
 

 
 

و  یدر مورد مشروبات الکل
 شما یتندرست

Persiska                                           
                                  



 

 ؟دنچه تأثیری روی تندرستی شما می گذار مشروبات الکلی

. دشوار است، بنوشید بی آنکه روی تندرستی تان تأثیر بگذاردبدانید چه مقدار مشروبات الکلی می توانید اینکه 

حساس بودن . هرچه بیشتر مشروبات الکلی بنوشید خطر اعتیاد به الکل یا مبتال شدن به بیماری بیشتر می شود

داروها و بیماری .  افراد در برابر مشروبات الکلی متفاوت است و زنان بطور کلی از مردان حساس تر هستند

مصرف زیاد مشروبات الکلی روی تندرستی جسمی و روحی . ز روی میزان حساس بودن تأثیر می گذارندها نی

 . افراد تأثیر می گذارد و می تواند به مشکالت اجتماعی ختم گردد

 ؟دنی روی تندرستی شما می گذاراتفاقچه  مشروبات الکلی

 چندین عالئم و بیماری وجود دارند که به مصرف زیاد

 :برای نمونه.  مشروبات الکلی بستگی دارند

 فشارخون باال ·

 تپش قلب و نامنظم شدن ضربان قلب ·

 ناباروری و عدم توانائی جنسی ·

 دشواری خواب و بدتر شدن کیفیت خواب ·

 نگرانی، کسلی و اضطراب ·

 کم شدن حافظه، سرگیجه و کاهش تعادل بدن ·

 تُرشا و سوزش گلو ·

 ناراحتی شکم و روده ·

 کبدی و سرطانیبیماری های  ·

 صدمات ناشی از حوادث ·

 مصرف مخاطره آمیز مشروباتی الکلی کدام است؟

گیالس "برای آنکه بتوان انواع مختلف نوشیدنی های الکلی را باهم مقایسه کرد اصطالح 

 :یک گیالس استاندارد برای نمونه معادل موارد زیر است. تعیین شده است" استاندارد

 

       

2. 2. 

 یک آبجو معمولی یک آبجو قوی یا سیدر  یک گیالس شراب  شراب قوی   مانند مشروب الکلی قوی، 
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در یک هفته و مقدار نوشیدن در هر مرتبه توصیه می شود به مقدار مصرف مشروبات الکی 

 . توجه داشته باشید

 امروزه در سوئد مصرف مشروبات الکلی اگر 

 گیالس استاندارد برای زنان 9از  ·

 گیالس استاندارد برای مردان بیشتر باشد، 24و  ·

 یا مقدار زیادی در برخی از دفعات، حداقل یک مرتبه در ماه،

 یک مرتبه برای زنان و  گیالس استاندارد یا بیشتر در 4 ·

 گیالس استاندارد یا بیشتر در یک مرتبه برای مردان، 1 ·

 .مضر محسوب می شود

در دوران بارداری بایستی از نوشیدن مشروبات الکلی خودداری کنید چون جنین نبایستی بی مورد 

 . در معرض خطرات قرار گیرد

مورد خطرات نوشیدن مشروبات الکلی  هنگام بیماری و مصرف دارو بایستی همیشه با دکتر خود در

 . مشورت کنید

راهنمایی برای افرادی که می خواهند مصرف خود را کم کنند یا عادات 

 نوشیدن مشروبات الکلی خود را تغییر دهند

از هر چهار نفر که دچار مصرف مخاطره آمیز مشروبات الکلی شده باشند سه نفر می توانند با 

 .مشروبات الکلی خود را تغییر دهندارادۀ خود عادات نوشیدن 

 . مقدار مصرف خود را در یک هفته یادداشت کنید ·

 به نکات مثبت و منفی مصرف کنونی خود و تأثیر آن بر تندرستی تان خوب فکر کنید ·

 در مورد قصد خود برای کمتر نوشیدن صریح باشید ·

 الکلی ارتباطی نداشته باشندبرای خود فعالیت ها و مشغولیت هایی پیدا کنید که با مشروبات  ·

 جای آبجو قوی، آبجوی معمولی را انتخاب کنیدبه کم الکل را انتخاب کنید، مثالً  نوشیدنی ·

 میان بدون الکل، مثالً آب باشد تصمیم بگیرید که نوشیدنی تان یک در ·

 روی شکم خالی یا برای رفع تشنگی مشروب الکلی ننوشید ·

 ن مشروبات الکلی خودداری کنیداز یک ساعت معینی به بعد از نوشید ·

از نوشیدن مشروبات الکلی در تنهایی یا برای رفع ناراحتی مانند کسلی و  ·

 مشکالت خواب رفتن، خودداری کنید

 تغییر عادات نوشیدن مشروبات الکلی آسانتر از آنست که بسیاری تصور می کنند
 .امکان در ادارات کمون و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد
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 چگونه می توانم راهنمایی و حمایت  دریافت کنم؟

شما را به دفتر راهنمایی محلی کمون یا واحد اعتیاد  می تواندکمون مرکز تلفن هریک از ادارات 

 وصل کند

 شما درمانگاه

www.vgregion.se 

 مرکز راهنمایی خدمات درمانی

www.1177.se 

 "Alkohollinjen" خط تلفنی الکل

 راهنمایی و مشاورۀ رایگان برای افرادی که در مورد 

 مصرف مشروبات الکلی خود یا فرد دیگری سوال دارند

 010-84 44 48: تلفن

 "Alkoholprofilen" تست اینترنتی الکل

میزان مصرف الکل خود را تست کنید 

www.alkoholprofilen.se  

 "Alkoholhjälpen" وبسایت

  در مورد عادات مصرف مشروبات الکلیاطالعات اینترنتی 

www.alkoholhjalpen.se  
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