آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧطرھﺎی ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل
ﺟﺷن ﮔرﻓﺗن در ﻣﮭﻣﺎﻧﯽھﺎ ،ﺗﺷوﯾﻖ ﺗﯾم ورزﺷﯽ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ و ﻟذت ﺑردن از دورھﻣﯽ ﺑﻌد از ﮐﺎر ،روشھﺎی ﻣﺗداوﻟﯽ ﺑرای اﺳﺗراﺣت
ﮐردن ﯾﺎ ﺑودن در ﮐﻧﺎر دوﺳﺗﺎن اﺳت .ﺑرای ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ،اﯾن ﻣوﻗﻌﯾتھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻧوﺷﯾدن  -ﺣﺗﯽ زﯾﺎدهﻧوﺷﯽ ﯾﺎ ﻓوقاﻟﻌﺎده
زﯾﺎدهﻧوﺷﯽ ﺑﺎﺷد .و وﻗﺗﯽ ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﮔﺑﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧوﺷﯾدن ﺑﯾش از ﺣد و ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣﯽﺗواﻧد
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺣرﮐﺗﯽ ،ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ،ﮐﻧﺗرل
اﻣﯾﺎل و ﺳﺎﯾر ﻋﻣﻠﮑردھﺎ ﺷده و ﺧطر آﺳﯾب
را اﻓزاﯾش دھد .اداﻣﮫ ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ وﺟود
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی واﺿﺢ اﺧﺗﻼﻻت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد
اﻟﮑل ﺷود.

 1.5اوﻧس ﻣﺎﯾﻊ اﻟﮑل ﻣﻘطر
)ﺟﯾن ،رم ،ﺗﮑﯾﻼ ،ودﮐﺎ،
وﯾﺳﮑﯽ و…(

ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﭼﯾﺳت؟
 5اوﻧس ﻣﺎﯾﻊ ﺷراب
ﺳﻔره

 9-8اوﻧس ﻣﺎﯾﻊ
ﻟﯾﮑور ﻣﺎﻟت
)ﻧﺷﺎن داده ﺷده در
ﻟﯾوان  12اوﻧﺳﯽ(

 12اوﻧس ﻣﺎﯾﻊ آﺑﺟو
ﻣﻌﻣوﻟﯽ

ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺗد ﮐﮫ ﻣﯾزان اﻟﮑل در ﺟرﯾﺎن ﺧون
آﻧﻘدر زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﻣﻐز ﮐﮫ
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽ را ﮐﻧﺗرل
ﻣﯽﮐﻧﻧد  -ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﻔس ،ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و
ﮐﻧﺗرل دﻣﺎ  -ﺷروع ﺑﮫ از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن ﮐﻧﻧد.
ﻋﻼﺋم ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از ﺳردرﮔﻣﯽ ذھﻧﯽ ،ﻣﺷﮑل در ﺣﻔظ
ھوﺷﯾﺎری ،اﺳﺗﻔراغ ،ﺗﺷﻧﺞ ،ﻣﺷﮑل در
ﺗﻧﻔس ،ﮐﻧد ﺷدن ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ،ﺗﻌرﯾﻖ
ﭘوﺳت ،واﮐﻧشھﺎی ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻘدان رﻓﻠﮑس
زﺑﺎن ﮐوﭼﮏ )ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯽﺷود( و
دﻣﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺑدن .ﻣﺻرف ﺑﯾش از
ﺣد اﻟﮑل ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب داﺋﻣﯽ
ﻣﻐز ﯾﺎ ﻣرگ ﺷود.

ﺣدود  %40اﻟﮑل

ﺣدود  %12اﻟﮑل

ﺣدود  %7اﻟﮑل

ﺣدود  %5اﻟﮑل

ھرﯾﮏ از ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﮏ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد )ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ ﻣﻌﺎدل( ھﺳﺗﻧد .ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد در
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺣﺎوی  0.6اوﻧس ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ  14ﮔرم اﻟﮑل ﺧﺎﻟص اطﻼق ﻣﯽﺷود .درﺻد اﻟﮑل ﺧﺎﻟص ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر
ﺣﺳب ﺣﺟم )اﻟﮑل/ﺣﺟم( ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت ،در ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎاﯾنﮐﮫ داﻧﺳﺗن ﻣﻘﺎدﯾر ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرای
رﻋﺎﯾت رھﻧﻣودھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺳودﻣﻧد اﺳت ،اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺷﺎﻧﮕر اﻧدازه ﺳرو ﺳﻧﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﺷد؟
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ اﻟﮑل ﻣﺻرف ﮐﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﻗرار
ﮔﯾرد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫوﯾژه در ﻣورد اﻓرادی ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ زﯾﺎدهﻧوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻋﺑﺎرت
اﺳت از اﻟﮕوﯾﯽ از ﻧوﺷﯾدن ﮐﮫ ﻏﻠظت اﻟﮑل ﺧون ) (Blood Alcohol Concentration, BACرا ﺑﮫ
 0.08درﺻد ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽرﺳﺎﻧد *،اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣوﻻً ﭘس از ﻣﺻرف  4ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ زن ﯾﺎ 5
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣرد در ﺣدود  2ﺳﺎﻋت رخ ﻣﯽدھد؛ 1و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ ﺷدت ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف
ﻧوﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣﯾزان دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﺑراﺑر آﺳﺗﺎﻧﮫ زﯾﺎدهﻧوﺷﯽ ﺑرای زﻧﺎن و ﻣردان اﺳت2.
ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﺻرفﮐﻧﻧده اﻟﮑل ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣﻌرض ﻣﺻرف ﺑﯾشازﺣد اﻟﮑل ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن در ﺳن داﻧﺷﮕﺎه اﻏﻠب ﻣرﺗﮑب زﯾﺎدهﻧوﺷﯽ و ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ ﺷدت
زﯾﺎد ﻣﯽﺷوﻧد .ﻧوﺷﯾدن اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎد اﻟﮑل ﻣﯽﺗواﻧد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑدن ﺑرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﭘﺎﮐﺳﺎزی اﻟﮑل از ﺟرﯾﺎن
ﺧون را ﻣﺧﺗل ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺳرﯾﻊ  BACﻣﯽﺷود و ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﻐز و ﺳﺎﯾر
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺑدن را ﻣﺧﺗل ﻣﯽﮐﻧد.
* ﻏﻠظت اﻟﮑل ﺧون ) (BACﻣﻌﺎدل  0.08درﺻد ﻣﻌﺎدل  0.08ﮔرم در دﺳﯽﻟﯾﺗر ،ﯾﺎ  0.08ﮔرم در  100ﻣﯾﻠﯽﻟﯾﺗر
اﺳت.

ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﻧوﺷﯾدن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧﺗﻼل ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻓرد را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽاﻧدازد ،در اﻓراد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺳن،
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ اﻟﮑل )ﺗﺣﻣل( ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳرﻋت ﻧوﺷﯾدن ،داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻣﻘدار ﻏذای ﺧورده ﺷده ﻣﯽﺗواﻧد ﺟزو اﯾن ﻋواﻣل ﺑﺎﺷد.
ﻣﺻرف اﻟﮑل و ﻣﺻرف ﻣواد اﻓﯾوﻧﯽ ﯾﺎ آرامﺑﺧش ،ﻣﺎﻧﻧد داروھﺎی ﺧوابآور و ﺿداﺿطراب ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺧطر ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد را اﻓزاﯾش دھد.
ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﯾن داروھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از داروھﺎی ﮐﻣﮏﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺧواب ﻣﺎﻧﻧد زوﻟﭘﯾدم و ازوﭘﯾﮑﻠون و ﺑﻧزودﯾﺎزﭘﯾنھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﺎزﭘﺎم و آﻟﭘرازوﻻم.
ﺣﺗﯽ ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل در ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف آﻧﺗﯽھﯾﺳﺗﺎﻣﯾنھﺎی ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد .اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﮑل ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺳﮑنھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد

اﮐﺳﯽﮐدون و ﻣرﻓﯾن ﯾﺎ ﻣواد اﻓﯾوﻧﯽ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھروﺋﯾن ﻧﯾز ﺗرﮐﯾب ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت .اﯾن داروھﺎ ھﻣﺎﻧﻧد اﻟﮑل ،ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﻣﻐز را ﮐﻧﺗرل
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﻔس را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺻرف اﻟﮑل و ﺳﺎﯾر داروھﺎ ﺑﺎ ھم اﺛرات ھرﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ را
ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗوﺳط اﻟﮑل ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد ﻣﻧﺟر ﺷود.

ﺑﺎ اﻓزاﯾش  - BACﺧطرات ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻏﻠظت اﻟﮑل در ﺧون ) ،(BACاﺛر اﻟﮑل  -و ھﻣﭼﻧﯾن ﺧطر آﺳﯾب دﯾدن
اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺣﺗﯽ اﻓزاﯾش اﻧدک  BACﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺣرﮐﺗﯽ ،اﺣﺳﺎس ﺗﮭوع و از دﺳت رﻓﺗن ﻗدرت ﻗﺿﺎوت ﺷود .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺧطر آﺳﯾب دﯾدن ﻓرد در اﺛر ﺳﻘوط ﯾﺎ ﺗﺻﺎدف ﺑﺎ ﺧودرو ،ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و راﺑطﮫ
ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﺷده ﯾﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ را اﻓزاﯾش دھد .ﺑﺎ رﺳﯾدن  BACﺑﮫ ﺳطوح ﺑﺎﻻ،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧﺎﻣوﺷﯽ ذھن )ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺣﺎﻓظﮫ( ،از دﺳت دادن
ھوﺷﯾﺎری )ﺑﯾﮭوش ﺷدن( و ﻣرگ رخ دھد.
ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻗطﻊ ﻣﺻرف ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓزاﯾش
 BACاداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .اﻟﮑل در ﻣﻌده و روده ھﻣﭼﻧﺎن وارد ﺟرﯾﺎن ﺧون ﻣﯽﺷود و در
ﺳراﺳر ﺑدن ﮔردش ﻣﯽﮐﻧد.
ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ ﻓرد ﺑﯾﮭوش ﺑﺎ ﺧواﺑﯾدن ﺧوب ﻣﯽﺷود ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﺧطرات
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﺧﻔﮕﯽ در اﺛر اﺳﺗﻔراغ ﮐردن اﺳت .ﻣﯾزان ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎﻻی اﻟﮑل ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ از ارﺳﺎل ﺳﯾﮕﻧﺎلھﺎی ﻣﻐز ﺷود ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧودﮐﺎر ﺑدن
ﻣﺎﻧﻧد واﮐﻧش زﺑﺎن ﮐوﭼﮏ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﮔر واﮐﻧش زﺑﺎن ﮐوﭼﮏ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣرز ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﻟﮑل ﻧوﺷﯾده اﺳت ،در ﻣﻌرض ﺧطر اﺳﺗﻔراغ
ﮐردن و ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود اﮐﺳﯾژن )ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻔﮕﯽ( ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻓرد
زﻧده ﺑﻣﺎﻧد ،اﯾن ﻣﻘدار از ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب ﻣﻐزی
طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺷود.

ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل
« ﺳردرﮔﻣﯽ ذھﻧﯽ ،ﺑﮭت
« ﻣﺷﮑل در ھوﺷﯾﺎر ﻣﺎﻧدن ،ﯾﺎ ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ در
ﺑﯾدار ﺷدن از ﺧواب
« اﺳﺗﻔراغ
« ﺗﺷﻧﺞ
« ﺗﻧﻔس ﮐﻧد )ﮐﻣﺗر از  8ﺗﻧﻔس در دﻗﯾﻘﮫ(
« ﺗﻧﻔس ﻧﺎﻣﻧظم ) 10ﺛﺎﻧﯾﮫ ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾن دﻓﻌﺎت
ﺗﻧﻔس(
« ﮐﺎھش ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب
« ﺗﻌرﯾﻖ ﭘوﺳت
« واﮐﻧشھﺎی ﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻘدان رﻓﻠﮑس زﺑﺎن
ﮐوﭼﮏ )ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯽﺷود(
« دﻣﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺑدن ،آﺑﯽ ﺷدن رﻧﮓ ﭘوﺳت ﯾﺎ
رﻧﮓ ﭘرﯾدﮔﯽ

ﻋﻼﺋم ﺧطر را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و ﺳرﯾﻌﺎ ً اﻗدام ﮐﻧﯾد
ﻋﻼﺋم ﺧطر را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و اﮔر اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽدھﯾد ﻓرد دﭼﺎر ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﺷده اﺳت ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﺎ  911ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﻧﺗظر ﻧﻣﺎﻧﯾد ھﻣﮫ ﻋﻼﺋم در ﻓرد ظﺎھر ﺷود و ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮭوش ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻣﯾرد .ﻧﻘش ﭘزﺷﮏ را ﺑﺎزی ﻧﮑﻧﯾد -
دوش آب ﺳرد ،ﺧوردن ﻗﮭوه داغ و ﭘﯾﺎدهروی اﺛرات ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل را ﺧﻧﺛﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗواﻧد اوﺿﺎع را ﺑدﺗر ﮐﻧد.

در ﻣدت اﻧﺗظﺎر ﺑرای رﺳﯾدن ﮐﻣﮏ
ﭘزﺷﮑﯽ:
« آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮫ اﻣدادﮔران اراﺋﮫ
دھﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻧوع و ﻣﯾزان اﻟﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻓرد
ﻧوﺷﯾده اﺳت؛ ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻣﺧدری ﮐﮫ ﻣﺻرف
ﮐرده اﺳت ،در ﺻورت اطﻼع؛ و ھرﮔوﻧﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻓرد ﻣﯽداﻧﯾد،
ﻣﺎﻧﻧد داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺻرف
ﻣﯽﮐﻧد ،آﻟرژی ﺑﮫ داروھﺎ و ھرﮔوﻧﮫ
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻣوﺟود.
« ﻓرد ﻣﺳت را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮕذارﯾد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت
در اﺛر اﻓﺗﺎدن ﯾﺎ ﺧﻔﮕﯽ در ﻣﻌرض آﺳﯾب ﻗرار
ﺑﮕﯾرد .ﻓرد را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺷﺎﻧدن در ﺻﻧدﻟﯽ در
ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ روی زﻣﯾن ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﻗرار
دھﯾد.

«

ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﻔﮕﯽ از او ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ
ﺟﻠو ﺧم ﺷود .اﮔر ﺷﺧص ﺑﯾﮭوش ﺑوده ﯾﺎ دراز
ﮐﺷﯾده اﺳت ،ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﻔﮕﯽ او ﺑﮫ
ﯾﮏ طرف ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺑﮫطوری ﮐﮫ ﮔوﺷش ﺑﮫ
ﺳﻣت زﻣﯾن ﺑﺎﺷد.

ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ﺧود ،ھﺷﯾﺎر
ﺑﻣﺎﻧﯾد .و ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  -ﺑﺎ ﻧوﺷﯾدن در
ﻣﺣدوده راھﻧﻣﺎی ﺗﻐذﯾﮫ  2025-2021ﺑرای
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ )در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن( ،ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻋدم ﻧوﺷﯾدن ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
ﺧطر ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻏﻠظت اﻟﮑل ﺧون ) ،(BACاﺧﺗﻼل ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد

ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺟﺎن
• از دﺳت دادن ھﺷﯾﺎری
• ﺧطر ﺗﮭدﯾدﮐﻧﻧده ﺟﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل

اﺧﺗﻼل ﺷدﯾد
• ﮔﻔﺗﺎر ،ﺣﺎﻓظﮫ ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ،ﺗوﺟﮫ ،زﻣﺎن
واﮐﻧش ،ﺗﻌﺎدل ﺑﮫطور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﻣﺧﺗل
ﻣﯽﺷود

%0,45–0,31

• اﻓزاﯾش ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺣﺗﻣﺎل ﻣرگ در ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑر اﺛر ﺳرﮐوب ﺷدن
ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ

• ھﻣﮫ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫﺷدت
ﻣﺧﺗل ﻣﯽﺷود

•
•
•
•

ﻗﺿﺎوت و ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑﮫ طور ﺧطرﻧﺎﮐﯽ
دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﻣﯽﺷود
ﺧﺎﻣوﺷﯽ ذھن )ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از
ﺣﺎﻓظﮫ(
اﺳﺗﻔراغ و ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺻرف
ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل
از دﺳت دادن ھﺷﯾﺎری

%0,30–0,16

اﻓزاﯾش اﺧﺗﻼل
• ﺗﺄﺛﯾرات درکﺷده ﻣﻔﯾد اﻟﮑل ،ﻣﺎﻧﻧد
•
•

%0,15–0,06

•

اﺧﺗﻼل ﺧﻔﯾف
• اﺧﺗﻼل ﺧﻔﯾف در ﮔﻔﺗﺎر ،ﺣﺎﻓظﮫ ،ﺗوﺟﮫ،
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ،ﺗﻌﺎدل
• اﺛرات ﻣﻔﯾد درک ﺷده ،ﻣﺎﻧﻧد آراﻣش
• ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧوابآﻟودﮔﯽ ﺷروع ﺷود

•

آراﻣش ،زﻣﯾﻧﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺳﺗﯽ را
ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد
اﻓزاﯾش ﺧطر ﭘرﺧﺎﺷﮕری در
ﺑرﺧﯽ از اﻓراد
ﮔﻔﺗﺎر ،ﺣﺎﻓظﮫ ،ﺗوﺟﮫ ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ،ﺗﻌﺎدل
دﭼﺎر اﺧﺗﻼل ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽﺷود
اﺧﺗﻼﻻت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﺗﻣﺎم
ﻣﮭﺎرتھﺎی راﻧﻧدﮔﯽ
اﻓزاﯾش ﺧطر ﺻدﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﺧود و
دﯾﮕران

• اﺧﺗﻼل ﻣﺗوﺳط ﺣﺎﻓظﮫ

%0,05–0,0

ﻟطﻔﺎً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺣدودهھﺎی  BACذﮐر ﺷده در اﯾن ﻧﻣودار ﻣطﻠﻖ ﻧﺑوده و ﺑرای ھر ﻓرد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.
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