
 :آيا مصرف دارٌَای رَاوپسشکی شرم آَر است؟

 دارٍی ثفْوٌذکِ دیگزاى اگز » کِ دارًذ اػتقبد ثؼضی

 اگز» ،.«کٌٌذ هی عزد هزا کٌن هی هصزف رٍاًپشضکی

 هي ثِ رٍاًی ثیوبر ثزچست کٌن استفبدُ رٍاًپشضکی دارٍی

 ثْجَد ثزای ایٌکِ اس آیب.«. است آٍر ًٌگ ایي ٍ ضَد هی سدُ

 تزجیح آیب ّستیذ؟ ضزهگیي کٌیذ، هی تالش خَد ٍضؼیت

 سبیز ٍ دارٍّب ٍلی کٌیذ سًذگی آٍر رًج ػالئن ثب دّیذ هی

 کبر ثِ اضتجبُ ثبٍر ایي دلیل ثِ را رٍاًطٌبختی هذاخالت

 رٍاى، سالهت ثِ هزثَط هطکالت کِ ثذاًین را ایي ًجٌذیذ؟

 در را آى اس ًَػی کسی ّز است هوکي ٍ ّستٌذ ضبیغ ثسیبر

 حل ثزای تالش ٍاقغ در کٌذ، تجزثِ خَد سًذگی اس ای دٍرُ

 ثبػث دیگزاى، یب خَد رٍاًطٌبختی ٍ رٍاًپشضکی هطکالت

 .است ضبدی ٍ ًفس ثِ اػتوبد افشایص

آیب هی  آیب رٍاًپشضکبى ثیص اس اًذاسُ دارٍ تجَیش هی کٌٌذ؟

 داًیذ اػتوبد ثِ پشضک، یکی اس ػَاهل هْن درهبى است؟

ایي فکز کِ رٍاًپشضکبى ثی دلیل دارٍّب را تجَیش هیکٌٌذ، 

یکی دیگز اس هسبئلی است کِ هی تَاًذ رًٍذ ثْجَدی را کٌذ 

ًوبیذ. هزاجؼِ ثِ رٍاًپشضک ثِ ایي هؼٌبست کِ اٍ ثْتز اس 

شاى هي ٍ ّز پشضک هتخصص دیگز، رٍش درهبى، ًَع ٍ هی

دارٍّب را تطخیص هی دّذ. هي ٍ دیگزاى در صَرتی 

ضبیستگی اظْبر ًظز در ایي سهیٌِ را دارین کِ در ایي رضتِ 

 تحصیل کزدُ ٍ تخصص ػلوی داضتِ ثبضین.

آيا دارٌَای رَاوپسشکی فقط تسکيه دٌىدي 

 ٌستىد؟:

 ػلت ٍ کزدُ کٌتزل را هطکالت ٍ ػالئن تٌْب دارٍّب کِ اػتقبد ایي

 غلظ ثبٍرّبی دیگز اس یکی کٌٌذ، ًوی درهبى را هسئلِ اصلی

 ٍجَد ًیش جبهؼِ تحصیلکزدُ قطز ثیي در حتی کِ است ضبیؼی

 پشضک ًظز سیز ثبیذ درهبى دٍرُ کِ است ایي هْن ًکتِ. دارد

 ثزای. ضَد عی دارٍ خَدسزاًِ قغغ ثذٍى کبهل عَر ثِ هتخصص،

 دستَر عجق ضوب اگز ػفًَی ّبی ثیوبری در کِ ّوبًغَر هثبل

 کبهل را درهبى دٍرُ ٍ ًکزدُ هصزف را ثیَتیک آًتی پشضک

 ضذیذتزی عَر ثِ ثیوبری ػالئن ٍ ضذُ تز جذی ػفًَت ًکٌیذ،

 خَد تغییز یب ٍ قغغ ًیش، رٍاًپشضکی اختالالت در. گزدد ثزهی

. ثبضذ داضتِ ٍخیوی ػَاقت تَاًذ هی دارٍّب، هیشاى در سزاًِ

 ثِ هزثَط هطکالت اس ثؼضی دیگز، ّبی ثیوبری اس ثسیبری هبًٌذ

 دارٍیی درهبى هستوز یب ٍ تز عَالًی دٍرُ ثِ ًیش رٍاى سالهت

 صَرت در تَاًذ هی رٍاًپشضک هؼوَال ایٌکِ ضوي دارًذ، ًیبس

 قجیل اس درهبى، دیگز ّبی رٍش ثب ّوزاُ درهبًی دارٍ اس صالحذیذ

 ٍ درهبًی خبًَادُ درهبًی، ضٌبخت درهبًی، رفتبر درهبًی، رٍاى

 استفبدُ خَد، کٌٌذُ هزاجؼِ سزیؼتز ٍ هَثزتز ثْجَد ثزای هطبٍرُ،

 .کٌذ

ثزگزفتِ اس پوفلت آهَسضی اًجوي ػلوی رٍاًپشضکبى  مىبع:

 ایزاى. ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش پشضکی

 جٍاوگيری فاطمً دکتر: گردآَرودي
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 باَرٌای وادرست استفادي از دارَ
ی هختلف بسبل است کِ اس کطف دارٍّ 06حذٍد 

رٍاًپشضکی هی گذرد، پذیذُ ای کِ ثِ ػٌَاى یک اًقالة در 

درهبى ٍ حل هطکالت رفتبری ٍ رٍاًی هغزح ثَدُ ٍ ػلن 

، ضبیذ ّز یک رٍاًپشضکی را ٍارد هزحلِ جذیذی کزدُ است

 اس هب ثِ ًَػی ثب دارٍّبی رٍاًپشضکی آضٌب ثبضین.

اس دارٍّبی ضذ رٍاًپزیطی گزفتِ تب دارٍّبی ضذ اضغزاة، 

آیب ضوب ّن ثبٍر داریذ کِ ایي دارٍّب ثِ اًذاسُ کبفی هَثز 

ّستٌذ؟ یب ثب ضک ٍ تزدیذ ثِ ایي قجیل دارٍّب هی اًذیطیذ 

ٍ ثبٍرّبی هختلف  ٍ در هیبى اًجَّی اس ًظزات، ًگزش ّب

هَجَد در جبهؼِ، ٌَّس ًتَاًستِ ایذ تصوین ثگیزیذ ٍ 

ّوچٌبى ثب هطکالت خَد دست ٍ پٌجِ ًزم هیکٌیذ؟ آیب 

هی داًیذ کِ یک ثبٍر غلظ، هی تَاًذ سْن ضوب را اس داضتي 

 یک سًذگی آراهتز، کبرآهذتز ٍ سبلن تز کبّص دّذ؟

ّبی  صحجت اس یک هؼجشُ ًیست. صحجت اس ثزخی هقبٍهت

ز ػلوی است کِ هیتَاًذ هب ٍ اعزافیبى یثی پبیِ ٍ اسبس غ

را درگیز یک ػوز سًذگی ّوزاُ ثب درد ٍ رًج سبسد. اگز 

هَافق ثبضیذ ایي ثبٍرّب را ثب ّن هزٍر هی کٌین، ضبیذ در 

 پبیبى ثتَاًین راحت تز تصوین ثگیزین.

 :آيا دارٌَای رَاوپسشکی اعتياد آَرود؟

 ٍ قلجی دارٍّبی پشضک، تجَیش ثِ کِ ّبست سبل فزدی

 ثِ دیگزی فزد است؟ هؼتبد اٍ آیب. کٌذ هی هصزف ػزٍقی

 ثِ ٍ است کزدُ هزاجؼِ رٍاًپشضک ثِ افسزدگی دلیل

 افسزدگی ضذ دارٍّبی هذتی است السم پشضک تطخیص

 ًظز سیز درهبى، دٍرُ در دارٍ تجَیش ٍاقغ، در کٌذ، استفبدُ

 صَرت فزد افسزدگی هطکل ثْجَد ثزای هتخصص پشضک یب

 در ضَد؟ هی هؼتبد دارٍّب هصزف ثب اٍ آیب. است گزفتِ

 اػتیبد هیتَاًذ کِ دارٍّبست خَدسزاًِ هصزف ایي حقیقت،

 رٍاًپشضک درهبًی، سیستن در ٍگزًِ ثبضذ سا آسیت ٍ آٍر

 ضزایظ ٍ کزدُ تجَیش فزد فؼلی هطکالت ثْجَد ثزای را دارٍ

 .است کٌتزل تحت

واکی ررَاوپسشکی عُارض جاوبی خطآيا دارٌَای 

 دارود؟:

آیب تٌْب دارٍّبی رٍاًپشضکی اثزات جبًجی دارًذ؟ آیب ثب 

ػَارض جبًجی دارٍّبی درهبى سزدرد، دارٍّبی قلجی 

ػزٍقی، دارٍّبی هَثز در هطکالت تیزٍئیذ، فطبر خَى ٍ 

 غیزُ آضٌب ّستیذ؟

آیب هی داًیذ کِ ػَارض جبًجی ثزخی اس دارٍّب اس دارٍّبی 

رٍاًپشضکی ثیطتز است؟ آیب هب ثِ دیگزاى تَصیِ هی کٌین 

کِ دارٍّبی سزدرد ٍ یب دارٍّبی قلجی خَد را ثِ دلیل 

 خغزات آى هصزف ًکٌٌذ؟

 ثب ثیوبراى اس ثزخی ایٌکِ ثب کِ است دادُ ًطبى هغبلؼبت

 ٍلی ضًَذ هی هَاجِ ضکیرٍاًپش دارٍّبی جبًجی اثزات

 هی آى هٌفی جبًجی اثزات اس ثیص را دارٍ اس استفبدُ هٌبفغ

 ایجبد دارٍ اس استفبدُ دًجبل ثِ کِ ثْجَدی ٍاقغ، در یبثٌذ،

 ایٌکِ ضوي. است آى جبًجی اثزات اس هْوتز ضَد هی

 ًیش را ػَارض ایي حذٍدی تب تَاًذ هی هتخصص پشضک

 .کٌذ کٌتزل

روانپزشکی فقط برای مبتاليان به آيا داروهای 

 :اختالالت شديد روانپزشکی است؟

 هصزف هقذار ثب رٍاًپشضکی دارٍّبی اس هختلفی عیف 

 دارد، افسزدگی ػالئن فزدی هثبل ثزای. دارد ٍجَد هتفبٍت

 درگیز را افیبىزاع ٍ خَد فزد، ایي چزا کِ ایٌجبست سَال

 ثبٍر ایي ٍجَد دلیل ثِ تٌْب کٌذ؟ هی آٍر رًج سًذگی یک

 ثب حبلیکِ در! کٌن هصزف دارٍ تب ًیستن رٍاًی ثیوبر کِ

 ّبی هزاقجت سبیز ٍ افسزدگی ضذ دارٍی هَقغ ثِ تجَیش

 حل قبثل ٍی هطکل راحتی ثِ رٍاًپشضک، تَسظ ضزٍری

 ٍ افسزدُ فزسًذاى افسزدُ، ٍالذیي کِ داًیذ هی آیب. است

 تطذیذ اس جلَگیزی ٍاقغ، در دٌّذ؟ هی پزٍرش را هضغزة

 ثِ درهبى ثِ ّب، ثیوبری سبیز هبًٌذ ًیش رٍاًپشضکی هطکالت

 .است ٍاثستِ آى هَقغ


