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باير غلط  : 1می تًان یک بار مًاد مصرف کرد ي معتاد

باير غلط  : 2می تًان مًاد مخذر را تفىىی مصرف کرد

باير غلط  :4بایذ َرچیسی را در زوذگی حذاقل یک

وشذ.

ي معتاد وشذ.

بار تجربٍ کرد.

ثزرسیْب ًطبى دادُ اًذ هَاد اػتیبد آٍر ثِ هحض ٍرٍد ثِ سیستن

ثسیبری اس جَاًبًی کِ اهزٍس در دام اػتیبد اسیزًذ ،رٍسی ثز ایي

ثسیبری اس هؼتبداى اهزٍس ،کسبًی ّستٌذ کِ هی پٌذاضتٌذ ّز

ػصجی ( حتی در اٍلیي ثبر هصزف) ثزخی هزاکش تزضح کٌٌذُ

ثبٍر ثَدُ اًذ کِ هصزف تفٌٌی هَاد هخذر هٌجز ثِ اػتیبد ًوی

خطزی ارسش یک ثبر تجزیِ کزدى را دارد .اگز اس ایي افزاد

ٍاسطِ ّبی ضیویبیی ًظیز دٍپبهیي هغش را خبهَش هی ًوبیٌذ ٍ

ضَد؛ آًْب هی پٌذاضتٌذ هی تَاى سبلْبی سبل هَاد هصزف کزد

ثپزسین اگز سَسًی آلَدُ ثِ ٍیزٍس ایذس داضتِ ثبضین آیب

ثذیي تزتیت اٍلیي تبثیز خَد را ثزهغش اًسبى ٍ ضزٍع رًٍذ اػتیبد

اهب سزحبل ٍ سبلن ثبقی هبًذ .در ٍاقغ ایي افزاد هؼتبدًذ ٍ در

حبضزًذ آًزا یک ثبر در ثذى خَد فزٍ کٌٌذ؟ هطوئٌب جَاة ًِ

ثجب هی گذارًذ .ثب یک ثبر هصزف هَاد اػتیبدآٍر ،ایي افزاد ثزای

طَل سهبى ضذت اػتیبدضبى افشایص یبفتِ ،اهب خَد را هؼتبد ًوی

خَاّین ضٌیذ .پس ًجبیذ ّز خطزی را تجزثِ ًوَد ،ثلکِ ثبیذ ثب

ثذست آٍردى ّوبى ٍاسطِ ّبی ضیویبیی اس دست رفتِ دچبر

داًٌذ.

تَجِ ثِ ضزایط ٍ در ًظز گزفتي خطز هَجَد ،تؼییي کزد کِ آیب

ٍسَسِ هی ضًَذ ٍ ایي هیل ثِ هصزف هَاد ،تب سهبى هصزف

آى خطز ،ارسش تجزثِ کزدى دارد یبًِ .خطز اػتیبدآٍری هَاد

ثؼذی اداهِ هی یبثذ کِ ایيّ ،وبى سهیٌِ ایجبد اػتیبد است .

هخذر ًیش کوتز اس فزٍکزدى یک سَسى آلَدُ ثِ ٍیزٍس ایذس
در ثذى ًیست ٍ ػبقالًِ ًیست کِ آًزا حتی ثزای یک ثبر تجزثِ

باور کنیم که:

کٌین.

مواد مخذر از آن دسته چیسهایی نیست که ارزش

باور کنیم که:

یک بار تجربه کردن را داشته باشذ.
رتينول

من ارنژی و توان بی حد و حصری دارم و

حتی یک بار مصرف مواد مخذر ،اعتیادآور است.

می توانم رب عادت مصرف سی گارخود غلبو کنم.
باير غلط  : 3مًاد مخذر را َمیشٍ یک آدم خالفکار با
چُرٌ ای مخًف تعارف می کىذ.

من ربای رتک سی گار ره چند بار هک باشد تالش می کنم ات باالخره موفق شوم

در ٍاقغ داستبى ضزٍع اػتیبد ایٌگًَِ ًیست .ثسیبری اس هؼتبداى

سی گار تحت چیه شرایطی نمی تواند هب من کمک کند و احساس می کنم
وقتی سی گـار نمی کشم،راحت رت هستم.

اٍلیي ثبر ،هَاد اػتیبدآٍر را اس یک دٍست صویوی ،یکی اس
اػضبی خبًَادُ ،پسزخبلِ ،پسزػوَ ٍ یب یکی دیگز اس ثستگبى خَد
دریبفت ًوَدُ اًذ .ایي تصَر کِ دٍستبى ٍ ثستگبى ًشدیک
ّیچَقت ثذ هب را ًوی خَاٌّذ ،اهزٍس ثسیبری اس هؼتبداى را ثِ رٍس
سیبُ ًطبًذُ است.

من هب خاطر این سی گار را رتک می کنم هک
همسر و فرزندا نم هب همسر و پدر سالم نیاز دارند.
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باير غلط  : 5مًاد اعتیادآير برای افراد باالی 55

باير غلط  : 6آدمُایی َستىذ کٍ معتادوذ اما بیچارٌ ي

سال ضرر وذارد ي مفیذ ویس َست .

کارته خًاب وشذٌ اوذ ي از وظر اقتصادی ي اجتماعی

ایي تصَر غلط کِ هصزف هَاد هخذر ًظیز تزیبک تَسط افزاد

جایگاٌ خًبی داروذ.

هسي آًْب را جَاى ًگِ هیذارد ،قٌذ خَى ٍ فطبرخًَطبى را

افزاد هؼتبد در ّز جبیگبُ اجتوبػی کِ ّستٌذ اگز هؼتبد ًجَدًذ در

تٌظین هی کٌذ ٍ تقَیت کٌٌذُ قَای جٌسی است پبیِ ػلوی

جبیگبّی صذ ثزاثز ثْتز اس ایي قزار داضتٌذ.اگز کسی هؼتبد است ٍ

درستی ًذارد .ثسیبرًذ افزادی کِ ثذًجبل هصزف ایي هَاد

یک فزٍضگبُ دارد اگز هؼتبد ًجَد حذاقل  5فزٍضگبُ هَفق داضت.

دچبر هطکالت ضذیذ سًبضَیی ضذُ ٍ یب ثذلیل قٌذ خَى ثبال،

هَاد اػتیبدآٍر در سًذگی ّز اًسبًی ًقص تزهش ٍ ثبسدارًذُ اس

فطبرخَى ثبال ٍ سکتِ هغشی در ثیوبرستبًْب ثستزی ّستٌذ.

هَفقیت دارد.

نشریه شماره 401
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ضبیذ در اٍلیي هزتجِ ّبی هصزف هَاد اػتیبدآٍر ،قٌذ خَى ٍ
فطبرخَى هقذاری افت پیذا کٌذ ٍلی ایي تبثیز در هقبثل اثزات
هضز هَاد هخذر ثسیبر ًبچیش ٍ قبثل چطن پَضی است ٍ اس ایي
هَاد ًوی تَاى ثؼٌَاى هَاد پیطگیزی کٌٌذُ یب درهبى کٌٌذُ
ثیوبری استفبدُ کزد.

باور کنیم که :
هیچ کس با مصرف مواد مخذر حتی یک پله باالتر
نرفته است.

باور کنیم:
مواد مخذر برای هیچ دردی ،درمان نیست.

از این هب بعد ره کس هب من سی گار تعارف کرد ،
همیشو هب این موضوع فکر می کنم هک سی گار
زبرگترین عامل مرگ زوردس و از کار افتادگی رد دنیاست.

با اقطعیت و رغور هب او جواب می دهم
خوشبختاهن مدتی است سی گار را رتک کرده ام.

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
آذر ماه 4931

