آنچه درباره مشروبات الكلى
نمیدانیم+جدول

ٍْظ٘ر ٍا اس ٍشزٗبات اىنيٕ ٚرز ٍرا ٓ
ا ٙاطت مٔ حاٗ ٙاىنو اتاّ٘ه باشر ٗ
بزا ٙىذت بز ُ اطتفا ٓ ٍ ٚش٘ ّظيرز
شزاب ،آبج٘ٗ ،يظن ،ٚآب ٍرير٘ٓ ٕراٙ
اىني ٗ ٗ ٚما.آثار ٍشزٗبات اىرنرير ٚبرٔ
ٍيشاُ اىنو ٍ٘ج٘ ٗ حجٌ اىنو ٍصرز
ش ٓ بظتگ ٚار  .اىنو ٍ٘ج٘ ر آبج٘
 5رص ٗ ر ٗيظن ٚتا  50رص اطت.

اثرات مصرف مشروبات انكهى:

داًشگاٍ علْم بِسیستی ّتْاًبخشی
هرکس آهْزشی ،پژُّشی ّتْاًبخشی اسواء
آدرش :خیاباى سیذ جوال الذیي اسذ آبادی جٌب
خیاباى بیستن تلفي 88555188:

شعار جِاًی ُفتَ سالهت
رهس شادابی ًّشاط در زًذگی  ،سالهتی
است ًَ هْاد

تاثيز بز رٗ ٙميئ طيظرترٌ ٕرا ٙبر ُ
ٍاّْ مرْر شر ُ طريرظرترٌ ا صراب
ٍررررررررررررررررررررررررررزمررررررررررررررررررررررررررش،ٙ
ايجا اختاله ر ح٘اص ٗ ق٘ا ٙبيْايٗ ٚ
ب٘ياي ٗ ٚفشار خُ٘ باال ،برزٗس طرزعراُ
مررررررر ررررررر ٙ
طررررررريرررررررزٗس
ٗ
ايررجررا ّرراترر٘اّرر ٚجررْررظرر ٚر ٍررز اُ
اقرر اً بررٔ خرر٘ مشرر ٚيررا قررتررو
ب ٚاشتٖاي ،ٚمَ ٘ ٗيتاٍيِ ٕا ر ب ُ
ٍرررررر رررررر ٓ
ٍشرررررررنررررررالت
ٗ
فزسّ اُ خاّ٘ا ٓ ٕا ٙاىني ٚبيرشرترز ر
ٍر ررزت ابررتررال بررٔ ٍصررز ٍشررزٗبررات
ٕظررررررتررررررْرررررر .
اىررررررنرررررريررررررٚ

ّشأّ ٕا ٙط٘ء ٍصز ٍشرزٗبرات
اىررررررررررررررررنرررررررررررررررريررررررررررررررررٚ
افزاط ر ّ٘شي ُ ٍشزٗبات اىنيٚ
ّ٘شي ُ ٍشزٗبات براراعرز فرزار اس
ٍشررررررررررررررررررررررنررررررررررررررررررررررالت
اّگشت َّا ش ُ ر ٍيَٖإّ ٚا ٗ
ايررجررا ّررگررزاّرر ٚر خرراّرر٘ا ٓ،
اّشررررگررررآ ٗ ٍرر ر ررررو مررررار.
فزاٍ٘ش ٚر سٍاُ ٍصز ٍشزٗبرات
مررإررز برراس ارٕ ٙررا ٙرفررتررارٗ ٙ
اختاله ر قضاٗت ٗ برزٗس رفرترارٕراٙ
خغزّاک
اّتقاه طايز بيَاريٖاAIDS/HIV ، ٙ
ٍاّْ رٗابظ جْظّ ٚاٍشزٗع ،ابترالء
بٔ ٗيزٗص ٍرقراربرتر ٗ ٚحراٍريرگرٚ
ّررررررررررراخررررررررررر٘اطرررررررررررترررررررررررٔ
مْ ش ُ سٍاُ ٗامْز فز  ،مإرز
تَزمش ٗ ح٘اص پزت ٗ ٚفرزاٍر٘شر،ٚ
تْگّ ٚفض ٗ مَ ٘ ماىزٙ

آگاُی جْاًاى ًّْجْاًاى بَ هٌاسبت ُفتَ
هبارزٍ با هْاد هخذر
برداشت از پایگاه اطالع رسانی پیشگیری
اولیه از اعتیاد ،پیشگیری نوین

يل ّنتٔ يگرز ربرارٓ ٍشرزٗبرات
اىنيٍ :ٚصز ٍشزٗبات اىني ٚبا
ارٕٗا ٗ ٍ٘ا خر٘اب آٗر بظريرار
خغزّاك اطت .ر ايِ حاىرت آثرار
ٕز ٗ ٍا ٓ ي ْ ٚاىرنرو ٗ ٍر٘ا
خ٘اب آٗر تشر ير ٍر ٚشر٘ ٗ
ٍظٍَ٘يت ٗ حترٍ ٚرزر را برٔ
اشرت .ايرِ ٍر٘ا
ّ اه خ٘إر
ارتْ اس:
ارٕٗا ٙض آىزژ ٗ ٙحظاطريرت
ّررظرريررز آّررتررٕ ٚرريررظررترراٍرريررِ
ارٕٗا ٙضر طرزفرٔ ٗ طرزٍرا
خرررررررررررررررررررر٘ر ررررررررررررررررررررٚ
بْشٗ ياسپيِ ٕا ( ياسپاً ،امظاسپراً
ٕرررررا
ٍظرررررنرررررِ
ٗٗ )...
تزياك ٕ ،رزٗيريرِ  ،ترزاٍرا ٗه ٗ
ٍتا ُٗ.

جدول  -1مشكالت ناشى از مصرف مشروبات
ج اٗه سيز حاّٗ ٙنات ارسّ ٓ ا ٙربارٓ ٍشزٗبات اىني ٚاطت:

جدول  – 2مراحم مسموميت با مشروبات انكهى

