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روی هریــک از عناویــن فهرســت
کلیــک کنیــد تــا بــه صفحــه مــورد نظــر
برویــد .بــرای بازگشــت بــه ایــن صفحه
روی آیکــون مغــز در بــاالی صفحــات
کلیــک کنیــد.
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مغز شما

مغـز شـما همـان چیزیسـت کـه شـما هسـتید .آن
چیـزی کـه بـه شـما اجـازه تفکـر ،تنفـس ،حرکـت،
صحبـت ،و احسـاس میدهـد .مغـز شـما تنهـا
 1.360کیلوگـرم مـاده خاکسـتری و سـفید اسـت
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کـه در جمجمه شـما قـرار گرفته ،و نقش مراقبت
پـرواز شـخصی شـما را بـر عهـده دارد.
مغز همواره مشـغول به کار اسـت ،حتی هنگامی
کـه خواب هسـتید .اطالعـات از محیط اطراف به
مغز راه یافته و توسـط آن تحلیل شـده و منسـجم
میگردنـد و در نتیجـه شـما میتوانیـد بقـا پیـدا
کرده و در شـرایط متغیر عملکرد مناسـب داشته
باشید و از تجاربتان درس بگیرید .این اطالعات
هـم از محیـط خـارج از بـدن شـما (ماننـد آنچـه
چشـمانتان میبیند و پوسـتتان احسـاس میکند)
و هـم از محیـط داخـل بـدن شـما (ماننـد ضربـان
قلـب و دمـای بدنتـان) میآینـد.
مغز از قسـمتهای مختلفی تشـکیل شـده که مانند
یـک تیـم بـا هـم کار میکننـد .هـر کـدام از ایـن
قسـمتها کار مشـخص و مهمـی بـرای انجام دادن
دارند .وقتی که ماده مخدری وارد مغز میشود با
عملکـرد طبیعـی مغـز تداخل پیدا کـرده و میتواند
بـه تدریـج منجـر بـه تغییراتـی در نحـوه عملکـرد
مغـز شـود .بـا گـذر زمـان مصـرف مـواد میتوانـد
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منجـر بـه اعتیـاد شـود .یـک بیماری مغـزی نابود
کننـده -افـراد نمیتوانند مصرف مـواد را متوقف
کننـد ،حتـی وقتی واقعـا میخواهند ،یـا حتی وقتی
مواد بر روی سالمتی و جنبههای دیگر زندگیشان
اثرات وحشـتناکی گذاشـته است.
مـواد اعتیـاد آور اغلـب بـر سـه ناحیـه مغـز اثـر
میگذارنـد:
ساقه مغز مسول تمام عملکردهای حیاتی بدن
بـرای زنـده مانـدن اسـت-نفس کشـیدن ،جریـان
خـون ،و هضـم غذا .سـاقه مغـز همچنین مغز را به
نخـاع متصـل کـرده کـه در مسـیر خـود تـا کمـر در
حرکـت عضلات و اعضـا بـدن نقـش دارد .سـاقه
مغـز ،مغـز را از آنچـه در بـدن اتفاق میافتد مطلع
میکند.
سیسـتم لیمبیک مجموعهای از ساختارهای
مغـزی را بـه هـم مربـوط کـرده کـه مسـول هدایـت
عکسالعملهـای هیجانـی مـا هسـتند ،ماننـد
احسـاس لـذت ،وقتـی که شـکالتی میخوریم یا در
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ارتبـاط بـا افـراد مـورد عالقهمـان هسـتیم .تجربه
این احساسـات خوب ما را به تکرار رفتار تشـویق
میکننـد ،و ایـن مهم اسـت زیـرا رفتارهایی مانند
خـوردن و مهـر ورزیـدن بـرای زندگـی مـا حیاتـی
هستند .
قشـر مغـز بخـش قـارچ ماننـد خارجـی مغـز
اسـت (ماده خاکسـتری) .در انسانها ،این قسمت
بـه قـدری بـزرگ اسـت که سـه چهـارم کل مغز را
تشکیل میدهد .این قسمت از مغز  ۴ناحیه دارد
کـه هـر کـدام وظیفـه مشـخصی بـر عهـده دارنـد.
برخـی از ایـن قسـمتها بـا تحلیـل اطالعاتی که از
حـواس مـا میآینـد بـه مـا ایـن امـکان را میدهند
تـا ببینیـم ،احسـاس کنیـم ،بشـنویم و مـزه کنیـم.
قسمت جلویی قشر مغز معروف به قشر پیشانی،
مرکـز تفکـر مغز اسـت .این قسـمت به مـا توانایی
تفکـر ،برنامهریـزی ،حـل مسـئله و تصمیمگیـری
میدهـد.
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مغز شما چطور ارتباط برقرار میکند؟

مغـز شـبکه ارتباطی پیچیـدهای شـامل میلیاردها
نـرون ،ناقـل عصبـی و گیرنـده میباشـد .شـبکه
هـای نرونـی پیامهـا را هـزاران بـار در دقیقـه بیـن
مغـز ،طنـاب نخاعـی و اعصـاب جابجـا کـرده و
احساسـات ،افکار ،و اعمال ما را کنترل میکنند.
به عنوان مثال ،وقتی که میخواهید از پلکانی باال
رویـد ،ایـن سیسـتم پیامرسـانی بـه شـما میگویـد
کـه پایتـان را بـروی اولیـن پلـه بگذاریـد و ادامـه
دهید .فهمیدن این شـبکهها به دانشـمندان کمک
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میکنـد تـا بفهمنـد چطـور مـاده مخـدر بـر روی
مغـز اثـر میگـذارد .ایـن شـبکهها شـامل مـوارد
زیر هسـتند:
نرونهـا  :مغز شـما شـامل حـدود  100میلیارد
نـرون میباشد—سـلولهای عصبیای که بیوقفه
در حال ارسـال و دریافت پیام هسـتند .در درون
یـک نـرون ،پیغـام بـه شـکل یـک تکانـه الکتریکـی
از تنـه سـلول حرکـت کـرده و پـس از عبـور از یـک
طنـاب عصبـی بـه نـام آکسـان به نرونهـای دیگر
فرسـتاده میشود.
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انتقال دهندههای عصبی پیام رسانهای
شیمیایی مغز
برای کمک به انتقال پیامها از یک نرون به نرونی
دیگر ،مغز پیامرسانهایی شیمیایی ایجاد میکند
کـه آنهـا را ناقـل عصبـی مینامیـم .شـاخههای
آکسـان کـه پایانـه آکسـان نامیده میشـوند ،ناقل
عصبی را در فضای بین دو سـلول عصبی به نام
سـیناپس میریزنـد .از ایـن جهـت پایانـه عصبـی
چیـزی ماننـد پایانـه مسـافربری اتوبوس یـا قطار
میباشد!
گیرندهها دریافتکنندههای شیمیایی مغز
بـرای فرسـتادن پیـام ،یـک سـلول عصبـی مـاده
شـیمیایی (ناقـل عصبـی) را در فضـای بیـن دو
سـلول عصبـی بـه نـام سـیناپس آزاد میکنـد .این
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ناقل عصبی از سـیناپس گذشـته و به گیرندههای
پروتیینی سلول عصبی بعدی متصل میشود .این
موجب تغییر سلول عصبی مقصدشده و اینگونه
اسـت کـه پیـام دریافـت میشـود .ناقـل عصبی به
سـلول مجـاور نزدیـک ،و بـه مـکان مشـخصی در
سـلول مقصـد متصـل میشـود کـه بـه آن گیرنـده
میگوییـم .یـک ناقـل عصبـی و گیرنـدهاش ماننـد
یـک کلیـد و یـک قفـل عمـل میکننـد .طـی یـک
مکانیزم خیلی مشـخص هر گیرنده بعد از تماس
بـا ناقـل عصبی خاصی پیام مربوط به همان ناقل
را منتقـل میکنـد.

پروتیینهـای ناقـل

بازجـذب کنندههـای

شـیمیایی مغـز
بعـد از اینکـه ناقـل عصبی پیام مربـوط به خود را
منتقـل کـرد ،بـه سـمت نـرون اولیـه کـه از آن رها
شـده بـود بـر میگـردد .ایـن کار را پروتیینهـای
ناقـل انجام میدهنـد .این فرایند بازجذب ارتباط
بیـن دو نـرون را قطـع میکنـد.
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چطور مواد بر روی مغز شما اثر
میگذارند؟

وقتـی کسـی داروهـا و مـواد مخـدر شـیمیایی را بـا
استنشـاق ،دود کـردن ،تزریـق و یـا خـوردن وارد
بـدن خـود میکنـد ،بـه ایـن مـواد اجـازه میدهـد
تـا در فراینـد پیامرسـانی طبیعـی سـلولهای
مغـزی تداخـل کننـد .ایـن مـواد بسـته بـه سـاختار
شیمیاییشـان هـر کـدام بـه شـکل متفاوتـی عمـل
میکننـد .مـا میدانیـم کـه داروهـا حداقـل بـه دو
روش بـر روی مغـز اثـر میگذارنـد:
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 .1تقلید پیامرسانهای طبیعی مغز

برخـی از مـواد مانند ماریجوانا و هرویین سـاختار
شـیمیاییای دارنـد که ماننـد ناقلهای عصبی که
در بدن وجود دارند عمل میکند .در حقیقت این
داروهـا میتوانند گیرندههـای مارا فریب داده ،به
آنها چسـبیده و سـلول عصبی را با پیامی مشـابه
فعـال کننـد .البتـه در نهایـت آنهـا به همان شـکل
ناقلهـای عصبـی عمـل نمیکننـد و در نتیجـه
سـلولهای عصبـی پیامهـای غیرطبیعـی بـه مغـز
فرسـتاده و ایـن امـر میتوانـد بـرای بـدن و مغـز
مسئلهسـاز شود.

 .2تحریک «چرخه پاداش» در مغز

داروهـای دیگـر ماننـد کوکاییـن و شیشـه یا منجر
به ترشح بیش از حد ناقل عصبی به نام دوپامین
شـده و یـا از بازجـذب دوبـاره ایـن ناقـل عصبـی
جلوگیـری میکننـد .ایـن فراینـد منجر به رسـیدن
پیامهـای مبالغهآمیـز بـه مغـز میشـود کـه در
نتیجـهی دریافـت آنهـا مشـکالت ارتباطـی ایجـاد
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میشـود .تفـاوت ایـن پیـا م بـا پیـام طبیعـی ماننـد
تفـاوت زمزمـه آهسـته فـردی در گـوش شـما و
فریـاد او پشـت میکروفـون میباشـد.

«های شدن /به فضا رفتن»  /اثر لذت

دانشـمندان در قدیـم بـاور داشـتند کـه هنـگام
مصـرف مـواد ایـن تنهـا هجـوم دوپامین اسـت که
ن مـا میدانیم
سرخوشـی ایجـاد میکنـد ،ولی اکنو 
کـه داسـتان پیچیدهتـر از اینها اسـت .بسـیاری از
مـواد از جملـه نیکوتیـن ،کوکاییـن ،ماریجوانـا و…
بر روی چرخه پاداش مغز که قسـمتی از سیسـتم
لیمبیـک اسـت اثـر میگذارنـد .بـه طـور طبیعـی
چرخـه پـاداش به فعالیتهای سـالم و لذتبخش
واکنش نشـان داده و در نتیجه دیگر قسـمتهای
مغـز تشـویق به تکـرار آن فعالیت میشـوند .مواد
مخـدر کنتـرل ایـن سیسـتم را در دسـت گرفتـه و
منجـر بـه آزاد شـدن میـزان زیـادی دوپامیـن در
بـدن میشـوند .در ابتـدا ترشـح دوپامییـن تنهـا
تحـت تاثیـر مصـرف ماده مخدر مـورد نظر اتفاق
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میافتـد ولـی بعدهـا در پاسـخ بـه هـر چـه آن ماده
مخـدر را تداعـی میکنـد نیـز اتفـاق خواهـد افتاد.
ماننـد بـودن در کنـار افـرادی کـه با آنهـا آن ماده
را مصـرف کردهایـد ،یـا حضـور در مکانـی کـه
مصـرف آن مـاده آنجـا اتفـاق افتـاده اسـت .مغـز
ایـن احساسـات را بـه یـاد مـیآورد و در نتیجـه
فـرد را تحریـک به تهیه و مصـرف دوباره آن ماده
مخـدر میکنـد .بنابرایـن ،ایـن دوپامیـن نیسـت
کـه احساسـات شـدید ایجـاد میکنـد ،در واقـع
دوپامیـن تنهـا تمایـل بـه مصـرف مـاده مخـدر را
تقویـت میکنـد.

اثر تکرار

ذهـن مـا طـوری کار میکنـد تـا مطمئـن شـود مـا
فعالیتهایـی کـه زنـده نگهمـان میدارنـد را تکرار
میکنیم .این کار را با مرتبط کردن این فعالیتها
بـا احسـاس خـوب انجـام میدهـد .هـر گاه که این
چرخـه پـاداش فعال میشـود مغز فکـر میکند که
اتفـاق مهمـی در حـال وقـوع اسـت کـه بایـد به یاد
16
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آورده شـود و در نتیجـه بـرای تکـرار دوبـاره ایـن
فعالیـت بـدون نیـاز به یاداوری آماده میشـود .با
توجـه بـه اینکـه مواد مخـدر مسـتقیما روی همین
چرخـه پـاداش اثـر میگذارنـد افـراد یـاد میگیرند
به همان شکل که «غذا خوردن» را تکرار میکنند
مصـرف مـواد را نیز تکـرار کنند.
بعـد از تکـرار مصـرف ماده مخدر مورد نظر ،مغز
خـود را بـا میـزان دوپامینـی که وارد بدن میشـود
تنظیم میکند .نرونها تعداد گیرندههای دوپامین
را کاهش داده و یا دوپامین کمتری تولید خواهند
کـرد تـا دوپامیـن کمتری بـه مغز مخابره شـود .با
توجـه بـه ایـن کـه برخـی از مواد سـمی هسـتند ،در
ایـن بیـن برخـی از سـلولهای عصبـی نیـز نابـود
میشـوند و در نتیجـه در پـی این فعـل و انفعاالت
تـوان فـرد بـرای تجربـه لـذت کاهـش مییابـد.
فـرد احسـاس بیتفاوتـی ،دلمردگـی ،و افسـردگی
کـرده و دیگـر قـادر نخواهـد بـود از آنچـه تا کنون
برایـش بـا تجربـه لـذت همـراه بـوده اسـت لـذت
ببـرد .درنتیجـه دوپامین مغز را تشـویق میکند تا
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رفتـار لذتبخـش مصـرف مـواد را تکـرار کـرده و
فـرد دوبـاره احسـاس خـوب را تجربـه کنـد .از این
پـس فـرد بـه مـاده مخدر نیـاز دارد تا احساسـات
طبیعـی خـود را دوبـاره تجربـه کنـد .و ایـن همـان
چیزیسـت کـه آن را مقاومـت مینامیـم.

اثر طوالنی مدت

مصـرف مـواد مخدر بـه تدریج منجر بـه تغییرات
شدیدی در چرخ ههای مغزی و سلولهای عصبی
میشود .این تغییرات میتوانند حتی بعد از اینکه
فـرد مصـرف مـواد را تـرک کـرد هـم باقـی بمانند.
هـر چـه مصـرف مـواد قبـل از تـرک بیشـتر تکـرار
شـده باشـد احتمـال باقـی مانـدن اثـرات مصـرف
بعـد از تـرک نیـز بیشـتر خواهد بود.

18

مغـــز و اعتیـــاد

ب ــه مناس ــبت  ۲۶ژوئ ــن  2021ـ  ۵تیرم ــاه ۱۴۰۰
روز جهانـی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر

اعتیاد به مواد چیست؟

اعتیاد یک بیماری مغزی مزمن است که موجب
میشود فرد علیرقم آسیبی که متوجهش است به
طور مکرر به مصرف مواد یا الکل رویآورد .اولین
باری که فرد مواد مصرف میکند ،معموال یک
انتخاب آزادانه انجام داده .اما مصرف مکرر ماده
مخدر میتواند منجبر به تغییر مغز شده و موجب
شود فرد در تکاپوی دست یافتن به ماده مخدر
مانده و آن را دوباره و دوباره مصرفکند حتی اگر
در نتیجه این مصرف فرد با مشکالتی چون دزدی،
از دست دادن دوستان ،مشکالت خانوادگی ،و
دیگر مسائل جسمی و روانی گریبانگیر شود .و این
همان چیزیست که آن را اعتیاد مینامیم.
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چه فاکتورهایی ریسک اعتیاد به مواد را
افزایش میدهند؟

اگرچـه مـا میدانیم وقتی کسـی معتاد میشـود چه
اتفاقـی بـرای مغـز او میافتـد مـا نمیتوانیـم تعداد
دفعاتـی کـه یـک فـرد باید مـواد مصرف کنـد تا به
آن وابسـته شـود را پیشبینـی کنیـم .مجموعـهای
از عوامـل مرتبـط بـا ژن ،محیط ،و رشـد شـخصی
میتوانند تعیینکننده احتمال اعتیاد فرد باشـند:
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خانه و خانواده

والدین یا اعضای دیگر خانواده که از الکل یا مواد
مخـدر اسـتفاده میکننـد و یـا درگیـر رفتارهـای
ضـد اجتماعـی و جنایـی هسـتند میتوانند احتمال
اعتیـاد بـه مـواد را در افـراد جوان بیشـتر کنند.

همساالن و مدرسه

دوسـتان و آشـنایانی که از مواد اسـتفاده میکنند
میتوانند منجر به شروع مصرف مواد در جوانان
شـوند .افـت تحصیلـی و مهارتهـای اجتماعـی
ضعیـف نیـز میتواننـد فـرد را در معـرض خطـر
مصـرف مـواد قـرار دهند.

مصرف زود هنگام

اگرچـه مصـرف مـواد در هـر سـنی میتوانـد منجر
به اعتیاد شـود ،پژوهشها نشـان دادهاند که فرد
هرچـه زودتـر مصـرف مـواد را آغـاز کنـد احتمـال
تـداوم مصـرف و وابسـتگیاش بـه آن مـاده مخدر
بیشـتر خواهـد شـد .این ممکن اسـت بـه دلیل اثر
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مخـرب مـواد بـر مغـز در حـال رشـد باشـد .دلیل
دیگـر میتوانـد وجـود عوامـل زیستشـناختی
و اجتماعـی زندگـی فـرد باشـد؛ ماننـد ژنتیـک،
بیمـاری روانـی ،روابط خانوادگی ناپایـدار ،و مورد
آزار جسـمی و جنسـی واقـع شـدن .در هـر صورت
مصـرف زودهنـگام مواد مخـدر پیشآگهی خوبی
نداشـته و پیشبینـی کننـده مصـرف طوالنی مدت
و وابسـتگی بیشـتری خواهـد بود.

شیوه مصرف

تدخیـن (مصـرف از راه استنشـاق دود) و تزریـق
مـاده مخـدر در رگ احتمـال وابسـتگی بـه مـاده
مخـدر را بیشـتر میکنـد .وقتـی مـادهای از طریـق
دود وارد ریـه شـده و یـا از طریـق رگ وارد خـون
میشـود خیلی سـریع اثرش به مغز رسـیده و لذت
شـدیدی ایجـاد میکنـد ،ایـن احسـاس دقایقـی
بیشـتر باقـی نمانـده و در نتیجـه فرد لذت حاصله
را سـریع از دسـت میدهـد .دانشـمندان بـر ایـن
باورند که این احسـاس ناخوشـایند فرد را تشویق
بـه مصـرف دوبـاره میکنـد.
22
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ایا ممکن است به دلیل مصرف مواد
جانتان را از دست بدهید؟

بلـه ،مـرگ بـر اثـر مصمومیـت ناشـی از مـواد در
دهههای گذشـته به شـدت افزایش یافته ،و دلیل
23
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اصلی آن افزایش مصرف مخدرهاسـت .در سـال
 2017بیشـتر از  70200نفـر بـر اثـر مصمومیـت
ناشـی از مـواد جـان خـود را از دسـت دادهانـد ،بـا
رشـدی  63000نفـری در مقایسـه بـا سـال قبـل
کـه بیشـتر از  3مـورد از هـر  5مـورد آن بـه دلیل
مصرف مخدرها بوده اسـت؛ مسـکنها ،هرویین،
یا دستسـازهایی چون فنتانیل .در سـال 2017
در جوانـان رده سـنی  15تـا  24سـاله بیـش از
 5400مورد مرگ ناشـی از مصمومیت را شـاهد
بـوده ایـم کـه طبق آمار تعداد مردان دو برابر زنان
بوده اسـت.
عالوه بر این مرگ میتواند نتیجه مصرف طوالنی
مـدت مـواد نیـز باشـد .بهعنـوان مثـال مصـرف
طوالنـی مـدت تنباکـو میتوانـد منجـر به سـرطان
شـود کـه گاهـی نتیجـهای جـز مرگ نـدارد.
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آیا درمان موثری برای
ترک اعتیاد وجود دارد؟

بلـه ،درمانهایـی بـرای مدیریـت اعتیـاد وجـود
دارنـد ،ولـی درمـان قطعـی وجـود نـدارد .اعتیـاد
یـک بیمـاری مزمـن تلقـی میشـود ،بـه ایـن معنـی
کـه زمـان زیـادی طـول میکشـد و نیـاز اسـت
تـا بـا درمانهـای رایـج کنتـرل شـود .اگـر افـراد
برنامـه درمانیشـان را پیگیـری کننـد میتواننـد
زندگـی سـالمی داشـته باشـند .اعتیاد ماننـد دیگر
بیماریهـای مزمـن مانند دیابـت و بیماری قلبی
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اسـت کـه بیمـار نیـاز دارد بـه طـور دایـم بیمـاری
خـود را پیگیـری و مدیریـت کنـد.

نوع درمان

درمـان بسـته بـه نـوع ماده مصرفی فرد و شـرایط
خـاص او متفـاوت اسـت .بـه طـور کلـی  2نـوع
درمـان بـرای اعتیـاد بـه مـواد وجـود دارد:
تغییـرات رفتـاری :کمـک بـه فـرد بـرای تغییـر
رفتارهایـی کـه او را بـرای مصـرف مـواد تحریـک
میکنـد.
دارو درمانـی :کمـک بـه کـم کردن میـزان عطش
افـراد بـه برخـی از مـواد ماننـد تنباکـو ،الـکل،
هروییـن ،و دیگـر مخدرهـا.

طول دوره درمان

بیشـتر افـرادی کـه گرفتـار اعتیـاد هسـتند نیـاز به
درمـان طوالنـی مـدت و تکـرار شـونده دارنـد-
درسـت مانند کسـی که آسـم دارد و باید اثر دارو
و ورزش را بـر وضعیـت خـود مرتبـا ارزیابـی کند.
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حتـی وقتـی افـراد مجـددا در طی فراینـد درمان به
مصـرف مـواد روی میآورنـد نبایـد امیدشـان را
از دسـت بدهنـد .ممکـن اسـت الزم شـود برنامـه
درمانـی خـود را عـوض کننـد .در حقیقـت ایـن
عقبگردهـا طبیعـی هسـتند .حتـی افـرادی کـه
دیابت دارند هم ممکن است رژیم خود را شکسته
یـا مصـرف انسـولین را فراموش کننـد و در نتیجه
بیمـاری بـا نشـانههایش بـاز خواهـد گشـت .ایـن
موضـوع نشـانه ناکارامـدی درمـان نیسـت و آنها
را از درمـان ناامیـد نمیکند فقط موجب میشـود
کـه مجـددا بـه برنامـه غذایـی و تزریـق انسـولین
متعهد شـوند.

انگیزه برای درمان

اغلـب افـراد در نتیجـه درخواسـت دادگاه یـا
عزیزانشـان به درمان روی میآورند .بسـیاری از
افراد نیز از اعتیاد و مشکالتی که با خود میآورد
خسـته شـدهاند و خـود به سـمت درمـان میروند.
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چطور بدانم که آیا
کسی مشکل اعتیاد دارد؟

نشـانههایی کـه در ادامـه آورده شـدهاند ،مـورد
توجـه قـرار گرفتـه و بـا فـرد مطلـع مطرح شـوند:
معاشرت با دوستان متفاوت
اهمیت ندادن به ظاهر
افت تحصیلی
کالسها را از دست دادن و مدرسه نرفتن
از دست دادن عالقه به فعالیتهایی که زمانی
جذاب بودند
درگیـری بـا مدرسـه ،دانشـگاه
و قانـون
عــادات متفــــــاوت خــوردن و
خوابیــدن
مشـکالت زیـاد بـا
دوسـتان و اعضـای
خانـواده
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چه سوالهایی بپرسیم؟
آیا مشکلی داری؟

پاسـخ بلـه بـه هـر یـک از سـواالت زیـر میتوانـد
نشـانه وجـود مشـکلی باشـد:
آیـا تـا کنـون در ماشـینی بودهایـد کـه فـردی
(خـود شـما یـا فـرد دیگـری) کـه الـکل یـا مـاده
دیگـری مصـرف کـرده آن را برانـد؟
آیــا هیچــگاه از الــکل یــا مــاده دیگــری بــرای
آرامــش گرفتــن ،احســاس بهتــری دربــاره
خــود پیــدا کــرن و یــا پذیرفتــه شــدن در جمعــی
اســتفاده کردهایــد؟
آی ــا هیچوق ــت از مـــادهای هنگام ــی کـــه تنه ــا
بودهایـــد اســـتفاده کردهایـــد؟
آیــا هیچوقــت تحــت تاثیــر مــواد آنچــه انجــام
دادهایــد را فرامــوش کردهایــد؟
آیـا دوسـتان یـا خانـواده هرگـز به شـما گفتهاند
کـه بایـد مصـرف الـکل و مـواد را قطـع کنید؟
آیـا هیچوقـت هنگامی کـه الکل یا مواد مصرف
کردهایـد به دردسـر افتادهاید؟
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اگر آشنایی به کمک نیاز داشته باشد
چکار باید کرد؟

اگر شما یا دوستتان در بحران هستید الزم است
هرچه زودتر با کسی صحبت کنید:
بـا خـط ملـی اعتیـاد (شـماره تلفـن  )09628یـا
مرکـز مشـاوره دانشـگاه خـود تمـاس بگیریـد
اگـر میخواهیـد بـه دوسـتی کمـک کنیـد میتوانید،
دوسـتتان را تشـویق کنیـد کـه بـا یـک فـرد مـورد
اعتمـاد صحبـت کند.
اگـر دوسـتتان مـواد مصـرف میکنـد بهتـر اسـت
بـرای مدتـی از ایـن دوسـتی فاصلـه بگیریـد .ایـن
اهمیـت دارد کـه از سلامتروان خـود محافظت
کـرده و خـود را در موقعیتهایی که در آنها افراد
مـواد مصـرف میکننـد قـرار ندهید.

منبعhttps://teens.drugabuse.gov :
30

نشانی :تهران ،خیابان  16آذر ،خیابان ادوارد براون،
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فكس66416130 :
تلفن66419504 :
وبسایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:

http://counseling.ut.ac.ir

نشانی :تهــــــران ،ميدان فردوسی ،خيابان انقالب
اسالمی ،خيابان شهيد موسوی (فرصت جنوبی)
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وبسایت دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم:

www.iransco.org
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