
 
 

          سەبارەت بە ئەلکهول و 
 Sorani  تەندروستی خۆت 



 

 چۆن کاریگەری لە تەندروستیت دەکات؟

لەوانەیە سەخت بێت بزانیت کە تۆ چەند بەرگەی خواردنەوەی ئەلکهول دەگریت بە بێ 

هەتا زیاتر بخۆیتەوە مەترسی زیاتر هەیە ەری نەرێنی لە تەندروستیت بکات. ئەوەی کاریگ

 ئاڵودەی ئەلکهول بیت یانیش دووچاری نەخۆشی بیت.

بەرامبەر بە ئەلکهول، بە شێوەیەکی گشتی ژن  ەجیاواز انمرۆڤەکان هەستەوەری

ت. ش کاریگەری لە هەستەوەرێتی بکالە پیاو. ڕەنگە دەرمان و نەخۆشی ەهەستەوەرتر

و دەروون هەردووکیان دادەنێت و  جەستەخواردنەوەی زۆری ئەلکهول کاریگەری لەسەر 

  ڕەنگە  مرۆڤ ڕووەو گرفتی گەورەی کۆمەاڵیەتی بەرێت.

 دروستی چی لێدێت؟تەن

و نەخۆشی لە ئارادایە کە ڕەنگە پەیوەندیان بە خواردنەوەی  ی ناساغیچەندین نیشانە

 زۆری ئەلکهولەوە هەبێت. بۆ نموونە:

 شاربەرزی خوێنوگ 

 دڵەکوتێ و لێدانی ناڕێکوپێکی دڵ 

 نەزۆکی و نەمانی ئارەزووی سێکس 

 یەتی نووستننەکەوتن و خراپتربوونی چۆنگرفتی خەولێ 

 پەژارەو ترس ،نیگەرانی، دڵتەنگی 

 گێژی و تێکچوونی هاوتایی لەشبیرچوونەوە ،  

 هەست بە ترشەڵۆکی گەدە و دڵەکزێ 

 گرفتی گەدە و ڕیخۆڵە 

 نەخۆشیەکانی جگەر و شێرپەنجە 

 هاتووچۆدا ڕووداویپێگەیشتن لە  زیان 

   

                                                     چی یە؟ ئەلکهول  انەیمەترسی پڕی بەکارهێنان

مرۆڤ چەمکی  ،بەراوردی جۆرەکانی خواردنەوەی ئەلکهول بکەین بتوانین بۆ ئەوەی

 :یەکسانە بە پەرداخی ستاندەربۆ نموونە پەرداخی ستاندەری داهێناوە. 

 
بیرەی مامناوەند                                       بیرەی قورس/سیدەر شەرابی قورس         پەرداخێک شەراب          مەی بۆ نموونە:       

                                         (50 cl)                  (33 cl)                   (12-15 cl)                 (8 cl                  ( (4 cl) ویسکی                   

 

 

 



 

بەسەر یەکەوە چەند ئەلکهول  انەهەفتتێکڕا ڕێنماییکردنەکە بۆ بایەخدانە بەوەی 

بۆ هەرجارێکی خواردنەوە ئەلکهولیانەی  وەقەبارەی ئەو خواردنە هەروەهادەخۆیتەوە 

 .دەیانخۆیتەوە چەندە

هەفتانە بگاتە لە قەڵەم دەدرێت گەر  رمەترسیدا ی ئەلکهول بەلە سویددا بەکارهێنان

 ئاستی: رووسە

 پەرداخی ستاندەر بۆ ژنان  9هەفتەی 

 پەرداخی ستاندەر بۆ پیاوان  14تەیهەف 

 دا، النی کەم مانگی جارێکجاریاخود قەبارەیەکی زیاتر لە هەندێ 

 4 جاردا بۆ ژنان  هەمان لە  یان زیاتر پەرداخی ستاندەر 

 5 پیاوانجاردا بۆ  لە هەمان زیاتر پەرداخی ستاندەر یان   

لە خۆڕایی بۆ ئەوەی  وازلێبهینیتلە حاڵەتی دووگیانیدا دەشێت بە هێجگاری ئەلکهول 

 دووچاری مەترسی  نەکەیت.  لەکەکۆرپە

دەشێت تۆ هەمیشە لەگەڵ دکتۆرەکەتدا ڕاوێژ  دادەرمانخواردنی لە حاڵەتی نەخۆشی و 

  . نوەپێش بهێنبۆت بکەیت دەربارەی ئەو مەترسیانەی کە ڕەنگە خواردنەوەی ئەلکهول 

 

 نەریتەانەی کە ڕادەی بەکارهێنانی ئەلکهول کەم دەکەنەوە یان کەس ڕینمایی بۆ ئەو

   ئەلکهولیەکانیان دەگۆڕن

وە  پڕمەترسیپەرەی سەندووە بۆ دۆخێکی  لە چوار کەس کە بەکارهێنانی ئەلکهولیانسی 

گۆڕن پاش ئەوەی بڕیار دەدەن بنەریتی خواردنەوەی خۆیان ۆیان دەگەنە ئەوەی خ

 گۆڕانکاری بکەن.

 لە میانەی هەفتەیەکدا چەند دەخۆیتەوە یاداشتیکە 

  چۆن کاریگەری  هەروەها بیر لە زیان و سوودەکانی بەکارهێنانی ئێستات بکەرەوە

 لە تەندروستیت دەکات. 

  ۆیتەوەخکەمتر ب بتوانیتکراوەبە بۆ ئەوەی 

 کۆمەڵە چاالکیەک بدۆزەرەوە کە پەیوەندیان بە ئەلکهولەوە نەبێت 

 کە ڕێژەی ئەلکهولەکەی نزمترە، بۆ نموونە بیرەی  ئەو خواردنەوانە هەڵبژێرە

 مامناوەند لە جیاتی بیرەی قورس

 بڕیار بدە جارە ناجارێک خواردنەوەی بێ ئەلکهول بخۆیتەوە بۆ نموونە ئاو 

 ەشکێنمە ێی پلەسەر سکی ناشتا ئەلکهول مەخۆرەوە یان تینوێتیت 

 پاش کاتێکی دیاریکراو چیدی ئەلکهول مەخۆرەوە 

 یان بۆ ئەوەی گرفتەکانتی پێ  لەوەی بە تەنها بخۆیتەوە گرەبەرێزخۆت دوورەوپ

 کەمکەیتەوە وەک دڵتەنگی وە گیروگرفتی بێخەوی

.                                   زۆر لەوە ئاسانترە کە زوربەی کەس بیری لێدەکاتەوە چۆن خوە ئەکهولیەکانی بگۆڕێت                               

.دەرفەتی پشتگیری و ئامۆژگاری لە شارەوانی و چاودێری لەشساغی و تەندروستی لە ئارادایە                             
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 ئامۆژگاری وەرگریتپشتگیری و لێرە دەتوانیت 
 یەکەی موعتادانی سەر بە  شارەوانیمەڵبەندی ئامۆژگاریکردنی ئەلکهولی ناوچەیی یان 

 و هی خۆی  دەستت دەکەوێت لە تەلەفۆنەوانەکانی شارەوانی هەر شارەوانیە

 

 vårdcentral بنکەی تەندروستی خۆت

www.vgregion.se 

 

 Sjukvårdsrådgivningenمەڵبەندی ئامۆژگاریپێدانی چاودێری تەندروستی 

www.1177.se 

 

 Alkohollinjenهێڵی ئەلکهول 

 ئامۆژگاریکردن بە خۆڕایی بۆ ئەو کەسانەی بیرلە خوە ئەلکهولیەکانی خۆیان یان کەسانی تر 

 دەکەنەوە 

 48 44 84-020ژمارەی تەلەفۆن: 

 

 Alkoholprofilenپڕۆفایلی ئەلکهول 

 بەکارهێنانی ئەلکهولت تاقیکەرەوە 

sewww.alkoholprofilen. 

 

 Alkoholhjälpenیارمەتیدانی ئەلکهول 

 زانیاری دەربارەی خوە ئەلکهولیەکانی مرۆڤ بە ئینتەرنێت

www.alkoholhjalpen.se 

 

September 2014. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. 
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