
مواد به وابسته اختالالت

آدمي تاريخ طول اجتماعي،در درماني، اهداف براي مختلف مواد تفريحياز و مذهبي
رواني وضعيت تغييرات به منجر كه هستند تركيباتي روانگردان مواد است. كرده استفاده

مي فرد شوند.در

مواد مصرف :علل
اجتماعي عوامل و بوده پيچيده ،فرهنگي،بسيار

شناختيانشناختي،رو زيست و درژنتيك ميرا گيرد.بر

موادشايعانواع به وابسته :اختالالت
الكل.1 به وابسته اختالالت
مواد.2 به وابسته مخدراختالالت
م.3 به وابسته هاحركاختالالت

الكل به مسموميت :عالئم
پرخاشگرانه، نارفتار جنسي قضاوت،متناسبرفتار اختالل خلقي، اختاللنوسانات ،

حافظه و توجه اختالل كوما.تعادل، و

الكل ترك :عالئم
و توهم استفراغ، و تهوع خوابي، بي ها، دست لرزش قلب، ضربان افزايش تعريق،

اضطراب، و قراري بي .تشنجهذيان،

مواد با مسموميت :مخدرعالئم

ارافرد ميدر سرخوش بهبتدا سرخوشي اين بكند. واتدريج خلقي تفاوتيبيكج
مي مقاديرجايگزين مصرف در اجتماعي و شغلي عملكرد اختالل و قضاوت اختالل شود.

مي ديده كما و قلب ضربان و خون فشار و دما كاهش تنفس، كندي بازياد، مسموميت شود.
است. پزشكي اورژانس زياد مقادير

مواد ترك :مخدرعالئم
هاي درد استفراغ، و تهوع افسرده، سيخعخلق بيني، آبريزش ريزش، اشك ضالني،

خوابي بي و تب خميازه، اسهال، تعريق، موها، .شدن

محركها: مسموميت عالئم
پرخاشگري، قراري، بي هذيان، خوابيتوهم، يابي افزايش ،

خون، فشار كاهشكاهش قلب، ضربان كاهش يا افزايش
كما.وزن، و تشنجي حمالت

ترك محركها:عالئم
اضطراب، افسرده، پذيري،خلق اشتها.تحريك افزايش و پرخوابي، خوابي/ بي خستگي،



رفتار ؟امآيا است درست مواد مصرف سوء به مبتال بيمار با

داده نشان نظيراندتجربيات متفاوتي علل به كننده مصرف فرد خانواده اعضاي
مي رفتارهايي به اقدام مواد مصرف از ناشي بيماراسترسهاي به كمك براي ظاهر به كه كنند

مي.است كمك فرد در اعتياد ادامه به واقع در جملهنمايندولي :از
بيمار.1 پرخطر رفتارهاي مورد در پوشي چشم و ،بخشش
ب.2 است ممكن كه حالي در حساب بدون مالي منابع گذاشتن اختيار رادر آن يمار

نمايد، مواد خريد صرف
توجيهدليل.3 و موادخاتراشي ساير خودسرانه مصرف براي توسطنواده داروها يا و
اينكهمثالًبيمار. به جشناعتقاد مواد مصرف با بيمار فرد تا داد اجازه بايد اوقات بعضي

تسكين براي عصبانيت و استرس زمان در يا مصرف،بگيرد به دارد.موادنياز

افرا.4 حمايت مانند بيمار از حمايت در تفريط و ناگهانيافراط كردن رها مقابل در .طي

مواد به وابسته اختالالت
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