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  دستورالعمل این از هدف  -1

آ ننیید  ننعات   ننیام  فننیک   نندم ASSIST داخلننک تعهننیو د عانند یی لننک  ننی »اینند توننلعما مکم  دکننم توننلعما مکم 

(  ASSISTآز عن غی ی گیم تمگ یم  ی ا دم، و گیم و  عات )»اوت و  یاویس  1«تولعما مکم اولفیتو تم  یاقبت او  ک

 . 3اعشلک شدو اوت(« 3002 یام آز عن   داای ) 1/1اعیس اسخک د ش ماهنکیم اولفیتو تم  یاقبت او  ک

خفعصنی    -هنیم  یاقبنت او  نک   و هعص ف احعو اونلفیتو از آن تم اییگنیو   ASSISTهدک از اید تولعما مکم  می ی 

تنند،  یام شنیوییی تسیای اوت تک  عات ما  ک صعمت دیخطی  فیک  ی -هیم  یاقبت او  ک  بلنی  ی االکیعاییگیو

  ک اید هیه ب  داخلک تعهیو )یی امایع( قی م ااجیم اوت. تولعما مکم  عامت زیی ما هعص ف خعاهد تیت 

 گیم و  داخلک تعهیو نطق غی یل 

 دالت  یهبط  ی  فیک  عات   

  هدوید و اعلبیمیی یASSIST 

  احعو اولفیتو ازASSIST  ،(اکیاتتهی و هفس ی اکیو)اایا 

  گیم تم یمو  عات یام هسه م  یآیند دیوشادیت  فیحبک ااگ زشی 

 گیم احعو اتغیم غی یلASSIST  موز یوتم تیمهیم 

 

 هی امایک شدو اوت.هی تم د عوتاطالعیت   ش

  شی م یک اسخک از دیو نی ک  یکد عوتASSIST .اوت 

 شی م یک اسخک از تیمت دیوخ  د عوت توASSIST .یام  ُیاامین اوت  

 شی م یک اسخک از تیمت گزامش  یزخعمت  د عوت وکASSIST .ک  یاامین اوت  

 شعت. یام  یاامین  ی« خطیات هزمیق»شی م یک اسخک از تیمت  د عوت چهیم 

  تنند.  د  یأهیم  لداول ما هدیوخ  ک دیوشدنج د عوت 

 تو  ثیل دیشدو  د عوت ششASSIST تند.امایک  ی ایفیم اقش ما  یام هکیید 

آ یید  عات  تولعما مکم اونلفیتو تم   یام  فیک   دم ASSIST داخلک تعهیو د عاد یی لک  ی » مکم  دکمیک تولعما 

 ک  داخلک تعهیو ما  یام تکک  ک  یاامین  یام تیهش یی قطع  فیک  نعات   ASSISTاحعو د عاد تاتن  4« یاقبت او  ک

 تهد.هعض ح  ی
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2- ASSIST چیست؟ 

ا کللی از ویز ین اهیای  هداشت هعوط یک گیوو   د اظی  زیی « عات و و گیم ،ا دم  یتمگ یم گیم آز عن غی یل»

آ یید  عات تم وطح اهین اعل یت تم دیوخ  ک  یم  یالم هکیاو  ی  فیک   دمگیان و تم ینگیان  لخفص دژوهش

موین او  ک طیاحی شدو، اییی تک  فیک آو بهیم  یاقبت ای ک  یام اولفیتو تم اییگیو. اید دیوش2.4.3هدوید شد

  دهی شعت.  و تم ال جک  ک علت از توت م لد  یصت  داخلک تم   ین  یاامین ه خ ص تاتو ا دو  عات  کدد اوت

آیلکی اوت تک هعوط یدی از تیمتنین وال ت  یام  یااع  ک موش  8یک دیو نی ک  0/2اسخک ASSISTدیو نی ک 

طعمم طیاحی شدو تک از  ASSISTااجی د. دیو نی ک تق قک  ک طعل  ی 3-10جیم آن هقییبی  قلم و تیغذ دی شدو و اا

قی م اولفیتو آ یید یی دیخطی  عات زیی گیم  فیک   دم خللف  یام غی یل هیماظی  یهنگی خنثی و تم  یهنگ

 اوت 

 هنبیتع 

 ح  ش 

 هیت بیت ا  عای 

 آ فلی  نیهیم  حیک 

 ا دم 

 آومهیخعاب 

  زاهیهعهم 

 عات اولن یقی  

 تعتیی د 

 وییی  عات 

آومتو شدو  2هی تم ادول هیم خ ی یای آنگ یاد و ایم هیولی از ااعاع  عاتم تک تم هی یک از اید طبقیت قیام  ی

 اوت.

(  ی  یااع تم  عمت د تک  یام شیوع  حث ) داخلک تعهیوتنخطی هم  د  ی اکیو یام هی  یتو یک  ASSISTدیو نی ک 

«  یال»یی «  لعوط»، «دیی د»اخذشدو  یام هی  یتو تم طبقک خطی  اکیوشعت.  ی حسب اید تک عات اولفیتو  ی فیک  

 داخلک تعهیو و »یی « تعهیو  داخلک»، « دون تم ین») ک هیه ب هیید  داخلک  یام وطح  فیک گ یت،  نیوبقیام  ی

   شعت.( هم  د  ی«امایع  یام امزیی ی و تم ین هخففی

 یو  2از  یاامین اطالعیهی تم یمو  فیک طعل عکی و  فیک  عات و   دالت هکیاو آن تم  ASSISTدیو نی ک 

هعااد ط فی از   دالت هکیاو  ی  فیک  عات شی م  سکع  ت حیت،  فیک تند. اید آز عن  یگذشلک اخذ  ی

 و م لیم هزمیق ما شنیوییی تند.« دیخطی» سلکی، وا سلگی یی  فیک 
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 هیم زیی ه د م یی لک اوت از دیوش ASSISTم خالصک،  ک طع 

  تند. ی وؤالتنعن  فیک تیتو اوت  تم  عمت  عاتم تک  یااع تم طعل عکی خعت هی( 1)پ 1پرسش 

  تنندو  ی اید وؤال. دیوخ  یاامکتند فیک  عات ما تم وک  یو گذشلک امزیی ی  ی ت میت (2)پ 2پرسش 

 هیید امهبیط ما  ی وضم ت  ملی وال ت  یت تامت.شیخفی اوت  یام  عاتم تک   ش

  م یی ووعوک قعم  یام هی یک از  عات اولفیتو شدو تم وک  یو گذشلک ما  هجی ک ت میت( 3)پ 3پرسش  

 تند.امزیی ی  ی

  دالت وال لی، االکیعی، قیاعای یی  ی ی  یهبط  ی  فیک  عات ما تم وک  یو  ت میت (4)پ 4پرسش  

 تند.گذشلک امزیی ی  ی

  تند.امزیی ی  ی ما هیم  یت ما تم وک  یو گذشلکهداخم  فیک هی  یتو  ی  سئع  ت ت میت( 5)پ 5پرسش 

  عت ما تم یمو  فیک  عاتاگیاای خ یت تیگیم هیتنعن تند تک آیی اید وؤال ما  طیح  ی (6)پ 6پرسش 

 و ز ین آن تی  عتو اوت.هعوط  یااع ا یاز تیتو 

  تند تک آیی  یااع هیتنعن ومی تیتو  فیک یک  یتو ما تم تیتو یی اید وؤال ما  طیح  ی (7)پ 7پرسش

 ز ین آن تی  عتو اوت.و  یشد قطع تند و تم اقدام خعت شدست خعمتو 

  هزمیقی  ک صعمتآیی  یااع هی تنعن از ه چ گعاک  یتو  خدمم   ال ما  طیح   دنداید وؤ (8)پ 8پرسش

  فیک اخ ی آن چک  دت  ی گذمت؟  از اولفیتو تیتو اوت و

لی تم یمو احعو اایام دیو نی ک و دیو دن هی آومتو شدو و اطالعیت    تم د عوت 0/2اسخک  ASSIST دیو نی ک

آومتو  ششامایک شدو اوت. تو  ثیل هفعییم دیشدو ا ز تم د عوت  ASSISTاحعو اایام  13هی وؤال تم  خش 

 شدو اوت.  

تند تند و   خص  ی ی هأ  دیااع هی شیخفی  یام وطح خطی هکیاو  ی  فیک  عات  ُموم هم م لک اید دیوش

 عت. نجی  ک آو ب ش -اتنعن یی تم آیندو تم صعمت هداوم  فیک –آیی  فیک خطیآ یید اوت و احلکیل تامت 

 اکیاتاوت و «( خطی  لعوط)»موین تهندو  فیک خطیآ یید یی آو باحلکیال  ا ین ASSISTتم ط ف   یای  اکیات

هییی تک اخلفیصی   ی  فیک وا سلگی یی تهند. دیوشما ا ین  ی«( خطی  یال)» یالهی احلکیال  وا سلگی  ک  عات 

( و م لیم 7اقدا یت ای ع ق  یام تیهش  فیک )دیوش  (،2ااد عبیمهند از  فیک اابیمم )دیوش هکیاو« دیخطی»

 (.8هزمیق )دیوش 

شعاد، گیچک م لیم هزمیق یک م لیم اخلفیصی  دیخطی هکیاو  ی خطی تهی تلی وامت اکیاکیوتم  8و  1هیم دیوش

طعح  یالهی و و Cوم و هپیه ت آمشعادو از ماو خعن  ثم اچلقمنهیم   فیک، وا سلگی، وییوسا زایش یی لک   ش

ا یز  ک  هزمیق  دیم تاشلک  یشد،  کدد اوت وییی   دالت  یهبط  ی  عات اوت. اگی یک  یااع تم وک  یو اخ ی

 اید 13و  14هیم  عمت تم  خشهی تم اید امزیی ی و تم ین هخففی تاشلک  یشد. اطالعیت   ش  یامامایع 

 تولعما مکم امایک شدو اوت.
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 و مداخله کوتاه پیوندیافته با آن ASSISTتدوین  ـ3
گنیم و  داخلنک تعهنیو از طیینق      یاویس تیم د   د ویز ین اهیای  هداشت  نیام گسنلیش غی نیل    ASSIST هدوید

تم امهقیم  AUDIT ع ق ت دیوژو . 6-8( ااجیم شدAUDITهدوید و اعلبیمیی ی آز عن شنیوییی اخلالالت  فیک ا دم )

هنیم  یاقبنت ونال ت     عتن آن تم تیهش   دالت  یهبط  ی ا دنم تم اییگنیو    ؤثیگیم ا دم و  داخلک تعهیو و غی یل

هنیم اونلفیتو   گیم و  داخلک تعهیو ما  ک وییی   دالت وعء فیک  عات  نیاهم تنیت، و موش  ااگ زو گسلیش غی یل

 .9  د اکعتأه ASSISTشدو  د ی  یام دیوژو 

 یونعن و هرنیش   هنیم  یاقبنت او  نک هعونط  نک     گیم  عاعت تم اییگیوهیم غی یلآز عنهیم اولفیتو از  حدوتیت

و  ندول   13(ASIهعص ف شدو اوت.  س یمم از ا زامهیم  عاعت،  ثم اادتس شدت اعل یت ) 11(3003و  ی ُی ) 10(3000)

گیچک انی ع هسنلند، ا نی  نیام      12(CIDI-SAMا کللی هیت بی )یی لک وعء فیک  عات  فیحبک ه خ فی   دگسلیش

 CAGEهنی  ثنم آز نعن     نی هسنلند. از طنیک تیگنی  یخنی ا زامهنیم تعهنیو       هیم  یاقبنت او  نک ز نین   اایا تم اییگیو

آ یید و  ی موم وا سلگی هکیتز تامت و  یام شنیوییی  فیک   دم 14(CAGE-AIDویزگیمشدو  یام شکعل  عات )

 یهنگنی  گیم خعتایفنیم  عانعت از اظنی  ن د    هیم غی یلعالوو آز عنک اوت.   هی  ف ددیخطی تم ا یات غ یوا سلک تم

شدو  یام اولفیتو ااد و حسیو ت و ویژگی هم  دهی تم ت عم آ ییدی هدوید شدوهییی  عتاد. اتثی آنتامام  حدوتیت

 ااد.هی ما اداماد و  ک صعمت گسلیتو اعلبیمیی ی ا دوتم وییی  یهنگ

 هدوید تیت هی ما  ASSISTهیای  هداشت ، ویز ین ا1997تم 

 یشد هیوییع  عات  فیک  یام  عاعت گیمغی یل هیمآز عن از آن  ی گیمغی یل اایام  

 اکیید غی یل ما ا دم و هنبیتع صی ی اک و گیتانموان  عات هکیم 

 یشد ال تو او  ک  یاقبت مهیاییگیو تم اولفیتو قی م  

 ابیشد ای ی عط  یهنگی  د اظی از 

 یی د د عاد تعهیو  داخلک  ی ویتگی  ک  یشد قیتم 

ونک   ASSISTا کللی و قی ل ت د عاد  ی  داخلک تعهیو دیو نی ک هیم   د یام اطک نین از دییییی و اعلبیم ا زام تم اییگیو

  یحلک اصلی آز عن ما د ت وی گذاشلک اوت.

 ASSIST. اید  یحلک شی م هدوید اسخک اول 2ااجیم شد 1998و  1997هیم   د ویل WHO ASSIST یحلک یک دیوژو 

هیم دیو نی ک تم یک  طی منک  آیلم  عت. دییییی و قی ل ت اایام آیلم 13اعیش دیو نی ک تامام (  عت. د ش0/1)اسخک 

وو آز عن تم ت عمهیم اولیا  ی،  یزیم، هند،  لسط د اشغی ی،  لسط د، دیهعمیدع، ااگلن س و زیکبنی   یز-دییییی آز عن

تنندگین از اظی  یهنگی  لننعع  نعتو و ا گعهنیم  فنیک     هی  ک احعم االخیب شدو  عتاد تک شیتتامزیی ی شد.  حم
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دییییی و قی ل نت اانیام خنع ی تامت و  یاونیس  نیزخعمت       ASSIST عات  خللفی تاشلک  یشند. اید الییج ا ین تات تک 

 نعمت )اسنخک    8هنی  نک   هی آوین اوت، همدات آیلمتمک هکیم آیلمتنندگین  طی مک  یام اطک نین از اید تک اایا و شیتت

 ( تیهش تاتو شد.0/3

هنیم  خللنف  یاقبنت او  نک و     تم اییگنیو  ASSISTا کللی  یام اعلبیمیی ی دیو ننی ک   یحلک تو دیوژو یک  طی مک   د

-قفد تاشلک اادازو  گ یت اادازو هییی ما تکتهد آیی ویخلیمهی و وضم تتم ین اعل یت  عت. اعلبیم یک آز عن ا ین  ی

تم ت عمهیم اولیا  ی،  یزیم، هند، هییلند، ااگلن س، آ ییدنی و زیکبنیوو     3000-3003هیم گ یت. اید  طی مک   د ویل ی

االخیب شداد هی اطک نین حیصم شعت تک  نک   اعل یتتنندگین از  یاقبت او  ک وال ت و خد یت تم ین ااجیم شد. شیتت

اعلبنیم   ASSIST. اید  طی مک ا ین تات تک تم  طی مک حضعم تاماد یاتم  ی ا گعهیم  خللف  فیک  عات اادازو تی ی ا

ما هم ن د  «  نیال »و «  لعونط »، «خطنی دنیی د  » نیش ما  نیام    اکنیات تنندو و ا لیاقی خنع ی تامت و    نیز ین، د شهم

آ نیتو شند. ینک  طی منک دنییلعت هکبنن د  نک         ASSIST V3.0 . دیو نی ک حیصلک  یز  نی و اسخک وعم آن2.13.16تیت

 اکنیات اگنی ینک  داخلنک تعهنیو  نیهبط  نی       تنندگین اییگیو  یاقبت او  ک ونال ت  ز ین ا ین تات تک شیتتصعمت هم

ASSIST  ،تنند. فیک  عات خعت ما تم  یخعت تمیی ت تنند 

ما  نیام   ASSIST اکنیات د عاند یی لنک  نی     شدو  عت تک اثی خ ی  داخلک تعهنیو  طی مک  یحلک وک یک تیمآز ییی تنلیل

تننندگین از  . شنیتت 3هیم آ فلی  نی و  عات ا  نعای  نعمت آز نعن قنیام تات     فیک دیخطی ح  ش، تعتیی د،  حیک

هی تم تا نک خطی  لعوط  یام حداقم یدی از اید  نعات  نعت.  طی منک    آن اکیوهیم  یاقبت او  ک االخیب شداد و اییگیو

تق قک  3-13تم ت عمهیم اولیا  ی،  یزیم، هند و آ ییدی ااجیم شد.  داخلک تعهیو  ک  دت  3007هی  3002هیم   د ویل

ااجیم شد. ایند  داخلنک  نی موم عیضنک  نیزخعمت شخفنی شندو         18شیو  فیحبک ااگ ز FRAMES17 ی اویس  دل 

طیاحنی شندو  نیام     ASSISTم  نیزخعمت  تنندو و خطی هکیاو از طییق اولفیتو از یک  یشیتت ASSIST اکیاتتم یمو 

شنعت تنک    نی  هدک نم  یک تلی بک خعتآ عز هغ  ی م لنیم .  داخلک تعهیو  ی )د عوت وک ما  ب ن د( اید  نظعم هکیتز تامت

تنندگیای تک  داخلک تعهیو  یام  نعات غ یقنیاعای تمیی نت    . الییج ا ین تات تک شیتت19هعااد هکیاو خعت  بیت  کیم  ی

عنالوو،  ن ش   ک هیم ا ین تاتاد.  تام تم ک صعمت  منی ASSIST اکیات یو تم  قییسک  ی گیوو تنلیل  2 دس ازتیتاد 

و هکبنن د   اقدام  ک تیهش  فیک  عات خنعت اکنعتو   مد از تمیی ت  داخلک تعهیو  اظهیم تیتادتنندگین % شیتت80از 

 .3ندتاشل داخلک تعهیو   ک اثی خ ی ثبلی  اگیش

 داخلنک تعهنیو   »تم تونلعما مکم  دکنم هحنت عننعان      ASSIST اکنیات اطالعیت تم  عمت احعو د عاد  داخلک تعهیو  نی  

 .آومتو شدو اوت 1«آ یید  عات  تولعما مکم  یام اولفیتو تم  یاقبت او  ک یام  فیک   دم ASSISTد عادیی لک  ی 
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 گری مصرف مواد منطق غربال -4
هنبیتع، ا دم و  عات )هیوی د و تعتیی د(  ک  وال ت عکع ی هکیاو  ی  فیک  عات تم وطح اهین قی م هعاک اوت. یم 

هننیم عکننی وننپیم شنندو  ننی اننیهعاای % وننیل9/0% و 3/4%، 7/2 هننی و% هکننیم  ننی 4/0% و 8/2و %7/8یه ننب  سننؤله

 فیک  نعات یدنی    3009ویز ین اهیای  هداشت تم ویل  . تم واقع،  یاویس گزامششعاد حسعب  یویزگیمشدو 

ا دم و ونییی  نعات هکبنن د  نیام ط نف        فیک و گیم، .30و  ی تم وطح اهین اوتعی م خطیزام اول  ی  30از 

. تم گنیتت عی م خطیزا  حسنعب  نی  هی هیم آنام ا یات و خیاعاتووو می از   دالت االکیعی،  ی ی، قیاعای و ما طک

شعت تک احلکیال   ک ام تم  فیک  عات چندگیاک، چک هکیاو  ی هم یی تم  عاقع  خللف تیدو  یمواد  زایندووطح اهین، 

 تهد.هیم خطیات ما ا زایش  ی  زان   ش

خطنی  لعونط    ،آ نیید( از خطنی دنیی د ) فنیک گهگنیو ینی غ ی  ندم       فیک ط آن تم  فیک  عات و خطیات هکیاو 

تننندگین دیخطنی ینی وا سنلک تم     گ نیت.  فنیک  قیام  ی  فیک  دیم غ یایکد() فیک  دیمهی( هی  فیک دیخطی )

-گنیان شنیونییی  نی   هیم هعوط تم ین قییسک  ی تسیای تک تم  میض خطی دیی د یی  لعوط هسلند  ی وهع ت   ش

اید  عضعع موشد اوت تک وا سلگی  ک  عات  ی  یم قی م هعاک   کیمم هکیاو اوت،  ی اید واعت شنعاهدم ا نز    شعاد.

 نعات  هعااد از  یم  فنیک  هیم  یاقبت وال ت  یواعت تامت تک  یم  فیک دیخطی، ا ی  دون وا سلگی  یام و سلم

اخلفیصی   یام شنیوییی و  داخلنک تم تسنیای    ASSIST ی اید اویس، دیو نی ک  .31-33هی  یشدوا سلگی   شتم حد 

هعااند  تنک  نی   تننند تک ضیومهی  وا سلک  ک  عات ا سلند، ا ی  عات ما  ک احعم خطیایک  فنیک  نی  طیاحی شدو اوت 

 م ت  ک طیک وا سلگی ایجیت تند.هییی از اکلک د شآو ب

هنی   کنیمم اندم ینی     او  ک، د ش از آن تک آنگیم شنیوییی   دالت یی ععا م خطی وال ت تم  یاحم هدک از غی یل

هنیم  یاقبنت ونال ت    هنیم حفنع عکلدنیت د  نگ یم تم اییگنیو     وییی   دالت ما ایجیت تنند  عتو و  خ ی از  می  ت

گنیم  نیونب   . ویز ین اهیای  هداشت  م یمهییی  یام هفک م گ یم تم  عمت   ندالهی تنک  نیام غی نیل    32-34اوت

 ام از اید اصعل آومتو شدو اوت(.)تم ادول یک خالصک هسلند هم  د اکعتو اوت.

 

 گریغربال معیار -یک جدول

  ویزت.  ی  لأثیتک وال ت و هندمولی ا یات و االکیع ما  اوت  دم قی م هعاهی 

 گیم  ثبت تاماد تم تولیس  یشد.تم ین یی  داخالت قی م قبعل  یام   کیماای تک ال جک غی یل 

  گیتت. هلیم تم  قییسک  ی تم ین تییهی دهیم  نجی  ک  یآینشنیوییی زوتمس و  داخلک 

 گیم  نیوب تک  یام   کیمان قی م قبعل اوت تم تولیس  یشد.یک آز عن غی یل 

 گیم  یید  ی هزینک  نطقی تم تولیس  یشد.آز عن غی یل 
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 یدنی تیگنی از   هعااند هکبنعن    دالت  فیک  عات  ی گیم  یامغی یل ت وعات هکیم اید  م یمهی ما تام فیک  وعء

 و شعت.  دتیم  یاقبت وال ت او  ک گیم  عاعت تهیم غی یل می  ت
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 استفاده کند؟ ASSISTتواند از چه کسی می -5
 یام اولفیتو تیمتنین  یاقبت او  ک وال ت طیاحی شدو اوت، ا ّی تیدو شدو اوت تک  یام هی یک  ASSISTدیو نی ک 

ما  ک احنعم دیخطنی ینی خطیآ نیید     تک  عات تم هکیس  یشند  ی ا یاتم تم ح د تیم از تیمتنین وال ت تک  کدد اوت 

هنی تم  قییسنک   طی ا زایش یی لک آو بتنند تک  ک خیطی  فیک  عات تم  میض خیی  ی تسیای تیم  ی تنند فیک  ی

تیمتننین ونال ت    یاتز  هداشلی تم یای، ، هیم  هداشتد ا یات شی م تیمتنین خیاک ی تم االکیع هسلند  ف د اوت. ای

هنیم  دزشدین،  ی یهی،   نیومان، تیمتننین اییگنیو   شنیوین، موانموان، دیولیمان،  دتتیمان االکیعی، دزشدین، موان

 شعاد.و تیمتنین  یاتز تم ین وعء فیک  عات  ی هأتیبی

ط ف وو می  ک عنعان  خ ی از خد یت  یاقبت وال ت  تامادتیمتنین  یاقبت او  ک وال ت  ک صعمت خیص  یصت 

ونال ت   آ نعزش یک  نبع قی م اعلکیت و  ملبی  هیتنند. آنگیم غی یلاز اظی   دالت عکع ی وبک زادگی  ما از  یتم

حداقم وی ی ینک  نیم  نک یدنی از تیمتننین  یاقبنت ونال ت         یتم % 83یی لک تم ت عمهیم هعومک هسلند. یام  یتم 

-احلکیال   یاامنیت  دیمهنیم تاماند. غی نیل     گیان عات موان فیک تنند و  یاامین  ی   دالت  یهبط  ی  یاامک  ی

ا  ک احعم دیخطی، ا ی غ یوا سنلک  فنیک   تک  عات مهعااد احلکیل شنیوییی تسیای ما گیم تم وطح  یاقبت او  ک  ی

تهند.  س یمم از   دالت ونال ت  هی تسیای هسلند تک  ی احلکیل    لیم  ک  داخلک دیوخ  ی. ایدتهدش ا زای تنند ی

گنیتان  ندهی شنعاد، و غی نی گیم     شعاد  کدند اونت  نی  فنیک  نعات موان     هیم  یاقبت او  ک تیدو  یتک تم اییگیو

تنند. شنعاهدم وانعت    آ عزش  یاامین تم یمو خطیات  فیک   ش از حد ا دم و وییی  عات  یاهم  ی یصلی  یام 

هنیم  نیام   تامت تک اگی تیمتنین  یاقبت وال ت او  ک تم یمو ععا م خطی  فیک وؤال تننند،  یاامنین هکیینم  ن ش    

 ک  عات خعت تاماد.حیک زتن تم یمو   دالت  فیک  عات و تم اظی گی لد احلکیل هغ  ی م لیمهیم  فی

هنیم  مکنعل   تم   نیومو  هنعان آن ما تق قک هدک م اکعت و  ی 10هی  3هعان تم عیض ما  ی ASSIST یام    لی ا یات، 

هعوط یدی تیگی از تیمتنین  عقمی تنک  یاانع تم اهنی      ASSIST اید اوت تک اییگزید اکعت. یک موشاتغیم  وال ت

ما  ک هنهییی دی تند، ا ی اید آز نعن   ASSISTاالظیم اوت ااجیم شعت. تم آیندو، اید احلکیل واعت تامت تک  یااع  لعااد 

 هنعز  یام هدک م خعتایفی اعلبیمیی ی ا دو اوت.
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 کدام مراجعان باید غربال شوند؟ -6
آل، هعان  ک ااحیء  خللف  یام امزیی ی  فیک  عات  یاامین اولفیتو تیت.  ک صعمت ایدوما  ی ASSIST ک و نیپر

گیم امهقیم وال ت غی یل شعاد. اید هکیم  یاامین  یاقبت او  ک وال ت  یید ویالاک  ک عنعان  خ ی از  یای ک غی یل

ییسک  ی تم االکیع اسبت  یالهیم از هییی  هم اوت تک احلکیل تامت تم  ق عضعع  ک صعمت خیص تم اییگیو

شعادو از هیم  نلقمعفعاتهیم گیوهی، تم ینتنندو  عات  یشند.  یام  ثیل، خد یت وال ت تاا گیو یاامین  فیک

هیم امزیی ی زادان و خد یت وال ت او  ک ، خد یت وال ت موان،  یای کدذیی یاتز   یومو زاین آو بماو انسی، 

تیمتنین وال ت  قط تسیای ما غی یل  ما  ب ن د(. اگی 3تامام ش عع  یالم وعء فیک  عات )ادول  هیمتم وییی  حم

موین  عات تنند احلکیال    دم  فیک  عات تاماد،  کدد اوت  یاامین  ی  فیک خطیآ یید و آو بتنند تک  دی  ی

هیم  مدم اید تولعما مکم تیم خعت تم  خشگیم تم اادازم یک  یای ک غی یلما از توت  دهند. ماهنکیهیم احعو ماو

 آومتو شدو اوت.

هعان یک  یحلک حسیس  یام   دالت شعت و اید تومو ما  ی فیک  عات عکع ی  تم تومان اعاعاای شیوع  ی

گیم  نظم گیم تم  یاامین اعان تید. ود تق ق شیوع غی یل فیک  عات و ز یای  نیوب  یام شیوع غی یل

ت  سلک  ک ش عع  حلی و ا گعهیم  فیک  لفیوت خعاهد  عت. الزم اوت از ود قیاعای مضییت   دالت  فیک  عا

گیچک، هعاک  زیی اید ود  طلع  یش د. گیم و  داخلک تم اعاعااینغی یل خعت و  لزو یت قیاعای  یهبط  ی تم  نطقک

ویل( اعلبیمیی ی شدو  60هی  16 قط  یام اولفیتو تم اکم ت  زمگسیل )  د  ASSIST ک اید ادلک  هم اوت تک هیتنعن

 اوت. 

دذیی اوت.  یهنگی خع ی ا ین تاتو اوت و احلکیال  اولفیتو از آن تم اعاعااین ا دیندطی ی    ی ASSISTآز عن 

 کدد اوت  یام «  یال»و «  لعوط»، «دیی د»تنندو وطح خطی  یش هم  د اکیاتگیچک وبک و  حلعم ا زام  ملی و 

وی قک  فیک  س یم ای نظم  عات تاشلک،  کدد اولفیتو تم اعاعااین  نیوب ابیشد.  یام  ثیل یک  یت  زمگسیل تک 

تند  کدد اوت تم  میض  فیک  ی  عاتیک اعاعان تک تم اید وطح گ یت، ا ی قیام  ی« خطی دیی د»تم طبقک  اوت

  گ یت.« خطی دیی د»تم حد طبقک  اکیویشد و ی خطیات وال ت و االکیعی  یالهیم  
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 چه کسی باید غربال شود -2جدول 

 گیم امهقیم وال ت،  ی شیوع از تومو اعاعاایهکیم  یاامین  یای ک غی یل آل ک صعمت ایدو 

 خد یت -تنندگین  عات هسلندهیم  یاقبت او  ک تک احلکیال  تامام اسبت  یالیی از  فیکاییگیو 

،  یاتز هیم وال ت موانشعادو انسی، اییگیوهیم  نلقمعفعاتهیم گیوهی، تم ینوال ت تاا گیو

  دذیی.  یومو زاین آو ب

 هی  یهبط  ی  فیک  عات اوت یی احلکیل تامت تک  یهبط  ی آن  یشد. یاامیای تک   دم  ملی آن 

  د.تاما عات ایایم  یهبط  ی تک خفعصی  آایای زاداا ین ادید 

 شعت.شین  ی  فیک  عات تچیم ععامض ایابی  یتسیای تک وضم ت 

 *زاین  یمتام 

 ک صعمت موکی تم اید گیوو  ASSISTع تک عشعاد، اید  عضاز آن ای تک زاین  یمتام یک گیوو دیخطی  حسعب  ی*

 اعلبیمیی ی ا دو اهک لی ادامت.
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 مشکالت مرتبط با مصرف مواد -7
گیتان ما شی م هنبیتع، ا دم و وییی  عات ما دعشنش  گیم اوت تک هکیم  عات مواناو  د آز عن غی یل ASSISTآز عن 

هعوط  یااع  هعااد  ک تیمتنین  یاقبت وال ت  یام شنیوییی وطح خطی هکیاو  ی هی  یتو اولفیتو شدوتهد و  ی ی

تک هعاک  ک اید ادلک ا ز امزشکند اوت  هکیاو اوت،کی و مواای  فیک  عات  ی   دالت وال ت اس تکک تند. گیچک

 ثم   دالت  ی خنیاعاتو، توونلین،   گیتان هکبن د   دالت االکیعی قی م هعاهی ا گعهیم دیخطی  فیک  عات موان

 .تندتنندو ایجیت  ی یام  فیک تیم یی هحف م و  ی ی

  ک ت  نم  عات ما ا یات   فیک  عات واعت تامت.  یخیتالیم  لمدتم  یام  یشند تک  ید آگیو ی تیمتنین  یاقبت وال ت

، تم حی ی تک  یخی تیگی  کدد اوت  نیام از  تنند ی فیک  تنندو فیک  خش یی  طلعب ایجیتشدو  یاماثیات  ذت

 یخنی  هقعینت  یک ت  نم اصنلی تیگنی اونلفیتو  نک  نظنعم       . شنیخلی آن ما  فیک تنند  د  یتن تمت اسکی یی موان

تنندگین  عات  حیک  کدد اوت اید  عات ما  یام ا زایش تنیمتیت خنعت،    قیصد اوت.  یام  ثیل  فیکتیمتیتهی یی 

    یادن یی تیهش وزن اولفیتو تنند. یام   دام 

گی و طییقک  فیک  عات ایجنیت شنعت   یی وا سل  سلکیهعااد تم اثی  سکع  ت حیت،  فیک   دالت  فیک  عات  ی

 یام شنیونییی   ندالت    ASSISTآز عن . ایجیت شعتیک  یت  تمز ین  ک صعمت هم کدد اوت هکیم اید   دالت و 

  یهبط  ی هکیم ا گعهیم  فیک  عات اشیمو شدو تم  یال طیاحی شدو اوت. 

 

 مسمومیت حاد

 فیک  عات اهفی  اُ لد و  ی هعااد شنی م  نعامت زینی     اع ت  دالت  یهبط  ی  سکع  ت حیت  ی هعااد تم ال جک یک 

  یشد 

 ّیتسیی حیت شی م آهاثیات وک( اولفیاغ، هب و ه یگی شمعم ،confusion) 

 فیک   ش (overdose )یی از توت تاتن هعش یمم 

 هفیت یت و آو ب 

 ههیام و خ عات 

 ایکد دو و م لیمهیم انسی غ یما طک انسی قفدا 

 نی  م لیم غ یقی م د ش   

 

 مصرف مستمر

هنی   ندالت    اسنکی  عات مخ تهد تنک تم ط فنی از   ندالت      سلکیام از   دالت  ی هعااد تم اثی  فیک  جکععک

 وال ت موان قیام تامت. ااعاع   دالت  یهبط  ی  فیک  سلکی شی م  عامت زیی اوت  االکیعی و 
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  و وال ت موان اسکی  دالت اخلفیصی وال ت 

 و  حیو  ت هحکم 

 خلقیهیم اضطیاب، ا سیتگی و اعوین 

 دالت خعاب   

  دالت  ی ی   

 یقیاعا   دالت 

 دالت امهبیطی   

  تیم یی هحف م  اظم تم  ی  یهبط  یخی   دالت 

 دالت شنیخلی  یهبط  ی حی ظک و هعاک   

 

 وابستگی

هعااد   ی ک   دالت   یهدو شدو تم  فیک  سلکی، ا نی    دالت  یخیولک از  فیک یک  یتو تم حد وا سلگی  ی

وا سلگی  مکعال   ی  فیک  دیمهی یک  یتو و توزهیم  یالهی تم  قییسک  ی قبم هکیاو اونت.   ندالت   شدیدهی  یشد. 

 هکیاو شی م  عامت زیی اوت 

  قی م هعاکو  حیو  ت هحکم 

 دالت وال ت اسکی و مواای شدید   

 ُت عکلدیت  زایندو تم زادگی موز یوا  

 ووعوک و ا زایش   م  ک  فیک 

 عدم ایفیم وظییف  مکعل 

 قطع شدن موا ط 

  مغم   دالتعلی فیک تشعامم  یام قطع 

  تم صعمت دیه ز احلکی یعالیم هیک 

 مغم شعاهد تال  ی آن تک  فیک تم حیل آو ب زتن  ک  یت اوتهداوم  فیک علی 

-موانا ی عکع ی  شی م ووعوک ) هکیینم شندید  نیام  نعات      ، لفیوت اوت  فی یعالئم  حیو  ت  سلک  ک اعع  یتو 

م  حیو  نت  ین شعت. عالام و   دالت خعاب  یگعامشی، موتو دذییم، ایماحلی، اضطیاب، هحییکو اثیات آن( گیتان

تم نین   ی هعااد ا یز  ک هیت بیت ا  عای،  نزومییزد د هی و ا دم هی اوت.  حیو  ت از  یخی  عات از  یخی تیگی شدید

 هعااد  مکعال   ی  یاقبت حکییلی  دیییت شنعت. وییی  عات  ی و  ت  دون عیمضک ازتم حی ی تک  حی ،تاشلک  یشد یطبّ

 کدد اوت تم اید ز نین  لنیونب ابیشند.  نی      ASSISTاگی شک تیتید تک   کیم تم حیل هجی ک عالیم هیک اوت، ااجیم 
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 هیم هیک،  یاامین  یید  ک خند یهی امانیع شنعاد هنی امزینی ی ونییع و      هعاک  ک شدت و خطی هکیاو  ی  یخی وندمم

 تم ین  عمت ا یز ما تمیی ت تنند.

 

 خطرات تزریق

 هزمیق هی  یتو هکبن د یک عی م خطی قی م هعاک اوت و  ی ا زایش احلکیل  عامت زیی هکیاو اوت 

 وا سلگی 

 فیک  ش  

 هی(دس دعز )تم هزمیق  حیک 

 هیم  خیاب شدن 

 عفعات 

 هیهی و زخمآ سک   عضمی 

 ومویچار، ومآمچار  و سلک ک 

 

 ()د عونت چهنیم  « تیمت خطیات هزمینق »از  هعااندتیمتنین وال ت  ی ،امایک  یزخعمت  ک  یاامین تم یمو هزمیق  یام

 یزخعمت تات تنک شنی م    عمت اظی اولفیتو تنند.  یید  ک هکیم  یاامین هزمیقی تم یمو م لیم هزمیق  ی اولفیتو از تیمت 

 شعت.وم  یویوم و اچآمتم یمو م لیم هزمیق ایکد و هعص ک  یام آز ییش اچ آ عزش
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 هر مادهناشی  سالمت اختصاصی مشکالت -8

تنند. انداول   ایشی از هی  یتو امایک  یاید  خش  یومم تلی  ی موم  یخی از   دالت اخلفیصی و وییی   دالت 

 هنأ  د ( گی لک شدو تنک  نیام   ما  ب ن د د عوت وک) ASSIST هیوت خطیات وال ت هکیاو از تیمت گزامش  یزخعمت 

شنعت.  هنم اونت تیمتننین ونال ت  نیام اانیام         خ ی از  داخلک تعهیو اولفیتو  ی  ک عنعان یزخعمت  ک  یاامین 

ASSIST   ی ی اخلفیصی  یام هی  یتو آگیهی تاشلک  یشنند. ایند آگنیهی    از  یخی اثیات وال لی، االکیعی، قیاعای و

تم یمو   دالت وال لی، االکیعی، قیاعای و  ی ی و هکبنن د هنگنیم عیضنک  داخلنک      ASSIST 4هنگیم دیو دن وؤال 

 تعهیو  ف د اوت.

لنک امزشنکند اونت    تم حی ی تک خطیات وال ت هکیاو  ی  فیک  یتو اینجی تم تیاعن هعاک قیام تامت، هعاک  ک اید اد

 نک    یخنی اثیاهنی تنک اخلفیصنی     تک  فیک  عات هکبن د  ی ط فی از   دالت االکیعی، قیاعای و  ی ی هکیاو اونت.  

-ای  هیوت ا دو  یشد.  یام  ثیل اثیات انیم  یاامین  یتز یی ویز ین شکی  یهبط اوت  کدد اوت اخلفیصی  اید

ایم تم یک اکم ت زاداای شعت، یی اثنیات االکنیعی و خنیاعاتگی تنک  فنیک  نعات        امهدیب زام  فیک  عات  یعث

و  ASSIST کدد اوت  ی موم  یاامین  ک خد یت وال ت خیاعاتو و تعتک تاشنلک  یشند. تیمتننین ونال ت  جنیم      

انی  نیهبط اونت     شین آگیو  یشند و هیث یات  فیک  عات  یهبط  ی  یاامینأ داخلک تعهیو د عادیی لک  ی آن  یید از ه

 و  داخلک تعهیو د عادیی لک  ی آن وامت تنند. ASSISTهی ما تم آن
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 تنباکوانواع 

 یهبط  ی  عات و ینک   ندم اصنلی ونال ت عکنع ی اونت.        ت هنبیتع عی م اصلی   کیمم و  ی اولفیتو از  حفعال

ادم و طعالای  دت  ثنم   نیم خنعن  نیال،     هنبیتع عی م خطیزا  یام شکیمم از  دالت وال ت  ااعاع سلکیهدخ د  

ام از  جکععنک  هنبیتع ما هدخ د  ی تننند تم منیض خطنی ا نزایش یی لنک      وم اوت. تعتتین تسیای تک ااعاعتیی ت و آ

د تم  منیض خطنی  نیالهی    ت نن . زاین  یمتامم تنک ون گیم  نی   هسلند هیم هنفسی، آ یژم و آوم ثم عفعات  دالت 

-وقط، زایکین زوتمس و هع د  یزاد  ی وزن تم هسلند. گیچک    لی  یتم هنبیتع ما  ک صعمت هندخ نی  فنیک  نی   

هییی  ک غ ی از هدخ د  ثم اعیدن یی ااف ک هکبن د  ی خطی ا زایش یی لنک   کنیمم   تنند، اولفیتو از ااعاع هنبیتع  ک موش

)و گیم ت  دن  نفمالانک( هکبنن د خطنی ایند   ندالت ونال ت ما        ی توت هنبیتع تم  ح طهکیاو اوت. اهییلی ،  عااک  

 تهد.ین و گیم اکی ت ند ا زایش  یتم  ین تسیای تک خعتش

 

 عبیمهند از ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی(  انواع تنباکوخطیات هکیاو  ی  فیک 

  پیری زودرس، چین و چروک صورت  

  تر و دیر خوب شدن سرماخوردگیسالمت پایین  

  عفونت تنفسی و آسم  

  فشار خون باال، دیابت   

 سقط، زایمان زودرس و کودکان با وزن کم هنگام تولد در زنان باردار  

  بیماری کلیوی  

  شامل آمفیزم بیماری انسداد مزمن راه هوایی  

  بیماری قلبی، سکته، بیماری عروقی  

  هاسرطان  
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 مواد افیونی

، ش یو، هنیوئ د و ترنیاک   هیییک شی م عات ا  عای خ ی یای ااعاع  عات ا  عای  ضمف تولگیو اعفیب  یتزم هسلند. 

هعوط دزشک و عکع ی   یام تم ین تمت هجعیز شنعت.  فنیک    تاموهیم ا  عای هکبن د  کدد اوت شعت.هیوئ د  ی

تنندگین ایجیت تند، خفعصی  ایند تنک ایند    هعااد   دالت  لمدتم  یام  فیک عات ا  عای هجعیزا دو و خ ی یای  ی

تننندو ایجنیت تنند.    هعااند   ندالت    نلیم ما  نیام  فنیک     شنعاد تنک  نی   یک  ی ف ک صعمت هزمیقی  گیو عات 

 نی توزهنیم    ، نک صنعمت  دیمهنی    آ یید شعت اگی  دمتنندگین هعااد  یام  فیک ی ا زعای هجعیزشدو ی  تاموهیی

 قنط   ندالت هکنیاو  نی  فنیک       ASSIST  نک طنعم تلنی   شعاد. از هجعیز دزشک  فیک  یی  دت ز ین    لی  یالهی

ون، شنی م  نعم  د، تندی د،  لنیت     ا  عای هجعیزشدو تاموهیم. تندتاموهیم ا  عای  دون هجعیز دزشک ما امزیی ی  ی

و  نعات ا  نعای   خ ی نیای  هنیم  ،  ی ایمASSIST اایاتنندوهسلند. الزم اوت تیمتنین  و... هیا یتول ، عدیاعم  د، دل دید

تنیاک،  هدخ نی )صعمت هعان  ک ند.  عات ا  عای ما  ی یشخعت آشنی  هیم هجیمم تاموهیم اُد عئ دم مایج تم  نطقکایم

، زییز نیای ینی  نک صنعمت     )هیییک و شن یو(  خعماتیهزمیقِ عضالای یی ومیدم، )تیاک و هیوئ د(، هیوی د و هیییک(، 

- نجی  ک شیوع وییع اثیاهی  نی یی تریاک هیوی د  یهزمیق فیک ش یک  قمدم ) عات ا  عای تامویی( اولفیتو اکعت. 

 فنیک )ت نندو ینی    هعااند  نجنی  نک  ن ش    هی،  یتییزد دشعت تک  خفعصی  تم هیت ب  ی وییی  عات  ثم ا دم یی  نزو

 غ یت ندو( شعت.

 

 هی شدت    لی( عبیمهند از  لی) ک هیه ب از شدت تک مواد افیونیخطیات هکیاو  ی  فیک 

  خارش، تهوع و استفراغ  

  های قاعدگی نامنظمآلودگی، یبوست، خرابی دندان، دورهخواب  

  هاخرابی دندان  

  در تمرکز و به یاد آوردن چیزها دشواری  

 افسردگی، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی  

  مشکالت مالی و درگیری با قانون   

  های ارتباطیدشواری  

  مشکل در حفظ شغل و زندگی خانودگی  

  تحمل و وابستگی، عالیم محرومیت  

  مصرف و مرگ ناشی از نارسایی تنفسیبیش  

 

 

 

 



21 

 درگیری با الکل، سیگار و مواد در مراقبت اولیهگری غربال دستورالعمل

 حشیش

 فنیک و  سنکع  ت   آید. گیچک هجی ک   ش ک حسیب  ی عمت  فیک هیید  یتو غ یقیاعای شییعتم اهین، ح  ش 

 ی ح  ش  حلکم اوت، احلکیل  ی   ک علت  سکع  ت  ی ح  ش  ک هنهییی  س یم دیی د اوت، هیچند هیت ب  ی وییی 

شعت. گیچک  فیک ح  ش هکیاو  ی د ی دهیم وال ت  نفی  لمندت اونت    فیک و  ی  هعااد  نجی  ک   ش عات  ی

هعااند شندت و عنعامض    و  فیک ح  ش تم  یمتامم اثیات   ی ک هدخ د هنبیتع  ی موم  نیتم و انن د تامت و  نی   

 هیم خیص ما ا زایش تهد.هیم هنفسی و ویطینهیم   کیمم  ملی  ثم   یم خعن  یال،   کیمم قلبی،   کیمموضم ت

 

 ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی( عبیمهند از  حشیشخطیات هکیاو  ی  فیک 

  مشکالت توجه و انگیزش  

  اضطراب، بدبینی، هول، افسردگی  

  کاهش توانایی حافظه و حل مسأله  

  فشار خون باال  

 آسم، برونشیت  

  سایکوز در افراد با تاریخچه فردی و خانوادگی اسکیزوفرنی  

  بیماری قلبی و بیماری انسداد مزمن ریوی  

  های راه هوایی فوقانی و گلوسرطان  
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  های آمفتامینیمحرک

شعاد. اید تولک از  عات (  یMDMAآ فلی  د و اتسل سی )آ فلی  د،  تهیم آ فلی  نی شی م آ فلی  د، ترتس حیک

هعااند  نجنی  نک ط نف     هنی  نی  مخ تاموشنیخلی  لفیوت  ی آن تاماند و  فنیک آن  تعتیی د، ا م ی واعت اثیات   ی ک 

هنیم آ فلنی  نی  نک    ام واعت تامت تک  یخنی  حنیک  وو می از   دالت وال ت اسکی ومواای شعت. شعاهد  زایندو

م خطی  نیام ونعءهغذیک   ،  فیک طعالای  دت توز  یالم آ فلی  د یک عی  ک عالوومویاند. هیم  غز آو ب  یولعل

هیم آ فلی  نی هکبن د  ی ش عع هیم  غز شعت.  فیک  حیکهعااد  نجی  ک آو ب تایکی  ک ولعلاوت تک آن ا ز  ی

 یالم   دالت االکیعی شی م   دالت امهبیطی،   ندالت  نی ی،   ندالت  نیهبط  نی تنیم و هحفن م هکنیاو اونت.          

تننندگین  ندهی شندن    هیم آ فلی  نی هکیاو اوت و  یخی  فنیک هیم خلقی هکبن د  ی  فیک  سلکی  حیکاعوین

 تنند.گزامش  ی  مد از گذشت  دهی از  فیکدذییم ما   دالت وال ت موان  ثم ا سیتگی و هحییک

 

 ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی( عبیمهند از  های آمفتامینیمحرکخطیات هکیاو  ی  فیک 

 اشتها و کاهش وزن، دهیدراتاسیون، کاهش مقاومت به عفونتدشواری خواب، از دست دادن   

  قفل شدگی فک، سردرد، درد عضالنی  

 قراری، شیدایی، هول، بدبینیاضطراب، افسردگی، بی -نوسانات خلقی  

  لرزش، ضربان نامنظم قلب، کوتاهی نفس  

 دشواری در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها  

  رفتاری تهاجمی و خشن  

  جنون بعد از مصرف مکرر دوزهای باال  

  های مغزآسیب دایمی به سلول  

 ریزی مغزی، مرگ ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی، عروقیآسیب کبدی، خون  
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 آورهای خوابها و قرصبخشآرام

-هی و آالیه سلی  د یهبط  ی آن هسلند، ا ی آالیهی و هیت بیت تییزد دوآوم شی م  نزهیم خعابهی و قیص خشآمام

تننندگین،  هعاانند  نیام  فنیک   ام هسنلند، هیچنند  نی   هی انزء تاموهنیم اسنخک   شعاد. آنهی ما شی م اکیوییدعه ک

هنهنی   ندالت    ASSIST  ک طعم تلنی هی   دالهی ایجیت تنند. خفعصی  تم صعمت  فیک  دیمهی یی  ی توزهیم   ش

هنی  تنند. عکع نی   نزوتینیزد د   آوم خیمج از حدوت هجعیزشدو ما ثبنت  نی   خش و خعابهکیاو  ی  فیک تاموهیم آمام

هیم ایاحی، هیک  عات خیص، ه نج و تمت تم ین   دالت خعاب، اضطیاب یی وییی اخلالالت خلقی، هیو ی، عکم یام 

یم خعاب شی م تییزدیم، آ پیازوالم، تلعایزدیم،  لعمازدیم، اُتسنیزدیم،  ههی و قیص خششعاد. آمامعضالای هجعیز  ی

-هنیم ژایینک ما شنی م  نی    ا لیازدیم،   دازوالم،  لعا لیازدیم و  نع یم  لیل اوت. اید  هیوت تی م ا ست و هنهی ایم

ا نز  هنیم خنعاب   و قنیص هی  خشهیم هجیمم آمامتنند  ی ایمما اایا  ی ASSISTشعت. الزم اوت تیمتنین وال ت تک 

 آشنی  یشند.

هعااد دس از ینک تومو تعهنیو  فنیک ایجنیت و هنیک از ایند       هیم خعاب  یهی و قیص خشهحکم و وا سلگی  ک آمام

خنعا ی، ا سنیتگی، ونیتمت،    هعااد  س یم ایخعشییند  یشد. عالیم هیک شی م اضنطیاب شندید و هنعل،  نی    تاموهی  ی

 ه نج اوت.همییق و هب، ههعع و اولفیاغ و 

هی  س یم ای حلکم اوت، حلی اگی  نی توزهنیم  سن یم  نیال  فنیک شنعاد.        فیک ایشی از  نزوتییزد داحلکیل   ش

 فنیک و  نی   نک    هی  ی وییی  عات  ثم ا دم، اولی  نع د یی  نعات ا  نعای، خطنی  ن ش    گیچک، تم صعمت  فیک آن

 یی د.صعمت قی م هعاهی ا زایش  ی

 

 ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی( عبیمهند از    های خوابها و قرصبخشآرامخطیات هکیاو  ی  فیک 

 آلودگی، گیجی و تیرگی شعورخواب  

  دشواری در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها  

 تهوع، سردرد، عدم تعادل در راه رفتن  

  دشواری در خواب  

 اضطراب و افسردگی  

  و وابستگی بعد از دوره کوتاهی از مصرفتحمل   

  عالیم محرومیت شدید  

 کنندهمصرف و مرگ در صورت مصرف با الکل، ترکیبات افیونی و سایر مواد سرکوببیش  
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 الکل

خطنیزا  ا دم یک عی م  فیک . دیوخ واعت تامت -  د ععامض ایشی از  فیک ا دم و   زان  فیک یک ما طک توز

  نی  زوتمس اونت.    نت ت ف نت زاندگی و   وو می از   دالت وال لی  عتو و یک علت اصنلی   کنیمم، اُ    یام ط ف

قطنع موا نط  نی      دالت االکیعی هکبن د  دیما   ی  فیک ا دم دیخطنی و تم حند وا سنلگی هکنیاو اونت و شنی م       

تم  ،تم طعل  یمتامم ا دم  فیک  نی تننند  زایای تک شعت. خیاعاتو و توولین و تشعامم تم حفع هحف م و تیم  ی

 ی ت عم  لی،   دالت ییتگ یم و م لیمم و اقص هدی م  غزم هسلند. هحکم و وا سنلگی  کدند   خطی تاشلد تعتتیای 

ت تم صعمت تیهش تنندگین وا سلک  کدد او ک صعمت  ز د ایجیت شعت و  فیک  قیتیی  یال فیک   لمیقباوت 

شنعت تنک ینک    تام  نی . هنیک حنیت ا دنم  نی ت  نییم هنی نس عیمضنک       یم  حیو  ت شعادتچیم عال یی قطع  فیک ا دم

خنعا ی،  شعت. عالیم هیک شی م  نیزش، همیینق، اضنطیاب، ههنعع، اونلفیاغ و اونهیل،  نی       اومژااس طبی  حسعب  ی

 73001یمان ا دم  ی عم و هکدن  ععامضشعاد.  یام اطالعیت    لی تم  عمت ویتمت،   یم خعن  یال، هعهم و ه نج  ی

 ما  ب ن د.

 

 ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی( شی م  عامت زیی اوت  الکلخطیات هکیاو  ی  فیک 

 (، رفتار تهاجمی و خشن، تصادفات و آسیبhangoverخماری )  

  کاهش عملکرد جنسی، پیری زودرس  

 مشکالت گوارشی، زخم معده، ورم لوزالمعده، فشار خون باال  

 های ارتباطی، مشکالت مالی و شغلیاضطراب و افسردگی، دشواری  

 دشواری در به خاطر آوردن چیزها و حل مسائل  

  دفورمیتی و آسیب مغزی در کودکان متولدشده از زنان باردار  

  سکته، آسیب دایمی مغز، آسیب عصب و عضله  

 بیماری کبدی و بیماری لوزالمعده  

 دهان، گلو و سینه، خودکشی سرطان  
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 مواد استنشاقی

شنعاد، گیچنک خنعت ایند  نعات اثنیات       ی هکیم  نعاتم هسنلند تنک  نک صنعمت اولن نیقی  فنیک  نی         عات اولن یق

هنی،  هنی، چسن   شنعاد شنی م  ننزید، حنالل    تاموشنیخلی  خللفی تاماد.  عات  یّامم تک  ک صعمت شییع  فنیک  نی  

اتس د ا نز  ا لییت و ا لیوسهی یی ه نیهیم ماگ حیول هع عئد اوت. آ  مهیم حیوم  نزن و چس هی، االتهندواروپیم

هی از تمون یک ظنیک اونت،   هی  فیک   ی ی آنهیید موش اولفیتو از آنشعاد. شییعتم  یخی اعا ع  فیک  ی

 هی ما از تمون یک ت سک هنفس تنند.  گیچک  یخی  کدد اوت آن

هعااد  نجی  نک هدلنم اعیندو اعیندو،     تعهیو  دت شی م ههعع، اولفیاغ، ویتمت و اوهیل اوت. توزهیم  یالهی  ی اثیات

هعااند تم اثنی   یی ی، ه یگی شمعم، هذیین، ضمف،  یزش، ویتمت و هعهم   نییی اوت. اهییلنی   فنیک  نی   اخلالل اهت

 ودلک قلبی  نجی  ک اغکی یی  ی  شعت.

شنعت و  کدند اونت تم     ک علت تولیوی آوین هعوط اعااین  ک قفند هجی نک اونلفیتو  نی     عکع ی ،  عات اولن یقی

هییی واعت تاماد تک  عات اولن یقی ما هنی تومان  زمگسنی ی، گنیهی  نک     طعالای  دت  فیک هداوم ا ی د. گیچک گیوو

آوم  یالیی اداماند  ا سلگیتهند.  عات اولن یقی خیص ت وعلت  قدان تولیوی  ک وییی  عات و   یم  یهنگی اتا ک  ی

تنندگین آن از اظی اسکی  نک آن وا سنلک شنعاد. گیچنک،     تک  ک اید  منی اوت تک احلکیل اادتی واعت تامت تک  فیک

  فیک  عات اولن یقی  ی ط فی از اثیات شدید حیت و  ز د هکیاو اوت.

 

 لی( عبیمهند از   ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت     مواد استنشاقیخطیات هکیاو  ی  فیک 

 یابی، تاری دیدآلودگی، اختالل جهتگیجی و توهم، تهوع، خواب  

  ریزی بینیسرماخوردگی، سینوزیت، خونعالیم شبه  

 معده، اسهال تهوع و استفراغ، سوءهاضمه، زخم  

  بینیسردرد، تصادفات و آسیب، رفتار خطرناک و غیرقابل پیش  

 تیرگی شعور، افسردگی، تهاجم، خستگی شدیداز دست دادن حافظه،   

  های، هیپوکسی های هماهنگی، کندی واکنشدشواری  

  ها، کبد، کلیه(سرسام، تشنج، اغما، آسیب اعضا )قلب، ریه  

 مرگ در اثر نارسایی قلبی  
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 زاهاتوهم

-گنیتان(، تلنی  د،  ند   دس لعون ب د و دس لعون د )قنیمچ موان   (، LSDآ  د )اه مزا شی م   سیژیک او د تم عات هعهم

تنندو از واقم نت اثنی گذاشنلک و از    هی گیوهی از  عات هسلند تک  ی موم اتماک  فیکو دل دید و  سدی  د اوت. اید

هکبنن د  هنی  تنند. آنطییق اععایع یک یی    لی از دنج حس )  نییی، شنعایی،  عیییی، چ ییی و ال سک( هعهم ایجیت  ی

زاهیم طب می  ثنم قنیمچ   هعااند  نجی  ک اععایع  یآیندهیم شنیخلی، احسیس ز ین، خعتآگیهی و خُلق شعاد. هعهم ی

( واعت تاماد. تلی  د ینک  نیتو   PCPدی )ویتم، تلی  د و دیاسزاهیم صنیعی  ثم الگیتان و  سدی  د و هعهمموان

 شعت.ت عیمضک تی عس شبیاک تم   کیمان تیگی اولفیتو اکیهعشی اوت ا ی تم  س یمم از ت عمهی  ک عل ی

تنندگین  خللف یی تم  عاقع  خللف  لفیوت   نی هسلند و  کدد اوت  یام  فیکزاهی غ یقی م د شاثیات هعهم

. هعااد ععامض  یخی اخلالالت مواای  ثم اود زو یای ما ه دید تندزاهی  ی یشد. تم طعالای  دت، اولفیتو از هعهم

زا اد تک  ک صعمت  یزگ ت خعت  ک خعت اثیات  فیک هعهمشع ک  الشتچیم تنندگین  کدد اوت هکبن د  فیک

 تم گذشلک اوت.

تنندگین  ک آوم  یالیی اداماد تک  ک اید  منی اوت تک احلکیل وا سلگی اسکی  فیکزا خیص ت وا سلگی عات هعهم

 .سلکیشعاد هی  ک صعمت  ا لحیای  فیک  ی هی دیی د  عتو و  مکعال   ک صعمت گهگیو وآن

 

 ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی( عبیمهند از  زامواد توهمخطیات هکیاو  ی  فیک 

 بینیتغییرات بینایی، شنوایی، المسه، بویایی، رفتار غیرقابل پیش  

  دشواری خواب  

 تهوع و استفراغ  

  افزایش ضربان قلب و فشار خون باال  

 نوسانات خلق  

  اضطراب، هول، بدبینی  

  هافالش بک  

 های روانی مثل اسکیزوفرنیافزایش عالیم بیماری  

 

 



26 

 درگیری با الکل، سیگار و مواد در مراقبت اولیهگری غربال دستورالعمل

 ینکوکای

 ت و  نی   خطنی عنعامض ونکّ   هکنیاو اونت.    یو مواان  اسنکی وال ت وو می از   دالت  ط ف  د  ی فیک تعتیی

فنیک تعتنیی د  نی م لنیم      ایگهیای  مکعال   ک علت اثیات تعتیی د  ی موم و سلم قلبی، عیوقنی قی نم هعانک اونت.     

هنی ما تم  تننندگین و شنیتیم انسنی آن   دیخطی شی م هزمیق دیخطی و م لیم انسی غ یایکد هکیاو اوت تک  فنیک 

هنیم  نلقنم شنعادو از ماو    شعادو از ماو انسی و وینیوس هیم  نلقم  میض خطی قی م هعاک ا لال  ک ط فی از   کیمم

هعااد  نجی  ک هکییم  نیام  موت تک  یتهد. تعتیی د شیوع وییع تامت و اثیات آن اسبلی  وییع از   د  یخعن قیام  ی

شننیخلی ینی   شعت. تعتیی د هکبن د وا سنلگی موان  آنتنندگین تم یک اع ت  نفیت هعوط  فیک  دیم  یتو فیک 

 هعااد حلی  مد از چند  یم  فیک  یتو ایجیت شعت.تند، تک  یوک قعم ایجیت  یووع

 

 عبیمهند از ) ک هیه ب از شدت تکلی هی شدت    لی(  کوکایینخطیات هکیاو  ی  فیک 

 دشواری خواب، تندی ضربان قلب، سردرد، کاهش وزن  

 حسی، سوزن سوزن شدن، پوست سرد، خراشیدن یا کندن پوستبی  

 وسوسه شدید، استرس ناشی از سبک زندگی  

  ها، مشکالت مالیتصادفات و آسیب  

 اضطراب، افسردگی، شیدایی، بدبینی -نوسانات منطقی  

  افکار غیرمنطقی، دشواری در به خاطر آوردن چیزها  

  رفتار تهاجمی و خشن  

 جنون بعد از مصرف مکرر دوزهای باال  

 مشکالت قلبی، عروقیمرگ ناگهانی ناشی از   
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  موادسایر 

 هعااند شنی م  . ایند  نی  گ یاند اید گیوو  عاتم هسلند تک  ک ویتگی تم ه چ یک از طبقیت تیگی تاموشنیخلی قیام اکنی 

تیگیم شعت. وییی  عات  ثم تیوا، تاهعما، خنیت، انیت  نگ و  فنیک     « طیاح»( و هی تاموم GHBه دمو عه یات )گی ی

شکی  عات تیگیم  یشند تنک تم هن چ      نطقک کدد اوت تم  هعااد تم اید طبقک قیام گ یت.هکبن د  ی تی   د   ش از حد

 قیام گ یت.« وییی  عات»الزم  یشد تم طبقک هیم  عات امایک شدو قیام اگ یاد و یک از تالس

ینک  نیتو هفییحنی  نی       ک عننعان هعشی ویخلک شد و  مد گی یه دمو عه یات ) یالزم( تم ا لدا  ک عنعان یک تاموم  ی

ونیزهی  حبع  نت د ندا تنیت. گیچنک،  نک علنت دلیاسن م وعء فنیک          خعاص   ی ک ا دم و یک  دکم غذایی  یام  دن

-ا نز از  می  نت شنبک    یهییهعشی تم  س یمم از ت عمهی  کنعع شدو اوت. گزامشتاموم  ی  ک عنعاناولفیتو از آن 

 فنیک تم  قییسنک  نی    یی لنک  ن ش  یک آن واعت تامت.  فیک گی یه دمو عه یات  ی خطی ا نزایش ه نج  لمیقب  ف

 فنیک  آوم  س یم  ک توز   شوییی  عات هکیاو اوت زییا توز  عمت ا یز  یام تول ی ی  ک اثیات  طلعب ویخعشی

 نیام هجنیوز اونلفیتو     معامتآوم، اید  یتو تم  / یا عشیی خ ازتیک اوت.  ک علت شیوع اثی وییع و خعاص آمام

 تند.شعت تک تم آن قی یای  دون آن تک  دااد گی یه دمو عه یات  حلعل تم یک اعش دای ما  فیک  ی ی

هعااد هحکم و وا سلگی و یک وندمم هیک ایجیت تند تک   ی ک وندمم هیک ا دنم   فیک  ز د گی یه دمو عه یات  ی

 شعت.    خص  ی یگی شمعم، وییدعزقیامم، ه  یزش، همییق،  یخعا ی، هی  ی اضطیاب،  یو  نزوتییزد د

-آمام تیشنلک  نی   ستیوا یک هیت ب   لق شدو از می ک  عهک دییپی  ل سل دعم اوت تک تم  س یمم از ازاینی اق نیاع  

-هی هعوط ویتنین ازایی اق یاعس آمام  ک تالیم آی نی،  ذهبی، دزشدی و االکنیعی  فنیک  نی   شعت. تیوا  یام قین

شدو اوت. می ک تیوا خیتشدو ) ک صنعمت وننلی از طیینق اعیندن(، تم آب میخلنک شندو و  نیام هع  ند ینک  نییع           

    شعت.و  ک عنعان یک اعش دای  فیک  ی شعتخیتسلیم ماگ  ی طمم  س یم ایخعشییند صیک  ی

هقعیت حسنی و  حسی و وعزن وعزن شدن تهین، ویخعشی خف ف، تیهش اضطیاب، آم  دگی، اثیات تیوا شی م  ی

 تهد.هکیهنگی مخ  ی خ ی و عدمشعت. تم توزهیم  یالهی آماما زایش االکیعی  عتن  ی

ام خف نف، اخنلالل تیند و  ثنعمات دعونلی خ نک تم       اثیات طعالای  دت  فیک تیوا شی م   دالت گعامشی، موتو

 شعت.تف دیهی، موم وی ، موم و د ت ویعد  یهی، د ت توت

ازییو عی سلین اوت. اید گ یو حیوم یک تهندو  خفعص  نیطق گی س یم آ ییقیم شیقی و شبکخیت یک گ یو طمم

هعااند   ندالت    نی آن  فنیک طنعالای  ندت     تنند.  حیک آ فلی  نی اوت تک ویخعشی و تیهش اشنلهی ایجنیت  نی   

 ایجیت تند. عیوقی و دعو دگی تادان_گعامشی و قلبی
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 ASSISTر هنگام اجرای در نظر گرفتن بیما -9

 خ نی از ینک  فنیحبک عکنع ی       نک عننعان   هنی امزینی ی وییی  هعااد  ک هنهییی یی تم هیت ب  ی  ی ASSISTدیو نی ک 

ز نیای   کنیمان  نی     .هیمیخبک دزشندی   کنیم هدک نم شنعت      خ ی از  ک عنعان، یک دیو نی ک وبک زادگی یی وال ت

تهنند تنک تیمتننین     ک دیوش تم  یمو  فیک  عات دیونخ تق نق  نی   مضییت تاتو و گیم  یام غی یلاحلکیل    لیم 

  یاقبت وال ت  

 تهندگعش  ی ا ین تهند تک  ک  یااع 

 م هسلندگیتوولیاک و  ک توم از قضیوت 

  تهندا ین  ی ت ی اسبت  ک  یااعهمحسیو ت و 

 دتهنگیم  ک   کیم هعض ح  یتم یمو غی یل 

  تهند فیک  عات ما  ک تقت هعض ح  یتالیم دیوش تم یمو 

 تهند  کیم هعض ح  ی یام  حدوت مازتامم ما 

گ یم وال ت  ثم اادازوهیم غی ی گیم  فیک  عات   ی ک وییی  می  تگیم وعءد اوت هعض ح اید تک غی یل کد

 یهبط تیتن اوت تکک تنندو  یشد.  یی آز ییش خعن از اظی قند و چی ی مژیم غذایی و ومزش  یمخعن، امزیی ی 

هعااد  ک   کیمان تکک اکیید تک امهبیط   ین  فیک  عات  ی   کیم تم صعمت  یهبط  عتن شدییت  ملی یگیم  غی یل

 . یال  بیت ASSISTگیم هی ما   یام غی یلو وال ت خعت ما  لعاک شعاد و دذییش آن

  عضعع ایدتنند اهک ت اویوی تامت.  یهی تک  یاامین امایک  ی حی ظت از حییم  یاامین و  حی یاک  عتن اطالع

 ک   کیم اطک نین تاتو اهک ت تامت.  هم اوت تک  تم یمو  فیک  عات غ یقیاعایاخلفیصی   عقع دیو دن وئعاالت 

-اولفیتو از  عات موان شعت.و تم اخل یم تیگیان قیام تاتو اکی شین تی الٌ  حی یاک خعاهد  عتشعت تک دیوخ هیم

  ک عنعانا یاتم تک حداقم غ یقیاعای اوت. هکبن د  شعت و حسعب  یهی ت عمهی یک ایم ت فیم گیتان تم   ش

 دون مضییت  سلق م . هسلندزای و هبم ض ااگ شعاد  ک صعمت  ی قعو تم  میضتنندو  عات شنیوییی  ی فیک

. اطک نین اسبت  ک م اخل یم تیگیان گذاشلک شعتاز  یاامین ابیید ت وآومم شداطالعیت شخفی اکع   کیم ه چ یک از

 خ ی از دیوادو  حی یاک   ک عنعان ASSISTمازتامم  ی ااجیم  فیحبک تم یک  حم خفعصی و  ی حفع الییج 

هی  ک آنهی خعاهند تات  حی یاک خعاهد  عت ا ز شعت. اطک نین تاتن  ک  یاامین تک اطالعیهی تک آن ی هأ  د یااع 

اولثنیهییی  یام اصم مازتامم ا ز واعت تکک خعاهد تیت اطالعیت تق ق تم یمو  فیک  عات خعت امایک تنند. گیچک 

از اصم مازتامم  سلثنی  عتو و ا یز .  یام  ثیل گزامش   کیم  بنی  ی قفد آو ب  ک خعت، تیگیم یی یک تعتک تامت

 . ک  داخلک  عمم تامت

الخیب تننند و اسنبت  نک ا یزهنیم   کنیمان      ا ASSIST اایامما  یام  ز ین و  دین هلیید  ت تیمتنین والالزم اوت 

دذیی و حسیس  یشند. اگی   کیمان ا یز  ک تم ین اومژااسی تاماد یی از تمت ماج  ی  یاد، الزم اونت هنی ز نین    اامطیک
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 نیام هم ن د  هلنیید    اداخلنک شنعت.   ا هنأخ ی  ک  ASSISTهثب ت وضم ت طبی   کیم و احسیس ماحلی اایام غی ی گیم 

  ی هی  یااع از قضیوت  ی  نی خعت اولفیتو تن د. ASSISTز ین  یام  حث تم یمو 
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 ASSISTمعرفی  -11

  شعتتم طعل  قد ک تیمهیم زیی ااجیم  ی)قسکت دیی د( اوت.   قد کتامام یک  ASSISTدیو نی ک 

  صفحک( 1)  ک  یااعتیمت دیوخ تاتن 

  ما  ب ن د( 2)ادول هیم شییع اولفیتو شدو  هیوت  عات و ایمهعض ح 

  ما  ب ن د( 4تهند )ادول  یو گذشلک/طعل عکی ما دعشش  ی 2 هیدیوشتک  آنهعض ح 

  ی  قط تم  عمت  فیک هجعیزا دو هسلندهتک دیوشآن هعض ح 

 مازتامم   معییت اصم ح هعض 

هنگنیم  می نی تیمتننین ونال ت  ییند      ب آن ما  نیام او هعضن ح تات.   ی خعااد یی  حلعم  ط ع یام  یاا ما  یید قد ک 

هنیم آشننی   تک  عات  نی انیم  و اطک نین تاتو شعت   خص تنند تک قیام اوت چک  عاتم تم  فیحبک دعشش تاتو شعت 

هکنیاو  نی    ASSISTط . تیمت دیوخ حیوم  هیولی از طبقیت  عات دعشنش تاتو شندو هعون   شعاد یام   کیم ای  دو  ی

تنک  نک صنعمت    هنییی هسنلند   انیم  هیم  عات تمج شدو تم تیمت. ایماوت (2هیم هکیاو  ی هی طبقک )ادول ط فی از ایم

هنییی ما اونلفیتو تننند تنک از اظنی  یهنگنی  نی        شعاد، ا نی تیمتننین ونال ت  ییند انیم      ی تم ت عم  ی  فیک شییع

  یشد.هی ااجیم  فیحبک  لنیوب  حم/ نطقک

 

 ASSISTمقدمه 

هیم زیی تم یمو هجی ک شکی از  فیک ا دم، ااعاع هنبیتع و وییی  عات تم وک  یو گذشلک و تم دیوش»

هعان  ک صعمت هدخ نی، خعماتی،   ی ی، اولن یقی یی هزمیقی طعل عکی هسلند. اید  عات ما  ی

 « فیک تیت )تیمت دیوخ ما ا ین ته د(

 

آوم،  کدد اوت هعوط یک دزشک هجعیز شدو  یشد ) ثم تاموهیم خعاب  یخی از  عات  هیوت شدو»

-اکیتن د ثبت  فیک  ی هجعیز دزشکتم اید  فیحبک تاموهییی تک شکی  طی ق ضدتمت و میلی  د(. 

از هجعیز دزشک، یی  ی ت میت و  قیتیی    لی از   زان  غ ی ا ّی، اگی شکی اید تاموهی ما  ک تالیلی تن م.

 تن د،  طفی   ک  ی اطالع ته د. فیک  یشدو  اسخک

 

ته م خعاه م تم یمو  فیک  عات غ ی جیز  خللف هعوط شکی  داا م،  ک شکی اطک نین  یگیچک  ی

 «ته د، تی ال   حی یاک خعاهد  عت.اطالعیهی تک تم اید  عمت  ک  ی  ی

 

 کنعع اعالم شدو  یشد، ضیومم اوت تنک  نک   تم صعمهی تک  یاویس قیاعن،  یهنگ یی  ذهب  فیک  یتو یی  عاتم 

 هیم صیتقیاک  دهند.  یام  ثیل  اید  کنعع ت اشیمو شعت و   کیمان ه عیق شعاد هی تم یمو م لیمشین دیوخ
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تاام تک تیگیان  کدد اوت  دی تنند تک شکی اصال  ابیید  عات یی ا دم  فیک تن د، ا ی تم امزیی ی وضم ت وال ت  ی»

 «ته د  هم اوت.بک شکی عکال  ااجیم  یشکی تااسلد آا

 قط  یام اولفیتو تم یک  فیحبک اعلبیمیی ی شدو اوت.  یام هم  د هنیوب تیم یت  ASSISTتم حیل حیضی 

وعات  لمدتم تامت و حلی تم  یاامین تم ا ل یزهیمخعتایفیم آن دژوهش    لی الزم اوت. گیچک،  ی ت  فیحبک 

ااد هعض ح تهند و  یام موشد هییی ما تک خعب تمک ا دوهعااند دیوشتیمتنین وال ت  یا ز قی م اولفیتو اوت. 

 هیم    لی  طیح تنند.دیوش تیتن هی گعاک دیوخ ایهکیهنگ یی ایتی م
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 کارت پاسخ برای مراجعان فهرست مواد -3جدول 

 ااعاع هنبیتع )و گیم، قل ین، ایس، دین، غ یو( -ا ف

اعم  د، هیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک، هکج زک،  عم  د،  لیتون،  عدیو -ب

 تدی د، هیا یتول، غ یو(

 ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،  عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل، غ یو( هی یی قیص خشآمام -و

 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

   خص تن د  -وییی -م

 

 کارت پاسخ هایپاسخ دفعات -4جدول 

 

 وک  یو گذشلک (ASSIST 3-3هیم تیمت دیوخ )دیوش

  یو گذشلک  فیک ا دو اوت 2تم  هرگز:

  یو گذشلک 2 یم تم  3هی  1 یک تا دو بار:

  یو گذشلک 2تم  تم  یو یم  2هی  1  یاگ د  ماهانه:

  یم تم هفلک 4هی  1 هفتگی:

 موز تم هفلک 7هی  3 روزانه یا تقریباً روزانه:

 

 (ASSIST 8هی  6هیم تیمت دیوخ )دیوش

 خ ی، هیگز      

  یو گذشلک 2 لک، اک تم        

  یو گذشلک 2 لک، تم        
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 ASSIST عملکرد موفق در اجرای پرسشنامه -11
 اکنیات حیصم شعت تنک  اطک نین هعااند ااجیم تهند هی  یاقبت وال ت  یعکلدیتهیم   خفی واعت تامت تک تیمتنین 

تننند.  یخنی از ایند عکلدیتهنی     هیم دیو دو شندو ما تمک  نی  شعت و  یاامین دیوشاخذ  ی صح ح  یام  یاامین

 عبیمهند از 

  اعیسن د، تم غ نی ایند صنعمت دیونخ      تک  یاامین العااند  ب نند تک شکی چک  نی   گ ییدطعمم دیو نی ک ما

 قیام گ یت هأث ی یااع  کدد اوت هحت 

 هیم صفی یی  نفی، تم غ ی ایند  شی م هکیم دیوخ -دیوش  یید عال ت زتو شعت هی یتو و  هی امدیوخ  ی هی

 تهی ایصح ح ااجیم شعتاکیوهی قیطی شدو و  کدد اوت دیوخصعمت 

 نندم  جندت   هنی ما  نیام  یخنی  یاامنین اکلنک      یخی دیوش  ک خیطی تاشلک  یش د،  کدد اوت الزم  یشد 

 .اکیی د

  (4امایک تن د ) یام  ثیل دیوش  هیییهی ماهنکییی و  ثیل یخی دیوش یام هعض ح  کدد اوت الزم  یشد 

  یو گذشلک( ما  2تم یمو ت میت  فیک  عات تم  3هنگی ی تک هی یک از وؤاالت  مدم ) خفعصی  دیوش 

-. دیوخهی تم ذهد خعت  سیزیدیااع و   دالت  یهبط  ی  فیک آنهفعییم از  فیک  عات  ُدیو د،  ی

هکیهنگ ا ست،  یید  هی ی ت میت و ا گعم  فیک  عات آنمود  ک اظی  یهیم  یاامین  ک وؤاالهی تک 

 هی اطک نین حیصم شعت تک  یااع دیوش  طیح شدو ما تمک تیتو اوت.  ت    لیم  پیو دوؤاال

ما قبم از او  د  یم اولفیتو از آن تمک  ASSISTهیم دیوخ تهیاکیوتیمتنین وال ت تک اوت   س یم  هماید  عضعع 

اهییی حیصلک  کدد اوت اشلبیو  یشد و  ک  اکیودگذامم ا عاد، هیم  یاامین  ک صعمت  لنیوب تُاکییند. اگی دیوخ

تیدو  4 یزخعمت ای لنیوب  ک  یاامین و  ک صعمت  ی قعو  داخلک ای لنیوب  نلهی شعت. هکین گعاک تک تم ادول 

تنند. هعاک  ک اید ااد وؤاالهی ما  طیح  یتم یمو ت میت وقییمی تک تم وک  یو گذشلک مخ تاتو 3هی  3شعت، دیوش  ی

 کند اوت تک ادلک امزش

 کموز گذشل 90هفلک گذشلک=  13= گذشلک وک  یو 

اید؟(  یو گذشلک  فیک تیتو 2)چند وقت یک  یم  عاتم ما تک اشیمو تیتید تم  مثالعنعان ک   2پرسش  ی اولفیتو از 

 هیم  یهبط  ی آن تم قسکت زیی هعض ح تاتو شدو اوت  منیم ت میت  فیک و دیوخ

 (0=اکیوو گذشلک  فیک ا دو اوت )یمنی  یتو تم وک  ی -هرگز 

 (3=اکیو یو گذشلک  فیک شدو اوت ) 2 یم تم  3هی  1یمنی  یتو  جکععی   -یک یا دو بار 

 یم تم وک  یو  9هی  2 میتل تال   –  یم تم  یو 2هی  1،   یاگ د یو گذشلک  یتو  ک طعم  2یمنی تم  -ماهانه 

 (2=اکیوگذشلک  فیک شدو اوت )

 (4=اکیو یو گذشلک  فیک شدو اوت ) 2تم   یم تم هفلک 4هی  1 ،  یاگ دیمنی  یتو  ک طعم  -هفتگی 
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 (6=اکیوموز تم هفلک  فیک شدو اوت ) 7هی  3یمنی  یتو  ک طعم   یاگ د  -روزانه/تقریباً روزانه 

 

 تم وک  یو گذشلک موزیک 

 تم وک  یو گذشلک موزتو 

 یک یی تو  یم

 وک موز تم وک  یو گذشلک

  یهی یک موز

  یهی تو موز

  یهی وک موز

  یهیاک

  یهی چهیم موز

 ام یک موزهفلک

 ام تو موزهفلک

 ام وک موزهفلک

 ام چهیم موزهفلک

 هفلگی

 ام دنج موزهفلک

 ام شش موزهفلک

 ام هفت موزهفلک

 هی موز

 موزااک
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 کنیددگذاری میهای زیر را چگونه کُپاسخ

 گ یت؟. تسی تک تم وک  یو گذشلک تو  یم هیوی د  فیک تیتو چک تدم  یASSIST 3 ثیل دیوش  -1

، تسی تک تم وک  یو گذشلک هی موز هفلک  ک از توشنبک ا دم  فیک تیتو چک تدم ASSIST 3 ثیل دیوش  -3

 گ یت؟ ی

- فیک تیتو چک تدم  ی  یم تم هفلک ح  ش 4هی  2، تسی تک تم وک  یو گذشلک ASSIST 3 ثیل دیوش  -2

 گ یت؟

- فیک تیتو چک تدم  ی یک  یم تعتیی دهفلک  3، تسی تک تم وک  یو گذشلک هی ASSIST 3 ثیل دیوش  -4

 گ یت؟

هفلک گذشلک تم  6ت  دو، ا ی تم ، تسی تک تم وک  یو گذشلک هی موز و گیم  یASSIST 3 ثیل دیوش  -3

 گ یت؟چک تدم  ی دیه ز  عتو

 گ یت؟آ فلی  د  فیک تیتو چک تدم  ی یم  ت 2تسی تک تم وک  یو گذشلک  ،ASSIST 3 ثیل دیوش  -6

 

 آومتو شدو اوت. دنجهی تم د عوت دیوخ
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 را اجرا کنیم ASSISTچگونه پرسشنامه  -12
تنندگین ما تم طعل  فیحبک ماهنکییی  نی تنند.   خی ادیت و تولعمات اوت تک  فیحبکحیوم  ی ASSISTدیو نی ک 

هنی ما  نیام  یخنی   کنیمان مهنی اکنعتو و       ویزت تنک  یخنی دیونش   تنندو ما قیتم  یاید تولعمات  فیحبک از یخی 

 وانع دیستک  یام اخذ دیوخ هیم تق ق  شعتییتآوم  یتنندو کیید.  یخی از تولعمات  ک  فیحبک فیحبک ما تعهیو ا

اطک ننین حیصنم تنن م تنک هکنیم        ییند اونت، ا نی    دنذیی ی ی تک  قدامم اامطیک تم دیو دن وئعاالت ا دیناکیید. تم ح

 و دیوخ هی ثبت شدو اوت. هیم  یهبط دیو دودیوش

تنک تندام  نعات  ییند تم      تننند  نی  هنی هم ن د  هیم   للیتنندو هسلند،  ک اید  منی تک ایند دیونش  دیوش 3و  1دیوش 

 هیم  مدم طیح شعاد.دیوش

 هفعیی شدو اوت. 1تم شدم  ASSISTیک  لعچیمت عکع ی تم  عمت احعو اایام 

  

 ASSIST اجرای : 1شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1پرسش  محاسبه  پایان مصاحبه 

 نمره

به تمام موارد« خیر»اگر   

 اگر بله به هر یک از موارد

2پرسش   
رسش هایپ  

8و  7، 6   

 اگر بله به هر یک از موارد

رسش هایپ  

5و  4، 3  

« هرگز»اگر همه موارد 

 باشد

شده در را برای تمام مواد درج  7و  6)پرسش 

 در مورد مصرف طول عمر مطرح کنید.( 1پرسش 
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 اید؟در طول عمر خود کدام یک از مواد زیر را مصرف کرده -1پرسش 

 

 «(خیر»یا « بله»ها= )پاسخ

آن  عاتم اوت تک   کیم هیتنعن اولفیتو تیتو اوت، حلی اگی دیوش یک تم یمو  فیک طعل عکی  عات اوت.  نظعم 

چنندان حی نت   اوت  دون آن تنک    یت  فیک  عاتوی قک یک موش خعب شیوع  ک صحبت تم یمو  یم  یشد.   قط یک

 تهد.غ ی نلظیو  یام  یت تاشلک  یشد. اید تیم هفعییم تلی از وعا ق  فیک  یت  ک شکی  ی

هیم  مدم چنک  تنند تک تم دیوشهیم ثبت شدو، هم  د  ی  للیتنندو اوت،  ک اید  منی تک دیوخیک دیوش  1دیوش 

 دهد،  فنیحبک تننندو   « خ ی»چ زهییی  یید  عمت وؤال قیام گ یاد. اگی  یااع  ک دیوش تم یمو هی یک از  عات دیوخ 

« خ ی»گی دیوخ  یام هکیم  عامت هکبنین ا« تم  دموک  عتید؟اعاعان/حلی ز یای تک » یید یک وؤال تندیشی  پیود  

« خ نی » یشد  فیحبک  یید خیهکک یی د. اگی  یااع  ک دیوش تم یمو هی یک از  عات ) یام  ثیل  عات اولن یقی( دیونخ  

ونؤال  طنیح    ASSIST دهد، تیمتنین  یاقبت وال ت تیگی تم یمو آن  یتو ) یام  ثیل  عات اولن نیقی( تم  فنیحبک   

 تنند.اکی

  ک خیطی تاشت  1دیوش  طیحی تک  یید هنگیم ادیه

  هیم  عات هسل د،  ک  یااع ییتآومم تن د تک چک  عاتم تم آن طبقنک  تم حیل دیو دن هی یک از گیووهنگی ی

شنعاد( و هکبنن د   هی، ش  نک و اتسل سنی  نی   هیم آ فلی  نی شی م آ فلی  دواعت تاماد ) یام  ثیل  حیک

  یای  عات تدا ند.هیم  حلی و اصطالحیت خ یایم

  لک( ما تاییو  د  د 2 یام هی  یتو توم صفی )خ ی( یی ( 

 اولفیتو تن د  یااع آشنی  یام هی و اصطالحیتتم طعل  فیحبک از واژو 

  هییی  زا د  ثال  گی یه دمو عه یات،  یالزم، تیوا، تاهعما، خیت ثیل« وییی  عات»تم  عمت 

 عات ما تمج اکیی د تم  ضیم تم اظی گی لک شدو ایم وییی  

  شنعت )هکنیم   اکنی  ی دیو دویگی تم  عمت آن تم طعل  فیحبک وؤا اولفیتو ا دو  یشد، ت هیگزاگی یک  یتو

 هی  یام اید  یتو صفی خعاهد  عت(دیوخ

  شعتتهی وامت اکیاکیوتم  1 ک خیطی تاشلک  یش د دیوش 
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 اید؟هنمودمصرف  ی را که اشاره کردیدموادبار  یک ماه گذشته چند وقت 3در  -2پرسش 

 

 («روزانه یا تقریباً هر روز»، «هفتگی»، «ماهانه»، «یک یا دو بار» ،«هرگز»ها= )پاسخ

 

تم یمو  فیک  نعات   و یوید  3وؤال   ک دهد، «  لک» یام هی یک از  عات  هیوت شدو دیوخ  1 دیوشاگی  یااع  ک 

ااند )آن چننین تنک تم    طیح شعت تک هیتنعن  فیک شندو  یام  عاتم   قط یید  3 یو گذشلک وؤال تن د. دیوش  2تم 

تنند تنک چنک  نعاتم    هیم ثبت شدو هم  د  یا ز یک دیوش   للیتنندو اوت، یمنی دیوخ 3ثبت شد(. دیوش  1دیوش 

 یشد، یمنی تم وک  نیو  « هیگز» 3 یاد. اگی دیوخ  ک هکیم  عامت دیوش گ عمت وؤال قیام  ی 3و  4، 2هیم تم دیوش

 یوید تک تم یمو  فیک  عات تم طعل عکی وؤال  6ام هعوط  یااع  فیک ا دو  یشد،  ک دیوش گذشلک ه چ  یتو

 فنیک   ما  یام هی  نیتو  3و  4، 2هیم ام  فیک شدو  یشد، آن گیو دیوش یو قبم هی  یتو 2تند. گی تم  طیح  ی

 شدو طیح تن د.

  ک خیطی تاشت  3ادیهی تک  یید هنگیم طیح دیوش 

 تم یمو  عاتم وؤال تن د تک  یااع  فیک آن ما تم طعل عکی گزامش تیتو اوت ) نی اونیس دیونش      قط

1) 

 حلی  یام  عاتم تک هیتنعن  فیک ا ندو  یشنند،    -تاییو  د  د« صفی»هیم هی شی م دیوختوم هکیم دیوخ

 ااد.   یو گذشلک  فیک ا دو 2یی تم 

 هیم  عات ما تو یمو  ک  یااع ییتآومم تن د کدد اوت الزم  یشد ایم 

 ُیو گذشلک  ک خیطی تاشلک  یشن د ) نیام  ثنیل هیگنز، ینک ینی تو  نیم،  یهیانک،          2دگذامم ما  یام همیمیف ت 

 هفلگی، موزااک/هقییبی  موزااک(

 نیال ) نیام  ثنیل هیگنز، ینک ینی تو  نیم،  یهیانک، هفلگنی،           هنیم  یااع  کدد اوت  عقع اعاب تاتن از واژو 

ولفیتو ادند و الزم  یشد تک همدات ت میت  لنیوب  فیک ما از اطالعیهی تک  نک شنکی   اموزااک/هقییبی  موزااک( 

تند، الزم اونت آن  ااد  حیوبک تن د ) یام  ثیل اگی  یااع  گعید هی تو هفلک یک  یم ح  ش  فیک  یتاتو

 ما عال ت  زا د(«  یهیاک» اکیواکعتو و  ما هفس ی

 عمت وؤال قیام گ یاد. 3و  4، 2هیم ااد  یید تم دیوش یو گذشلک  فیک شدو 2م تک تم هکیم  عات  
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   اید؟ماه گذشته چند وقت یک بار برای مصرف... وسوسه یا میل قوی داشته 3در  -3پرسش 

 

  («روزانه یا تقریباً هر روز»، «هفتگی»، «ماهانه»، «دو باریک یا » ،«هرگز»ها= )پاسخ

 

یک  یتو  ی ت منیت مو   تهد. وقلی یک  یااع شیوع  ک  فیکما  یزهیب  ی خطی  یالم  فیک یی وا سلگی 2 دیوش

-هجی ک   م یی ووعوک شدید  یام  فیک  یتو شنیوع  نی  اکیید، یی   دالت قبلی  ی  یتو تاشلک اوت،  ک ا زایش  ی

شعت. هعاک  ک ایند  گفلک  ی« و ع  فیک»یی « ووعوک»شعت.  ک اید حی ت  یاامیای تک از قبم وا سلک  ک  عات هسلند 

ادلک امزشکند اوت تک هدک از اید دیوش ثبت هکییم خف ف یی گذما  یام  فیک  یتو، یی حلی ضیومهی    م  فنیک  

ک  عات   م  ک  فیک ما هجی ک تیتو، ا ی قبم از آن   م هکیاو  ی  یصت ) یام  ثیل،  یاامی تک  مد از همیمک  فی

 تنند.تنند،   م قعم  یام  فیک ما هجی ک اکی. هکیم  یاامیای تک  عات  فیک  یا ست  ک  فیک اداشلک(

 عکع ی   ی  عامت زیی هکیاو اوت  2 یال تم دیوش  اکیو

 و/یی هی( فیک  دیمهی  یتو ) مکعال  یک  یم تم هفلک یی   ش 

  ،و/یی  دالت قبلی  ی  یتو   

 اوت، تم حی ی تک  2 ک  1ااد اعع  یتو اولفیتو شدو. خطی اعل یت  ک هنبیتع تم تسیای تک هیتنعن و گیم ت  دو

اوت.   م  فیک امهبیط ازتیدی  ی   زان اعل یتآوم  عتن  نیتو تامت.  نیام    10 ک  1خطی اعل یت  ک ح  ش 

د از چنند  نیم  فنیک   نم قنعم ایجنیت تنند، تم حنی ی تنک  فنیک           هعااند حلنی هنهنی  من     ثیل تعتیی د  ی

موزااک/هقییبی  موزااک ا دم  کدد اوت   م قعم  یام  فیک ایجیت ادند،  گی آن تک  قدام ا دم  فیک شندو  

 و/ییا زایش یی د، 

 هزمیق  عات 

اوت قضیوت  نی  نی خنعت    هسلند. گیچک،  هم 2 یااع تم دیوش  اکیوادیت  یال  طی بی عکع ی  یام تکک  ک هم  د 

 ما ا ز  ک تیمگ یید، زییا  یخی  یاامین  کدد اوت هجیمب  لفیوهی تاشلک  یشند.

  ک خیطی تاشت  2وییی ادیهی تک  یید هنگیم طیح دیوش 

  (. 3 یو گذشلک گنزامش تنیتو اونت ) یاونیس دیونش       2 قط  عاتم ما  پیو د تک  یااع  فیک آن ما تم

 نیو گذشنلک    2 یخی  یاامین  کدد اوت   م یی ووعوک قعم  یام  فیک ما هجی ک تنند، ا نی  نیتو ما تم   

 3 گیم ما شعاد.  یام  ثیل، تسنی تنک  فنیک ون    ثبت اکی ASSISTاید  عامت هعوط  - فیک ادیتو  یشند

 2شنعت زینیا تم   ثبت اکنی  2، ا ی هنعز   م قعم  یام ت  دن و گیم تامت تم دیوش  یو قبم قطع تیتو اوت

  یو گذشلک و گیم اد  دو اوت.

 دییک هکییم  ک  فیک  یتو   ک عنعانهعااد  یام تکک  ک  یاامین  یام تمک دیوش،  فیک موزااک  یتو  ی

ت د  کدد اوت هی موز هکییم قعم  یام  فیک  ک تیم گی لک شعت.  یام  ثیل، تسی تک هی موز و گیم  ی
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شکی وطح هکییم خنعت  »هعااد  ک اید صعمت دیو دو شعت، و گیم ما هجی ک اکیید. وپس دیوش از  یااع  ی

یک  یم   زان   ی هی از ووعوک ما  یام ا دم، ح  ش...  یو گذشلک چند وقت  2تاا د، تم  یام و گیم ما  ی

 «اید؟تاشلک
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مواد منجر به مشکالت سالمتی، اجتماعی، قانونی یا ماالی بارای    ماه گذشته چند وقت یک بار مصرف 3در  -4پرسش 

   ؟شما شده است

 

  «(یا تقریباً هر روزروزانه »، «هفتگی»، «ماهانه»، «یک یا دو بار»، «هرگز»ها= )پاسخ

 

آیی  فیک  یتو  یام  یااع   دلی ایجیت تنیتو اونت ینی خ نی و      اید اوت تک   خص تند ASSIST 4دیوش هدک 

 یو  2 قط تم  عمت  عات  فیک شدو تم  4 یو گذشلک چقدم  عتو اوت. دیوش  2همدات ت میت وقعع اید   دالت تم 

.  یخی  یاامین  کدد اوت از   ندالت هکنیاو  نی    شعتدیو دو  یشنیوییی شداد(  3گذشلک )آن طعم تک تم دیوش 

اید تو  عضعع تکنک   امهبیط  یقیام تیتن   دهی  یام  فیک  عات آگیو ابیشند و تیمتنین  یاقبت وال ت  یید  ک آن

کک تیمتننین  او  د  یم  یشد تک  یااع عکال  اثیات  سلق کی ما تک  فیک  عات  ی او گذاشلک  ی ت اید تنند.  کدد اوت

هنییی تم  نعمت   ندالت    زاد.  ی اید اویس، ینیتآومم  ثنیل   یاقبت وال ت شنیوییی اکعتو و تم  عمت آن حیک  ی

 اکنیو وال لی، االکیعی، قیاعای و  ی ی امزشکند اوت. عدم ییتآومم یی هعض ح تم  عمت وؤال  کدد اوت  نجنی  نک   

شعت. اطالعنیت    نلی تم  نعمت   ندالت ایشنی از  فنیک  نعات         ASSISTتلی  اکیوخطی تم دیی د  ک اید دیوش و 

اید تولعما مکم آومتو شدو اوت. اید  هنم اونت تنک تیمتننین      8یی تم  خش  ASSISTاخلفیصی تم تیمت  یزخعمت 

هنییی  نیام   هنی  نک عننعان  ثنیل    هکیاو  ی  فیک  عات اخلفیصی آشنی  یشند و از اید هیید   دالتشییعوال ت از 

 اولفیتو تنند. یاامین  ییتآومم

 د وقت یک  یم  فیک و گیم یو گذشلک، چن 2تم طعل » گعی د،  تنباکوتنندو هعاا د  ک  یاامین  فیک ی  یام  ثیل،

لنی   ثنم هنگنی افنس، احسنیس هندمونلی تک     شدو اوت   یام شکی  نجی  ک   دالت وال لی، قیاعای، االکیعی یی  ی ی

 نیام خییند   تک دس از خیید و گیم دعل تی ی اید خیطی هی یی   دالت  ی ی  ک عفعاتهی اسبت  ک گذشلک،  هبعتم تیی

 «  ؟ دچ زهیم تیگی اداشل

د وقت یک  نیم  فنیک    یو گذشلک، چن 2تم طعل » گعی د،  مواد افیونیتنندو هعاا د  ک  یاامین  فیک یام  ثیل،  ی

  یام شنکی   نجی  ک   دالت وال لی، قیاعای، االکیعی یی  ی ی ... )اوم  یتو ا  عای  عمت  فیک  یت ما ذتی  ی یی د(

هنیم قیعندگی )تم زانین(،    اظکی توموهی،  یآ عتگی، یبعوت، خیاب تادانههعع، اولفیاغ، خعاب ،خیمش ثم شدو اوت 

،  یزتاشنت تشعامم تم هکیتز و  ک ییت آومتن چ زهی، ا سیتگی، تیهش   م انسی، انیهعاای انسنی،   ندالت  نی ی،     

 « ؟ فیک شدو اوت  دالت امهبیطی، هجی ک عالیم خکیمم،   ش زادان،

 نجی  ک  ح  ش چند وقت یک  یم  فیک یو گذشلک  2طعل  تم» گعی د،  حشیشتنندو هعاا د  ک  یاامین  فیک ی

ااگ زگنی،  ااجیم تیمهی، تشعامم  یام هعاک تیتن یی  ی  ثم  یا عش تیتن   دالت وال لی، قیاعای، االکیعی یی  ی ی

 «.؟شدو اوت  یام شکی ...تهی، احسیس ا سیتگی یی اضطیاب  دالت  یام ویز ین
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 یو گذشلک چند وقنت ینک  نیم  فنیک      2طعل  تم» گعی د،  های آمفتامینیمحرکتنندو هعاا د  ک  یاامین  فیک ی

- ثم احسیس ا سیتگی، اضطیاب و هحییک  دالت وال لی، قیاعای، االکیعی یی  ی ی  نجی  ک  هیم آ فلی  نی حیک

دذییم تم موز  فیک یی موز  مد از آن، احسیس خ م، ههیام یی هنش، ونیتمت، خنعاب ای نیونب،   ندالت تانداای      

 « یام شکی شدو اوت؟ هی...ایشی از وییش تادان

 یو گذشلک چنند وقنت ینک  نیم  فنیک ا دنم  نجنی  نک          2طعل  تم» گعی د،  الکلتنندو هعاا د  ک  یاامین  فیک ی

هیم شدید، اولفیاغ، تمت  مدو، خنعاب ای نیونب،   نیایو  نی      ثم خکیمم   دالت وال لی، قیاعای، االکیعی یی  ی ی

شندو   کی نیام شن   تیگیان، مااندگی تم ح د  فیک، ااجیم تیمهییی تم  سلی تک  مد  نجی  ک د ن کیای شندو  یشند...   

 «اوت؟

-ا دو  یشد.  یام  ثیل، اثنیات انیم   اید ای آومتوخیص  یاامین  یتز شکی  کدد اوت تم   یخی از   دالت شییع

هعااند  زایی تک  فیک  عات  کدد اوت تم ا یات زاداای ایجیت تند، یی، اثیات االکیعی یی خیاعاتگی تک  فیک  عات  ی

و  داخلنک تعهنیو    ASSIST ی موم  یاامین خد یت وال ت خیاعاتو و تعتک تاشلک  یشند. تیمتننین ونال ت  جنیم     

 4د عادیی لک  ی آن  یید از   دالت شییع هکیاو  ی  فیک  نعات  یاامنین خنعت آگنیو  یشنند و هنگنیم طنیح دیونش         

ASSIST هی اولفیتو تنند.از آن  
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وظایفی که باه طاور معماول از شاما     به علت مصرف مواد اید نتوانستهماه گذشته چند وقت یک بار  3در  -5پرسش 

 به انجام رسانید؟ رودمیانتظار 

 

  «(روزانه یا تقریباً هر روز»، «هفتگی»، «ماهانه»، «یک یا دو بار»، «هرگز»ها= )پاسخ

 

ااند. ایند دیونش     فنیک شندو   3 یو گذشلک  یاویس دیوش شعت تک تم وک  قط  یام  عاتم دیو دو  ی 3دیوش 

طیاحی شدو هی  یموی اکیید آیی  یااع  ک علت  فیک  عات تم حیل هجی ک   دالهی تم ایفیم وظییف اقش اوت تنک  

اند  هعااقش  ی مکعل شعت. عدم  ع ق ت تم ایفیم وظییف  مکعال   نجی  ک د ی دهیم  سلق م یی غ ی سلق م  یام او  ی

 یام هه ک  نیتو  یشند ) نیام  ثنیل  مطنم      زییتم ز ین ک،  هبعتم از آن یی گذماادن از  سکع  ت تم اثی  فی ایشی

م لک  یااع تم آن شیتت اکییند(. هکبنعن   هییی تک االظیم  یشدن  یام یک  عات یوش و عدم شیتت تم قیام  القیت

 وظییف اقش  یام  یااع ییتآومم شعت. هییی از عدم  ع ق ت تم ایفیم،  کدد اوت الزم  یشد  ثیل4دیوش 

 هیم شییع وظییف اقش تک تم ال جک  فیک  یتو  کدد اوت ایفی ا عت شی م  عامت زیی اوت  ثیل

      ،غ بت از تیم و تسی حقع  یی   دم د دا تیتن  ی تیم ی ی،   دم  یام حفع شنغم، عکلدنیت شنغلی ضنم ف

 ااگیمم، اخیاجوهم

 ا لیتن،  یتوت شدن یی عکلدیت ضم ف تم ا لحیایت، همل ق یی اخیاج غ بت از  دموک، تاا گیو و عقب 

  ااگنیمم تم  ونهم ااگنیمم تم  یاقبنت از تنعتک،    شدست تم حفع همهدات  مکعل امهبیطی و خیاعاتگی، ونهم

یی دیتاخت قبنعض، تشنعامم تم حفنع موا نط  نی هکسی/توونلین/خیاعاتو ینی عندم شنیتت تم           اظی ت خیاک

 مویداتهیم خیاعاتگی  هم

تنیم گذاشلک شدو زییا، عکع ی ،  یتم  ک ت  م و گیم ت  دن تم ایفیم وظنییف اقنش تچنیم   ندم      3هنبیتع تم دیوش 

 شعاد.  اکی

« وظنییف  مکنعل اقنش   »وا سلک هسلند  کدند اونت    ک یک  یتو  هعاک  ک اید ادلک امزشکند اوت تک تسیای تک شدیدا 

هی ز یای تم گذشلک شغم/خیاعاتو/خیاک/حکییت خعت ما  ک علت  فیک ونگ د و طنعالای  ندت   اداشلک  یشند، زییا آن

ک، هغذیک ما تم اظی  گ ییم، وظییف دییک  ثم هک ز تیتن خیا« هیگز» اکیو ک ایم آن تک ااد. تم اید  عامت، از توت تاتو

اولفیتو شنعاد. تم  یاامنین     ثیل  ک عنعانهیم حکییلی و غ یو  یید هیم دزشدین، ویز ین، شیتت تم ویزیت نیوب

هنییی  اگنی وظنییف و  سنؤو  ت   » ندم  لفیوت دیون دو شنعت  ثنم    هعان یک اسخک تیگی از دیوش  ی اکلکوا سلک  ی

  «آی د؟هی  ی یاایام آن از عهدوتامید،  ثم م لد وی تیم یی  یاقبت از خیاعاتو آیی 
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آیا تاکنون یکی از اعضای خانواده، دوستان، بستگان یا فرد دیگری نگرانی خود را از مصرف... اباراز کارده    -6پرسش 

   است؟

 

  «(ماه گذشته 3بله، ولی نه در »، «ماه گذشته 3بله، در »، «هرگز»ها= )پاسخ

 

طیاحی شدو هی  ب ند آیی  یت تیگیم ) یام  ثیل اعضیم خیاعاتو، تووت، هکسی، وا دید، تعتتنین، دزشنک،    اید دیوش

تم نیمو   1هکیم  نعاتم تنک تم دیونش     ااد.تیم ی ی،  ملم یی ا یات تیگی( تم یمو  فیک  عات  یااع ا یاز اگیاای تیتو

ااد،  یید تم اید دیونش  نعمت ونؤال     یو قبم  فیک شدو 2اک  قط  عاتم تک تم  - فیک طعل عکی  عات ثبت شداد

قیام گ یاد. الزم اوت صفحک اول دیو نی ک ما   یومید هی  ب ن د چک  عاتم تم طعل عکی  یااع  فنیک شندو اونت.    

هی تیمتنین وال ت  مند  ک اظی شکی  کدد اوت دیزحکت و تشعام  ک اظی  یود، گیچک   شتم  یم اول ااجیم اید تیم  

 ااد. ک ااجیم آن عیتت تیتو ASSISTاز چند  یم اایام 

 یالهیم تم  قییسک  ی اگیاانی ا نیاز شندو     اکیو یو گذشلک  2اگیاای اخ یا  ا یاز شدو تم  عمت  فیک  عات  یااع تم 

 لنک، ا نی انک    »هیم قبم ا یاز شدو دیونخ  گ یت. الزم اوت حلی  یام اگیاای تک ویلم از آن  یتم  عمت م لیم  یااع قب

 عال ت زتو شعت.  «  یو قبم 2تم 

   یایو، وؤال، قیزتن، هعص ک، اگیاای، خ م و غ یو از طیک اشخیص تیگی شعت. شی مهعااد اگیاای  ی
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   مصرف مواد را کاهش داده یا قطع کنید، اما شکست خورده باشید؟اید آیا تاکنون سعی کرده -7پرسش 

 

  «(ماه گذشته 3بله، ولی نه در »، «ماه گذشته 3بله، در »، «هرگز»ها= )پاسخ

 

شیخفی از وا سلگی یی  فیک دیخطی اوت و طیاحی شدو اوت هی از توت م لد تنلیل  ی  فنیک  نعات    7 دیوش

وا سلگی  ک  عات، یی اعل یت یک اخلالل  ز د ععتتنندو اوت و  یخی ا نیات ا نیز    .ما تم طعل عکی  یااع  یموی اکیید

قطع  فیک اکییند هی اهییلی   ع ق شعاد. ایند دیونش اقندا یت اندم  نیام تنیهش ینی قطنع         اماد چندید  یم اقدام  ک ت

.  مکنعال   تهند قنیام  نی  ما  نعمت  یمونی   هیم  دون   م قلبی اک ا دیم گذما تم  عمت تیهش  فیک یی هالش ، فیک

عکع نی    -تننند گ یاد  ک صعمت  نطقی  عات ما  ک صعمت  دیم  فیک  ی ثبت  ی اکیوی تک تم اید دیوش  یاامیا

 موم ونگ د تم  فیک ا دم(.  هی، و/یی  ی  قیتیی  یال ) ثم یک اع ت زییتو ک صعمت یک  یم تم هفلک یی   ش

یی د. تم اید دیوش اقدا یت لیل، تیهش یی هعقف  فیک  یتو  یزهیب  ی قدان تنلیل تم اقدا یت ای ع ق  یام تن

  دم  ملی ا ین تهندو و گ یت  یما  یام اید دیوش  اکیوهیید  یو گذشلک   ش 2ای ع ق  یام تیهش  فیک تم 

 خعت اوت.  ی  یتو  فی ی یاامین 

گ یاد و ا ین هیم  یتم اکیو یو گذشلک اوت  2هی  یام تیهش  فیک قبم از آن  یاامیای تک آخیید اقدام ای ع ق

  یام یالهیم خطی تهد تک  یااع وی قی   ی  یتو  عمت  فیک خعت   دم تاشلک اوت. اید  یاامین تم  میض  ی

تک   دالت قبلی اداماد. الزم  وامتمتنندگین هیزو آ یید یی وا سلگی  عات هسلند هی  فیک یگ ت  ک  فیک   دم

 یو  2 لک، ا ی اک تم »هی قبم مخ تاتو  ک صعمت دیوخ اوت حلی اقدا یت ای ع ق  یام تنلیل  فیک  عات تک ویل

 ثبت شعت.« گذشلک

. اگی یک  یااع اقدا یت  دیم شعادثبت اکی فیک  قطع یام   ع قهعاک  ک اید ادلک امزشکند اوت تک اقدا یت 

 فیک تاشلک  یشد و اهییلی   ع ق شدو  یشد، الزم اوت تیمتنین وال ت آخیید اقدام ای ع ق ما ی قطع ی یام تیهش 

 یو قبم هیک تیتو، ا ی قبم از آن چندید  2آ  زم و گیم ما ثبت اکییند.  یام  ثیل،  یام تسی تک  ک صعمت  ع ق ت

 زتو شعت.عال ت «  یو گذشلک 2 لک، ا ی اک تم »اقدام ای ع ق تاشلک  یید 

 ااد یو قبم  فیک شدو 2اک  قط  عاتم تک تم  -تم یمو  فیک طعل عکی ثبت شداد 1هکیم  عاتم تک تم دیوش 

، الزم اوت صفحک اول دیو نی ک ما   یومید هی  ب ن د 6هکبعن دیوش  . یید تم اید دیوش  عمت وؤال قیام گ یاد

  یااع تم طعل عکی خعت چک  عاتم ما  فیک تیتو اوت. 

  گ یت «( اک، هیگز)» 0 اکیوت  م  کدد اوت  یااع تم اید دیوش  2 ک 

 تند ک اادازو تی ی  فیک اکی -ضیومهی  یام تیهش  فیک واعت ادامت 

 خعاهند  فیک خعت ما تیهش تهنداکی -هی م(تنندگین ماضی )د ش فیک 

  ااداقدام  ک هیک  ع ق شدو او  دتم 
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 خش  2چندگیاک اوت،  کدد اوت  یام تیمتنین وال ت شدسلد اید وؤال  ک  اهییلی  چعن اید دیوش حیوم  فیه م

 تکک تنندو  یشد.  یام  ثیل 

 (خ ی»یی «  لک)»خعت ما تم تن د؟ اید  فیک ... آیی هیتنعن ومی تیتو» 

  (خ ی»یی «  لک)»آیی  ع ق  عتید؟» 

  2 لک، و ی اک تم »یی «  یو گذشلک 2 لک تم »یی « هیگز)»آخیید  یمم تک ومی تیتید و  ع ق ا دید تی  عت؟ 

 «( یو گذشلک
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   ؟ایدکرده ورت تزریقی مصرفمواد را به صآیا تاکنون  -8پرسش 

 

  «(ماه گذشته 3بله، ولی نه در »، «ماه گذشته 3بله، در »، «هرگز»ها= )پاسخ

 

اخ ی  عات احلکی ی  یام وا سلگی یی  فیک دیخطی اوت و طیاحی شدو هی  فیک هزمیقی  شیخصاید دیوش یک 

مواد  سلک  ک همدات تم طعل عکی  یااع  عمت امزیی ی قیام تهد.  یاامیای تک  ک وکت  فیک هزمیقی  عات  ی ما

 فیک هی شی م   ش بشعاد. هزمیق هکبن د  ی ط فی از آوت میت  فیک  ی احلکیل    لیم  ک  یتو وا سلک  ی

هزمیق هیم آ فلی  نی( هکیاو اوت. ت ندو و غ یت ندو )خفعصی   ی  عات ا  عای( و هکبن د خطی وییدعز ) حیک

 . یهبط اوتشعادو از ماو خعن عفعات و   کیمم  نلقمهکبن د  ی خطی  یالهی 

خفعصی  هزمیق اخ ی  عات شیخفی شعت، هزمیق  عات اهییی  عات ا زوتو اکی اکیات ک  8گیچک دیوخ  ک دیوش 

  یام  فیک  عات تامت. ی و امایع  ک تم ین هخففیلتهد  یااع ا یز  ک امزیی ی    اوت تک ا ین  ی

  یو گذشلک  عات ما هزمیق تیتو  یشد، الزم اوت اقدا یت زیی ما ااجیم ته د  2اگی   کیم تم 

 ( تم اید تیمتچهیمد عوت تیمت خطیات هزمیق ما  ی  یااع  یوم تن د ) هزمیق  یی تم خفعصهیآ عزش

 هی آومتو شدو اوت.ایکد

 وم، هپیه ت آمهعص ک تن د از اظی اچB  وC آز ییش تهند. 

  ام تک    لی هزمیق شدو هم  د تن د. ا گعم هزمیق  ک  یو گذشلک  یام  یتو 2ت میت و ا گعم هزمیق ما تم

 تند.هم  د ا یز  ک امایع  یااع تکک  ی

هی  خشهیم آ فلی  نی، تعتیی د و آمامشعاد عبیمهند از  عات ا  عای،  حیکهیم هزمیق  ی عاتم تک  ک صعمت شییع

هیم آ فلی  نی و تعتیی د  لفیوت اوت. تسیای تک  عات  ثم تییزدیم. ا گعهیم هزمیق  عات ا  عای گیهی از  حیک

تنند  ک هی ما هزمیق  یتهند، ا ی تسیای تک  حیکااجیم  ی تنند اید تیم ما  ک صعمت  سلکیا  عای ما هزمیق  ی

تهند.  ک اید صعمت تک  کدد اوت چند موز د ت وی هم هزمیق تنند و وپس ام اید تیم ما ااجیم  یصعمت تومو

 دم هزمیق  ک خعت اولیاحت تهند.، چند هفلک یی چند  یو هی اع ت  مچند موز

ااد  کدد  یو گذشلک هزمیق تیتو 2 یم تم  یو تم  4یک قیعدو عکع ی،  یاامیای تک  ک طعم   یاگ د   ش از   ک عنعان

 .تاشلک  یشنداوت ا یز  ک امایع  ک تم ین هخففی 
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  ASSISTدهی پرسشنامه نمره -13
تننندو  عدتم تامت.  فنیحبک  اکیویوخ یک هی د هی  یام االخیب اوت تکام از دیوختامام  جکععک ASSISTهی دیوش 

 7هنی   3هنیم  دیونش  اکنیات ییو  ی ت د. تم دییین  فنیحبک  ال ما تاعدتم دیوخ   کیم  ک هی وؤ اکیو ک ویتگی توم 

هنیم  هنی/قیص  خنش هیم آ فلی  نی،  عات اولن نیقی، آمام  یام هی  یتو  نفیت )هنبیتع، ا دم، ح  ش، تعتیی د،  حیک

 نیام آن  نیتو    ASSIST خطی اکیوا زوتو  ی شعت هی  ک یددیگی «( وییی  عات»زا،  عات ا  عای و  عات هعهمآوم، خعاب

تمگ نیم  نی    اکنیو  اکنیو هیم هدن دی و  قیالت  نک ایند   تم گزامش د.توت آیک  یک  ثیل امایک شدو اوت(  3)تم ادول 

 اکنیو  عتن و وهع ت، تم اید تولعما مکم  نک آن   شعت.  ک  نظعم عکلی یتو اخلفیصی  یام هی تالس  عات گفلک  ی

 اکنیو  10ا ین تاتو شندو، هنی  یاانع     ASSISTشعت. هکین طعم تک تم دیو نی ک  یام ) یتو( گفلک  ی ASSISTخطی 

 خطی خعاهد تاشت تک عبیمهند از 

 (0-21 یام هنبیتع )تا نک  ASSISTخطی  اکیوا ف. 

 ( 0-29 یام  عات ا  عای )تا نک  ASSISTخطی  اکیوب. 

 (0-29 یام ح  ش )تا نک  ASSISTخطی  اکیوج. 

 (0-29هیم آ فلی  نی )تا نک  یام  حیک ASSISTخطی  اکیوت. 

 (0-29هی )تا نک  خش یام آمام ASSISTخطی  اکیوو. 

 (0-29 یام ا دم )تا نک  ASSISTخطی  اکیوو. 

 (0-29قی )تا نک  یام  عات اولن ی ASSISTخطی  اکیوز. 

 (0-29زاهی )تا نک  یام هعهم ASSISTخطی  اکیوح. 

 (0-29 یام تعتیی د )تا نک  ASSISTخطی  اکیوط. 

 (0-29)تا نک « وییی  عات» یام  ASSISTخطی  اکیوم. 
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 درگیری با مواد اختصاصی برای حشیش نمرها محاسبه 5 جدول

  خش ح  ش تاتو اوت یک   کیم دیوخ هیم زیی ما تم 

 4= اکیو هفلگی ج3دیوش 

 2= اکیو یدبیم/تو یم ج2دیوش 

 3= اکیو  یهیاک ج4دیوش 

 2= اکیو یدبیم/تو یم ج3دیوش 

 2= اکیو  یو گذشلک 2 لک، ا ی اک تم  ج6دیوش 

 0= اکیو اک، هیگز ج7دیوش 

 22کل=  تمگ یم  ی  عات اخلفیصی )ح  ش( اکیو

 ک اولثنیم هنبیتع تک  ، یو قبم  حیوبک  ی شعت 2 یام هکیم وییی  عات  فیک شدو تم هیم   ی ک اکیو

 .(تندوامت اکیتم  حیوبک ما  3دیوش 

 

تامم تمج اکعت و تم صعمت هنیوب دیو نی ک ما تم وعا ق  یااع اگنک  ASSISTهعااد تم صفحک آخی ما  ی اکیواید 

 یاانع  نی موم آن  نک صنعمت      اکنیات تنک   ASSIST  ند ا ی تنیمت  نیزخعمت   ما اکی ASSISTتیت.  یااع دیو نی ک 

  خ ی از  داخلک تعهیو  یزخعمت امایک تند.  ک عنعان لنیوب ثبت شدو هی 

 

 تمرین

ایند تونلعما مکم آومتو شندو     ششتم د عوت «( ب»و « ا ف)»تو  ثیل هکیینی  ASSIST یام هسه م ییتگ یم اایام 

هنیم  ک دیوش  یااع هیم تو دیوخهیم هکیینی از  لد هعوط تو افی طیاحی شدو اوت. اید  ثیل ایفیم اقشتک  یام 

ASSIST یدنی  خعااد،  یت تیگی اقش هی ما از موم  لد  یتند و دیوخشعت. یک  یت اقش  یااع ما  یزم  یه د م  ی

 تنند. هنیم  یاانع ما تمج  نی   دیوخ ASSIST م ا دو کیک دیو نی ک هد ی موم تند و تیمتنین وال ت ما  یزم  یاز 

هنی هسنلند و تم   هیم تاتو شدو  ک دیوشصح ح تم  لد  یااع آومتو شدو اوت(  میتل دیوخ اکیاتحیصلک ) اکیات

تند هغ  ی تاتو شعت زینیا  صفحک د ت  لعن هکیید قی م یی لد اوت.  لد ابیید هعوط تسی تک اقش  یااع ما  یزم  ی

 صح ح  طی قت ادامت.   اکیوهییی شعت تک  ی  نجی  ک دیوخهعااد اید تیم  ی



51 

 درگیری با الکل، سیگار و مواد در مراقبت اولیهگری غربال دستورالعمل

هنیم اانیام    عااع شییع و ییت تاتن ظیا نت  یخی   یام عبعم از لد اخلفیصی   یام تکک  ک هدایت تیمتنین وال ت 

ASSIST  د ش از اولفیتو تم  یاامین واقمی طیاحی شدو اوت. اید  عامت عبیمهند از 

 می ی  

 دن هی دیوش  لنیوب  ی آن، شی م ییتآوممدیو  

 هیم  یااع  ک صعمت  لنیوبثبت دیوخ 

 هیییتگ یم ت میت دیوخ 

 هیم   للیتنندو  یام  عات  خللفاولفیتو از دیوش 

  هی  یتو و ثبت آن تم ادول صفحک آخی اکیاتاکع تیتن 

 اولفیتو از وبک  فیحبک ااگ زشی تم دیو دن وؤاالت 
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 ASSIST نمراتتفسیر  -14
تند تک  یام شیوع  حث ) داخلک تعهیو(  ی  یاامین تم یمو خطی هم  د  ی اکیویک  ی  یتو یام ه ASSISTدیو نی ک 

قنیام  «  نیال »ینی  «  لعوط»، «دیی د»اخذ شدو  یام هی  یتو تم یدی از طبقیت خطی  اکیوشعت.  فیک  عات اولفیتو  ی

امانیع  نیام امزینی ی و    »ینی  «  داخلک تعهنیو »، « دون تم ین)» داخلک  یام وطح  فیک ما هیید گ یت تک  لنیوب ی

 تند.ا ین تاتو شدو هم  د  ی 6چنین تک تم ادول ن آ«( تم ین هخففی

تند، هعاک  ک اید  عضعع امزشکند اوت تنک  نیام    ی هأ  دشیخفی  یام   زان خطی  یهبط  ی  یتو  ASSISTگیچک 

هنییی وانعت تامت.   ندالت    وننجی تیگنیم  حندوتیت   هکبعن هی ا زام موان ASSISTی   ی اویس امزیی ی خطی صی 

گذاماند از   نی  هنأث ی  یهبط  ی  عات چندواهی هسلند و ععا م  لمدتم  ی موم خطی د ی دهیم وال ت  فنیک  نعات   

 -م ت اقلفنیتم دزشندی هکنیاو، وند، اننس، وضن     قب م هیمیخبک خیاعاتگی   دالت  فنیک  نعات، اخنلالالت موان   

تننند ایند   عکلی  نیام هنی  یاانع ما هم ن د  نی      وال ت  یید هنگی ی تک خطی  یتماالکیعی و غ یو. تیمتنین  یاقبت 

  عامت ما تم ذهد تاشلک  یشند. 

 

 درگیری با مواد اختصاصی چه معنایی دارد؟ نمرات: 6 دولج

 وییی  عات ا دم

 خطی اادک 0-3 خطی اادک 10-0

 خطی  لعوط 4-36  لعوطخطی  36-11

 خطی  یال +37 خطی  یال +37

 

 خطر پایین

 د   ندالت  نیهبط  نی     نیام ا دنم( تم  منیض خطنی دنیی      10ی )یی تکلن  2تمگ یم  عات اخلفیصی  اکیات  کیمان  ی 

آاهی تم حنیل حیضنی هن چ گعانک      گیو اولفیتو اکییند. کدد اوت  عات ما  فعمت گک  فیک  عات هسلند. تم حی ی تک

 نی تم  منیض خطنی دنیی   اگی ا گعم  ملی  فیک خعت ما اتا ک تهنند  هجی ک اکی تنند و    دم  یهبط  ی  فیک  عات

 تم آیندو هسلند. دالت وال ت  یهبط  ی  فیک  عات یام ایجیت   

 

 متوسطخطر 

تاماد تم  میض خطی  لعوط وال لی و وییی   دالت هسلند  یام ا دم(  36هی  11) 36هی  4  د  اکیات یاامیای تک 

و  کدد اوت تم حیل هجی ک  یخی از اید   دالت  یشند. هداوم  فیک  ک اید موش ا ین تهنندو احلکنیل   ندالت    
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وال لی و وییی   دالت از قب م وا سلگی تم آیندو اوت. خطی تم تسیای  ی هیمیخبک قبلی   دالت  عات و وا سنلگی  

 یی د. ی ا زایش

 

 باالخطر 

 نک  و احلکیال   خطی  یالم وا سلگی  ک  عات اوت یضتم  م تک  یااع ی    لی  یام هی  یتو ا یاگی آن اوتی 37 اکیو

هجی نک  نی    امهبیطی تم ال جک وعء فنیک  نعات    دالت وال ت، االکیعی،  ی ی، قیاعای و خیطی وعء فیک  عات 

ااد ا ز تم  منیض   یم تم  یو  فیک تیتو 4 یو گذشلک   ش از   یاگ د  2ما تم عالوو  ی اید،  یاامیای تک  عات  ند.ت

 خطی  یال هسلند.
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 با درمان ASSIST نمراتپیوند  -15
 نک   کنیم تم نیمو     امائنک  نیزخعمت  هدک م  ی شعت و  یام  ASSISTتم دییین  فیحبک  ASSISTتیمت گزامش  یزخعمت

آینی  »یک موش خعب  یام شیوع  داخلک تعهیو دیو دن وؤال زیی اونت   وطح خطی  یهبط  ی  عات اولفیتو  ی شعت. 

ما  نیام هنی    ASSISTخطنی   اکنیات « ؟ام تک االن هدک م تیتید چند اوتشکی تم دیو نی ک اکیوعالقکند هسل د  داا د 

 یتو تم ادول صفحک اول تیمت گزامش  یزخعمت تمج اکیی د. تم صفحیت تیگی وطح خطنی ا نین تاتو شندو هعونط     

ثبنت تن ند. ینک    «(  نیال »ینی  «  لعونط »، «دیی د)» ی عطک   حمما  یام هکیم  عات از طییق ه ک زتن  ASSISTخطی  اکیو

 دو اوت.آومتو ش وکاسخک  ی ت شدو از تیمت گزامش تم د عوت 

ینک    نک عننعان   هعااد آن ماو   کیم  ی شعتو  یام هأ  د  یزخعمت اولفیتو  یتم طعل   یوم یزخعمت تیمت گزامش 

 . ک  نزل  بیتییتآوم تم یمو آابک  حث شدو 

 

 خطر پایین

هنی  هنعان  نک آن   یاامین تم  میض خطی دیی د  یید تم ین  مکعل تمیی ت تنند و تم صعمت وانعت ز نین تنی ی  نی    

 یزخعمت تات.  یید  ک   کیماای تک تم  میض خطی دیی د هسلند ینی اصنال   نعات اونلفیتو اکنی تننند        شیناکیاتتم یمو 

هی ا نین تهنندو ایند    آن ASSIST اکیوشین ه عیق تیت.  یام  یاامیای تک هی ما  یام حفع وضم تهبییک گفت و آن

 م هکیم  عات هسلند اید وطح از  داخلک تی ی اوت.اوت تک تم  میض خطی دیی د آو ب  یهبط  ی  عات  یا

 

 خطر متوسط

ام ااجیم شعت.  داخلک تق قک 2-13آل،  یید  یام  یاامین تم  میض خطی  لعوط یک  داخلک تعهیو  ک صعمت ایدو

 ی اولفیتو از و ( وک)د عوت  ASSISTامایک  یزخعمت  ک  یاامین  ی اولفیتو از تیمت  یزخعمت  عبیمت اوت ازتعهیو 

 چیمچعب  فیحبک ااگ زشی. 

. 2اوت  ؤثیتام  فیک  عات  یاامین تم تیهش  منی ASSISTا ین تاتو شدو اوت تک  داخلک تعهیو د عادیی لک  ی 

 داخلک تعهیو د عاد یی لک  ی »اطالعیت    لی  یام امایک یک  داخلک تعهیو اکعاک تم یک تولعما مکم  دکم هحت عنعان 

ASSIST  تنند آومتو شدو اوت.  یید  ک  یاامیای تک  داخلک تعهیو تمیی ت  ی 4«ماهنکیم اولفیتو تم  یاقبت او  ک

و  ASSIST، یک اسخک از تیمت گزامش  یزخعمت 30«تیهش یی قطع ماهبیتهیم تکک  ک خعت  یام»لی بک هکبن د ت

  نزل تاتو شعت. و  یتز شکی(  یام  یتن  ک   نطقکاطالعیت اخلفیصی  عات ) لنیوب  ی 

 یو گذشلک حلی  قط یک  یم  ک صعمت هزمیقی  فیک تیتو،  یید تیمت خطیات هزمیق  2اگی  یااع  عات ما تم 

ام اوت تک اطالعیت و  یزخعمت شخفی شدو  یام تسیای ( ما تمیی ت اکیید تک یک تیمت یک صفحکچهیم)د عوت 

 هأ  دهی یاو  ی هزمیق و اطالعیت تم  عمت احعو هزمیق ایکد، شی م خطیات و   دالت هکتنندتک  عات ما هزمیق  ی
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 ک شعت هی شعت و  ک   کیم تاتو  یتند. تیمت تم طعل  داخلک تعهیو  یام امایک هعص ک و اطالعیت اولفیتو  ی ی

-یک ییتآوم آن چک  عمت  حث قیام گی لک  ی خعت  ک  نزل  بیت.  یاامین هکبن د  یید  یام ااجیم آز ییش اچ عنعان

 امایع شعاد. Cو  Bوم، هپیه ت آم

 

 خطر باال

یک تم ین  نفیت  یام   ک عنعان داخلک تعهیو  یید هکبن د  یام  یاامین دیخطی امایک شعت، گیچک  داخلک تعهیو 

هعااد تم اید ز  نک  یام ه عیق  یاامین  ک امزیی ی و تم ین دیخطی تی ی ا ست.  داخلک تعهیو  یتنندگین  فیک

 لنیوب هخففی  یام  فیک  عات اولفیتو شعت. امزیی ی و تم ین  لنیوب هخففی  کدد اوت تم اییگیو 

عت اگی اید  یاتز واعت ش هأ  د یاقبت او  ک هعوط تیمتنین وال ت یی هعوط خد یت هخففی تم ین ا دم و  عات 

  یشند.  یام  یااع قی م تولیستاشلک و تم  یصلک ز یای  نطقی 

یم االظن  هیم گی لد اع نت،   سنت  ت تاشلک  یشد، تیمتنین  یاقبت او  ک  یید از از مویکاگی  یاتز هخففی تم ین واع

دیخطی  ک اید  یاتز آگیو  یشند. اگی هسه الت تم ین  عات  نک ونیتگی تم تونلیس     وموت  ک تم ین و امایع  یاامین

 یاقبنت او  نک   ونطح  تم   یااعابیشد یی  یاامک  ک آن  ی اَاگ  یالیی هکیاو  یشد،  یید هکیم اقدا یت  کدد  یام تم ین 

 صعمت دذییت.

 نک  یاامنیای تنک هزمینق  دنیم تاماند        ییند    ک عنعان  خ ی از  داخلک تعهیو و امایع  ک امزیی ی و تم ین هخففی

 ( تاتو شعت.چهیمتیمت خطیات هزمیق )د عوت 

 

 استثناها

گ یت  ی 6 اکیو یو گذشلک  فیک ادیتو اوت، ا ی  یام  یتو  ذتعم  2گیو د ش آ دو تک  یااع یک  یتو خیص ما تم 

آید تک  یاانع تم گذشنلک   ندالهی  نی     اید وضم ت وقلی  ک واعت  ی تهد.قیام  ی« خطی  لعوط»تک او ما تم گیوو 

 نیو گذشنلک( ما    2) لنک، و نی انک تم     2 اکنیو  7و  6هنیم   عات تاشلک، ا ی تم حیل حیضی تم دیه ز اونت و تم دیونش  

ایند  یاامنین   هی ما  یام هداوم دیه ز ه عیق اکعت. احلکنیال   تمیی ت تیتو اوت.  یید  ک اید  یاامین هبییک گفت و آن

 نیزخعمت تات و هعضن ح تات تنک  نک خنیطی       شنین اکنیات هی تم  عمت ا یز  ک  داخلک تی م اخعاهد تاشت، ا ی  یید  ک آن

   دالت قبلی  ی  عات تم تا نک خطی  لعوط قیام تاماد و  ک هک د ت  م الزم اوت تک  عاظب  یشند.
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 را در عملکرد روزمره خود وارد کنیم ASSISTگری چگونه غربال -16
، دییش قد و وزن تعتتین و گ یم قند خعنگ یم   یم خعن، دیپ اوک ی، اادازواادازوگیم  ثم هیم غی یل می  ت

هیم  یاقبت اییگیو س یمم از تم هییی هسلند تک گیم تم یمو تامایی و م یو عکع ی  یخی از غی ی گیمدیوش

وو می   ک   یااعگیم  یام   دالت  یهبط  ی  فیک  عات و  یاقبت  لنیوب غی یلشعاد. ااجیم  یوال ت او  ک 

 .33،32عنعان  خش  هکی از عکلدیت  یاقبت وال ت او  ک  ع ق شنیوییی شدو اوت

انبک اصلی آن عبیمهند  4اایام یک  یای ک غی ی گیم ا یز  ک همهد  دیییت و تیمتنین  یتز  هداشلی، تم یای تامت و 

  از

 میزم یای ک 

 آ عزش 

 دییش 

 یزخعمت  

 

 ریزیبرنامه

هیم اخلفیصی عکلدیت  یاقبت  ی وضم ت گیم و اطک نین از اید تک  یآیندهیطیاحی  یای ک غی یل  یامالزم اوت 

میزم آل هکیم تیمتنین  یاقبت او  ک وال ت  یید تم  یای کمیزم ااجیم شعت.  ک صعمت ایدو،  یای کاو  ک هنیوب تامت

تنند، تمک  ی  یای ک ما تالیمتنند،  ی احلکیل  یالهیم میزم   یمتت  یتخ م  یشند. تیمتنیای تک تم  یحلک  یای ک

- لمهد  ی  ؤثی آنتنند و  یام اایام یی ند، اقش خعت ما تم  یای ک تمک  یاسبت  ک آن حس عالقک و  ی د ت  ی

ما شنیوییی  هیم  حلکمتشعاممقیتم خعاهند  عت  ی هم  هجیمب  خللفهی و اقشهی، ز  نکدسشعاد. تیمتنین  ی 

 هی   ی ند.هییی  یام غلبک  ی آناکعتو و ماو

اطک نین ل اوت هی تنندو خعاهد  عت. اید  یت  سؤتکک ASSISTتنندو هکیهنگ  ک عنعانهم  د یک افی از تیمتنین 

 ید.آ ک اایا تم  یهکیم هدی  ف ضیومم  وما تمک اکعتو شین و  سئع  ت هیتیمتنین اقش حیصم گیتت هکیم

خیص  متیم ح ط یک ما تم  ASSIST یای ک  یید موشد  یشد و هکیم  عضععیت تخ م تم اایام  یای ک غی ی گیم 

  آومتو شدو اوت. 7 الزم اوت دیوخ تاتو شعاد تم ادول هییی تک.  یخی از دیوششی م شعت
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 های اجراییپرسش -7 دولج

  غی یل خعاهند شد؟  یاامینتدام 

 شعاد؟گیم شنیوییی  یین ا یز ند غی یلچگعاک  یاام 

 شعاد؟ین غی یل  یچند وقت یک  یم  یاام 

 گیمغی یل چک تسی ASSIST  د؟ته ی ما ااجیمو  داخلک تعهیو 

 گیم، چک ز یای غی یل یااع تم یک ویزیت ASSIST شعت؟ااجیم  ی 

  شعت؟د گ یم چک اقدا یهی ااجیم  ی یام 

 شعت؟هیم د گ یم اگهدامم  یگیم و گزامشدیوادو   کیم هنگیم غی یل چگعاک وعا ق 

 هیم چگعاک اسخکASSIST شعت؟و  دیییت  ی  ییگیای، و اطالعیت  دلعب هه ک 

 هی چگعاک خعاهد  عت؟ادول ز یای د گ یم 

  گیم ن ما از  یای ک غی یل یاامیچگعاکASSIST طلع خعاه د تیت؟  

 هی تدام چ ست؟ تدام تیمتنین تم  یای ک تخ م خعاهند  عت؟ اقش 

  تک  ک شکی تم  دیییت  یای ک غی ی گیم تکک خعاهد واعت تامت شکی  تیمچک  نی ع و  یآیندهییی تم

 تیت؟

 

دذیی  یای ک هکبن د  یید اامطیک  ّی ند و تیمآ د ما هضک د اکیید، ا یای ک  یید ای ع  یشد و غی ی گیم  ک  عقع، اظیم

 اولفیتو اکییند. ASSISTگیم  یشد،  ک طعمم تک تیمتنین وال ت  لعااند از هی  عقم لی  یام غی یل

واعت گیم تم  یاقبت او  ک هیم د  گ یم و غی یلماهبیتهیم اایام  یای کقعم  یام اثی خ ی شکیمم از شعاهد 

 اید ماهبیتهی عبیمهند از  تامت.

  خعت  دی تنند از  هی  ک  فیک  عات  یاامین ک  هیییآ عزشاولفیتو از  ضیم وی د االظیم  یام تاتن

 طییق 

 افب دعولی و اعالایت تم یمو   دالت و خطیات  یهبط  ی  فیک  عات  

 تم یمو  یای کحیوم اطالعیهی شدو هی لعم اعالایت خعب طیاحی 

 هیم عکلدیتخبیای ک 

  یام  یااع یهبط آ عزشی   طی ب یوشعمهیم حیوم  

 ام از  عامت زیی خالصک هأ  دتم دیوادو   کیم  یام  1هیم خالصک وضم ت وال لیوامت تیتن  یگک 

 ا یزهیم اخلفیصی وال لی 

 گیم آیی  یام   کیم غی یلASSIST ااجیم شدو اوت 

  اکیاتوضم ت ASSIST و وضم ت خطی 

 چک  داخالهی ااجیم شدو اوت 

                                                           
1
 health summary sheets 
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  گیم چک ز یای خعاهد  عت غی یلاع ت  مدم 

 تهد آیی   کیم غی یل شدو اوت و ز ین هییی  ی موم دیوادو   کیمان تک تم یک اگیو ا ین  یا فی   یچسب

 آن تی  عتو اوت.

 هعااد تم  عامت زیی اولفیتو شعت اایام اظیم ییتآوم. ییتآوم  ی 

  گیم یام شیتت تم  یای ک غی یل  یاامینتععت از 

 تیمتنین وال ت  یام  ک تیمگ یم  ک  ییتآوممASSIST تم طعل ویزیت   کیم 

 )تععت از   کیم  یام د گ یم تم صعمت ا یز )ییتآومم 

  گیمتیمتنین و   کیمان  یام ز ین اع ت  مدم غی یلییتآومم 

گیم تکک غی یلهعااند تم  دیییت یک  یای ک شدو  یامهیم اطالعیت ماییاکاگی  نی ع تی ی تم تولیس  یشد، اظیم

 زییتم اکییند.

 

 آموزش

گیم اقش اویوی تامت. آ عزش شی م  عامت  عتن  یای ک آ عزش هکیم تیمتنین تخ م تم  یای ک غی یل  ؤثی یام 

 زیی اوت 

 هیم  یهبط  ی اایام خعاادن تولعما مکمASSIST و  داخلک تعهیو 

 چیا  یای ک غی ی گیم  هم اوت 

 هیم اایایی  عمت اولفیتو مویک 

 هیویزم آن  ی وییی تیمهیم آنگیم و احعو  لنیوبهی و تیمتیتهیم تیمتنین  یای ک غی یلاقش 

  احعو اایامASSIST  آن اکیاتو  حیوبک  

 هیم د گ یم  یام تکک  ک   کیمان  ی وطعح  خللف خطیاحعو اایام  می  ت 

 

گیم و شین تم یمو غی یلهیمهی، تیمتیتهی و اگیش یید تیمتنین ما هعااکند ویزت هی تم  عمت اقش  ؤثیآ عزش 

موین تاماد  ک صعمت  یز  حث اکییند. تم تومو تم   کیماای تک  فیک  عات خطیآ یید یی آو ب زوتمس داخلک 

ااجیم   داخلک تعهیو و و ASSIST اایامتم  یم اقش و عکلدیت هحت اظیمتهییی  یام ایفآ عزشی هکبن د  یید  یصت

 شعت. هأ  دهیم د گ یم  می  ت

 

 پایش

تم   دالت اایایی  ک صعمت  نظم دییش شعت هی اطک نین حیصم شعت تک  ASSISTگیم الزم اوت  یای ک غی یل

 شعت. گ یم  یصعمت  یوز  عمت هعاک قیام گی لک و  ع ق ت  یای ک اادازو
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 ااد غی یل شدو ما  ی همدات ا یاتم تک  یاویس و یوت  یای ک قی م غی ی گیم  عتو هعان همدات  یاامین ی

 تهد. قییسک اکعت. اید شیخص تمصد  ع ق ت غی ی گیم ما ا ین  ی

  اکیوشدو تک  یاویس غی یل  یاامینتمصدم از ASSIST  تم  میض خطی  لعوط و  یال قیام تاماد،  یام

  هی یک از  عات قی م  حیوبک اوت.

  اکیواسبلی از   کیمان تک  داخلک  لنیوب  ی ASSIST تنند )شی م  یزخعمت و اطالعیت، خعت تمیی ت  ی

 ( قی م  حیوبک اوت.هیهخففی و تم ین تعهیو داخلک 

 

گیم تم  یاقبت وال ت او  ک هعااییی د گ یم  یاامین تم طعل ز ین اوت. یک انبک  هم یدی از  عاید اصلی غی یل

یک موش خعب  یام مو دن  ک تهی  ک  داخلک اوت. د گ یم  عامت شنیوییی شدو و  یموی احعو دیوخ گیمغی یل

خطی »هی آن ASSIST اکیاتااد و  یو قبم غی یل شدو 13هعان  یاامیای ما تک آپ ویالاک اوت.  یاید هدک چک

 یام هم  د واعت هی گعاک هغ  ی تم  ASSISTتهد،  جدتا   ی  یام   دالت  یهبط  ی  عات ما ا ین  ی«  لعوط

 یو قبم تم  13هعان  یاامیای ما تک تم غی ی گیم گیم اکعت.  ک صعمت   ی هی،  ی لیمهیم  فیک  عات غی یلم

 هی  ک امزیی ی و تم ین هخففی هم  د شعت.هی احعو دیوخ آن ااد  جدتا  امزیی ی اکعتقیام گی لک« خطی  یال»گیوو 

 هم اید اوت تک اطک نین  یااع و  یای ک  ک خع ی ثبت شعت.شعت  گی آن تک وعا ق  ُااجیم اکیهیم دییش  می  ت

-هعان از  یچسبحیصم تن م ازی یت غی ی گیم و  داخالت د گ یم تم وعا ق   کیم ثبت شدو اوت.  یام اید تیم  ی

هیم  یای ک از   کیمان و  می  ت 3 یتزمهیم خالصک وضم ت وال ت اولفیتو اکعت. واعت یک ثبت هیم ویژو یی  یگک

ل هضک د حفع  یید  سؤ ASSIST تنندوهعااد  ف د  یشد. هکیهنگگیم تم  یاقبت وال ت او  ک هکبن د  یغی یل

  نیوب وعا ق  یشد.

 

 بازخورد 

تامت.  یزخعمت تنندو  یام امهقیء  داوم  یای ک اقش اویوی  یزخعمت  دیم الییج دییش  ک هکیم تیمتنین شیتت

 اکیید.هکبن د  ک امهقی همهد تیمتنین  ک  یای ک تکک  ی

اکیید و  یزخعمت از طیک تیمتنین ا ز  هم اوت، زییا اطالعیهی تم یمو احعو تیم  یآیندهیم اایایی هی  د  ی

 ویزت.هی ما   سی  یشنیوییی   دالت و یی لد ماو حم

تم السیت تیمتنین  یصلی  یام امائک  ASSISTگیم یای ک غی یل نظم تم یمو   هیمهیم  دلعب و  حثگزامش

 اکیید. یزخعمت و اقدام  ی اویس آن هی  د  ی

 
 

                                                           
2
 central register 
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 هاراهنمای پیوست -17
 هی ما تپی تیت.هعان آنتم صعمت  زوم  ی اوت. تیمتنین وال تو   یااع ی  یامحیوم  طی ب هیم ضک کک شدود عوت

 (2/3نسخه  ASSISTمواد ) ، سیگار وپرسشنامه آزمون غربالگری درگیری با مصرف الکل .یوست یکپ

 هیم تم یای هدث ی اکعت.هعان  یام اولفیتو  دیم تم  یاقبت او  ک و وییی اییگیوما  ی ASSISTدیو نی ک 

 

 برای بیماران 2/3نسخه   ASSISTکارت پاسخ   .پیوست دو

 هعان هدث ی اکعت.شعت. تیمت دیوخ ما  یتهی  ک   کیم تاتو  ی یام هسه م دیوخام اوت تک یک ماهنکیم یک صفحک

 

  ASSISTکارت گزارش بازخورد  .پیوست سه

  کیم و امایک  یزخعمت و هعص ک  ک   کیم تم یمو  فیک  عات  اکیاتتیمتنین وال ت  یام ثبت  تیمت گزامش  یزخعمت  یید هعوط

هعان تیمت گزامش ما  ی موم یک صفحک عیق اکعت هی تیمت گزامش ما  ی خعت  ک  نزل  بیاد.  یهدک م شعت.  یید  یاامین ما ه 

A3  اکیاتحیوم  1هدث ی و وپس آن ما  یام هبدیم اکعتن  ک یک تلی بک هی زت. صفحک ASSIST  یام هی  یتو و وطح خطی اوت و 

 فیک  عات اوت. تیمتنین وال ت  یید از تیمت حیوم   دالت اخلفیصی وال ت و وییی   دالت هکیاو  ی  3-4صفحیت 

 هکیاو  ی  داخلک تعهیو اولفیتو اکییند. ASSISTگزامش  یزخعمت 

 

 خطرات تزریقکارت  .پیوست چهار

تند. اید  یگک  ی هأ  دام اطالعیهی تم یمو خطیات هکیاو  ی هزمیق  عات  ک  نظعم هکیاهی  ی  داخلک تعهیو اید  یگک یک صفحک

 یو گذشلک  فیک هزمیقی  2هیم تم یای و هعزیع تم   ین   کیماای تک تم هعان  یام اولفیتو عکع ی تم اییگیوما  یاطالعیت 

 یم  2تنندگین دیخطی هسلند )هزمیق    لی از یک  یم تم هفلک یی   ش از .   کیماای تک هزمیقتاتااد  عمت اولفیتو قیام  عات تاشلک

 هی خعاهند تاشت. د خعاهند یی ت، ا ی ا یز  ک تم ین هخففی لعا ی( ا ز اید تیمت ما  ف 

 

 های خودآزماییهای پرسش. پاسخپنجپیوست 

 ASSISTعکلدیت خعب تم اایام دیو نی ک  11 ی عط  ک  خش 

 

 تمرین ایفای نقش. هفت پیوست

و  ASSIST یام اولفیتو تم ایفیم اقش هعوط تو افی )یدی تم اقش تیمتنین وال ت و یدی تم اقش  یااع(  یام هکیید اولفیتو از 

 تهی د ش از اولفیتو  ی  یاامین واقمی.اکیواصالح اایا و 
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 آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد  -یکپیوست 

 1/3نسخه   (ASSIST-WHOسازمان جهانی بهداشت )
 ایم  یتز                               اولین                                                         تنندو     ایم و ایم خیاعاتگی  فیحبک

 هیمیخ                                                                                               ُیااعیی تد ایم و ایم خیاعاتگی 

 

 بخوانید( مُراجعرای )لطفاً بمقدمه 
تم یمو هجی ک  الوؤخعاهم چند ،  عات و ا دم شیتت تن د از شکی  ل دیم.  یااعاع هنبیتعاز اید تک دذیی ل د تم اید  فیحبک تعهیو تم یمو  فیک 

هدخ نی، خعماتی،   ی ی، اولن یقی، هزمیقی یی هعان  ک صعمت شکی از  فیک اید  عات تم طعل عکی و وک  یو گذشلک  پیوم. اید  عات ما  ی

 خعمتن قیص  فیک تیت )تیمت  عات ما ا ین ته د(.

 خش، تاموهیم ضدتمت یی میلی  د(. تم اید  فیحبک امشدو  کدد اوت هعوط دزشک هجعیز شدو  یشد ) ثم تاموهیم آم یخی از  عات  هیوت

از هجعیز دزشک، یی  ی ت میت و  قیتیی  غ ی ا ّی، اگی شکی اید تاموهی ما  ک تالیلی تن م.اکیتن د ثبت  فیک  ی هجعیز دزشکتاموهییی تک شکی  طی ق 

خعاه م تم یمو  فیک  عات غ ی جیز  خللف هعوط شکی  داا م،  ک شکی تن د،  طفی   ک  ی اطالع ته د. گیچک  ی فیک  ی شدواسخک   لی از   زان 

 ته د، تی ال   حی یاک خعاهد  عت.ته م اطالعیهی تک تم اید  عمت  ک  ی  یاطک نین  ی

 

 بدهید مُراجعرا به  ASSISTکارت پاسخ  توجه: پیش از پرسیدن سؤاالت،

 

 1پرسش 
شدو  ک دیوش یک تم اع ت اول چک تن د. واعت هی گعاک هفیوت تاتو  ک اید وؤال ما  ی دیوخ دیوختن د، اگی آز عن د گ یم ما هدک م  ی)

 ( یید  عمت وؤال قیام گ یت

 اید؟ فیک تیتو هیتنعنتم طعل عکی خعت، تدام یک از  عات زیی ما 

 )فقط مصرف غیرپزشکی( 
 بله خیر

 2 0 غ یو( ن، ایس،)و گیم، قل ی ااعاع هنبیتع -ا ف

،  عم  د، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو( لیتون،  عدیو

0 2 

 2 0 ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

 2 0 غ یو(آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، هیم  حیک -ت

 2 0  عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل، غ یو(  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 2 0 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

 2 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 2 0 غ یو(تم، گیت  یشلک، اسزاهی )الهعهم -ح

 2 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 2 0   خص تن د  -وییی -م

 

 واع تن د هی دیسهی  نفی  عت،   شاگی هکیم دیوخ

 «حلی ز یای تک تم  دموک  عتید هم  فیک ادیتید؟»

  عت،  فیحبک ما  لعقف تن د.« خ ی»اگی دیوخ  ک هکیم  عامت 

 

ما تم یمو هی  3 عت، دیوش «  لک»اگی دیوخ  ک هی یک از  عامت 
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 ام تک هیتنعن  فیک شدو  پیو د. یتو

 2پرسش 

چند )ماده اول، ماده دوم، غیره( ،  عاتم ما تک اشیمو تیتید وک  یو گذشلکتم 

هرگز  اید؟ وقت یک  یم  فیک تیتو
 

ک یا دو بار
ی

 

ماهانه
ی 

هفتگ
 

هر روز یا   

تقریباً هر 
روز

 

 6 4 2 3 0 غ یو( ااعاع هنبیتع )و گیم، قل ین، ایس، -ا ف

، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو( عم  د،  لیتون،  عدیو
0 3 2 4 6 

 6 4 2 3 0 ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

 6 4 2 3 0 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل،  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 غ یو( 
0 3 2 4 6 

 6 4 2 3 0 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

 6 4 2 3 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 6 4 2 3 0 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 6 4 2 3 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 6 4 2 3 0   خص تن د  -وییی -م

 

  یوید.  6 عت  ک دیوش « هیگز»اگی دیوخ  ک هکیم  عامت 

 

 3و  4، 2هیم اولفیتو شدو دیوش هی یک از  عاتتم وک  یو گذشلک  فیک شدو  یشند،  یام  3اگی هی یک از  عات دیوش 

 ما  پیو د.

     

 3پرسش 

)ماده ، چند وقت یک  یم   م یی ووعوک شدید  یام  فیک وک  یو گذشلکتم 

هرگز  اید؟تاشلک اول، ماده دوم، غیره(
 

ک یا دو بار
ی

 

ماهانه
ی 

هفتگ
هر روز یا  

تقریبا هر روز
 

 6 3 4 2 0 غ یو( ااعاع هنبیتع )و گیم، قل ین، ایس، -ا ف

، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو( عم  د،  لیتون،  عدیو
0 2 4 3 6 

 6 3 4 2 0 اعینت، گیاس،  نگ، غ یو(ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای،  -ج

 6 3 4 2 0 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل،  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 غ یو( 
0 2 4 3 6 

 6 3 4 2 0 عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(هیم ا دلی )آ جع، شیاب، اعش دای -و

 6 3 4 2 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 6 3 4 2 0 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 6 3 4 2 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 6 3 4 2 0   خص تن د  -وییی -م
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 4پرسش 

چند وقت  هعوط شکی)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ،  فیکوک  یو گذشلکتم 

هرگز یک  یم  نجی  ک   دالت وال لی، االکیعی، قیاعای یی  ی ی شدو اوت؟
 

ک یا دو بار
ی

 

ماهانه
ی 

هفتگ
هر روز یا  

تقریباً هر روز
 

 7 6 3 4 0 غ یو( ااعاع هنبیتع )و گیم، قل ین، ایس، -ا ف

، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو( عم  د،  لیتون،  عدیو
0 4 3 6 7 

 7 6 3 4 0 ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

 7 6 3 4 0 میلی  د، تییسلیل، غ یو(آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، هیم  حیک -ت

 عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل،  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 غ یو( 
0 4 3 6 7 

 7 6 3 4 0 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

 7 6 3 4 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 7 6 3 4 0 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 7 6 3 4 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 7 6 3 4 0   خص تن د  -وییی -م

 

 5پرسش 

)ماده اول، ماده دوم،  ، چند وقت یک  یم  ک خیطی  فیکوک  یو گذشلکتم 

موت ااجیم  ک صعمت  مکعل از شکی االظیم  ی وظییفی ما تکاید العااسلکغیره( 

 ته د؟

هرگز
 

ک یا دو بار
ی

 

ماهانه
ی 

هفتگ
هر روز یا  

تقریباً هر روز
 

  غ یو( ااعاع هنبیتع )و گیم، قل ین، ایس، -ا ف

، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 غ یو(اعم  د، تدی د، هیا یتول،  عم  د،  لیتون،  عدیو
0 3 6 7 8 

 8 7 6 3 0 ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

 8 7 6 3 0 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل،  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 غ یو( 
0 3 6 7 8 

 8 7 6 3 0 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

 8 7 6 3 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 8 7 6 3 0 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 8 7 6 3 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 8 7 6 3 0   خص تن د  -وییی -م
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 (1شدو تم دیوش ااد،  پیو د ) عامت هیی دما  یام هکیم  عاتم تک هیتنعن  فیک شدو 7و  6دیوش 

 6پرسش 

تسی از اعضیء خیاعاتو،  سلگین، توولین یی اشخیص تیگی اسبت  ک  هیتنعنآیی 

 شکی ا یاز اگیاای تیتو اوت؟)ماده اول، ماده دوم، غیره(   فیک

نه، هرگز
 

بله، در 
شته 3

ماه گذ
 

بله، 
اما نه در 

3 
ماه گذشته

 

 2 6 0 )و گیم، قل ین، ایس، غ یو( ااعاع هنبیتع -ا ف

، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو( عم  د،  لیتون،  عدیو
0 6 2 

 2 6 0  نگ، غ یو(ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  -ج

 2 6 0 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل،  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 غ یو( 
0 6 2 

 2 6 0 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

 2 6 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 2 6 0 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 2 6 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 2 6 0   خص تن د  -وییی -م

 

 7پرسش 

)ماده اول،  ومی یی اقدام ای ع ق تم تنلیل، تیهش یی قطع  فیک هیتنعنآیی 

 اید؟تاشلکماده دوم، غیره( 

نه، هرگز
 

بله، در 
شته 3

ماه گذ
 3بله، اما نه در  
ماه گذشته

 

 2 6 0 )و گیم، قل ین، ایس، غ یو( ااعاع هنبیتع -ا ف

، هکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو( عم  د،  لیتون،  عدیو
0 6 2 

 2 6 0 ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

 2 6 0 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل،  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

 غ یو( 
0 6 2 

 2 6 0 )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(هیم ا دلی اعش دای -و

 2 6 0  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 2 6 0 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 2 6 0 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 2 6 0   خص تن د  -وییی -م
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 8پرسش 

نه، هرگز 
بله، در  
3 

ماه 

گذشته
بله، اما نه  

در 
3 

گذشتهماه 
 

 1 3 0 ) قط  فیک غ یدزشدی(اید؟  عات ما  ک صعمت هزمیقی  فیک تیتو هیتنعنآیی 

 

 ادلک  هم  

ااد، تم یمو یای تک تم وک  یو گذشلک  فیک هزمیقی  عات تاشلک ُیاام یام هم  د وطح خطی و  هلیید موش  داخلک،  یید از 

 شعت. وؤالا گعم هزمیق تم طعل اید تومو 

 ا گعم هزمیق                                                                               ماهنکیم  داخلک       

 

 

 

 

 

 شعت.خیص  حیوبک  ی وچگعاک ا ل یز تمگ یم  یام هی  یت

ما تم اید ای وامت  8و  1هیم حیصم از دیوش مما  ی هم اکع تن د. ا ل یزهی 7هی  3هیم شدو  یام دیوشتمیی ت یام هی  یتو )ا ف هی م( ا ل یز 

 ج7ج+6ج+5ج+4ج+3ج+2 ک صعمت زیی قی م  حیوبک اوت   7هی  3از  جکعع ا ل یزهیم متیف ج وئعاالت ادن د.  یام  ثیل ا ل یز ح  ش 

 

 الف7الف+6الف+4الف+3الف+2شعت  شعت، و  ک اید صعمت  حیوبک  یامم اکی یام هنبیتع تدگذ 3هعاک تن د تک دیوش 

 

 شعت.خیص هم  د  ی  ی هی  یتو  ُیااعاعع  داخلک  یحسب ا ل یز تمگ یم 

 

امتیاز ماده اختصاصی  

 را درج نمایید
 بدون مداخله

مداخله 

 کوتاه
 تر*درمان تخصصی

 +37 4-36 0-2  هنبیتع  ااعاع -ا ف

 +37 4-36 0-2  هیت بیت اَ  عای  -ب

 +37 4-36 0-2  ح  ش -ج

 +37 4-36 0-2  هیم آ فلی  نی حیک -ت

 +37 4-36 0-2  هیم خعاب  هی یی قیص خشآمام -و

 +37 11-36 0-10  هیم ا دلیاعش دای -و

 +37 4-36 0-2  لن یقیو عات ا -ز

 +37 4-36 0-2  زاهی هعهم -ح

 +37 4-36 0-2  تعتیی د -ط

 +37 4-36 0-2  وییی عات -م

 

یی تم صعمت تم  یتز  هداشلی، تم یای  کدد اوت هعوط تیمتنین  یاقبت او  ک هی هخففی*امزیی ی    لی و تم ین  -هعاک

 شعت.تم تولیس  عتن هعوط  یاتز تم ین وعء فیک  عات هی  د 

 یایک بار در هفته یا کمتر                

 روز متوالی 3کمتر از 

 یا بیش از یک بار در هفته                

 روز متوالی یا بیشتر 3

 تر*تخصصیارزیابی بیشتر و درمان 

کارت خطرات »شامل  درمانی کوتاهمداخله 

 «همراه با تزریق
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 ان مُراجعبرای  WHO-ASSISTکارت پاسخ  -دوپیوست 

 مواد -کارت پاسخ

 ااعاع هنبیتع )و گیم، قل ین، ایس، غ یو( -ا ف

اعم  د، هیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک، هکج زک،  عم  د،  لیتون،  عدیو -ب

 تدی د، هیا یتول، غ یو(

 گیاس،  نگ، غ یو(ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت،  -ج

 آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،  عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل، غ یو( هی یی قیص خشآمام -و

 هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

 )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( عات اولن یقی  -ز

 تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

   خص تن د  -وییی -م

 

 (ASSIST 2-5های کارت پاسخ )پرسش

  یو گذشلک  فیک ا دو اوت 2تم  هرگز:

  یو گذشلک 2 یم تم  3هی  1 یک تا دو بار:

  یم تم  یو 2هی  1 ماهانه:

  یم هفلگی 4هی  1 هفتگی:

 موز تم هفلک 7هی  3 روزانه یا تقریباً روزانه:

 

 (ASSIST 8تا  6های کارت پاسخ )پرسش

 خ ی، هیگز      

  یو گذشلک 2 لک، اک تم        

  یو گذشلک 2 لک، تم        
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 بازخورد گزارش کارت  -پیوست سه
 ............................... هیمیخ                                                     .............................................  ایم و ایم خیاعاتگی  یااع 

 

 نمرات درگیری با مواد اختصاصی

 سطح خطر نمره ماده

 ااعاع هنبیتع -ا ف
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 هیت بیت اَ  عای  -ب
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 ح  ش  -ج
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 آ فلی  نی هیم  حیک -ت
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 هیم ا دلی اعش دای -و

 10-0 

36-

11 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

  عات اولن یقی  -ز
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 زاهی هعهم -ح
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

 تعتیی د  -ط
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال

   خص تن د  -وییی -م
 2-0 

36-4 

37+ 

 دیی د

  لعوط

  یال
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 نمرات شما چه معنایی دارد؟

و وییی   دالت تم  میض خطی دیی د  یوال ل ا گعم  فیک  ملی خعت شکی از اظی ک خیطی  پایین

 هسل د.

 تم  میض خطی هسل د. ک خیطی ا گعم  ملی  فیک خعت  متوسط

 ک خیطی ا گعم  ملی  فیک تم  میض   دالت شدید )وال لی، االکیعی،  ی ی، قیاعای،  باال

 .ایدد دا تیتوامهبیطی( هسل د و احلکیال   ک  عات اعل یت 

 

 الف. تنباکو
 ها شوید ..... است.     خطر آن که شما دچار این آسیب

 مصرف مستمر تنباکو با مشکالت زیر ارتباط دارد:

  باال  متوسط  پایین    

 )یکی را تیک بزنید.(

  پیری زودرس، چین و چروک صورت 

  تر و دیر خوب شدن سرماخوردگیسالمت پایین 

  تنفسی و آسمعفونت  

  فشار خون باال، دیابت  

 سقط، زایمان زودرس و کودکان با وزن کم هنگام تولد در زنان باردار 
  بیماری کلیوی 

  بیماری انسداد مزمن راه هوایی شامل آمفیزم 

  بیماری قلبی، سکته، بیماری عروقی 

  هاسرطان 

 

 

 ب. مواد افیونی
 ها شوید ..... است.     خطر آن که شما دچار این آسیب

 مصرف مستمر مواد افیونی با مشکالت زیر ارتباط دارد:

  باال  متوسط  پایین    

 )یکی را تیک بزنید.(

  خارش، تهوع و استفراغ 

  های قاعدگی نامنظمآلودگی، یبوست، خرابی دندان، دورهخواب 

  هایبوست، خرابی دندان 

  آوردن چیزهادشواری در تمرکز و به یاد  

  افسردگی، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی 

  مشکالت مالی و درگیری با قانون  

  های ارتباطیدشواری 

  مشکل در حفظ شغل و زندگی خانودگی 

  تحمل و وابستگی، عالیم محرومیت 

  مصرف و مرگ ناشی از نارسایی تنفسیبیش 
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 ج. حشیش
 ها شوید ..... است.     دچار این آسیب خطر آن که شما

 مصرف مستمر حشیش با مشکالت زیر ارتباط دارد:

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

  مشکالت توجه و انگیزش 

  اضطراب، بدبینی، هول، افسردگی 

  کاهش توانایی حافظه و حل مسأله 

  فشار خون باال 

  آسم، برونشیت 

 در افراد با تاریخچه فردی و خانوادگی اسکیزوفرنیسایکوز  

  بیماری قلبی و بیماری انسداد مزمن ریوی 

  های راه هوایی فوقانی و گلوسرطان 

 

 

 هاد. آمفتامین
 ها شوید ..... است.     خطر آن که شما دچار این آسیب

 ها با مشکالت زیر ارتباط دارد:مصرف مستمر آمفتامین

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

 دشواری خواب، از دست دادن اشتها و کاهش وزن، دهیدراتاسیون، کاهش مقاومت به عفونت 

   قفل شدگی فک، سردرد، درد عضالنی 

  قراری، شیدایی، هول، بدبینیاضطراب، افسردگی، بی -نوسانات خلقی 

  لرزش، ضربان نامنظم قلب، کوتاهی نفس 

  دشواری در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها 

   رفتاری تهاجمی و خشن 

   جنون بعد از مصرف مکرر دوزهای باال 

   های مغزآسیب دایمی به سلول 

 ریزی مغزی، مرگ ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی، عروقیآسیب کبدی، خون 
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 هابخشه. آرام
 ها شوید ..... است.     آسیب خطر آن که شما دچار این

 ها با مشکالت زیر ارتباط دارد:بخشمصرف مستمر آرام

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

  آلودگی، گیجی و تیرگی شعورخواب 

  دشواری در تمرکز و به خاطر آوردن چیزها 

  تهوع، سردرد، عدم تعادل در راه رفتن 

  دشواری در خواب 

  اضطراب و افسردگی 

  تحمل و وابستگی بعد از دوره کوتاهی از مصرف 

  عالیم محرومیت شدید 

 کننده        مصرف و مرگ در صورت مصرف با الکل، ترکیبات افیونی و سایر مواد سرکوببیش 

 

 و. الکل
 ها شوید ..... است.     خطر آن که شما دچار این آسیب

 مشکالت زیر ارتباط دارد:مصرف مستمر الکل با 

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

  (، رفتار تهاجمی و خشن، تصادفات و آسیبhangoverخماری ) 

  کاهش عملکرد جنسی، پیری زودرس 

  مشکالت گوارشی، زخم معده، ورم لوزالمعده، فشار خون باال 

 مشکالت مالی و شغلیهای ارتباطی، اضطراب و افسردگی، دشواری 

  دشواری در به خاطر آوردن چیزها و حل مسائل 

  دفورمیتی و آسیب مغزی در کودکان متولدشده از زنان باردار 

  سکته، آسیب دایمی مغز، آسیب عصب و عضله 

  بیماری کبدی و بیماری لوزالمعده 

  دهان، گلو و سینه، خودکشی سرطان 

 

 

ز. مواد 

 استنشاقی

 ها شوید ..... است.     آن که شما دچار این آسیبخطر 

 مصرف مستمر مواد استنشاقی با مشکالت زیر ارتباط دارد:

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

  یابی، تاری دیدآلودگی، اختالل جهتگیجی و توهم، تهوع، خواب 

  ریزی بینیسرماخوردگی، سینوزیت، خونعالیم شبه 

  معده، اسهال تهوع و استفراغ، سوءهاضمه، زخم 

  بینیسردرد، تصادفات و آسیب، رفتار خطرناک و غیرقابل پیش 

 از دست دادن حافظه، تیرگی شعور، افسردگی، تهاجم، خستگی شدید 

  های، هیپوکسی های هماهنگی، کندی واکنشدشواری 

  کبد، کلیه(ها، سرسام، تشنج، اغما، آسیب اعضا )قلب، ریه 

  مرگ در اثر نارسایی قلبی 
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 زاهاح. توهم
 ها شوید ..... است.     خطر آن که شما دچار این آسیب

 زا با مشکالت زیر ارتباط دارد:مصرف مستمر مواد توهم

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

 بینیبویایی، رفتار غیرقابل پیشتغییرات بینایی، شنوایی، المسه،  

  دشواری خواب 

  تهوع و استفراغ 

  افزایش ضربان قلب و فشار خون باال 

  نوسانات خلق 

  اضطراب، هول، بدبینی 

  هافالش بک 

  های روانی مثل اسکیزوفرنیافزایش عالیم بیماری 

 

 ط. کوکایین
 ها شوید ..... است.     خطر آن که شما دچار این آسیب

 مصرف مستمر کوکائین با مشکالت زیر ارتباط دارد:

 باال  متوسط  پایین 

 )یکی را تیک بزنید.(

  دشواری خواب، تندی ضربان قلب، سردرد، کاهش وزن 

 حسی، سوزن سوزن شدن، پوست سرد، خراشیدن یا کندن پوستبی 

  وسوسه شدید، استرس ناشی از سبک زندگی 

  ها، مشکالت مالیتصادفات و آسیب 

  اضطراب، افسردگی، شیدایی، بدبینی -نوسانات منطقی 

  افکار غیرمنطقی، دشواری در به خاطر آوردن چیزها 

  رفتار تهاجمی و خشن 

  جنون بعد از مصرف مکرر دوزهای باال 

  مرگ ناگهانی ناشی از مشکالت قلبی، عروقی 
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 برای بیماران یآموزشمطالب  -. کارت خطرات تزریقپیوست چهار
 هعااد  یشد هیم ایشی از هزمیق  عات ایشی از  عامت زیی  ی ی خطی  یالم آو ب هکیاو اوت. آو ب  فیک هزمیقی  عات

 یتو  

 تهد.هزمیق  عات خطی وا سلگی ما ا زایش  ی 

 یت. یال  یهی ما هزمیق  عات  حیک خطی وییدعز ایشی از آن  

 یت. فیک ما  یال  یهزمیق هیوئ د یی وییی  عات خطی   ش  

 م لیم هزمیق 

  مویاد.هی آو ب  یهزمیق  عات  ک دعوت و م 

 گیتت. یتگی، ا لهیب و آ سک تم  حم هزمیق  یهزمیق  عات  یعث ایجیت زخم، خعن 

 .هزمیق تم گیتن  کدد اوت  نجی  ک ودلک  غزم شعت 

  هزمیقاشلیاک ووییم 

 هیم  نلقلک از ماو خعن اشلیاک ووییم هزمیق )ویاگ، ویوعزن،  القک،   للی و... (  یعث االقیل عفعات

 شعت.وم، هپیه ت ب و وی  یآم ثم اچ

 .هلی اوت هزمیق ادن د  

 تن د اگی هزمیق  ی 

 .هک  ک از ووییم هزمیق هک ز اولفیتو تن د 

 .هک  ک از ووییم هزمیق اع اولفیتو تن د 

 وییم هزمیق ما  ی تیگیان  ک صعمت اشلیاتی اولفیتو ادن د.و 

 .حم هزمیق ما هک ز تن د  

 هیم خعت ما   عی د.توت 

 .حم هزمیق ما   عی د  

 .هی  یم تم یک  حم ادید هزمیق تن د 

 .آمام هزمیق تن د 

 .ووییم هزمیق ما  مد از اولفیتو تم و فلی  یتس  ییزید 

 تهد.آ فلی  د ما تیهش  یادیت زیی خطیات وییدعز ایشی از  تتن د، اگی  عات  حیک  فیک  ی 

 .از هزمیق و هدخ د االنیب تن د 

 .از  فیک هی موزو االنیب تن د 

 تن د، ادیت زیی  ک شکی هیوئ د  فیک  یتیاک یی ی  ثم ثا اگی شکی  عات ا  عای خفعصی   عات ا  عای تعهیو

  فیک ما تیهش ته د.تند خطی   شتکک  ی

  ومهی االنیب تن د.آهی و خعاب خشز ین  عات تیگی خفعصی  آمام فیک هماز 
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 تن د   فیکخیید اول  قدام اادک از  یتو ما  قدام تکی  فیک تن د. هک  ک وقلی یک  یتو ادید  ی

 هی از  قدام خلعص و قدمت آن اطالع د دا تن د.

 .تم اییی  عات  فیک تن د تک تیگیان هم حضعم تاشلک  یشند 

 هین   یید االنیب تن د. فیک تیتید تسی ا ست  ک تککهییی تک اگی   شز هزمیق تم  حما 

 .شکیمو هلفد اومژااس ما حفع  یش د 
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 پاسخ های مرتبط با سئواالت مطرح شده درفصل یازدهم . پنج پیوست

                              
 ASSISTعکلدیت  ع ق تم اایام دیو نی ک  11 ی عط  ک  خش 

 گ یت؟دم  ی. تسی تک تم وک  یو گذشلک تو  یم هیوی د  فیک تیتو چک تASSISTُ 3 ثیل دیوش  -1

دم ، تسی تک تم وک  یو گذشلک هی موز هفلک  ک از توشنبک ا دم  فیک تیتو چک تASSISTُ 3 ثیل دیوش  -3

 گ یت؟ ی

 گ یت؟دم  ی یم تم هفلک ح  ش  فیک تیتو چک تُ 4هی  2تسی تک تم وک  یو گذشلک  ،ASSIST 3 ثیل دیوش  -2

 گ یت؟دم  یهفلک یک  یم تعتیی د  فیک تیتو چک تُ 3، تسی تک تم وک  یو گذشلک هی ASSIST 3 ثیل دیوش  -4

تم دیه ز هفلک گذشلک  6ت  دو، ا ی تم ، تسی تک تم وک  یو گذشلک هی موز و گیم  یASSIST 3 ثیل دیوش  -3

 گ یت؟دم  یچک تُ  عتو

 گ یت؟دم  یآ فلی  د  فیک تیتو چک تُ یم  ت 2، تسی تک تم وک  یو گذشلک ASSIST 3 ثیل دیوش  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:پاسخ

 = یک یی تو  یم.1

 = موزااک/هقییبی  موزااک3

 = هفلگی.2

 =  یهیاک.4

 = هفلگی.3

 =  یهیاک.6
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 تمرین ایفای نقش -ششپیوست 

 دستورالعمل ایفای نقش

از اید ایفیم اقش توافیو اولفیتو اکیی د. اید  عضعع تمک شکی ما از هجی ک  یااع  ASSIST یام هکیید اایام صح ح 

گی و یک افی اقش  یااع ما یک افی اقش  فیحبک ،تم اید هکیید ایفیم اقش  یت. یال  ی ASSISTهنگیم اایام دیو نی ک

 تند. یک اسخک از دیو نی ک و تیمت دیوخ ا ز الزم اوت. یزم  ی

تم  ASSISTتنندو  یید  قد ک تند.  فیحبکهیم  یااع اولفیتو  یتنندو از یک دیو نی ک خی ی  یام ثبت دیوخ فیحبک

 صفحک اول دیو نی ک ما  یام  یااع خعاادو و تم ح د آن تیمت دیوخ ما  ک او هحعیم تهد.

خعااد.  لد  یید تق قی  هکین شعادو  یهیم  فیحبکتند  لد ما تم دیوخ  ک دیوشع ما  یزم  ی یتم تک اقش  یاا

طعمم تک اعشلک شدو خعاادو شعت، زییا هی گعاک خطی تم هدک م آن  نجی  ک تدتهی اشلبیو و تم ال جک خطی تم  حیوبک 

 شعت.اکیو  یت  ی

تم ادول صفحک آخی دیو نی ک ما هی ییی  یااع ما  حیوبک و آنتنندو  یید اکیات اه،  فیحبکASSISTدس از اایام 

گی  یید  ی اکیات صح ح امایک شدو  طی قت تاشلک  یشد. تم صعمت تمج اکیید. اکیات  حیوبک شدو هعوط  فیحبک

،  ک تنندو تم هکیید ایفیم اقش  ک  حث گذاشلک شدو و م ع گیتتواعت هی گعاک هفیوت،   دم  یید هعوط تو افی شیتت

 گی  ی اکیات صح ح  طی قت تاشلک  یشد.طعمم تک اکیات اهییی  حیوبک شدو هعوط  فیحبک

 نکته مهم برای فرد خواننده متن مراجع

. تم تنندو ابیید از شکی اید وؤال ما  پیودهیم شکی دیاالز هست.  منیم آن اید اوت تک  فیحبکاطیاک  یخی از دیوخ

دیوش ما از شکی دیو د دیوخ تاخم دیاالز ما  یام او  خعاا د و  ک او  یزخعمت ته د تک تنندو اید صعمهی تک  فیحبک

 ا یزم  ک دیو دن اید دیوش ابعت.
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 مراجع الف
 اید؟ فیک تیتو هیتنعنتم طعل عکی خعت، تدام یک از  عات زیی ما  -1دیوش 

 )فقط مصرف غیرپزشکی( 

  لک غ یو( ن، ایس،)و گیم، قل ی ااعاع هنبیتع -ا ف

-،  عم  د،  لیتون،  عدیوهکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 اعم  د، تدی د، هیا یتول، غ یو(

 خ ی

  لک ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

  لک اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(آ فلی  نی )ش  ک، هیم  حیک -ت

  لک  عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل، غ یو(  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

  لک هیم ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(اعش دای -و

  لک  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

 خ ی تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 خ ی تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 خ ی   خص تن د  -وییی -م

 

چند وقت یک  یم  فیک )ماده اول، ماده دوم، غیره( ،  عاتم ما تک اشیمو تیتید وک  یو گذشلکتم  -2پرسش 

  اید؟ تیتو

 هی موز ااعاع هنبیتع  -ا ف

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیت بیت اَ  عای  -ب

 یک یی تو  یم ح  ش  -ج

 هقییبی  یک  یم تم موز آ فلی  نی هیم  حیک -ت

  یو  فیک اداشلم 2تم اید  هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هی موز هیم ا دلی اعش دای -و

 تو  یم ا لیوس  فیک تیتم یقی عات اولن  -ز

 ام()هیتز  فیک اداشلک زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م
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 )ماده اول، ماده دوم، غیره(، چند وقت یک  یم   م یی ووعوک شدید  یام  فیک وک  یو گذشلکتم  -3پرسش 

 اید؟تاشلک

 هی موز ااعاع هنبیتع  -ا ف

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیت بیت اَ  عای  -ب

 هیگز ح  ش  -ج

واقمی  یدی تو  یم   م شدید  یام  فیک ش  ک  آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 تاشلم.

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

  م  فیک ا دم گیهی تامم، ا ی شدید ا ست.  هیم ا دلی اعش دای -و

  یید  گعیم هیگز دس

 هیگز یقی عات اولن  -ز

 ام()هیتز  فیک اداشلک زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م

 

چند وقت یک  یم  نجی  ک   دالت  هعوط شکی)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ،  فیکوک  یو گذشلکتم  -4پرسش 

 وال لی، االکیعی، قیاعای یی  ی ی شدو اوت؟

یدی تو  یم  عقع ومزش تچیم هنگی افش شدم تک  ااعاع هنبیتع  -ا ف

 تنم  ک خیطی و گیمو دی  ی

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیت بیت اَ  عای  -ب

 هیگز ح  ش  -ج

 ک خیطی خیید ش  ک تو  یم تم وک  یو گذشلک  آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 دع ی خعمتم. ی ک 

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

شب تم هفلک  مد از خعمتن ا دم تچیم  4یی  2هی  هیم ا دلی اعش دای -و

 ویتمت شدید صبح موز  مد شدم

 هیگز یقی عات اولن  -ز

 ام()هیتز  فیک اداشلک زاهی هعهم -ح

 ام(اداشلک)هیتز  فیک  تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م
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وظییفی ما اید العااسلک)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ، چند وقت یک  یم  ک خیطی  فیکوک  یو گذشلکتم  -5پرسش 

 موت ااجیم ته د؟ ک صعمت  مکعل از شکی االظیم  ی تک

  ااعاع هنبیتع  -ا ف

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیت بیت اَ  عای  -ب

 هیگز ح  ش  -ج

 هیگز آ فلی  نی هیم  حیک -ت

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 هیگز یقی عات اولن  -ز

 ام()هیتز  فیک اداشلک زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م

 

 

)ماده اول، ماده  تسی از اعضیء خیاعاتو،  سلگین، توولین یی اشخیص تیگی اسبت  ک  فیک هیتنعنآیی  -6پرسش 

 شکی ا یاز اگیاای تیتو اوت؟دوم، غیره( 

 ویل قبم  هم گفت لک، دزشدم حدوت یک  ااعاع هنبیتع  -ا ف

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیت بیت اَ  عای  -ب

 هیگز ح  ش  -ج

  لک، توولم یک  یو قبم  هم گفت آ فلی  نی هیم  حیک -ت

  یو گذشلک 2 لک، و ی اک تم  هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 گذشلک یو  2 لک، و ی اک تم  هیم ا دلی اعش دای -و

 هیگز یقی عات اولن  -ز

 ام()هیتز  فیک اداشلک زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م

 

 

 



 

78 

 درگیری با الکل، سیگار و مواد در مراقبت اولیهگری غربال دستورالعمل

 

 اید؟تاشلک)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ومی یی اقدام ای ع ق تم تنلیل، تیهش یی قطع  فیک هیتنعنآیی  -7پرسش 

  یو قبم ومی تیتم و ی  ع ق ابعتم 2 لک، تم  ااعاع هنبیتع  -ا ف

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیت بیت اَ  عای  -ب

 هیگز ح  ش  -ج

 هیگز آ فلی  نی هیم  حیک -ت

خ لی  فیک تاشلم ا ی تم او نی اقدام  ک هیک  هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

  ع ق شدم

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 هیگز یقی عات اولن  -ز

 ام()هیتز  فیک اداشلک زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م

 

 هیگز ) قط  فیک غ یدزشدی(اید؟  عات ما  ک صعمت هزمیقی  فیک تیتو هیتنعنآیی  -8دیوش 

 

 شعت.خیص هم  د  ی  ی هی  یتو  ُیااعاعع  داخلک  یحسب ا ل یز تمگ یم 

 

امتیاز ماده اختصاصی  

 را درج نمایید
 بدون مداخله

مداخله 

 کوتاه
 تر*درمان تخصصی

 +37 4-36 0-2 25 هنبیتع  ااعاع -ا ف

 +37 4-36 0-2 0 هیت بیت اَ  عای  -ب

 +37 4-36 0-2 2 ح  ش -ج

 +37 4-36 0-2 17 آ فلی  نیهیم  حیک -ت

 +37 4-36 0-2 3       هیم خعاب  هی یی قیص خشآمام -و

 +37 11-36 0-10 14 هیم ا دلیاعش دای -و

 +37 4-36 0-2 2 لن یقیو عات ا -ز

 +37 4-36 0-2 0 زاهی هعهم -ح

 +37 4-36 0-2 0 تعتیی د -ط

 +37 4-36 0-2 0 وییی عات -م
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 امتیاز ایفای نقش مراجع الف

 
 جمع 7پ 6پ 5پ 4پ 3پ 2پ 1پ

 25 6 3 - 4 6 6 بله هنبیتع  ااعاع -ا ف

 2 2 2 2 2 2 2 خیر هیت بیت اَ  عای  -ب

 2 2 2 2 2 2 2 بله ح  ش -ج

 17 2 6 2 4 3 4 بله هیم آ فلی  نی حیک -ت

 3 2 3 2 2 2 2 بله هیم خعاب  هی یی قیص خشآمام -و

 14 2 3 2 5 2 6 بله هیم ا دلیاعش دای -و

 2 2 2 2 2 2 2 بله لن یقیو عات ا -ز

 2 2 2 2 2 2 2 خیر زاهی هعهم -ح

 2 2 2 2 2 2 2 خیر تعتیی د -ط

 2 2 2 2 2 2 2 خیر وییی عات -م
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 بمراجع 
 اید؟ فیک تیتو هیتنعنتم طعل عکی خعت، تدام یک از  عات زیی ما  -1دیوش 

 )فقط مصرف غیرپزشکی( 

  لک غ یو( ن، ایس،)و گیم، قل ی ااعاع هنبیتع -ا ف

-،  عم  د،  لیتون،  عدیوهکج زکهیت بیت اَ  عای )هیییک، ش یو، وعخلک، هیوی د، تیاک، آ پعل اعما زک،  -ب

 غ یو(اعم  د، تدی د، هیا یتول، 

  لک

  لک ح  ش )و گیمم،  یمم اعاای، اعینت، گیاس،  نگ، غ یو( -ج

  لک آ فلی  نی )ش  ک، اتسلیزم، ارتس، میلی  د، تییسلیل، غ یو(هیم  حیک -ت

 خ ی  عمازدیم، آ پیازوالم،  نع یم  لیل، غ یو(  هیم خعاب )تییزدیم، وا  عم،هی یی قیص خشآمام -و

  لک ا دلی )آ جع، شیاب، عَیَ ، ا دم وف د، غ یو(هیم اعش دای -و

 خ ی  عات اولن یقی )چسب،  نزید، ه نی، غ یو( -ز

  لک تم، گیت  یشلک، غ یو(اسزاهی )الهعهم -ح

 خ ی تعتیی د )تعک، غ یو( -ط

 خ ی   خص تن د  -وییی -م

 

چند وقت یک  یم  فیک )ماده اول، ماده دوم، غیره( ،  عاتم ما تک اشیمو تیتید وک  یو گذشلکتم  -2پرسش 

  اید؟ تیتو

 هی موز ااعاع هنبیتع  -ا ف

 ک هیییک  ملیت  عتم.  یمهی اقدام  ک هیک  د قبال   هیت بیت اَ  عای  -ب

ویل تیگک  فیک  2تیتم هی  ع ق شدم و از 

 اداشلم

 هی موز، خ لی زییت ح  ش  -ج

  یو قبم  فیک اداشلم 2 تم آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 ام()هیگز  فیک اداشلک هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 یک یی تو  یم هیم ا دلی اعش دای -و

 ام()هیگز  فیک اداشلک یقی عات اولن  -ز

  یو قبم  فیک تاشلم 2تو  یم تم  زاهی هعهم -ح

 ام()هیگز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیگز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م
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 )ماده اول، ماده دوم، غیره(، چند وقت یک  یم   م یی ووعوک شدید  یام  فیک وک  یو گذشلکتم  -3پرسش 

 اید؟تاشلک

 هی موز ااعاع هنبیتع  -ا ف

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  هیت بیت اَ  عای  -ب

 هی موز ح  ش  -ج

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 ام()هیتز  فیک اداشلک یقی عات اولن  -ز

 هیگز زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام(اداشلک)هیتز  فیک    خص تن د  -وییی -م

 

چند وقت یک  یم  نجی  ک   دالت  هعوط شکی)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ،  فیکوک  یو گذشلکتم  -4پرسش 

 وال لی، االکیعی، قیاعای یی  ی ی شدو اوت؟

-هیم  د از خعاب  یام یدی تو  یم  ی وی کهفلک ااعاع هنبیتع  -ا ف

 دیم

  فیک اداشلم( یو قبم  2)تم  هیت بیت اَ  عای  -ب

 یو قبم دل س  ک  د  ک خیطی حکم ح  ش اخطیم  ح  ش  -ج

 تات، ا ی از اون واقمی    دلی اداشلم

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 ام()هیتز  فیک اداشلک یقی عات اولن  -ز

 هیگز زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م
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وظییفی ما اید العااسلک)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ، چند وقت یک  یم  ک خیطی  فیکوک  یو گذشلکتم  -5پرسش 

 موت ااجیم ته د؟ ک صعمت  مکعل از شکی االظیم  ی تک

  ااعاع هنبیتع  -ا ف

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  هیت بیت اَ  عای  -ب

تو  یو قبم  ک خیطی  فیک ح  ش ییتم م ت  ح  ش  -ج

 یک  هکعای خیاعاتگی  هم مو  یم.

  یو قبم  فیک اداشلم( 2)تم  آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 ام()هیتز  فیک اداشلک یقی عات اولن  -ز

 هیگز زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م

 

 

)ماده اول، ماده  تسی از اعضیء خیاعاتو،  سلگین، توولین یی اشخیص تیگی اسبت  ک  فیک هیتنعنآیی  -6پرسش 

 شکی ا یاز اگیاای تیتو اوت؟دوم، غیره( 

  یو گذشلک 2 لک، اک تم  ااعاع هنبیتع  -ا ف

 هی قبم  عت لک، ویل هیت بیت اَ  عای  -ب

  لک، حدوت شش  یو قبم ح  ش  -ج

 هیگز آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 ام()هیتز  فیک اداشلک یقی عات اولن  -ز

 هیگز زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م
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 اید؟تاشلک)ماده اول، ماده دوم، غیره(  ومی یی اقدام ای ع ق تم تنلیل، تیهش یی قطع  فیک هیتنعنآیی  -7پرسش 

  لک،  یو قبم ااعاع هنبیتع  -ا ف

  یو گذشلک 2 لک، و ی اک تم  هیت بیت اَ  عای  -ب

 هیگز ح  ش  -ج

 وقت   دلی ابعتوه چ  آ فلی  نی هیم  حیک -ت

 ام()هیتز  فیک اداشلک هیم خعاب هی یی قیص خشآمام -و

 هیگز هیم ا دلی اعش دای -و

 ام()هیتز  فیک اداشلک یقی عات اولن  -ز

 هیگز زاهی هعهم -ح

 ام()هیتز  فیک اداشلک تعتیی د  -ط

 ام()هیتز  فیک اداشلک   خص تن د  -وییی -م

 

 2 لک، و ی اک تم  ) قط  فیک غ یدزشدی(اید؟  عات ما  ک صعمت هزمیقی  فیک تیتو هیتنعنآیی  -8دیوش 

  یو گذشلک

 

 شعت.خیص هم  د  ی  ی هی  یتو  ُیااعاعع  داخلک  یحسب ا ل یز تمگ یم 

 

امتیاز ماده اختصاصی  

 را درج نمایید
 بدون مداخله

مداخله 

 کوتاه
 تر*درمان تخصصی

 +37 4-36 0-2 27 هنبیتع  ااعاع -ا ف

 +37 4-36 0-2 6 هیت بیت اَ  عای  -ب

 +37 4-36 0-2 24 ح  ش -ج

 +37 4-36 0-2 0 هیم آ فلی  نی حیک -ت

 +37 4-36 0-2 0      هیم خعاب  هی یی قیص خشآمام -و

 +37 11-36 0-10 2 هیم ا دلیاعش دای -و

 +37 4-36 0-2 0 لن یقیو عات ا -ز

 +37 4-36 0-2 2 زاهی هعهم -ح

 +37 4-36 0-2 0 تعتیی د -ط

 +37 4-36 0-2 0 وییی عات -م
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 بامتیاز ایفای نقش مراجع 

 
 جمع 7پ 6پ 5پ 4پ 3پ 2پ 1پ

 27 6 3 - 6 6 6 بله هنبیتع  ااعاع -ا ف

 6 3 3 2 2 2 2 بله هیت بیت اَ  عای  -ب

 24 2 3 5 4 6 6 بله ح  ش -ج

 2 2 2 2 2 2 2 بله هیم آ فلی  نی حیک -ت

 2 2 2 2 2 2 2 خیر هیم خعاب  هی یی قیص خشآمام -و

 2 2 2 2 2 2 2 بله هیم ا دلیاعش دای -و

 2 2 2 2 2 2 2 بله لن یقیو عات ا -ز

 2 2 2 2 2 2 2 خیر زاهی هعهم -ح

 2 2 2 2 2 2 2 خیر تعتیی د -ط

 2 2 2 2 2 2 2 خیر وییی عات -م
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