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بعد از اینکھ بھ فنالند آمدیم یکی از اعضای . در خانواده ما مشکلی پیدا شده کھ مربوط بھ مصرف مشروبات الکلی است
اکثر اوقات، بعد از نوشیدن چندین بطری . دی کرده و روز بھ روز بیشـتر بھ این کار ادامھ می دھخانواده شروع بھ می خوارگ

ند و بھ  حرفھائی می زند کھ در حضور بچھ ھا ناشایست است، ستیزه جوئی می ک؛در چنین حالی. درسی می مستبھ حال آبجو 
 پشیمان شده و اظھار ندامت و ش کاربعدًا، در موقع ھوشیاری، از.  خانواده را نمی کند دیگر اعضایھیچ عنوان رعایت حال

 بقیھ ب خجالت و شرمندگی این مسألھ ھمچنین اسبا. ود پول زیادی ھم صرف خرید مشروبات الکلی می ش.اھی می کندعذر خو
  برای حل این مشکل چھ کاری می توان کرد؟.  نگرانی و سلب آسایش ما استاعضای خانواده شده؛ و موجب

  خجلبا تقدیم احترام، یک خانواده
  

  ،محترم پرسش کنندگان

ت، کھ صدمات آن مخصوصًا متوجھ ـ اس در خانواده بزرگی وألھ زیان آورـ، یا بھ عبارت دیگر دائم الخمری، مس"الکلیسم"
می بینند، دچار وحشت شده و  حال مستی  دراخود ر خانواده ایعضا بچھ ھا وقتی یکی از. ودـتربیت و رشد کودکان می ش

راب و نگرانی کرده و ط در بچھ ھا ایجاد اض،رفتار غیر طبیعی شخص مست. احساس ناامنی شدیدی بھ آنھا دست می دھد
در این .  خواھد بودترت آنھا بسیار شدیدـ توأم با خشونت باشد، شدت اضطراب و وحش غیرمنتظره ووصًا اگر این رفتارمخص

رفتار . ند سن خودشان را بھ عھده گرفتھ و انجام دھموارد، کودکان اغلب مجبور می شوند کھ وظایف و کارھائی نامناسب با
می برای بچھ ھای آنھا موجب شرمندگی شدیدی د، اصی خارج از خانواده برسخ اشاگر بھ اطالعایست والدین، مخصوصًا ـناش
 باعث بروز صدمات دائمی و جبران ناپذیری در اعتماد بھ نفس و  استکل ادامھ پیدا کند، ممکنـدر صورتی کھ این مش .ودـش

 بھ ھیچ نواده ھای صاحب فرزندی در خاارـ چنین می گس اول باید دانست و قبول کرد کھپس در درجھ. شخصیت کودکان گردد
م مالی برای تمام  موجب عواقب وخیافراط در مصرف آنھادوم اینکھ، بھ دلیل گرانی مشروبات الکلی، .  نباید رخ دھدوجھ

؛ چون تمام  تعادل و تشکل خانواده را بھ ھم می زند، ازدیاد مصرف مشروبات الکلی در خانواده،وم اینکھـس. دخانواده خواھد بو
 ھمھ . و ھمدیگر پنھان نگاه دارند،ند تا این مسألھ را کھ موجب شرمساری آنھا می شود، از دیگرانی خانواده سعی می کناعضا

 ای درست بھ نحوی بپوشانند و یا برای آنھا عذر و بھانھرفتار ناپسند عضو الکلیست را بقایا و آثار ناشی از مجبور می شوند کھ 
 نھ تنھا مشکل الکلیسم را حل نکرده، بلکھ برای شخص الکلیست فرصت و امکاناتی فراھم می لمتأسفانھ، تمام این اعما. کنند

  .بھ می خوارگی خاتمھ داده شودتنھا راه حل این مسألھ این است کھ یکدفعھ و بکلی . آورد تا بھ کارش ادامھ دھد

کھ دیگران بھ تدریج  ببیند  شود؛ کھ آشکاراموقعیتی قرار داده ت کھ شخص درـست، اولین قدم این اسبرای بھبود وضع الکلی
یک  .مستیھای او را پرده پوشی کنند بداری او شرمسار نیستند و دیگر نمی خواھند ـ باده گس بابت از،ندرد می کندارند او را ط

 راھنمائی و ت کھ بھ مددکار اجتماعی مراجعھ کرده و ھمھ چیز را برای وی تعریف کنید و عمًال از اوـراه حل دیگر این اس
 آن است کن سکونت داشتھ باشید، یا بھترـت در یک مسـآیا فکر می کنید کھ می توانید ھنوز با این عضو الکلیس. کمک بخواھید

 جدائی مسکن ممکن است از د؟تان را برای مدتی از او جدا کنیدبقیھ اعضای خانواده، مسکن خو کھ برای جلوگیری از آشفتگی
 کھ چنین عملی باعث می شود کھ شخص الکلیست بھ تھ باشیدـد؛ ولی باید بھ خاطر داشـ نظر برسنظر عاطفی خیلی سخت بھ

فراھم برد کھ می خوارگی او ضایعات فراوانی برای دیگران نیز ب د خود احساس مسئولیت کرده و پیتدریج نسبت بھ عادت ب
  .رنج و عذاب می کشنداز ھمھ  بچھ ھا بیشتر  در خانواده،از چنین وضعیت بدیتأکید می کنم، کھ . تـآورده اس

برای شروع بھ .  استھبھ درمانگاھای مربوط" برای معالجھوظیفھ ارجاع شخص الکلیست "مطلب مھم دیگر در این زمینھ، 
 پزشک می داند کھ. ک درمانگاه محل سکونت خود گرفتھ و ھمھ چیز را بھ او بگوئیددرمان وی بھتر است کھ اّول وقتی از پزش

" جمعیت کمک بھ معتادین"در شھر ما سازمانی است کھ باضافھ، . ودـبرای معالجھ و درمان الکلیست چھ مراحلی باید طی ش
Päihdepalvelusäätiöازمان، بھ ـاین س. مراجعھ نمودتقیمًا و بدون تعیین وقت قبلی ـبھ این جمعیت می توان مس.  نام دارد

  و نزدیکان، ارائھ نموده بازان غیرارادیقمار مخدر وی معتادین بھ الکل، دارو، مواد طور رایگان خدمات درمانی الزم را برا
ک ـ ارجاع پزش خدمات این جمعیت، احتیاج بھ برگبرای برخورداری از. آنھا را نیز مورد حمایت و راھنمائی قرار می دھد

 روزھای غیر تعطیل، مراجعین را در آدرس  صبح11 الی 8پرستارھای این جمعیت، بدون تعیین وقت قبلی، از ساعت . نیست
  :زیر می پذیرند

A-poliklinikka, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä 
  .قبًال تعیین وقت نمود) 014 (623 974برای مراجعھ در اوقات دیگر، باید با تلفن 

ب راھنمائی و کمک می توان بھ واحد خدماتی بھ ـد، برای کسـ اعتیاد مواد مخدر می باشاگر فردی از خانواده مواجھ با مشکل
مراجعھ .  بعد از ظھر روزھای غیر تعطیل است1 صبح الی 10کشیک روزانھ این واحد، از ساعت . مراجعھ نمود POINTنام 

 خدمات . صورت پذیر می باشد نیزین وقت قبلی یا با برگھ ارجاع پزشک، یا بدون آن و حتی بدون تعیبھ این واحد خدماتی نیز
وزنی ـخص بھ درمانگاه، طب سـبرآورد نحوه و میزان درمان و مراقبت الزم، رزرو جا در درمانگاه، انتقال ش: این واحد شامل



ن تلف. و اطالعات الزم بھ نزدیکان شخص معتاد است، آزمایش خون و ھمچنین ارائھ راھنمائیھا korva-akupunktioگوش 
  :بھ این شرح است  می باشد و آدرس آن نیز در ھمان مکان جمعیت کمک بھ معتادین،014-623 975: یک این واحدـکش

Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä  
راھنمائیھا و اطالعات الزم توسط  بعد از ظھر روزھای غیر تعطیل، 3 صبح الی 8اعت ـ از سPointواحد خدماتی در  باضافھ،

  .داز طریق تلفن نیز بھ خواستاران ارائھ می شوار و یا مددکار مستقر در آنجا پرست

گاھی عوارض ناشی از افسردگی، یا در رابطھ با پناھندگان؛ صدمات . ندـعلل افراط در مصرف مشروبات الکلی زیاد می باش
ین ولی متأسفانھ ا.  بھ الکل پناه ببردروحی وارده از تعدیھای جسمانی گذشتھ آنھا، موجب می شود کھ شخص برای آرامش خیال

در نتیجھ، غم و رنج شخص .  اثرات الکل بدتر از قبل می شودخص پس از ازبین رفتنـ شآرامش خیال موقتی است، و حال
گریبان گیر شخص می ھ با یکدیگر و این دو مشکل پیوست. افزوده گشتھ و احتیاج او بھ الکل نیز روز بھ روز بیشتر می شود

.  بھ درمانگاھھای مخصوص مراجعھ نمودد، باید برای درمان الکلیستـفتھ ای باش اگر مشکل الکلیسم در مرحلھ پیشر.شوند
در این مرحلھ، بھ ھیچ وجھ نباید اقدامات . برای بستری نمودن الکلیست در این درمانگاھھا، احتیاج بھ برگھ ارجاع پزشک است

  .الزم را بھ تعویق انداخت
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