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 درک اعتياد

 
 اعتياد چيست؟

اعتياد و وابستگی می تواند به الکل يا مواد مخدر . اعتياد عادت يا رفتاری است که اغلب ترک کردنش مشکل است
استفاده از الکل، مواد مخدرو يا .  به اعتياد پناه می بريمبسياری ازما برای مقابله با مشکالت زندگی. و يا قمار باشد

مشکلی که . ولی در نهايت خودش به مشکل تبديل می شود. قمار برای مدتی درد يا ترس ما را تسکين می دهد
.  اغلب روابط و خانواده ها رااز هم می پاشد  

 
 آيا اعتياد براحتی قابل شناسائی است؟ 

وابسته شدن به مواد مخدر يا فعاليتهای . ت مشخصه زيادی رااز خود نشان نمی دهديک فرد معتاد الزاما حاال
حتی اعضاء خانواده ای که با فرد معتاد زندگی می کنند . ناسالم ساده است، بدون اينکه بتوان براحتی متوجه آن شد

.ممکن است برای مدتی به مشکل وی پی نبرند  
 

 عالئم و نمونه های اعتياد چيست؟
 زيادی مشروب می نوشند، از مواد مخدراستفاده می کنند ويا قماربازی می کنند بدون اينکه با مشکلی مواجه افراد
ولی بعضی ها زمانی متوجه می شوند که انگار از مرزی عبور کرده و قدرت تصميم گيری منطقی از آنها . شوند

:مشکل هنگامی حاد می شود که. عالئم اعتياد متنوع است و بستگی به فرد معتاد دارد. سلب شده است  
 

بر سالمت روان و جسم تاثير بگذارد
درارتباط با زيرپا گذاشتن قانون باشد

ثبات مالی را بمخاطره بيندازد
دوستان را برنجاند

بر شغل شخص تاثير بگذارد 
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 چگونه بر افراد خانواده تاثير می گذارد؟

:اين راهها می توانند. قابله با مشکالت ناشی از اعتياد را پيدا می کنندافراد خانواده معموال راههای کاذب م  
کمتر صحبت کردن درمورد موضوع باشد

کمتر ابراز احساسات کردن درمورد مشکل باشد
سعی در مخفی نگهداشتن اعتياد از جامعه باشد

تالش در بردوش گرفتن مسئوليتهای فرد معتاد باشد
ئی، واهمه و شرمندگیاحساس عصبانيت، نفرت، تنها
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 آيا معالجه کمک می کند؟

اشخاص . اولين قدم تشخيص اعتياد است و سپس مداوای آن. بلی، اعتياد هم مانند بيماريهای ديگرقابل درمان است
 اگرچه. معتاد اغلب فکر می کنند که به تنهائی می توانند اعتياد به مواد مخدر، الکل و يا قمار را ترک کنند

حضوردر برنامه های معالجاتی و گروههای حمايت می . بعضیها قادرهستند، ولی هميشه این امر آسان نيست
.توانند وابستگی را کم ويا از بين ببرند  

 
 چه زمانی به کمک نياز پيدا می شود؟



گران فردی اگر ن. اکثر اوقات شخص معتاد و يا اطرافيانش نمی دانند که برای کمک به کجا بايد مراجعه کنند
اگر نگران خودتان هستيد از صحبت کردن با فردی که به او . هستيد، اورا تشويق کنيد که تقاضای کمک کند
:مثال با. اعتماد داريد وباو احترام می گذاريد شروع کنيد  

دکتر يا پرستارخود
درمانگر يا مشاورخود
مددکار اجتماعی خود

رهبر مذهبی  
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  اتفاقی می افتد؟دردوران مداوا چه

:مراحل مداوا  
تاثير اعتياد در زندگی شخص 

برنامه ريزی برای درمان
برقراری ارتباط با خدمات ديگر

دوره های آموزشی درمورد خطرات اعتياد
دوره های آموزشی در رابطه با ايجاد زندگی سالم و متعادل

 کمک به معتادان �پيوستن به گروههای همياری محرمان
 خانواده معتاد و قراردادن اطالعات الزم در اختيار آنهاحمايت از
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 Uشما مجبور نيستيد به تنهائی رنج ببريد. کمک در اختيار شما هست. 
 Uبرای دريافت کمک و اطالعات ميتوانيد با مراکز زيرتماس بگيريد:

 Uمرکز اطالعات اعتياد و سالمت روان مک الکلين
٦٢٧٣- ٤٦٣-٨٠٠-١ U 

 Uدرتورنتو٦١١١- ٥٩٥ - ٤١٦
 

Uبرای شماره واحد بهداشت و اطالعات محلی- به صفحات آبی رنگ دفترچه تلفن خود مراجعه کنيد و يا با شماره
 ٤١١ تماس بگيريد.  

 
 Uمرکز اسکان محلی
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