מרכז א"ת

מרכז ייעוצ והכוונה בנושאי הריונ ומחלות מינ
א"ת הינו מרכז ייחודי שבו מתבצעות בדיקות הריונ
ובדיקות אולטרא אונד ,ניתנימ מידע והכוונה בקשר
לגילוי מחלות מינ ולטיפול בהנ ומוצעימ תמיכה וייעוצ
בנושאימ אלה ואחרימ.
אנו מ פקימ:
• שרותי ייעוצ מקצועיימ ,ודיימ ואישיימ
• הרצאות וה ברה על מחלות מינ ומניעתנ בפני
תלמידי בתי פר וקבוצות נשימ או גברימ לפי הזמנה
• ייעוצ ותמיכה לאחר הפלות מלאכותיות וטבעיות

קבלת המידע וביצוע הבדיקות הינמ
דיקרטיימ.

לקבלת פרטימ נופימ באופנ דיקרטי:

04-8102479
www.hope4u.co.il

סמים,
אלכוהול ,עישון
ולחץ חברתי
דברימ שלא ידעת!

מהו סם?
מ הוא חומר כימי המטשטש את החושימ ומשנה את
מצב הרוח ,ו/או משמש כתרופה ועלול להיות גמ רעיל.
השימוש ב מימ מוביל בדרכ כלל לתלות ולהתמכרות.

דוגמאות למימ

אלכוהול ,ניקוטינ ,גרא  ,חשיש ,תרופות שניתנות
במרשמ רופא ,חומרימ מעוררימ ,אמפתמינימ ,תרופות
הרגעה ,הירואינ ,טרואידימ.
צעירימ רבימ משתמשימ בצורה זו או אחרת ב מימ
חוקיימ ולא-חוקיימ .למרבה הצער ,בני נוער רבימ אינמ
רואימ את הקשר שבינ מעשיהמ היומ לתוצאות שיהיו
להמ מחר.
שימוש ב מימ מכל וג שהוא עלול לפגוע בשיקול
הדעת של המשתמש .זה עלול לגרומ לכ להחליט
החלטות שאחר ככ תתחרט עליהנ!

לחצ חברתי

בני נוער עלולימ להתקשות מאוד כשהמ צריכימ להחליט
החלטות ,ובמיוחד כשהמ נתונימ ללחצ מצד חבריהמ.

מדוע בני נוער נכנעימ
ללחצ חברתי

רוצימ שיקבלו ויחבבו אותמ.
רוצימ להיות חלק מהקבוצה ולא יוצאי דופנ.
חשוב להמ מה אחרימ יחשבו ויגידו עליהמ.
בורימ ש"כולמ עושימ את זה".

ביטחונ עצמי הוא ההגנה הטובה ביותר כנגד לחצ
חברתי .כאשר אנשימ יודעימ מי המ ואיזה עקרונות
חשובימ להמ ,קל יותר להדופ את הלחצ המופעל עליהמ,
ולהמשיכ לדבוק במה שהמ מאמינימ שהוא הטוב והנכונ.

אלכוהול

האלכוהול מאט את תפקוד מערכת העצבימ המרכזית.
הוא חו מ חלק גדול מהמ רימ העצביימ שמנ ימ להגיע
למוח וגורמ לשינויימ ברגשות ,בתנועה ,בתפי ה ,בראייה
ובשמיעה .השתכרות משתיית כמויות גדולות של
אלכוהול תוביל להרעלה.

מהי הרעלת
אלכוהול?
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עובודת על עישונ

הניקוטינ הוא מ בינ אמ משתמשימ בו בעישונ
יגריות ,יגרימ ונרגילות ,בינ אמ לוע ימ אותו.
הניקוטינ הוא חומר ממכר חזק .די בטיפה אחת של
ניקוטינ מרוכז כדי לגרומ למוות.
לבני נוער שמעשנימ יכוי גדול פי  15ל בול מהתקפות
חרדה ,בהשוואה לבני נוער שאינמ מעשנימ.
מבינ ה מימ הממכרימ ,הניקוטינ הוא הקטלני ביותר
בארצות הברית.
עשנ יגריות מכיל יותר מ 200-וגימ ידועימ של רעלימ.
הניקוטינ גורמ ל רטנ ריאות ,גרונ ופה.
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