

آسيب رساندن ناخودآگاه به خهود

عوارض احتمالي:

ر انگردان مواد

بيماريهای آميزشي ك در معتادان بيشتر



از دست دادن شغل يا خانواده

اتفاق مي افتد.عفونت های جدی  ،عفونت



زنداني شدن

های قلبي  ،هپاتيت  ،يا مسموميت خون ب



آسيب هايي ك بدن ارد مي شود

دنبال تزريق مواد با سرنگ غير استريل

برگشت ناپذير مي باشد.

با اراده قوی  ،مراقبت پزشكي حمايت



مسموميت در اار مصرف مواد مخدر

خانواده د ستان مي توان بر اين مشكل



مرگ

فائق آمد با اراده ای بسيار قوی تر مي توان

ديگران يا ديگران به

اسه

ااهرا

بدانيم در صورتي ك افرادی برای آرامش

ديگر ب سمت آن ديگر نرفت.

ر حي  ،مارا دعو ب مصرف مواد مي كنند از

(به یاد داشته باشید نرفتن به سمت مصرر

اين افراد د ری كرده،تنهاخانواده،پزشک،تيم

مواد مخدر از ترک کردن آن بسیار راحت

درمان را امين خود بدانيم.سوءمصرف مواد
نتيج ای جز عوارض ناگوار غيرقابل

دانشگا ه علوم پزشكي
ايران
مركز آموزشي درماني
روانپزشكي ايران

تر است)

برگشت ك بر جسم ر ح ما مي گذارد ندارد
از هم مهمتر ك اعتماد هم از ما سلب مي
شود.زماني ك نياز ب مصرف مواد مخدر را در
خود احساس مي كنيد بالفاصل اين موضوع
را در ابتداء ب خانواده يا پزشک اطالع دهيد.

اعتیاد

اعتياد چيست؟
ابستگي ب هر ماده ای ك باعه

شهود

فرد ب سمت آن مهاده گهرايش شهديد
داشت باشد را اعتياد مي گويند.اعتياد ب
مصرف دار ها  ،ب مواد غذايي خاص ،به
مواد مخدر مانند ترياك  ،مهواد محهرك
مانند شيش

حتي ب بوی يهک ع هر ،

بنزين  ،الكل ...اما اينجها صهحبت مها
درباره اعتياد ب مواد مخدر مواد محرك
مي باشد.يافت های جديد پزشكان مغز
اعصاب نشان مي دهد آاار سوء اعتياد ب
الكل مواد مخدر ك شامل بي انگيزگهي
بي عالق گي ب زندگي است حهتي تها
سالها پس از ترك اعتياد در افراد معتهاد
بههاقي خواهههد ماند.عوارضههي ماننههد
شيز فرني افسردگي از عواقب مهصرف
اعتياد گون الكل
مد است.

مواد مخهدر در دراز

عوارض اعتیاد به مواد مخدر

عوارض اعتیاد بر سالمت جسمي و روانيي

الف  -عوارض فردي:

فرد:

از دست زيبايي  ،كاهش ميل جنسي ،سوء



كاهش زن



سوءتغذي



اخالل در گوارش(معده ر ده) ،كبهد

تغذي

كاهش زن  ،تيره شدن پوست ،

افسردگي  ،مشكالتي ك برای خواب ب
جود مي آيد  ،اختالل ر اني شديد پايدار
 ،بيماريهای قلبي ريوی  ،از بين رفتتن

كلب


سلولهای مغزی ،ابتال ب عفونت های

ابتالء ب عفونتهايي مانند هپاتيهت
ايدز

خ رناك چون ايدز هپاتيت  ،مسموميت



مرگ

سكت های قلبي  -عر قي



آتر في مغز ا بين رفتهن سهلولهي

ب -عوارض خانوادگي:

مغز

مشكال شغلي تحصيلي ،خشونت در



اختالل در خواب

خانواده  ،طالق  ،كاهشدر آمد فقر  ،بي



تيره شدن رنگ پوست

كايتي در انجام ظايف خانوادگي  ،غفلت از



فرزندان



ج -عوارض شغلي:



از دست دادن آينده شغلي  ،اخراج

ييری ز د رس



پوسيدگي دندان



آسم بيماريهاب تنفسي



سقط جنين مرده زايي

بيكاری،سوانح

حين كار

د -عوارض اقتصادي و اجتماعي:
ضعف پايبندی ب اصول اخالقي مذهبي،
فقر بي خانماني  ،بيكاری  ،انواع جرايم
مثل سرقت  ،فحشاء ،تجا ز قتل



افسردگي
از دست دادن زيبايي

تولد نوزاد نارس

بوی بد دهان

