
 

 

 ادیاعت
  

  

 یشناسنامه پمفلت آموزش

 ادیاعت موضوع

 مریم عزیزی کننده هیته

 بیگدلودکتر آقای  یکننده علم دییتأ

 اعصاب و روان زنان نام بخش

 

 

 مرکز آموزشی درمانی

 امدادی ابهر بیمارستان

 

 

 

 

 : ادیاعت فیتعر

  

ف بدن به مصر کیولوژیزیپاسخ ف ادیاعت

 یوابستگ نیاست. ا ادآوریمکرر مواد اعت

و آرامش موقت و  نیباعث تسک یاز طرف

فرد  یو نشاط گذرا برا کیتحر یگاه

 نیبعد از اتمام ا گریو از طرف د گرددیم

 افتنی یفرد برا یاثرات سبب جستجو

 .شودیممداوم به آن  یمجدد ماده و وابستگ

و هم  یحالت فرد هم از لحاظ جسم نیدر ا

 یبه ماده مخدر وابستگ یاز لحاظ روان

دار مق جیو مجبور است به تدر کندیم دایپ

 دهد.  شیافزارا  یماده مصرف

 

 :   عیشا میعال

کاهش فشار خون، کوچک شدن  بوست،ی

چشم، تهوع، نامفهوم شدن  یها مردمک

، کند یکلمات، عکس العملها یاداتکلم و 

نفس و کند  یخارش پوست، احساس تنگ

شدن تنفس، کاهش حافظه، زرد شدن 

 حال نیچشم.در ع ریز یرنگ پوست،گود

احساس کاذب  ،  لباس. یرو یسوختگ

، ، اعتماد به نفس ییو شنوا یینایتوهمات ب

 .یآشفتگ ای یو خمار یحال یب

 

 :  ريیشگیپ

 

که داروها را مورد استفاده قرار  یافراد با

ه ک نیاز ا .  قبلدیمعاشرت نکن دهند،یم

مثل  یمشکالت مربوط به سالمت ذهن

اضطراب مزمن، منجر به  ای یافسردگ

مشکالت در ارتباط با داروها  جادیا

حل آنها درخواست مشاوره  یگردند، برا

 انزمدر تیسالم و فعال قیبه عال. دیکن

 دراوقات فراغت یماریب نیا ابتال به

 ای یماریب ،ی. پس از جراحدیبپرداز

 ایها  زودتر مصرف مسکنهرچه  ب،یآس

با .دیمتوقف کن شده را زیتجو یآرامبخشها

 مناسب و یپزشک مراقبت ،یقو زشیانگ

از جانب خانواده و دوستان قابل  تیحما

 عالج است. 



 درمان : یکل اصول

 

 .دیدار یکه مشکل دی*قبول کن 

کمک از افراد متخصص  *درخواست 

 . دیکن

*با خانواده و دوستان خوب خود، راحت  

 و دیو از آنها کمک بخواه دیو صادق باش

به از سر  قیکه شما را تشو یاز دوستان

 .دیکن یدور کنند، یتان م گرفتن عادت

ملحق  یتیحما یها *به گروهها و انجمن

 .دیشو

 . ندکیم ی*نالوکسان که اثر مخدرها را خنث

سوء مصرف مواد  ی*متادون برا

مخدر  کیدارو  نی. اشود یاستفاده ممخدر

 میکاهش شدت عال یاست که برا فتریضع

از دارو مصرف  تیترك و محروم

دارو امکان بازگشت به  نی. اشودیم

 .  سازدیرا مقدور م یزندگ

 

 :  ییغذا میرژ

 

کامالً متعادل و  ،یعیطب ییغذا میرژ کی

 . در صورت ابتالدیاتخاذ کن نیپر پروتئ

 یها ممکن است مکمل هیبه سوء تغذ

 الزم باشند.   ینیتامیو

  

  

  

 


