تعزیف اعتیاد
اػتیبد پبسخ فیضیَلَطیه ثذى است ثِ هصشف
هىشس هَاد اػتیبدآٍس .ایي ٍاثستگی اص طشفی ثبػث
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اعتیاد

تسىیي ٍ آساهص هَلت ٍ گبّی تحشیه ٍ ًطبط
گزسا ثشای فشد هیگشدد ٍ اص طشف دیگش ثؼذ اص
اتوبم ایي اثشات سجت خستدَی فشد ثشای یبفتي
هدذد هبدُ ٍ ٍاثستگی هذاٍم ثِ آى هیضَد .دس
ایي حبلت فشد ّن اص لحبظ خسوی ٍ ّن اص لحبظ

عالیم شایع
یجَست ،وبّص فطبس خَى ،وَچه ضذى
هشدههّبی چطن ،تَْعً ،بهفَْم ضذى تىلن ٍ
ادای ولوبت ،ػىسالؼولّبی وٌذ ،خبسش
پَست ،احسبس تٌگی ًفس ٍ وٌذ ضذى تٌفس،
وبّص حبفظِ ،صسد ضذى سًگ پَست،گَدی صیش
چطن.دس ػیي حبل سَختگی سٍی لجبس ،ػذم
تحول ثشای استمشاس دس یه خوغ ٍ هىبى

سٍاًی ثِ هبدُ هخذس ٍاثستگی پیذا هیوٌذ ٍ
هدجَس است ثِ تذسیح همذاس هبدُ هصشفی سا
افضایص دّذ.
تهیه و تنظین :
فاطوه طالبی
کارشناس ارشذ پرستاری
خرداد هاه 9314

 احسبس وبرة اػتوبد ثِ ًفس
 تَّوبت ثیٌبیی ٍ ضٌَایی
 ثیحبلی ٍ خوبسی یب آضفتگی
پیشگیزي
ثب افشادی وِ داسٍّب سا هَسد استفبدُ یب
سَءهصشف لشاس هیدٌّذ ،هؼبضشت ًىٌیذ.
لجل اص ایي وِ هطىالت هشثَط ثِ سالهت

رٌّی هثل افسشدگی یب اضطشاة هضهي ،هٌدش ثِ

سا تطَیك ثِ اص سش گشفتي ػبدتتبى هیوٌٌذ ،دٍسی

ایدبد هطىالت دس استجبط ثب داسٍّب گشدًذ ،ثشای

وٌیذ.

داسٍّبی هَسد استفبدُ دس دسهبى هوىي است
ػَاسض خبًجی داضتِ ثبضٌذ.

وٌیذ.

ثِ گشٍُّب ٍ اًدويّبی حوبیتی هلحك ضَیذ.

منابع :

ثِ ػالیك سبلن ٍ فؼبلیت دس صهبى اثتال ثِ ایي

ًبلتشوسبى وِ اثش هخذسّب سا خٌثی هیوٌذ.

 -بهداشت روان

ثپشداصیذ.

هتبدٍى ثشای سَء هصشف هَاد هخذس .ایي داسٍ
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پس اص خشاحی ،ثیوبسی یب آسیتّ ،شچِ صٍدتش

یه هخذس ضؼیفتش است وِ ثشای وبّص ضذت

وجوان

هصشف هسىيّب یب آسامثخصّبی تدَیض ضذُ سا

ػالین تشن ٍ هحشٍهیت اص داسٍ هصشف هیضَد.

هتَلف وٌیذ .ثیص اص همذاس ًیبص هصشف ًىٌیذ.

ایي داسٍ اهىبى ثبصگطت ثِ صًذگی سا همذٍس

ثب اًگیضش لَی ،هشالجت پضضىی هٌبست ٍ

هیسبصد.

حل
ثیوبسی

آًْب
دس

دسخَاست
اٍلبت

هطبٍسُ
فشاغت

حوبیت اص خبًت خبًَادُ ٍ دٍستبى لبثل ػالج
است.
اصول كلي درمان
لجَل وٌیذ وِ هطىلی داسیذ.
دسخَاست ووه اص افشاد صالحیتداس ٍ هتخصص
وٌیذ.
ثب خبًَادُ ٍ دٍستبى خَة خَد ،ساحت ٍ صبدق
ثبضیذ ٍ اص آًْب ووه ثخَاّیذ .اص دٍستبًی وِ ضوب

رژیم غذایي
یه سطین غزایی طجیؼی ،وبهالً هتؼبدل ٍ پش
پشٍتئیي اتخبر وٌیذ .دس صَست اثتال ثِ سَء
تغزیِ هوىي است هىولّبی ٍیتبهیٌی الصم
ثبضٌذ.
دسچِ ضشایطی ثبیذ ثِ پضضه هشاخؼِ ًوَد؟
اگش داسٍ یب داسٍّبیی سا هَسد سَء هصشف لشاس
هیدّیذ یب ثِ آًْب هؼتبد ضذُایذ ٍ ووه
هیخَاّیذ
اگش دچبس ػالین خذیذ ٍ غیش لبثل تَخیِ ضذُایذ.
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