکان
 :ایت زیر خواھید یافترا درس یونانیو  ، ویتنامییلھستانکروات، عربی، فرانسوی، ی، ستانربصترکی، روسی، 
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 قماربازی پایان دھم؟ بھپاک بمانم یا توانم شخصا انجام دھم تا  چھ کارھایی را می. ۱۲۷
 .نزدیک شدن بھ قمار و شرایط آن دوری کنیدتوانید از  تاجایی کھ می •
 صحبت کنید. تان وضعیتبا کسی کھ معتمد شماست در مورد  •
 .داشتھ باشیدخود مراه ھپول نقد کمتر توانید  کھ میی یتا جا •
 ھای ماھیانھ را از حساب شما کم کند. بھ بانک خود اجازه دھید تا بھ طور خودکار ھزینھ •
بھ شما کمک و خرج کردن برداشت پول  مبھ وی اعتماد دارید بدھید تا در ھنگا کارت بانکی خود را بھ کسی کھ •

 کند.
 کنند معاشرت کنید. نمی قمارافرادی کھ  اب •
 بھ دنبال سرگرمی باشید کھ برایتان لذت بخش است. •
 تان سر نرود. برنامھ ریزی کنید کھ حوصلھ ای بگونھروزتان را  •
 وھا استفاده کنید.الورود شدن توسط کازین ممنوعاز امکان  •
 وجودمبرای افراد نیز  خودیاریھای  گروهدر این زمینھ معاشرت کنید.  قصد بھ ترک قمار دارندبا افرادی کھ  •

 .ھستند
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