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علطملا

 تبحص اهنآ دروم رد دیناوت یم هک یسکره اب
 نآ زا هدافتسا هنوگچ دینادب رگا اریز ،دینک
 ینیب شیپ یدح ات لقادح و دینک تیریدم ار

 امش یارب یقافتا هچ اهنآ ریثأت تحت هک دینک
 دوخ هب یدج بیسآ داجیا زا دیناوت یم .دتفا یم

دینک یریگولج
 زا یریگولج هب دناوت یم اهوراد فرصم زا یهاگآ

دنک کمک تالکشم
 تاعالطا نیا اب میهاوخ یم ام هک تسا یراک نامه نیا

 ای یریگولج روظنم هب ار یتاعالطا :میهد ماجنا
 تالکشم ،یتمالس یاه بیسآ و تارطخ ندرک دودحم
 امش ماغدا و لابقتسا ریسم رد هک یدراوم و یقوقح

 .میهد هئارا ،دنراد رارق
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 یتح) لاقتنا ای داهنشیپ ،شورف ،تخاس ،دیلوت ،تشاک ایلاتیا رد
 هیهت ای تراجت ،عیزوت ،(”کیپ“) لقن و لمح ،(ناگیار تروص هب
 یفده ره یارب ردخم داوم لیوحت ،لاسرا ،(یشورفتسد) نارگید هب

. .تسا ینوناقریغ

 ربارب رد تارطخ
نوناق

.دنک یم میرحت و تسا فلاخم اهراتفر نیا اب ایلاتیا تلود
 همیرج) همیرج ،نادنز :زا دنترابع دیوش یم لمحتم امش هک یتارطخ

 و تروپساپ ،مرگ هحلسا زوجم ،یگدننار همانیهاوگ قیلعت ،(یدقن
.دیتسه اپورا هیداحتا ریغ دنورهش رگا تماقا هزاجا

 و ینامرد همانرب کی هک دوش توعد امش زا تسا نکمم ،تیاهن رد
 داوم هب دایتعا یارب یمومع سیورس طسوت هک یعامتجا یشخبناوت

.دینک لابند ،تسا هدش هیهت ردخم
 و یدقن همیرج اب ،دینک یم یگدننار ردخم داوم ریثات تحت رگا

.دش دیهاوخ تازاجم ار دوخ یگدننار همانیهاوگ قیلعت
 نادرگناور ای ردخم داوم تسرهف یواح لوادج یناسر زور هب و هیهت

 هدهع رب یصخش فرصم یارب هدش هتفرگ رظن رد رادقم رثکادح و
.تسا تشادهب ترازو
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.دراد یمسج و یناور تمالس یاهدمایپ ییوراد ره
 ییاهنت هب) هدش فرصم هدام ساسا رب اهنت هن اهوراد یبناج ضراوع
 هوحن ،فرصم تاعفد ساسا رب هکلب (نیریاس اب بیکرت رد ای

 هتخانش یاه یژولوتاپ دوجو ،درف یناور تمالس تیعضو ،فرصم
. تسا هدشن هتخانش ای هدش

 اهوراد زا هدافتسا ،دیرب یم جنر یگدرسفا ای کیناپ تالمح زا رگا
 ،دیوش دیدش یحور تالکشم راچد هک ینامز ات ار اهنآ دیدشت رطخ

.دهد یم شیازفا
 .دننک کیرحت ار هتفهن یاه هدیدپ دنناوت یم اهوراد ،نیا رب هوالع

 زا دعب طقف و دینادن ار نآ امش هک دتفیب قافتا تسا نکمم نینچمه
.دینک فشک ار نآ تیعقاو

 ردوپ تروص هب ینیب قیرط زا ،درک دود ،دروخ ناوت یم ار اهوراد
 اهنآ تارثا ،دوش یم قیرزت هک یماگنه .درک قیرزت ای (قاشنتسا)

.دهد خر ود ره ای رت یوق ،رتعیرس دناوت یم
 فرصم یاه شور ریاس هب تبسن یرتشیب تارطخ هدام کی قیرزت

 هب رجنم دناوت یم نینچمه (ینیب قیرطزا) یقاشنتسا تلاح .دراد
 نکمم ،تدمزارد رد و دوش اه سوریو و اه یرتکاب زا یشان یاه تنوفع

.دشاب هتشاد دوجو اه یندوزفا و یبلقت داوم اب طبترم یتارطخ تسا

 ضرعم رد هکلب ،هدام نیا تارثا ضرعم رد اهنت هن مدرم ،نیاربانب
.دنتسه نآ فرصم هوحن هب طوبرم تالکشم

 داوم فرصم اب طبترم یتمالس تارطخ
 ردخم

 ردخم هدام کی هب هک دوش یم هتفگ یداوم هب  :اه یندوزفا ●
 روط هب .دننک حالصا ار نآ یکیزیف تیفیک ات دنوش یم هفاضا

 اه هنیزه ات دنوش یم هفاضا هدننک فرصم عالطا نودب اهنآ ،یلک
 فرصم ،نیاربانب .دننک رت ناسآ ار نآ زا هدافتسا و دنهد شهاک ار

 ،ینابایخ ردخم داوم رد .دننک یم فرصم یزیچ هچ دنناد یمن ناگدننک
 هتسجرب یارب ناوت یم ار یبلقت داوم ،نیئاکوک و نیئوره دننام
 ینیزگیاج ای دهد یم رییغت ار ینهذ تیلاعف هک هدام صاوخ ندرک
 و یتمالس هب بیسآ دنناوت یم زواجتم دارفا .درک هفاضا داوم دوخ

.دنهد شیازفا یدایز دح ات ار دح زا شیب فرصم رطخ
 هک هدش درخ ییوراد یاه صرق اب داوم زا یخرب :یندوزفا داوم ●

.(دنوش یم طولخم ای) دنبای یم رییغت دنتسه یندوزفا داوم یواح
 و دنوش باهتلا ثعاب و هدرک ریگ اه هیر رد دنناوت یم اه یندوزفا نیا
 تنوفع رطخ و دنناسرب بیسآ بلق یاه هچیرد هب دنناوت یم نینچمه
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.دنهد شیازفا ار (تیدراکودنا)
 ریغ یاه نزوس اب وراد قیرزت :اه سوریو و اه یرتکاب ●
 نزوس هژیو هب ،لیرتسا ریغ لیاسو اب قاشنتسا نینچمه ،لیرتسا

 زا طلتخم هدافتسا ،دوش یم هدافتسا رگید دارفا طسوت هک ییاه
 ندب دراو ار اه سوریو و اه یرتکاب دناوت یم ین ”ندییوب“ ،سانکسا

 یرتکاب روبع ای قیرزت لحم یکیدزن رد تنوفع هب رجنم ، .دنک
 ،اه هیر دننام ندب یاه تمسق ریاس هب نوخ قیرط زا اه سوریو ای اه

 یم رگید یاه تنوفع ثعاب و دوش یم اه ناوختسا ای دبک ،زغم ،بلق
 زا جیار یدج بقاوع کی (تیدراکودنا) بلق یاه هچیرد تنوفع .دوش

 زا هدافتسا .تسا فیثک یاه نزوس ای یرتکاب هب هدولآ داوم قیرزت
 و C و B تیتاپه دننام یدج یاه تنوفع دناوت یم کرتشم یاه گنرس

.دهد شرتسگ ار (زدیا) HIV سوریو
 تیزویم) ”داتعم جنرآ“ :نزوس زا هدافتسا زا یشان یاه بیسآ ●

 ماجنا هابتشا هک تسا ررکم یاه قیرزت لیلد هب (هدننک یناوختسا
 .دوش یم نیزگیاج راکسا تفاب اب جنرآ فارطا هلضع .تسا هدش

 زین «دیرو زا جراخ» نآ هب هک ،تسوپ ریز) یدلج ریز یاه قیرزت
 لخاد قیرزت .دوش یتسوپ یاه مخز داجیا ثعاب دناوت یم (دنیوگ یم

 هک دوش یم (یبایدر ای تمالع) یدیرو راکسا داجیا ثعاب یدیرو
 سرتسد رد رتمک و رتمک قیرزت یارب اه گرهایس دوش یم ثعاب

.دنزادنیب رطخ هب ار نوخ نایرج و دنشاب
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 و  فرصم ءوس هدافتسا
 ییاه توافت هچ دایتعا

؟دنراد

 هدش لرتنک فرصم یانعم هب «هدافتسا» هدافتسا
.تسا هدام کی دودحم و

 ای یناور یاه هزوح رب یریثات هدام نیا زا هدافتسا
 ،دوخ هب «نیناوق» نداد اب هک درادن یدرف یعامتجا

.دراد هگن لرتنک تحت ار فرصم
 حالطصا ،رگید یوس زا فرصم ءوس

 هدام کی تسردان و دایز فرصم هب «هدافتساءوس»

 عون قیرط زا هدافتسا ءوس و هدافتسا نیب توافت .دوش یم قالطا
 لرتنک لباق ریغ یا هدنیازف روط هب هک دوش یم راکشآ فرصم

 ای) داجیا ثعاب رگا یتح دهد یم همادا هدام نیا فرصم هب درف .دوش یم
 تیلاعف درف .دوش یدرف نیب ای یعامتجا تالکشم (ندش رتدب
 داوم فرصم لیلد هب ار یهجوت لباق یتغارف ای یراک ،یعامتجا

.دنک یم اهر ار نآ ای دهد یم شهاک
 صخشم هدام کی فرصم هب هدشن لرتنک زاین اب ”دایتعا“ - دایتعا 
.دنک یم داجیا تلاسک یاه تلاح نآ یاضرا مدع تروص رد هک دوش یم

:درک یدنب هقبط ناوت یم ار دایتعا عون ود

 کی طسوت هدش هتکید داوم فرصم هب لسوت اب یناور یگتسباو
.دوش یم صخشم لرتنک لباقریغ یناور زاین

 یم صخشم یکیژولویزیف زاین کی اب یکیزیف یگتسباو
 یتحاران ثعاب ،دوشن اضرا هدام کی فرصم قیرط زا رگا هک دوش

.دوش یم یکیزیف
دوش یم نآ  لماش بلغا یرامخ و یهاوخ هدایز مئالع

 دهد شیازفا ار ردخم هدام زود جیردت هب دیاب رظن دروم درف یهاوخ هدایز
 لوط رد نیعم زود کی رثا ای ،دوش داجیا رظن دروم رثا ای تیمومسم ات
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.دبای یم شهاک نامز
 داوم ندرکن هدافتسا ماگنه هک یدنیاشوخان یکیزیف تارثا یرامخ

.دهد یم خر صاخ صخش ای تسینوگاتنآ کی طسوت نآ ندش مک ای

 یاه تنوفع اب طبترم یتمالس تارطخ
 یتبراقم

 ظفح ،دیراد یسنج هطبار (ینوناقریغ ای ینوناق) ردخم داوم ریثات تحت رگا
 .تسا راوشد ناتیگدنز کیرش ای کیرش و دوخ زا یفاک تظفاحم و لرتنک
 نتفرگ رارق اهنآ فرصم اب طبترم یوق رطخ ،اهوراد میقتسم بیسآ زا یادج

 ،سیلفیس ،HIV دننام یتبراقم یاه تنوفع) یتبراقم یاه یرامیب ضرعم رد
.تسا (هریغ و کازوس

 یارب ییاه هار دینک یعس ،دینک هدافتسا ردخم داوم زا دیهاوخ یم ًاعقاو رگا
.دینک ادیپ یلامتحا تارطخ نیا ندرک دودحم
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داوملا
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لکلا

 هاتوک حیضوت

 یندیشون لکش هب و تسا عیام لکلا
 ،بارش ،وجبآ :دوش یم فرصم و هئارا
 هب هجوت اب تالوصحم نیا ،اه سناسا
 یارب هک یتوافتم دیلوت دنیآرف

 رادقم و دوش یم لابند اهنآ دیلوت
 یاوتحم) اهنآ رد دوجوم لکلا توافتم

 رد لکلا .دنتسه توافتم (لکلا
 یتحار هب و تسا ینوناق ایلاتیا
 .تسا سرتسد رد اه هزاغم و اهراب رد

 یندیشون
 دننام یعیبط داوم زا یلکلا یاه

 قیرط زا رکشین ،مدنگ ،وج ،روگنا
 یم دیلوت ریطقت و ریمخت یاهدنیآرف

 .دنوش
 

 تارثا

 یمسج رظن زا مه هک تسا یا هدام لکلا
 .دنک یم لمع یناور رظن زا مه و

 ماگنه رد تاریثات نیرتشیب
 یلکلا یندیشون کی ندیشون

 رد تلوهس ،یشوخرس :زا دنترابع

 ،شمارآ ،راهم مدع ،سفن هب دامتعا ساسحا ،نارگید اب طابترا یرارقرب
 لکلا فرصم تارثا هنوگچ هک دید ناوت یم ،لاح نیا اب .راکفا وغل

 رد لکشم ،یگدولآ باوخ :دننام ،دوش یم یقلت دنیاشوخان مئالع لماش
 ای عوهت ساسحا ،یرگشاخرپ ،ندرک تبحص رد لکشم ،لداعت ظفح
 رد .لنوت رثا ای ندش ربارب ود دننام ییانیب تالالتخا ،غارفتسا

  دناوتیم دایز فرصم تروص

یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ

 :دننام ینامسج بولطمان تارثا اب داوم فرصم ءوس تدم هاتوک تارطخ
 شیازفا ،زوبمورت ،جنشت ،قیمع باوخ ،یمرترپیاه ای یگدزامرگ
 اب یتایح یاه سکلفر بوکرس ،یسفنت یگدرسفا ،نوخ راشف

 ، .تسا طبترم امک ،یگدزامرگ و غارفتسا زا یشان یگفخ رطخ
 راتفر هب رجنم دناوت یم نینچمه لکلا .گرم ،یناهگان یبلق تسیا

 تسا طبترم دح زا شیب سفن هب دامتعا اب هک دوش هنالوئسم ریغ
 رطخ هب رجنم دناوت یم ییانیب و شنکاو شهاک لیلد هب نینچمه هک

.دوش گرم
 لکلا دح زا شیب و مظنم فرصم هک دینادب تسا بوخ تدمزارد رد
 درکلمع و یبصع متسیس رد لالتخا ،اه مادنا همه هب بیسآ ثعاب

 نیاربانب ،تسا از ناطرس لماع کی لکلا ،نیا رب هوالع .دوش یم زغم
 (راگیس دود دننام) داوم ریاس ییاز ناطرس رثا یهجوت لباق روط هب

 ثعاب دناوت یم لکلا نمزم فرصم ،تیاهن رد .دنک یم تیوقت ار
 یشراوگ متسیس هب طوبرم یاه یرامیب ،یدبک یاه یرامیب یخرب

 یتاپولافسنآ) یزغم یاه یرامیب ،(تیتارکناپ و تیرتساگ)
 .دوش (طبترم یلکلا لقع لاوز ،فوکاسروک یشیرپناور ،هکینرو

 نیاربانب ،تسا یوق لمحت کی داجیا هب رداق هک تسا یا هدام لکلا
 هوالع .تسا زود شیازفا هب زاین رظن دروم رثا ندروآ تسد هب یارب

 و یحور حطس رد مئالع اب ،دیدش دایتعا ثعاب دناوت یم ،نیا رب
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Cannabisیگداوناخ هدمع تالکشم داجیا ثعاب دناوت یم دایتعا .دوش یمسج، 
 .دوش یلغش و یعامتجا

 نمیا هدافتسا

 ،درادن دوجو یتمالس یارب لکلا زا ینئمطم ای هدش هیصوت رادقم چیه
 هب .دبای یم شیازفا هدش فرصم لکلا رادقم شیازفا جیردت هب رطخ
 مدع تروص رد یلکلا تابورشم ندیشون هک تفگ ناوت یم یلک روط
 اذغ زا دعب یلکلا تابورشم فرصم ،بسانم یحور ای یمسج تیعضو

 هاتوک نامز تدم رد لکلا دایز ریداقم فرصم زا ددرگ زیهرپ ،ندروخ
 بیسآ یارب نامزمه امش هک یتروص رد لکلا فرصم دیزیهرپب
 رادقم ندیشون نینچمه .دینک یم فرصم وراد رگید یاه یسانش

 .دوش یم هیصوت تدش هب لکلا فرصم نیح رد بآ یدایز

 شیشح

 هاتوک حیضوت
 ،اکیدنیا :دشاب یم نآ یلصا هنوگ هس هک یفلع تسا یهایگ فنک

 تسد هب نادرگناور لوصحم 3 ،فنک یروآرف زا .سیلاردور و اویتاس
.نغور ،شیشح ،اناوج یرام ای فلع :دیآ یم

 روط هب فلتخم تالوصحم رد THC تظلغ .تسا THC دوجوم لاعف هدام
 یلاح رد ،تسا رادقم نیرتالاب یواح نغور :تسا توافتم یهجوت لباق

.تسا توافتم هایگ عونت ساسا رب نآ رادقم فلع یارب هک

 اب ندرک دود یارب ًامومع (نغور ،شیشح ،فلع) فنک تاقتشم
 اهنآ تردن هب .(هریغ و ملچ ،بآ یاه هلول ،ین) دنوش یم طولخم وکابنت

 ای (روتنت و یاچ لکش هب) دنشون یم ار
 (تسام ،ییاضف کیک) دنوش یم هدروخ

 اب ناوت یم ار فنک .دنوش یم هدیعلب ای
.درک فرصم زین زاسراخب

 یاوتحم رثکادح اب اناوج یرام ،ایلاتیا رد
THC 0.2٪ هب یلک روط هب و تسا ینوناق 

 CBD ای ”کبس“ فنک ناونع
. 

تارثا
 هب هجوت اب و تسا یزغم شیشح تارثا

 تیعضو و لوصحم رد دوجوم THC نازیم
  هدام نیا فرصم ماگنه هک یناور ای ینهذ

 .تسا توافتم یهجوت لباق روط هب
 هب طوبرم نآ ریثأت نیرتشیب

 ،هافر :ینعی ،تسا دنیاشوخ تاساسحا
 دازآ نایرج ،یداش ،قایتشا ،شمارآ و شمارآ

.راکفا عیرس و
 یبناج ضراوع دناوت یم نینچمه

 و بارطضا ،عیرس بلق نابرض دننام
 ،مشچ یزمرق ،ناهد یکشخ ،یگدرسفا

.دشاب هتشاد غارفتسا ،عوهت تلاح
 دناوت یم نینچمه هنادهاش ،نیا رب هوالع

 یاه فیرحت :دشاب هتشاد ییاز مهوت تارثا
 ،رون یاه هقرج دننام ییاونش ای ییانیب
 ای رتدیدش هک ییاهادص ،یگنر لاکشا

 رد تارییغت ،دنوش یم کرد رت شودخم
.ناکم و نامز کرد

 ،هقیقد دنچ زا دعب ندیشک تروص رد
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 رد .دوش یم عورش نآ یراذگ رثا تعاس دنچ زا دعب ندروخ تروص رد
 14 ات 8 نیب مود دروم رد هک یلاح رد.دنام یم یقاب تعاس 2-1 لوا دروم

.دنام یم یقاب تعاس

یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ

 نامز و یتکرح لرتنک ،هظفاح تیفرظ و زکرمت ،هجوت رب شیشح
 یب هب رجنم دناوت یم نیاربانب ،دراذگیم یفنم ریثات شنکاو

 فرصم زا سپ یگدننار .دوش هنازور یاه تیلاعف ماجنا رد یریثأت
 قلخ ای دنیاشوخان یاه هرود اب هارمه فرصم .دوش یمن هیصوت ًاقلطم

 یاه تلاح هب رجنم و دهد یم شیازفا ار تاساسحا نیا یفنم یوخ و
.دوش یم ایوناراپ ای بارطضا

 ای ینهذ یاه بیسآ روهظ دهاش دنناوت یم دارفا نیرتریذپ بیسآ
.دنشاب شیشح فرصم زا یشان یناور

 یسفنت تالکشم هب رجنم دناوت یم شیشح یاه گرب ندیشک
.دوش راگیس ندیشک اب هباشم

 ای شیشح رد یزیچ هچ هک تسناد لبق زا ناوت یمن هک ییاجنآ زا
 کیتسالپ اب ار شیشح یهاگ !دیشاب بقارم ،دراد دوجو اناوج یرام

 دننام یتالوصحم اب ار اناوج یرام و دننک یم طولخم رضم رایسب یاه
.دننک یم کشخ کاینومآ

 ای سوریو دناوت یم ،دوش یم هدروخ هک هتخپ شیشح ،نیا رب هوالع
.دنک لقتنم ار تیتاپه یرتکاب

.تسین ینوناق شیشح فرصم و نتشاد
.

  یعونصم شیشح
 

هاتوک حیضوت
 

 کمن ،روخب ،ناهایگ زا یطولخم لکش هب یعونصم یاهدیئونیباناک
 ًامومع و دنتسه دوجوم تنرتنیا رد ،دنیآ یم قاتا یاه تنارودوئد ای مامح

 .دنیوگ یم «یهایگ طولخم» ای «یهایگ بیکرت» ،«هیودا» اهنآ هب
 یاهدیئونیباناک هباشم ییاه لوکلوم یعونصم یاهدیئونیباناک

 یم زتنس هنادهاش تارثا زا دیلقت روظنم هب هک دنتسه یعیبط
.تسا فنک دننام فرصم شور .دنوش

تارثا
 لباقریغ ،تسا فنک زا رتدیدش یعونصم یاهدیئونیباناک تارثا

 ،یلک روط هب .تسا هدشن کرد یبوخ هب زونه و تسا ینیب شیپ
 تیوقت و حالصا ،شمارآ ،یشوخرس هب طوبرم بولطم ریثات

 .تسا یرصب و ییاضف ،یرادینش تاکاردا و ینامسج تاساسحا
 ،دردرس ،غارفتسا ،عوهت دننام ،تسا هدش شرازگ زین یبناج ضراوع
 یبلق تالکشم ،یباوخ یب ،بارطضا ،یدراک یکات ،یقلخ تاناسون

.داح تیمومسم ،یقورع
 و دوش یم عورش داوم ندیشک زا سپ هقیقد دنچ رثکادح زا سپ تارثا

 6 ات 3 نیب ًابیرقت ،دیئونیباناک عون هب هتسب

  یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 هک یدارفا اب ای ندرکن یتحار ساسحا ای مادنا بسانت مدع تروص رد

.دوش یمن هیصوت نآ فرصم هشیمه ،دیراد دامتعا اهنآ هب
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 المع رگید داوم اب لباقتم تارثا
 تسا رتهب نیاربانب .تسا هتخانشان

 ار نادرگناور داوم ریاس ای لکلا فرصم
.دیراذگب رانک

 کایرت

 هاتوک حیضوت
 یاه لوسپک رد دوجوم سکتال زا کایرت

.دیآ یم تسد هب شاخشخ هایگ
 لکش هب ینوناقریغ تراجت رد کایرت

 رهاظ هدنبسچ و هریت ریمخ ای نیزر
 تپیپ زا هدافتسا اب) ًامومع و دوش یم

 ،دوش یم دود (یموینیمولآ لیوف ای
 دنشون یم هدرک مد رد ،دوش یم هدیعلب

.دوش یم فرصم موتکر قیرط زا ای

 ار یرگید داوم ،ماخ کایرت زا عورش اب
 و نیفروم دننام :درک زتنس ناوت یم

.نیئوره
 هرثوم داوم زا یکی نیفروم عقاو رد

 هب یکشزپ رد هک یا هدام ،تسا کایرت
 و داح یاهدرد نامرد یارب نکسم ناونع

 هلحرم تعرس هب .دوش یم هدافتسا نمزم
 و دنک یم داجیا ار لمحت و دایتعا زا یا
 یناور و یمسج دایتعا ثعاب دناوت یم

.دوش

 رازاب رد یا هدام و تسا نیفرم تاقتشم زا نیئوره ،رگید فرط زا
.دوش یم هضرع یا هوهق ای دیفس ردوپ لکش هب هک تسا ینوناقریغ

تارثا
 ساسحا ،نآ فرصم زا سپ .تسا «downer» هورگ هب قلعتم کایرت

 نآ یبناج ضراوع .درک دیهاوخ هبرجت ار ندب و نهذ یمومع تمالس
.تسا کمدرم یگنت ،شراخ ،یگدولآ باوخ ،تسوبی ،عوهت تلاح

یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 یمسج یگتسباو و دایتعا ثعاب کایرت تدم ینالوط فرصم ءوس

 و بارطضا یاه تلاح داجیا ثعاب هدام نیا کرت .دوش یم یحور و
.دوش یم تالضع یگتفرگ و یباوخ یب ،یگدرسفا

یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ

 یمسج یگتسباو و دایتعا ثعاب کایرت تدم ینالوط فرصم ءوس
 و بارطضا یاه تلاح داجیا ثعاب هدام نیا کرت .دوش یم یحور و

.دوش یم تالضع یگتفرگ و یباوخ یب ،یگدرسفا

 نمیا هدافتسا
 هب تبسن یرتمک تارطخ هک تسا یفرصم شور کایرت ندیشک

 .(اه سوریو ریاس و تیتاپه رطخ) دراد لاتکر  فرصم

 نیئاکوک

 هاتوک حیضوت
 یم جارختسا یبونج یاکیرمآ رد اکوک هایگ یاه گرب زا نیئاکوک

.دوش
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 دنچ ای کی و نیئاکوک زا یبیکرت ًامومع رازاب رد دوجوم نیئاکوک
.تسا هدنهد شرب هدام

.دیآ یم خلت معط اب و دیفس ًامومع ،«گنس» ای ردوپ تروص هب
 درک دود زین ار نآ ناوت یم اما ،دوش یم قاشنتسا ًالومعم نیئاکوک

.درک قیرزت ای (”دازآ هیاپ / کارک“)

تارثا
 ،دنک یم شوخرس ار امش نآ فرصم و تسا هدننک کیرحت نیئاکوک
 یرادزاب ،دنک یم هتفشآ و فرحرپ ار امش ،دهد یم قلطم تردق ساسحا

 یتیعقوم هب یدایز یگتسب نآ ریثأت .دور یم نیب زا رطخ کرد و اه
.دیراد رارق نآ رد هک دراد

 :تسا رت عیاش هتساوخان ضراوع ،دینک فرصم لومعم روط هب رگا
 و مشخ نشخ یاه ناروف یتح ،ندیباوخ رد لکشم ،یقلخ تاناسون

 ایوناراپ
 کیرحت ،یگدرسفا تاساسحا ،یگتسخ ،تفر نیب زا تارثا یتقو

. رگید زود هب دیدش لیم و بارطضا ،یریذپ

  یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 تالالتخا :زا دنترابع نیئاکوک فرصم ءوس اب طبترم تارطخ
 ،ینایذه یاه تلاح ،بارطضا ،یرگشاخرپ ،یریذپ کیرحت ،باوخ

 دراوم رد و یلاعف شیب ،زکرمت و هظفاح رد لالتخا ،یگدرسفا
 ناونع هب نیئاکوک هک یماگنه .یزغم هلمح ای یبلق هلمح ،دیدش

 یراجم و اه هیر ،ناهد هب بیسآ ثعاب ،دوش یم دود کارک ای دازآ هیاپ
 .دوش یم یسفنت

 
 نمیا هدافتسا

 کی نیب مظنم روط هب هک تسا مهم :تسا دایز رایسب دایتعا رطخ
.دینک تحارتسا یرگید و فرصم

 یبلق یاه یرامیب هب التبم دارفا
 ،مسآ ،نوخ شدرگ تالکشم یاراد ای

 دیئوریت یراکرپ ای یدبک تالکشم
.دننک فرصم نیئاکوک دیابن
 نیئاکوک و لکلا نامزمه فرصم

 رطخ و هنارگشاخرپ راتفر هب لیامت
.دهد یم شیازفا ار یلکلا تیمومسم

 (یدود نیئاکوک) کارک

 هاتوک حیضوت
 اب ،دوش یم دود نیئاکوک هک یماگنه
 کاینومآ ای نیریش شوج اب ”تخپ“

 شوج اب هک ار نآ یخرب .دوش یم هیهت
 رب ینتبم» دوش یم هیهت نیریش

 یم «کارک» کاینومآ اب ار نآ و «هیاپ
.دنمان

تارثا
 نیئاکوک اب هسیاقم رد ”کارک“ تارثا

 ،یروف دوعص .تسا هتفای شیازفا
 (هقیقد 15 ات 3) هاتوک رایسب و دیدش

 زا دنترابع رظن دروم تارثا .تسا
 ،یطابترا یناور ،یژرنا و تردق ساسحا
 .یوق ناجیه و طاشن ،راهم مدع ،یشوخرس
 فرصم :تسا نیگنس رایسب نییاپ
 و یگدرسفا ساسحا تسا نکمم هدننک
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 زود هب دیدش لیم و دنک یتوافت یب
.دراد دوجو (”علو“) رگید

 ثعاب ”کارک“ زا هدافتسا ءوس
 ،دیئوناراپ یاه تلاح ،یشیرپ ناور

.دوش یم ینرفوزیکسا

 ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 یبناج

 کارک فرصم ءوس اب طبترم تارطخ
 کیرحت ،باوخ تالالتخا :زا دنترابع
 تلاح ،بارطضا ،یرگشاخرپ ،یریذپ

 تالالتخا ،یگدرسفا ،ینایذه یاه
 رد و یلاعف شیب ،زکرمت و هظفاح

 .یزغم هلمح ای یبلق هلمح ،دیدش دراوم
 هیاپ ناونع هب نیئاکوک هک یماگنه

 بیسآ ثعاب ،دوش یم دود کارک ای دازآ
 یم یسفنت یراجم و اه هیر ،ناهد هب

.دوش

 نمیا هدافتسا
 تسا مهم :تسا دایز رایسب دایتعا رطخ

 و فرصم کی نیب مظنم روط هب هک
.دینک تحارتسا یرگید

 تم لاتسیرک

 هاتوک حیضوت
 یعونصم قتشم نیماتفماتم .تسا نیماتفمآ تم عون کی نیا

 کیرحت تارثا ،دسریم زغم هب رتعیرس هک تسا نیماتفمآ
 لیسناتپ و دوش یم دیدش تیمومسم ثعاب ،دراد یرتدیدش هدننک

.دراد دایتعا یارب یرتشیب
 هب هیبش تسا نکمم هک دراد دوجو ییاه لاتسیرک رد تم لاتسیرک

.دنسرب رظن هب هشیش تاعطق
 هلول قیرط زا ار نآ ناوت یم هک تسا یوق رایسب کرحم کی نیا
 یدیرو لخاد تروص هب ای درک قاشنتسا ای ،درک دود یا هشیش

.درک قیرزت

تارثا
.درب رس هب ندیباوخ ای ندروخ نودب اهزور ناوت یم نآ ریثأت تحت

 لاتسیرک .دوش یم داجیا یشوخرس ساسحا فرصم زا سپ هلصافالب
 یسنج لیم و یلدمه لیهست ،سفن هب دامتعا شیازفا یارب تم

.دوش یم هدافتسا
 ،بلق نابرض عیرست ،ندب یامد شیازفا ،یکیزیف حطس رد
 ،اهتشا رطخ شیازفا تسا نکمم .دراد دوجو نوخ راشف و سفنت

 هتشاد دوجو درد هب تیساسح مدع و یفرحرپ ،دیدش ندوب یبصع
.دشاب

 ینالوط .دنامب یقاب تعاس 24 زا شیب دناوت یم یتحار هب تارثا
 مک تسد ار نآ دیابن و تسا رطخ کی دوخ یدوخ هب تارثا ندوب

.دنک یم دراو سرتسا ندب هب ندروخن و ندیباوخن :تفرگ
 و یرگشاخرپ اب هارمه یگتسخ ساسحا ،دش مامت هدام رثا هک یماگنه
.دیآ یم دوجو هب یشکدوخ یتح دراوم یخرب رد ،یدیئوناراپ یاه هرود

  یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 ،ندب یامد شیازفا ،ناهد یکشخ ،اه کف رد شنت  ناکما تدم  هاتوک رد
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 ،هدرتسگ شزرل ،نوخ راشف شیازفا ،بلق عیرست ،دیدش یبآ مک
.دراد دوجو یرگشاخرپ و یریذپ کیرحت

 هدام کی نیماتفماتم :تسا دایز رایسب تدمدنلب و تدم نایم تارطخ
.تسا دایتعا یارب ییالاب لیسناتپ اب ندب یارب هدنیاس رایسب
 تلاح و نوخ شدرگ تالکشم ،یباوخ یب ،یرارق یب یمئاد یاه تلاح

 رتدب ،(”عیرس یاه شوج“) تسوپ باهتلا ،نزو شهاک ،دیئوناراپ یاه
 .دراد دوجو هدعم یگتفرگ و درد ،اه هیر و اه هیلک بیسآ ،اه نادند ندش

.یگدعاق هخرچ عطق ای مظنم نداد تسد زا ،نانز رد
 رگا ،دناسر یم بیسآ ینیب یطاخم یاهاشغ هب ندرک رخرخ تروص رد
 رطخ دوش دود رگا ،دناسریم بیسآ هدعم یطاخم یاشغ هب دوش هدیعلب

.دهد یم شیازفا ار هیر ناطرس هب التبا
 یزغم تارییغت ثعاب نیماتفمآ تم فرصم هک تسا نیا رب داقتعا

.دوش یم یزغم تشگرب لباقریغ بیسآ ای

نیماتفماتم
 هاتوک حیضوت

 یبصع یاه هدنهد لاقتنا زا هتسد نیدنچ نامزمه یزاسدازآ نیماتفمآ تم
 سفن هب دامتعا ،درکلمع دیدش شیازفا ثعاب و دنک یم کیرحت ار

 نیماتفماتم هک یدرف .دوش یم راهم مدع و یشوخرس تلاح داجیا و
 یبصع ،درد هب تیساسح مدع ،رطخ لمحت تسا نکمم دنک یم فرصم

 زا ناوت یم تاقوا یهاگ .دهد شیازفا زین ار یفرحرپ و دیدش ندوب
.درک هدافتسا زین یسنج لیم شیازفا یارب وراد نیا

Effetti تارثا
 یبصع یاه هدنهد لاقتنا زا هتسد نیدنچ نامزمه یزاسدازآ نیماتفمآ تم

 سفن هب دامتعا ،درکلمع دیدش شیازفا ثعاب و دنک یم کیرحت ار
 نیماتفماتم هک یدرف .دوش یم راهم مدع و یشوخرس تلاح داجیا و

 ،رطخ لمحت تسا نکمم دنک یم فرصم
 ندوب یبصع ،درد هب تیساسح مدع

 .دهد شیازفا زین ار یفرحرپ و دیدش
 یارب وراد نیا زا ناوت یم تاقوا یهاگ

 هدافتسا زین یسنج لیم شیازفا
.درک

 ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 Rischi legati all’assunzione ed یبناج

effetti collaterali
 مئالع زا یخرب دناوت یم نیماتفمآ تم

 یکشخ ،کف شنت دننام تدم هاتوک
 عیرست ،ندب یامد شیازفا ،ناهد

 نوخ راشف و بلق نابرض ،سفنت
 کیرحت ،هدرتسگ شزرل نینچمه و
 .دنک داجیا ار یرگشاخرپ و یریذپ

 ساسحا ،یگنسرگ کرحم شهاک ثعاب
 باوخ هب زاین شهاک نینچمه و یگتسخ

.دوش یم
 رظن زا هک تسا یا هدام نیماتفمآ تم

 دنک یم هدوسرف ار ندب یحور و یمسج
 .دراد دایتعا یارب ییالاب لیسناتپ و
 ضراوع دناوت یم تدم ینالوط هدافتسا

 نادند لاوز دننام یکیزیف یبناج
 یگتفرگ و درد ،اه هیر و اه هیلک ،اه

 یب و تسوپ باهتلا ،نزو شهاک ،هدعم
 داجیا نانز رد یگدعاق یاه هفقو/یمظن
 یم نینچمه تدم ینالوط هدافتسا .دنک
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 دننام یبولطمان یناور ضراوع دناوت
 تلاح و یرگشاخرپ ،یگدرسفا مئالع
 دناوت یم هک دنک داجیا دیئوناراپ یاه

 ”نیماتفمآ یشیرپ ناور“ هب رجنم
.دوش

 یکیزیف شنکاو و زود هب هتسب
 یزغم هتکس و یزغم یزیرنوخ ،ینهذ
 بیسآ و نآ بقاعتم جلف اب دناوت یم

 .دهد خر زغم تشگرب لباقریغ

MDMA یزاتسکا و 
 

 هاتوک حیضوت
MDMA و ECSTASY تاقتشم 

.دنتسه نیماتفمآ یعونصم
MDMA هب و تسا لاتسیرک لکش هب 
 رد اه لاتسیرک ندرک لح اب یلک روط
 قاشنتسا تردن هب .دوش یم فرصم بآ

.دوش یم
 ای ردوپ ،صرق لکش هب یزاتسکا

 یزاتسکا لاعف هدام و تسا لاتسیرک
.تسا MDMA هشیمه

Effetti تارثا
MDMA ار هافر و یکبس ساسحا 

 اب امش دوش یم ثعاب ،دنک یم کیرحت
 مدرم اب طابترا و تیمیمص ،نارگید

 ،یکیدزن و یکیزیف سامت لابند هب ام .دینک ساسحا رتشیب
 ،دنک یم رییغت یرادینش و یرادید کاردا .میتسه یسنج یتح
 ًالومعم لیلد نیمه هب و دوش یم کرد یرتشیب تدش اب یقیسوم

MDMA دوش یم هدافتسا و هتخورف اه پولک رد یزاتسکا و.
 و یگنسرگ یاه کرحم ،دنوش یم داشگ اه کمدرم ،یکیزیف حطس رد

 یم شیازفا ار نوخ راشف و ندب یامد ،هجوت ،دنهد یم شهاک ار یگنشت
.دنهد

 یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 ،کف یسح یب و ضابقنا :زا دنترابع تدم هاتوک یبناج ضراوع

 ،مظنمان سفنت ،دیدش دردرس ،غارفتسا ،عوهت تلاح ،تالضع شزرل
.کیناپ تالمح و بارطضا ،دید یرات

 هب ،لاح نیا اب .دراد دوجو یگدزامرگ رطخ ،ندب یامد شیازفا لیلد هب
.تفر یبآ مک تلاح هب ناوت یم ،یگنشت کرحم شهاک لیلد

 تسا نکمم مهوت و تالضع یگتفرگ ،دح زا شیب فرصم تروص رد
 ثعاب دناوت یم تردن هب زین یزاتسکا ای MDMA فرصم .دهد خر

 نودب و موادم هدافتسا تروص رد هشیمه .دوش جنشت و مسآ تالمح
.تشاد دهاوخ دوجو یرکف تیفرظ تقوم شهاک صیخشت ناکما ،ثکم

 اه هیلک و دبک ،بلق رب یزاتسکا ای MDMA فرصم ،تدمزارد رد
.دنک یم دراو راشف

 ای دبک یرامیب ،الاب نوخ راشف ،یبلق یرامیب زا هک یدارفا
 دنرب یم جنر نوخ شدرگ تالکشم ای دیئوریت یراکرپ ،یویلک

.دننک فرصم یزاتسکا ای MDMA دیابن

:Uso sicuro نمیا هدافتسا
 تامادقا یخرب تیاعر ،یزاتسکا ای MDMA زا نمیا هدافتسا یارب

:تسا مهم یطایتحا
 فرصم یلاخ هدعم اب یتح اما ،دینکن فرصم اذغ زا دعب هلصافالب -
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.دیروخب کبس یزیچ ،فرصم زا لبق تعاس دنچ :دینکن
 ،لیلد نیمه هب .دوش یم ندب یبآ مک هب رجنم ندب یامد شیازفا -

 ،دیتسه ندیصقر لاح رد رگا هک دیشاب هتشاد دای هب تسا یرورض
.دینک تحارتسا زاب یاضف رد راب نیدنچ و دیشونب ناوارف بآ

 تسا نکمم رازاب رد دوجوم یزاتسکا و MDMA هکنیا هب هجوت اب -
 زود فصن طقف دوش یم هیصوت ،دشاب هدنهد شرب تالوصحم یواح

.دوش یسررب نآ تارثا ات دینک ربص تعاس دنچ و دوش فرصم
- MDMA نیاربانب .دینکن فرصم موادم روط هب ار یزاتسکا ای 

 تحارتسا یدعب تبون و فرصم رابکی نیب هتفه 6 ات 4 تسا مزال
.دینک

GHB (تاریتوب یسکوردیه اماگ) 

 هاتوک حیضوت
 ندب رد هک تسا یعیبط ءزج کی (GHB) تاریتوب یسکوردیه اماگ
 نینچمه .دنک یم کمک یرادیب و باوخ تلاح میظنت هب و دراد دوجو ام
 :دوش یم هدافتسا فعاضم درکلمع اب یکشزپ رد هک تسا یلوکلوم

.شخب مارآ و یشوخرس
 یمک معط اب و ظیلغ ،وب یب و گنر یب یعیام تروص هب هدام نیا

.دیآ یم رد دیفس ردوپ تروص هب تردن هب و روش
 زگره .تسا هدش لح یرگید عیام رد GHB هک تسا نیا رب ضرف
 اریز درک طولخم لکلا اب ار نآ دیابن زگره و دوش قیرزت دیابن

.دوش یم گرم ثعاب هدام ود نیا شنکمهرب

تارثا
 ثعاب وراد نیا فرصم .دراد یگتسب یدرف لماوع و زود هب تارثا

 شهاک نینچمه و یشوخرس اب هارمه دیدش شمارآ و شمارآ تلاح داجیا
 زا دنترابع دح زا شیب فرصم مئالع .دوش یم یسنج یاه یرادزاب

 جاجوعا ،ضقانتم ای بیرغ و بیجع یاهراتفر ،غارفتسا ،ندرک شغ
.طابترا یرارقرب رد لکشم ،تروص

GHB اریز ،تسا دوخ ”یسنج رادفرط“ تیصاخ نویدم ار دوخ ترهش 
 ،یگدنرادزاب لماش نآ تارثا

 تیساسح و نادرم رد ظوعن تیفرظ و یسمل تیساسح شیازفا
.تسا مساگرا نامز رد رتشیب

  یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 هب دناوت یم هک دوش یشوهیب تلاح ثعاب دناوت یم GHB یالاب زود

 تیلاعف اب هارمه زوتامک باوخ) زوکران ،دیدش یگدولآ باوخ نآ لابند
 و غارفتسا ،جنشت ،(دشکب لوط تعاس 24 ات دناوت یم هک ییایور

.گرم ات .دشاب دیدش دراوم رد و امک ات ،یسفنت یگدرسفا
GHB یگتسباو .دوش یسنج ای / و یناور دایتعا ثعاب دناوت یم 

 4 ات 2 ره الثم) دوش فرصم مظنم روط هب هک دوش یم داجیا ینامز
 دناوت یم نآ عطق زا یشان تارثا و (یلاوتم زور دنچ یارب تعاس
 ،جازم یهاتوک ،قیرعت ،شزرل ،بارطضا ،یباوخ یب ،مهوت لماش

 ،اه ناوختسا و تالضع رد درد ، .دشاب یتفس و یا هدند نیب یاهدرد
.یحور تلاسک و ییاسران ،یجراخ یاه کرحم هب تیساسح

نمیا هدافتسا
GHB اب ار هدام نیا تسا رتهب .دوش یم فرصم یرگید عیام اب هارمه 

 ار زود ،دنک یمن رثا زونه GHB رگا یتح .دینک فرصم طایتحا
 یم یتحار هب کچوک یاه ندوزفا :دشاب مک دیاب زود .دیهدن شیازفا

.دوش دح زا شیب فرصم ثعاب دناوت
 دنرب یم جنر یویلک و یبلق یاه یتحاران ،عرص زا هک یدارفا
 تراظن تحت دیاب GHB عطق .دننک فرصم GHB دیابن زگره
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 .دوش ماجنا یکشزپ

 نیماتک 

 هاتوک حیضوت
 نالک هداوناخ زا یشخب هک تسا یعونصم ردخم هدام کی نیماتک

.تسا اه نادرگناور و اه هدننک هیزجت
.دشاب دیفس یلاتسیرک ردوپ کی لکش هب دناوت یم
.درک قیرزت ای  قاشنتسا ،دیعلب ناوت یم ار نیماتک

تارثا
 ،فارطا طیحم یئزج لالحنا دننام یا هیزجت تارثا دناوت یم نیماتک

 یم زین نامز و ناکم کرد .دنک داجیا یکیزیف تاساسحا و راکفا
 رد .دشاب هتشاد ار ”زاورپ“ روصت هک یدح ات ،دنک رییغت دناوت

 طیحم اب یرادنپ تاذمه و ندب ندش ادج ساسحا دیناوت یم ،الاب یاهزود
 .دینک ساسحا ار فارطا

 یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 شهاک ،تالضع گنهامهان تاکرح ،یگنهامه مدع ثعاب دناوت یم نیماتک

 شیازفا ،ییاهتشا یب ،غارفتسا ،عوهت تلاح ،هجیگرس ،کرحت
.دوش نوخ راشف و بلق نابرض

 نکمم درد هب تیساسح مدع و جلف ،تالضع یتفس ،الاب یاهزود رد
 و عرص جنشت هب رجنم دناوت یم رتالاب یاهزود رد .دهد خر تسا

.دوش امک هب ندیسر
.دوش داجیا دناوت یم دایتعا ،مظنم هدافتسا اب

 یبناج ضراوع هب رجنم دناوت یم نیماتک زا تدم ینالوط هدافتسا
 یناور ًاتدمع مئالع و دایتعا هب رجنم دناوت یم نیماتک .دوش یدج

 صقن ،دیدش کاردا ،یگدرسفا و بارطضا دیدش یاه تلاح دننام
.دوش یشکدوخ هزیرغ و یریگدای و هظفاح

 نمیا هدافتسا
.تسین یحیرفت یوراد کی نیماتک

.دینکن فرصم رپ هدعم اب و دینک فرصم تقد اب
.دیهد صاصتخا هبرجت نیا ددجم راک و یبایزاب یارب یفاک نامز هب
 دناوت یم الاب یاهزود رد و دنک یم لتخم ار یتکرح یاه تراهم نیماتک

 زارد ای نتسشن یارب ییاج نیاربانب ،دوش شغ و نداتفا ثعاب
.دینک ادیپ ندیشک

 هکنیا نودب تسا نکمم و تسا یوق هدننک سح یب کی نیماتک
.دینزب بیسآ دوخ هب دیوش هجوتم

  نیئوره

 هاتوک حیضوت
.دوش یم زتنس کایرت زا هک تسا یا هدام نیئوره

 نیئوره) یا هوهق ای (دیفس نیئوره) دیفس ردوپ لکش هب نیئوره
 اما ،دوش یم فرصم یقیرزت تروص هب ًالومعم نیئوره .تسا (هیاپ

.درک دود ای درک رخرخ ار نآ ناوت یم
 ار لصاح بیکرت ،دوش فرصم نیئاکوک اب هارمه هک یماگنه

.دنمان یم ”لابدیپسا“
 دنیآرف راهچ لماش و تسا رازاب رد دوجوم نیرت صلاخ دیفس نیئوره

.تسا هیفصت
 زا رت صلاخ ،دوش یم هدیمان یا هوهق رکش نینچمه هیاپ نیئوره

.تسا هیفصت دنیآرف هس لماش و تسا دیفس نیئوره
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 :تارثا
 .تسا یروف ًابیرقت نآ تارثا ،دوش قیرزت ای دود قاشنتسا هچ

.دنراد یراگدنام تعاس 5 ات 2 زا هدام تیفیک و زود هب هتسب
 ار بارطضا ،دنک یم مارآ .تسا ”downer“ هورگ هب قلعتم نیئوره

 تاساسحا ،هیلوا یشوخرس تلاح کی لابند هب و درب یم نیب زا
.دنک یم داجیا هافر زا یدنمتردق

  یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 ینعم هب صلاخ نیئوره زا تدم ینالوط هدافتسا ،جیار رظن فالخرب

 ،لاح نیا اب .دراد یمک یکیزیف بقاوع و تسین کیناگرا تیمس
 فرصم .تسا نکممریغ ینوناقریغ رازاب رد صلاخ نیئوره دیرخ

 بقاوع و دنراد یسرتسد فلتخم یاه شرب نیئوره هب طقف ناگدننک
 ،لوصحم یاه یصلاخان زا یشان دناوت یم نآ تدم ینالوط یکیزیف

.دشاب (لیناتنف) یبلقت داوم و شرب داوم
 ثعاب تردن هب نیئوره ندرک رخرخ ای قاشنتسا ،ندیشک راگیس

 و اه هیر ،یسفنت هاگتسد یارب یرگید تارطخ اما ،دوش یم تنوفع
.دنیبب بیسآ دناوت یم هک دراد ینیب یطاخم یاهاشغ

 ثعاب دناوت یم و دراد ییالاب رایسب دایتعا لیسناتپ نیئوره
.دوش یناور و یمسج دایتعا

 و درد ،لاهسا ،قیرعت ،شزرل قیرط زا زیچ ره زا لبق کرت نارحب
 یم رهاظ یناشیرپ و یرارق یب ،یباوخ یب دننام ینت ناور مئالع

.دوش
 دح زا شیب فرصم رطخ ،ییادز مس زا سپ لمحت هناتسآ شهاک اب

.دبای یم شیازفا
 C و B تیتاپه ،HIV یاه تنوفع اب بلغا نیئوره زا هدافتسا

 ماگنه رد یتشادهب بسانمان طیارش لیلد هب ًاساسا هک تسا طبترم
.دوش یم داجیا بسانمان هیذغت ،اشحف ،گنرس ضیوعت ،قیرزت

: نمیا هدافتسا
 یفرصم شور نیئوره ندرک قاشنتسا

 فرصم هچرگا ،دراد یرتمک رطخ هک تسا
.درک در ناوت یمن ار نآ دح زا شیب

 یارب یفرصم رازبا ندرک لیرتسا
 راتفر نیا :تسا مهم رایسب بیسآ شهاک
 گر هب بیسآ و تنوفع هب التبا لامتحا

.دهد یم شهاک ار اه
 دروم نیئوره صولخ و زود هب دیاب
 هچ ره ،عقاو رد .دوش هجوت هدافتسا

 الاب تروص رد ،دشاب رت صلاخ هدام
 نآ دح زا شیب فرصم لامتحا ،زود ندوب

.دوش یم رتشیب
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 زا تسردان هدافتسا ای هدافتسا ءوس
اه وراد

 حالصا ای حالصا ،یبایزاب روظنم هب ًالومعم هک دنتسه یداوم اهوراد
 دیاب اهنآ .دنوش یم هدافتسا یناور ای یکیژولویزیف یاهدرکلمع

 هدافتسا ای هدافتسا ءوس ،لاح نیا اب .دنوش فرصم یکشزپ فده اب
 زا ریغ یوراد زا هدافتسا یانعم هب هک دراد دوجو زین اهوراد زا تسردان

.تسا هخسن
 داوم زا هک یدارفا رد ردخم داوم زا تسردان ای تسردان هدافتسا

 نیا و دنک یم ادیپ یا هژیو تیمها دننک یم هدافتسا زین نادرگناور
 ات یتمالس یارب یدایز تارطخ دناوت یم هک تسا داوم فرصمءوس دوخ

 ریاس اب بیکرت رد هدافتسا ماگنه رد دح زا شیب فرصم لیهست
.دشاب هتشاد نادرگناور داوم

 اب ام ،تسردان ای تسردان هدافتسا زا یشخب ناونع هب
 و (ردخم یاهوراد) اه نکسم ،(نادرگناور یاهوراد) اه نیپزایدوزنب

.تشاد میهاوخ راکورس (نیزگیاج یاهوراد) نوداتم
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 (یناور یاهوراد) اه نیپزایدوزنب

هاتوک حیضوت
 تیلاعف رب دنناوت یم هک دنتسه اهوراد زا یهورگ نادرگناور یاهوراد

.دنراذگب ریثأت ینهذ
 یکشزپناور و یبصع یاه یرامیب عاونا نامرد رد یکشزپناور رد
 یم هدافتسا یشیرپ ناور ،یباوخ یب ،بارطضا ،یگدرسفا دننام

.دوش زیوجت صصختم کشزپ طسوت دیاب صیخشت زا سپ و دوش
 لاعف هدام نامه زا هک دنتسه ینادرگناور یاهوراد اه نیپزایدوزنب

 حطس هک دنتسه بارطضا دض یاهوراد اهنآ .ماپزاید :دنا هدش لیکشت
 باوخ یاقلا یارب صاخ روط هب اهنآ زا یخرب .دنهد یم شهاک ار بارطضا

.دنوش یم هدافتسا
 ،Tavor، Xanax، Lexotan، Valium :زا دنترابع اه نیپزایدوزنب

Ansiolin، Control، En، Rivotril، Lorans، Diazepam، Alprazolam و 
Lorazepam.

دنتسه هرطق ای صرق لکش هب اهنآ

:تارثا:
 مارآ رثا یاراد اهنآ :دنتسه ”اهرناد“ هورگ هب قلعتم اه نیپزایدوزنب

.دنتسه تالضع هدننک لش و روآ باوخ ،شخب

:یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 اب ندرک طولخم و دنوش فرصم هخسن اب دیاب طقف ییاهوراد نینچ

 دناوت یم (اهوراد ریاس ،نیماتک ،نیئوره ،GHB ،لکلا) داوم ریاس
.دشاب کانرطخ رایسب

 تروص رد .دوش یم دایتعا ثعاب اه نیپزایدوزنب زا هدافتسا ءوس

 یارب دوش یم هیصوت ،اه نیپزایدوزنب تدم ینالوط فرصم
 دیریگب سامت کشزپ اب ،عرص یلامتحا یاه جنشت زا یریگولج

.دنک یزیر همانرب ار اهزود هدش لرتنک سایقم ات

:نمیا هدافتسا 
 هک یشور و رادقم هب و هخسن اب دیاب طقف ار اه نیپزایدوزنب

.درک فرصم تسا هدرک نییعت جلاعم کشزپ

   درد دض :ینویفا یاهوراد

هاتوک حیضوت
 (اه نکسم) درد نامرد یارب اهوراد هتسد نیرتمهم یدیئویپا یاهوراد

.دنوش زیوجت کشزپ طسوت دیاب و دنتسه
 یم دیلوت بسچ ای یقیرزت تاعیام ،هرطق ،صرق تروص هب اهنآ

.دنوش
 دودح هک تسا یعونصم ردخم درد دض کی (لیناتنف ای) لیناتنف

 رتشیب ربارب 50 نیاربانب و) تسا نیفروم زا رت یوق ربارب 100
.(نیئوره زا

 هک یتلع نامرد نودب ار درد :تسا نکسم کی لامارتنک ای لودامارت
 زغم رد نومروه ود حطس رییغت اب .دهد یم شهاک دوش یم نآ داجیا ثعاب

.دنک یم لمع

:تارثا
.دنریگ یم رارق ”رناد“ هورگ رد یدیئویپا یاهوراد

.دوش دایتعا ثعاب دناوت یم لودامارت فرصم
 ثعاب دناوت یم درد هدنهد نیکست تارثا رب هوالع لیناتنف
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 یهاگ .دراد شخب مارآ  تارثا .دوش بارطضا شهاک و شمارآ ،یشوخرس
 یدعاصت روط هب نآ فرصم و دوش یم هدافتسا نیئوره شرب رد تاقوا

.دهد یم شیازفا ار دح زا شیب فرصم رطخ

:یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 زا یفلتخم یکیزیف یفنم یاه شنکاو ثعاب دناوت یم نآ فرصم

 یدنک نینچمه و تسوبی ،ناهد یکشخ ،قیرعت ،عوهت تلاح هلمج
.دوش یگدولآ باوخ و سفنت

 دایتعا هب رجنم دنناوت یم اهوراد نیا ،تدم ینالوط فرصم تروص رد
.دنوش یگتسباو و (وراد هب لمحت)

 رطخ ،اه نواد ریاس اب بیکرت رد ای دح زا شیب فرصم تروص رد
.تسا رتشیب زودروا هوقلاب

:نمیا هدافتسا
 هک یشور و رادقم هب و کشزپ زیوجت اب دیاب طقف اهوراد نیا

.دوش فرصم هدرک نییعت کشزپ
 هدافتسا نادرگناور داوم ریاس اب بیکرت رد دیابن ردخم یاهوراد

.دنوش

   نوداتم :نیزگیاج یاهوراد (

هاتوک حیضوت 
.تسا روآدایتعا نیزگیاج یوراد کی نوداتم

 درد هب یبصع متسیس و زغم شنکاو لیدعت اب .تسا ردخم هدام کی
 صرق ،علب لباق یاه صرق تروص هب ناوت یم ار نوداتم .دنک یم لمع

.درک فرصم ظیلغ یاه لولحم و اه لولحم ،لولحم یاه

:تارثا
 مئالع عورش زا یریگولج اب ،ینویفا داوم هب دایتعا روضح رد
 رثا نیا یارب و دنک یم داجیا ردخم داوم هب هیبش یتارثا ،کرت

 ناونع هب و نیئوره زا ییادز مس یارب دایتعا کرت زکرم طسوت
.دوش یم هدافتسا فرصم ءوس دوع زا یریگولج یارب ییوراد

:یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 ًاتدمع ،دوش کانرطخ و یدج یسفنت تالالتخا ثعاب دناوت یم نوداتم

.دبای شیازفا نآ زود هک نامز ره و نامرد لوا تعاس 72 لوط رد
 راک و یگدننار ییاناوت و دوش یگدولآ باوخ ثعاب دناوت یم نوداتم

.دنک لتخم ار کانرطخ تالآ نیشام اب

:نمیا هدافتسا
 ،دوش فقوتم لقتسم و یناهگان روط هب دیابن زگره نوداتم فرصم

 یتامدخ اهنت) دایتعا کرت سیورس کشزپ تراظن تحت طقف هکلب
 یجیردت شهاک اب هک تسا نآ عیزوت و زیوجت ،زیوجت هب زاجم هک

.دوش فقوتم (دوش یم ماجنا یفرصم زود

 دیدج نادرگناور داوم :.
  

هاتوک حیضوت
 هب یارب صاخ روط هب هک دنتسه یداوم (N.P.S) دیدج نادرگناور داوم

 و یراتخاس رظن زا .دنوش یم زتنس دیدج یاه لوکلوم ندروآ تسد
 تسیل رد اما دنتسه ینوناقریغ یاهوراد هب هیبش رایسب ییوراد
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.دنرادن رارق ردخم داوم
 هتخورف ینوناقریغ یاهوراد یارب ینوناق نیزگیاج ناونع هب اهنآ

-یزاتسکا ،شیشح) دننک یم دیلقت ار اهنآ تارثا هک دنوش یم
 یاه شور هب دنناوت یم و (از مهوت داوم ای نیئاکوک ،نیماتفمآ

 اه صرق ای اه لاتسیرک ،یهایگ یاه طولخم ،اهردوپ دننام یفلتخم
.دنوش هضرع

 یلاح رد ار اه صرق ،دنوش یم هدیعلب ای دننک یم قاشنتسا ار اهردوپ
.دننکیم هدافتسا وکابنت اب هارمه یهاگ ،دننک یم دود اه طولخم هک

 یاه نویتاک ،اه نیمآ لیتا نف زا دنترابع N.P.S یاه هنومن زا یخرب
.ینویفا داوم و یعونصم یاهدیئونیباناک ،یعونصم

:تارثا
 متسیس کرحم ناونع هب مه اه نیمآ لیتا نف :اه نیمآ لیتا نف -

.دننک یم لمع از مهوت ناونع هب مه و یزکرم یبصع
 رظن زا یعونصم یاه نویتاک :یعونصم یاه نونیتاک -

 رد دوجوم نادرگناور لوکلوم کی ،دنتسه نونیتاک هباشم یراتخاس
 هک یروط هب ،دننک یم دیلقت ار نیئاکوک تارثا داوم نیا .تاخ هایگ
 تردق ساسحا تسا نکمم ،دنک یداش ساسحا تسا نکمم هدننک فرصم
 دناوتب رتمک و دسرب رظن هب فرحرپ ،هتفشآ ،دشاب هتشاد قلطم

.دنک کرد ار رطخ
 شوهیب و اه نکسم زا یا هداوناخ اهدیئویپا :ینویفا داوم -

 ساسحا دنناوتیم ،فرصم زا سپ هک دنتسه یعونصم یاه هدننک
.دننک داجیا ار شمارآ و یبوخ

:یبناج ضراوع و فرصم هب طوبرم تارطخ
 لماش اه نیمآ لیتا نف هتساوخان مئالع :اه نیمآ لیتا نف -
 نوخ راشف ،یدراک یکات ،ندب درد ،هجیگرس ،غارفتسا ،عوهت ،مهوت

.تسا یبلق تسیا ،دیدش دراوم رد و الاب

 یعونصم یاه نویتاک یبناج ضراوع :یعونصم یاه نویتاک -
 تارییغت و ،جنشت ،الاب نوخ راشف ،یدراک یکات لماش دناوت یم

 ،ایوناراپ ،کیناپ دیدش تالمح دننام یناور تیعضو رد دیدش
 و یشکدوخ هب مادقا ،ینزدوخ دننام) زیمآ تنوشخ راتفر و ،تامهوت

. .دشاب (ماع لتق راتفر
 ناوت یم یبناج ضراوع نیرت عیاش هلمج زا :ینویفا داوم -

 ،یجیگ ساسحا ،دح زا شیب یگدولآ باوخ ،عوهت تلاح ،تسوبی هب
 هدام و درف هب هتسب مئالع هچرگا ،درک هراشا هجیگرس و یتابث یب

.تسا توافتم هدافتسا دروم صاخ
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disagio sociale e migranti irregolari. 

https://www.stophcv.it/

easy test, easy treatment
Epatite C




