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מרכז א"ת

מרכז ייעו
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א"ת הינו מרכז ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריו� 
ובדיקות אולטרא�אונד, ניתני מידע והכוונה בקשר 
לגילוי מחלות מי� ולטיפול בה� ומוצעי תמיכה וייעו	 

.בנושאי אלה ואחרי

 :אנו מ�פקי
 •   שרותי ייעו	 מקצועיי, �ודיי ואישיי

•   הרצאות וה�ברה על מחלות מי� ומניעת� בפני

תלמידי בתי �פר וקבוצות נשי או גברי לפי הזמנה
•   ייעו	 ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינ� 
די�קרטיי�.



לקבלת פרטים נוספים:

מהי הרעלת
מכמויות גדולות של אלכוהול.כשמה כ� היא – הרעלה. הגו� מורעל אלכוהול?

•  ישנוניות קיצונית    להיפטר מהאלכוהול•  הקאות קשות כשהגוף מנסה  ה�ימפטומי� כוללי�:
•  לחץ דם נמוך באופן מסוכן•  קשיי נשימה

•  איבוד ההכרה
•  עלולה לגרום למוות•  עוויתות 

מהו סם?

דוגמאות ל�מי�

 הוא חומר כימי המטשטש את החושי ומשנה את �
מצב הרוח, ו/או משמש כתרופה ועלול להיות ג רעיל. 
השימוש ב�מי מוביל בדר� כלל לתלות ולהתמכרות.

שניתנות  תרופות  חשיש,  גרא�,  ניקוטי�,  אלכוהול, 
תרופות   ,אמפתמיני  ,מעוררי  חומרי רופא,   במרש

.הרגעה, הירואי�, �טרואידי
 ב�מי אחרת  או  זו  בצורה   משתמשי  רבי  צעירי
 חוקיי ולא-חוקיי. למרבה הצער, בני נוער רבי אינ
שיהיו  היו לתוצאות   מעשיה את הקשר שבי�   רואי

לה מחר. 
בשיקול  לפגוע  עלול  שהוא  �וג  מכל   ב�מי שימוש 
להחליט  ל�   לגרו עלול  זה  המשתמש.  של  הדעת 

החלטות שאחר כ� תתחרט עליה�!

לח� חברתי
בני נוער עלולי להתקשות מאוד כשה צריכי להחליט 

.החלטות, ובמיוחד כשה נתוני ללח	 מצד חבריה

אלכוהול
האלכוהול מאט את תפקוד מערכת העצבי המרכזית. 
הוא חו� חלק גדול מהמ�רי העצביי שמנ�י להגיע 
למוח וגור לשינויי ברגשות, בתנועה, בתפי�ה, בראייה 
של  גדולות  כמויות  משתיית  השתכרות  ובשמיעה. 

אלכוהול תוביל להרעלה.

עובודת על עישו�
בעישו�  בו   משתמשי  א בי�   � הוא  הניקוטי� 
אותו.   לוע�י  א בי�  ונרגילות,   �יגרי �יגריות, 
הניקוטי� הוא חומר ממכר חזק. די בטיפה אחת של 

ניקוטי� מרוכז כדי לגרו למוות.

לבני נוער שמעשני �יכוי גדול פי 15 ל�בול מהתקפות 
.חרדה, בהשוואה לבני נוער שאינ מעשני

מבי� ה�מי הממכרי, הניקוטי� הוא הקטלני ביותר 
בארצות הברית.

.עש� �יגריות מכיל יותר מ-200 �וגי ידועי של רעלי

הניקוטי� גור ל�רט� ריאות, גרו� ופה.

לח	  כנגד  ביותר  הטובה  ההגנה  הוא  עצמי  ביטחו� 
עקרונות  ואיזה   ה מי   יודעי  אנשי כאשר  חברתי. 
 ,חשובי לה, קל יותר להדו� את הלח	 המופעל עליה
ולהמשי� לדבוק במה שה מאמיני שהוא הטוב והנכו�.

.רוצי שיקבלו ויחבבו אות
רוצי להיות חלק מהקבוצה ולא יוצאי דופ�.
.חשוב לה מה אחרי יחשבו ויגידו עליה

�בורי ש"כול עושי את זה".

מדוע בני נוער נכנעי� 
ללח� חברתי
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