 )۲درصورتی که کاهش مصرف الکل هدفی عاقالنه تر به نظر می

اطالعات مورد نیاز برای بیمار و خانواده

رسد ،یا درصورتیکه تمایلی به قطع ندارد:

 )1وابستگی به الکل یک بیماری جدی است .قطع یا کااساتاز ا

درباب هدفی مییز ،برای کاهش مصرف با وی مذاکره کنید (همچون

مصرف الکل فوائد روانی و جسمی را به همراه دارد.
 )۲نوشیدن الکل در طی حاملگی میتواند به کودک صدمه بزند.
 )3دربرخی موارد مصرف مضر الکل ،حتی اگر عالئم وابساتاگای
وجودنداشته باشد ،کاهش یا قطع مصرف همیشه مطلوب است.
 )4برای بیمارانی که دچار وابستگی به الکل هستند ،هدف فاطا

ایز که بیش ا دوبار در رو الکل مصرف نکند ودرهر هفته دو رو

ا

مصرف الکل احترا کند.ح
درمورد استراتژیهای احترا یا کنار همدن با موقییات هاای

به بد

خطرناک (همچون موقییت های اجتماعی ،حاوادا اساتار

هورح

ب ردا ید.
به میرفی روش های مراقبت شخصی و رفتارهایی که متضمز مصارف

ترک الکل است.

بی خطرتر الکل می باشند ب ردا ید (همچون مدادود کاردن

 )5عود مصرف امری شایع است .کاهش یاقطع مصارف الالا

نوشیدن ههسته تر الکل ح

نیا مند اقدامات مکرر است .نتیجه اقدام ،بستگی به انگیزه واعتمااد

 ) 3برای بیمارانی که درحال حاضر عالقه مند به قطع یاا

به نفس بیمار دارد.

الکل و عوارض مصرف آن

ماان،

کاستن از مصرف نیستند:

مشاوره با بیمار وخانواده

هنها را طرد یا سر نش نکنید.

 )1برای کسانی که خواهان توقف فوری هستند:

مشکالت طبی و یا اجتماعی ناشی ا مصرف الکل را بارایشاان روشاز

رو مشخاصای رابارای تاوقاف مصارف تایایایاز کانایاد.

کنید.
برخوردی لیر داورانه داشته باشید.

•با بیمار در مورد روش های اجتناب ا مصرف و همچنیز راههای
مطابله با موقییت های مشکل (نظیر برخوردهای اجاتامااعای یاا
حااوادا اسااتاار

هورح بااه بااداا

• برای کمک به بیمار درجلوگیری ا

باا ااردا یااد.

مصارف الاکال ،دربااره

روش هایی برای کنار همدن با حوادا استر

هور بدون استفااده

ا الکل ویا طر برخورد و پاسخگویی به دوستانی که هنو الاکال
ماای نااوشاانااد ،طاار

هااای خاااصاای ارایااه دهاایااد.

• اعضای خانواده یا دوستانی را که از قطع مصرف الکل حمایت میی کینینی
شناسایی کنی .

مشاوره با متخصص
با گیری شدید ا الکل (همراه با توهم وناپایداری سیستم عصبی
خودکارح ممکز است نیا به بستری دربیمارستان واستفاده ا دو
باالتر داروهای ضداضطراب داشته باشد.درصورت وجود اختالل
روانپزشکی شدید یا بطای عالیم اختالل روانپزشکی پس ا سم
دایی وقطع مصرف ،مشاوره با روانپزشک را مدنظر قرار دهید.

تهیه کننده :ایمان قنبرپناه
کارشناس ارشد روانپرستاری
بهار59

ا لکل

آثار مصرف الکل :

الکل یکی ا شاییتریز مواد ماورد ساوم مصارف در در
دنیاست .اعتیاد به الکل الل

با عنوان الکلیسم نامایاده مای

عوارض جسمانی مصرف الکل :کاهش فشارخون ،احسا

عالئم ترک مصرف الکل:
گرما ،تلو تلاو

چنانچه فردی پس ا مصرف طوالنی و یاد الکل ناگ ان هن را قاطاع

خوردن هنگام راه رفتز.

کند یا مطدار هن را ناگ انی کاهش دهد ،به طور متوس

شود .الکل موجود در مشروبات الکلی اتانول نام دارد و ا

عوارض روانی مصرف الکل :رفتار نامناس  ،پرحرفی یا کام حارفای،

ساعت عالئم یر برو خواهد کرد:

تخمیر میوه ،سبزی و دانه های گیاهی به دست می هید.

حرف دن نامربو  ،میاشرتی شدن یا گوشه گیری و پارخااشاگاری،

تعریق ،افزایش ضربان قلب ،لرزش شدید دست ها ،بی

مشروبات الکلی میزان متفاوتی ا الکل را دارند( .برای مثاال

اختالل تیادل و ناتوانی انجام حرکات ظریف ،اختالل در تاوجاه و

تهبع و استفراغ ،اضطراب ،تشنج ،تبهمات شنبای

هبجو  ، %۵شراب  %۵%-۰۱و ویسکی و عرق حدود  %۱%الکال

حافظه.

چگونه کمک کنیم؟

پاس ا

۸-۶

ویبابی ،

و بینای .

دارد.ح  .مشروبات الکلی به صورت بی رنگ یا باه رناگا اای

به منظور پیشگیری ا ایجاد فراموشی ناشی ا مصرف طاوالنای مادت

متفاوتی تولید می شوند .بیضی ا افراد نیز الکل طبی راکاه

الکل ،هر فرد الکلی باید رو انه ۰۱۱میلی گرم ویتامیز ) B1تایاامایازح

ماییی بی رنگ است و مصارف پزشکی دارد را با نوشابه های

مصرف کند و باید به مصرف کننده توصیه کرد که میزان مصرف رو اناه

ماااخاااتااالاااف

ماااخااالاااو

مااای

کاااناااناااد.

یا هفتگی خود را ثبت کند.

نوع دیگری ا الکل که ا چوب بدست می هید ماتااناول

حداقل  ۲رو در هفته استفاده نکند ،ا مشروبات الکلی با درصد الاکال

است که الکل صنیتی نامیده می شود .با توجه به سا اولات

کمتر استفاده کند یا به صورت رقیق شده مصرف کند .چنااناچاه فارد

دسترسی به ایز ماده و ار ان باودن ،باه کارات ماورد

دچار مسمومیت شدید با الکل شده باشد به منظور حمایت تانافاسای و

سوممصرف واقع می شود که ممکز است به کوری ،المام و

توجه به هب و امال و حرارت بادن ناظاارت پازشاکای ضاروری

حتی مرگ منجرگردد.

است.چنانچه قصد ترک الکل را داشته باشند ،نظارت روان زشک بارای

عوارض طوالنی مدت مصرف الکل:
اختالل خواب ،بیماری ای میده ( خم میدهح ،درگیری مری و کاباد،
سومتغذیه ،افزایش فشارخون و خطر سکته قلبی و مغزی ،ضیف عضالنی،

شروع داروهای مسکز و جلوگیری ا برو هذیان ضروری است.

نشانههای وابستگی به الکل
* مشیی یی

در کیینییتییرف کییردن م ییر

* عالقه وافر به م ر

الیی یی

ال

ناتوانی جنسی و تأخیر در انزال ،توهمات شنوایی ،فراموشای پاایادار،

* تحم (نبشیدن مقادیر زیاد ال ی

افزایش خطر سرطان ای سر و گردن و دستگاه گوارش.

مسمبمیت)

بیدون هیاهیرشیدن

* بازگیری (اضطراب ،لرزش ،تعریق پس از قطع م ر

