اﺧﺗﻼل ﻣﺻرف اﻟﮑل:
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾن  DSM–IVو DSM–5
در ﻣﯽ  ،2013اﻧﺟﻣن رواﻧﭘزﺷﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﻧﺟﻣﯾن وﯾراﯾش ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و آﻣﺎری اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ) (DSM–5را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .اﮔرﭼﮫ
ھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﯾن  DSM–5و  DSM–IVﯾﻌﻧﯽ وﯾراﯾش ﻗﺑﻠﯽ وﺟود دارد ،ﭼﻧدﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣﮭم ﻧﯾز ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد:

ﺗﻐﯾﯾرات در اﺻطﻼﺣﺎت اﺧﺗﻼل
«
«

 DSM–IVدو اﺧﺗﻼل ﻣﺗﻣﺎﯾز ﯾﻌﻧﯽ ﺳوءﻣﺻرف اﻟﮑل و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﻟﮑل را ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑرای ھرﯾﮏ ﺷرح ﻣﯽدھد.
 DSM-5ھر دو اﺧﺗﻼل  DSM–IVﯾﻌﻧﯽ ﺳوءﻣﺻرف اﻟﮑل و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﻟﮑل را در ﯾﮏ اﺧﺗﻼل واﺣد ﺑﮫ ﻧﺎم اﺧﺗﻼل ﻣﺻرف اﻟﮑل ) (AUDادﻏﺎم
ﻣﯽﮐﻧد و طﺑﻘﮫﺑﻧدیھﺎی ﻓرﻋﯽ ﺧﻔﯾف ،ﻣﺗوﺳط و ﺷدﯾد را ﺑرای آن ﺑرﻣﯽﺷﻣرد.

ﺗﻐﯾﯾرات در آﺳﺗﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ
«
«

در  ،DSM–IVﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوءﻣﺻرف و واﺑﺳﺗﮕﯽ از ھم ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺑودﻧد :ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻌﯾﺎر "ﺳوءﻣﺻرف" را )ﻣوارد  1ﺗﺎ
 4ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد را ﺑﺑﯾﻧﯾد( در ﯾﮏ دوره  12ﻣﺎھﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺷﺧﯾص "ﺳوءﻣﺻرف" را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد .ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﻌﯾﺎر "واﺑﺳﺗﮕﯽ" را )ﺑﮫ
ﻣوارد  5ﺗﺎ  11ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( در ھﻣﺎن دوره  12ﻣﺎھﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺷﺧﯾص "واﺑﺳﺗﮕﯽ" را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑراﺳﺎس  ،DSM–5ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ھر دوره  12ﻣﺎھﮫ دو ﻣﻌﯾﺎر از ﻣﺟﻣوع  11ﻣﻌﯾﺎر را ﺑرآورده ﺳﺎزد ،ﺗﺷﺧﯾص  AUDرا درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد .ﺷدت
 - AUDﺧﻔﯾف ،ﻣﺗوﺳط ﯾﺎ ﺷدﯾد  -ﺑراﺳﺎس ﺗﻌداد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑرآورده ﺷده اﺳت.

ﺣذف ﻣﻌﯾﺎر
«

 DSM–5ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻘوﻗﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻼک ﺣذف ﻣﯽﮐﻧد.

اﻓزودن ﻣﻌﯾﺎر
«

 DSM–5وﻟﻊ ﻣﺻرف را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺷﺧﯾص  AUDاﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣﻌﯾﺎر در  DSM–IVﮔﻧﺟﺎﻧده ﻧﺷده اﺳت.

اﺻﻼح ﺑرﺧﯽ از ﺗوﺿﯾﺣﺎت
«

 DSM–5ﺑرﺧﯽ از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻌﯾﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻋﺑﺎرتھﺎﯾﯽ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷده اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻧد.

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ DSM
ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و آﻣﺎری اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ) (DSMدر اﺑﺗدا ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎت آﻣﺎری در ﻣورد اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﮭﯾﮫ
ﺷد .اوﻟﯾن ﺗﻼش ﺑرای ﺟﻣﻊآوری اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺳﻼﻣت روان در ﺳرﺷﻣﺎری ﺳﺎل  1840آﻏﺎز ﺷد .ﺗﺎ ﺳرﺷﻣﺎری ﺳﺎل  ،1880اداره ﺳرﺷﻣﺎری ھﻔت دﺳﺗﮫ
ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ را ﺗدوﯾن ﮐرده اﺳت .در ﺳﺎل  ،1917اداره ﺳرﺷﻣﺎری ﺷروع ﺑﮫ ﺟﻣﻊآوری آﻣﺎر ﻣﻧﺳﺟم از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎی رواﻧﯽ ﺳراﺳر ﮐﺷور ﮐرد.
طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ اﻧﺟﻣن رواﻧﭘزﺷﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و آﮐﺎدﻣﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾوﯾورک ﺑرای ﺗوﻟﯾد "ﻓﮭرﺳت ﻧﺎﻣﮕذاری رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﻠﯽ" ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎران
دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﭘزﺷﮑﯽ و ﻋﺻﺑﯽ ﺷدﯾد ﺑﺎ ھم ھﻣﮑﺎری ﮐردﻧد .ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ،ارﺗش و اداره ﮐﮭﻧﮫ ﺳرﺑﺎزان اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻧﺎﻣﮕذاری را ﮔﺳﺗرش
دادﻧد ﺗﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺷﺎھده ﺷده در ﮐﮭﻧﮫ ﺳرﺑﺎزان را ﻧﯾز در آن ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﻧد.

در ﺳﺎل  ،1952ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺟﻣن رواﻧﭘزﺷﮑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ درﺧﺻوص ﻓﮭرﺳت ﻧﺎﻣﮕذاری و آﻣﺎر ،وﯾراﯾش اول ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و آﻣﺎری :اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ

) (DSM–Iرا ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد DSM–I.ﺷﺎﻣل واژهﻧﺎﻣﮫای ﺑرای ﺗوﺻﯾف دﺳﺗﮫھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ راھﻧﻣﺎ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑود.
 ،DSM–IIﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ  DSM–Iﺑود در ﺳﺎل  1968ﻣﻧﺗﺷر ﺷد DSM–III .ﮐﮫ در ﺳﺎل  1980ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﭼﻧدﯾن ﻧوآوری داﺷت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ
ﺻرﯾﺢ ﺑرای اﻧواع اﺧﺗﻼﻻت را اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﮐﻧون ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص  DSMاﺳت .ﺑﺎزﻧﮕری  DSM–IIIدر ﺳﺎل  1987ﻣوﺳوم ﺑﮫ –DSM
 ،III–Rﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ را روﺷن ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣوﺟود در ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ را ﺑرطرف ﮐرد .ﺑﺎزﻧﮕری ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻋﻠﻣﯽ ،ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺳﺧﮫ
ﺑﻌدی ﯾﻌﻧﯽ  DSM–IVﮐﮫ در ﺳﺎل  1994ﻣﻧﺗﺷر ﺷد را ﺗﻘوﯾت ﮐرد DSM–IV–TR.ﮐﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﺑود ﮐﮫ در ﺳﺎل  2000ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در
ﻣورد ﺗﺷﺧﯾص اراﺋﮫ داد .از ﺳﺎل  1952ﺗﺎﮐﻧون ،ھدف ھر ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد  DSMﺑﮭﺑود ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘزﺷﮑﺎن در درک و ﺗﺷﺧﯾص طﯾف ﮔﺳﺗردهای از ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﺑوده اﺳت.

ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾن  DSM–IVو DSM–5
DSM–IV
در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﯾﺎ:
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ ﻧوﺷﯾدن  -ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع در اﺛر ﻧوﺷﯾدن  -اﻏﻠب در ﻣراﻗﺑت
از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑﺎﺷد؟ ﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ﺷده
ﺑﺎﺷد؟ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت در ﻣدرﺳﮫ؟

DSM–5
در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ آﯾﺎ:
1

ھر  1ﻣورد = ﺳوءﻣﺻرف اﻟﮑل

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻧﮕﺎم ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ روﺑﮫرو ﺷدهاﯾد ﮐﮫ
اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾبدﯾدﮔﯽﺗﺎن را اﻓزاﯾش داده ﺑﺎﺷد )ﻣﺎﻧﻧد راﻧﻧدﮔﯽ ،ﺷﻧﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن
آﻻت ،راه رﻓﺗن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطرﻧﺎک ﯾﺎ داﺷﺗن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻏﯾراﯾﻣن(؟

2

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر دﺳﺗﮕﯾر ﺷده ،در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭘﻠﯾس ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷده ،ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻘوﻗﯽ دﯾﮕری
روﺑرو ﺷدهاﯾد؟

3

**اﯾن ﻣوﺿوع در  DSM–5ﮔﻧﺟﺎﻧده ﻧﺷده اﺳت**

ﻣواﻗﻌﯽ ﭘﯾش آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ طوﻻﻧﯽﺗر از آﻧﭼﮫ ﻗﺻد
داﺷﺗﯾد ،اﻟﮑل ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد؟

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﺻرف اﻟﮑل را ﮐم ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف
ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردهاﯾد ،اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد؟

وﻗت زﯾﺎدی را ﺻرف ﻣﺻرف اﻟﮑل ﮐردهاﯾد؟ ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع
داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋوارض را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫاﯾد؟

آﻧﻘدر ﺷدﯾد اﻟﮑل ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﭼﯾز دﯾﮕری
ﻓﮑر ﮐﻧﯾد؟

ھر  3ﻣورد = واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﻟﮑل

ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن اداﻣﮫ دادﯾد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ
دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﻣﯽﺷد؟

4

ﻣﺟﺑور ﺷدﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل اﻟﮑل ﺑﻧوﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣورد ﻧظر ﺧود دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد؟
ﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﻌﻣول دﻓﻌﺎت ﻧوﺷﯾدن ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل
دارﻧد؟

5

ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ ﻧوﺷﯾدن  -ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع در اﺛر ﻧوﺷﯾدن  -اﻏﻠب
در ﻣراﻗﺑت از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑﺎﺷد؟ ﯾﺎ
ﺑﺎﻋث ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد؟ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت در ﻣدرﺳﮫ؟

ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺛرات اﻟﮑل از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،ﻋﻼﺋم ﺗرک دارﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷﮑل
ﺧواﺑﯾدن ،ﻟرزش ،ﺑﯽﻗراری ،ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ،ﺗﻌرﯾﻖ ،ﺗﭘش ﻗﻠب ﯾﺎ ﺗﺷﻧﺞ؟ ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
را ﺣس ﻣﯽﮐردﯾد ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط وﺟود ﻧداﺷت؟

6

ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن اداﻣﮫ دادﯾد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ
ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﻣﯽﺷد؟

ﻣواﻗﻌﯽ ﭘﯾش آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ طوﻻﻧﯽﺗر از آﻧﭼﮫ ﻗﺻد داﺷﺗﯾد ،اﻟﮑل ﻣﺻرف
ﮐﻧﯾد؟

7

ﺑرای ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﮭم ﯾﺎ
ﺟﺎﻟب ﺑودﻧد ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ ﻟذت ﻣﯽﺑردﯾد ،ﺻرفﻧظر ﮐردﯾد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ
را ﮐﺎھش دادﯾد؟

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﺻرف اﻟﮑل را ﮐم ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردهاﯾد،
اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد؟

8

وﻗت زﯾﺎدی را ﺻرف ﻣﺻرف اﻟﮑل ﮐردهاﯾد؟ ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﻋوارض را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫاﯾد؟

9

**اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ  DSM–5اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت**

ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻧﮕﺎم ﯾﺎ ﺑﻌد از ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎﯾﯽ
روﺑﮫرو ﺷدهاﯾد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل آﺳﯾبدﯾدﮔﯽﺗﺎن را اﻓزاﯾش داده ﺑﺎﺷد
)ﻣﺎﻧﻧد راﻧﻧدﮔﯽ ،ﺷﻧﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ،راه رﻓﺗن در ﯾﮏ
ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطرﻧﺎک ﯾﺎ داﺷﺗن راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻏﯾراﯾﻣن(؟

وﺟود ﺣداﻗل
 2ﻣورد از اﯾن
ﻋﻼﺋم ﯾﻌﻧﯽ اﺧﺗﻼل
ﻣﺻرف اﻟﮑل
).(AUD
ﺷدت  AUDﺑﮫ اﯾن
ﺻورت ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽﺷود:
ﺧﻔﯾف:
وﺟود  2ﺗﺎ 3
ﻋﻼﻣت
ﻣﺗوﺳط :وﺟود  4ﺗﺎ
 5ﻋﻼﻣت
ﺷدﯾد:
وﺟود  6ﻋﻼﻣت ﯾﺎ
ﺑﯾﺷﺗر

ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن اداﻣﮫ دادﯾد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس اﻓﺳردﮔﯽ ﯾﺎ
اﺿطراب در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐرد ﯾﺎ ﻣوﺟب ﺳﺎﯾر ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣت
ﻣﯽﺷد؟ ﯾﺎ ﺑﻌد از ﺑروز ﻓراﻣوش ﻣﻘطﻌﯽ؟

ﺑرای ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﮭم ﯾﺎ ﺟﺎﻟب ﺑودﻧد ﯾﺎ از آﻧﮭﺎ
ﻟذت ﻣﯽﺑردﯾد ،ﺻرفﻧظر ﮐردﯾد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھش دادﯾد؟

ﻣﺟﺑور ﺷدﯾد ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل اﻟﮑل ﺑﻧوﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣورد ﻧظر
ﺧود دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد؟ ﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻣﻌﻣول دﻓﻌﺎت
 10ﻧوﺷﯾدن ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل دارﻧد؟

ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن اداﻣﮫ دادﯾد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﺣﺳﺎس اﻓﺳردﮔﯽ ﯾﺎ اﺿطراب در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد
ﻣﯽﮐرد ﯾﺎ ﻣوﺟب ﺳﺎﯾر ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣت ﻣﯽﺷد؟ ﯾﺎ ﺑﻌد از ﺑروز ﻓراﻣوش ﻣﻘطﻌﯽ؟

ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺛرات اﻟﮑل از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،ﻋﻼﺋم ﺗرک
دارﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺷﮑل ﺧواﺑﯾدن ،ﻟرزش ،ﺑﯽﻗراری ،ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع،
ﺗﻌرﯾﻖ ،ﺗﭘش ﻗﻠب ﯾﺎ ﺗﺷﻧﺞ؟ ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﺣس ﻣﯽﮐردﯾد ﮐﮫ در
 11ﻣﺣﯾط وﺟود ﻧداﺷت؟
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