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-1- ف ـسطیفرحات عباس ة ـجامع
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الطب الوقائيوحــدة

الجسدیة اإلصابة بكل من: تقّرح الحنجرة،  عواقب تناول المخدرات:
وجفاف الجلد، ومشاكل وأمراض في البنكریاس والكبد. زیادة احتمالیة 

اإلصابة بأمراض السرطان المختلفة، والتي تتمثل في: سرطان الدم، 
والبنكریاس، والبروستاتا، والعظم، والجلد.

ي ففاض زیادة احتمالیة اإلصابة بالنوبة القلبیّة، وذلك بسبب حدوث انخ
تدفّق الدم الواصل إلى القلب.

زیادة فرص اإلصابة بالعقم، وتحدیداً عند الرجال. -
حدوث تلف في كّل من: أنسجة الدماغ والرئتین.-
وء سفقدان الرغبة في تناول الطعام أو فقدان الشھیة، الذي یسبّب -

التغذیة.
ن إدماواالنقطاع الدراسي ھناك عالقة متبادلة بین االنقطاع الدراسي -

ن أّن نسبة كبیرة من المنقطعین عن المخدرات، فقد أوضح الباحثو
الدراسة ھم في الحقیقة مدمنون على تعاطي المخدرات ومن الدرجة 

األولى أیضاً، ویجدر ذكر أّن ذلك یشمل الذكور واإلناث.
فض ریسبّب تعاطي المخدرات العدید من المشاكل السلوكیّة، ومنھا: -

جازوتدنّي اإلنقیم ومبادئ الوالدین، والتحدّي المتزاید للوالدین،
أس الیالدراسي، وإفراط النشاط، واالكتئاب. عواقب أخرى االنتحار: إنّ 

.اراالنتحواالكتئاب اللذین یرافقان تناول المخدرات قد یقودان إلى
كن ، ولاإلدمانعالج نعم یمكنعلى المخدرات؟اإلدمانھل یمكن عالج 

لیس ببساطة، ألن اإلدمان مرض مزمن، فال یستطیع المدمن التوقف 
عن استخدام المخدرات لبضعة أیام فقط، ومن ثم فإن عالج معظم 
المرضى یحتاج إلى رعایة طویلة األمد أو متكررة لوقف االستخدام

.الكامل واستعادة حیاتھم
:على المخدرات الشخص على القیام بما یلياإلدمانعالجیساعد

البقاء بعیدًا عن المخدرات.-2التوقف عن استخدام المخدرات.   
أن یصبح منتًجا في األسرة وفي العمل وفي المجتمع.

یمكن استخدام األدویة المخدرات؟إدمانكیف یتم استخدام أدویة عالج 
ارة أعراض االنسحاب، ومنع االنتكاس، وعالج الحاالت المشتركة إلد

التي تحدث.
یعتبر العالج الطبي أحد الجوانب الرئیسة  المخدرات: عالج إدمان

للعالج، غیر أنھ ال یعتبر كافیاً من أجل عالج المدمن من إدمانھ، لذلك 
فالجانب اإلنساني لھ تأثیره في مرحلة العالج وھو كالتالي: تقدیم 

المساعدة والعنایة بھ. تخلیصھ من مشاكلھ والتزاماتھ المالیة المتراكمة 
علیھ. فتح المجال الختیار عالج مناسب، وعدم التقید بالمعتقدات المثلى 

لكیفیة التعامل معھم. اللجوء للخبراء واالستشاریین بخصوص طرق 
التعامل مع المدمنین.

أعظم المشاكل العالمیة،  مكافحة المخدرات:تعد مشكلة المخدرات إحدى
والتي تستدعي من الجمیع أن یكونوا یداً بید من أجل التخلص من 
إنتاجھا، ومنع بیعھا وتداولھا بین أبنائنا، فالتعاون األمني موجود 

والذي یسھم بمجاالت واسعة في تكثیف الجھود لدراسة ومكافحة ھذا 
األمر وكل ما یتعلق بھ.

األشخاص ممن ھم ضعیف الشخصیة أو  الوقایة من المخدرات: یعتبر
أولئك الذین یعانون من مشاكل أسریة اجتماعیة أو اضطرابات نفسیة

ثر بالغا على الزراعات المشروعة.زراعة المخدرات تؤ-12
األعباء االقتصادیة المترتبة على تلف السیارات و الممتلكات بسبب -13

البالد المسلمة بسبب  ثروات استنزاف -14 حوادث المرور و غیرھا ...
أسعار المخدرات الباھظة الثمن.  

من أكثر األشخاص إقباالً على تعاطي المخدرات، لذلك ومن أجل 
الوقایة ومنع األشخاص من االنجراف خلف المخدرات، یجب إتباع

باآلباء االنتباه  النصائح اآلتیة: صالح األبناء من صالح اآلباء، لذلك بجدر
إلى ضرورة صالحِ سلوكھم وتصرفاتھم وتوجیھھا لما فیھ خیر ألبنائھم. 
أن یكون جو العائلة مفعماً بالحیویة والحب واالبتعاد عن الكلمات الفظة 
التي تتسبب في قتل شخصیة األبناء. إن سوء معاملة الوالدین ألبنائھم 

یجعلھم یبحثون عن االھتمام خارج المنزل، األمر الذي یتسبب في 
مصاحبتھم لرفاق السوء وضیاع حیاتھم . توثیق ترابط األسرة مع 

مؤسسات المجتمع المحلي

تذكر أن: 
أشخاص ذو خبرة في التعامل مع ھذه الحاالتإلىاللجوء -
االبتعاد عن رفاق السوء.-
ایة األسرة (المساواة).رعمشاركة األب في أعباء المنزل و-
الشدة و القھر من قبل الوالدین الن ذلك یؤثر سلبا أسلوبعدم استخدام -

.األبناءسلوك شاذ من إلىو یؤدي األبناءعلى 

اإلدمانقبل نبعد اإلدما



األضرار النفسیة:
مختلفة كاالرتباك و الشك و الخوف المستمر أعراضظھور - 1

یث یتفجر بالبكاء ثم مایلبثوانتقاالت فجائیة بالوضع النفسي ح
بمنفجرا بالضحك.

االنتحار.إلىانھیار في األعصاب واھتزاز بالشخصیة مما یؤدي - 2
اإلصابة بأمراض نفسیة مثل البرنویا وانفصام الشخصیة و - 3

غیرھا....
ة لھ التعلق بمن یدمنھم بالمخدر و التبعیإلىیضطر بعض المدمنین - 4

یره كیفما یشاء.و یصبح ذلیل النفس ال شخصیة لھ یس

أضرار المخدرات على الجھاز العصبي:
ة عنیحدث تداخل بین مركبات المخدر و المواد الكیمیائیة المسئول- 1

التوصیل العصبي.
ء التفكیر وضعف الذاكرة.طب- 2
ظھور إحساس وھمي بالسعادة.- 3
االختالل الجسماني و العقلي.- 4
( و الطرفي شوكي) (المخ و الحبل الاضطراب الجھاز العصبي المركزي - 5

األعصاب).

واالقتصادیة:االجتماعیة األضرار
ق  كثرة حاالت الطال-3األسرةأفرادانحراف -2األسرةانھیار - 1
دمننار الغیرة على العرض في قلب المإطفاء-5فساد المجتمع.  -4
متعاطي المخدرات.البغض بینوقوع العداوة و -6
المادیة.األسرةسوء حالة -8دخلھ الفرد و قلة إنتاجیةضعف -7
ج انخفاض النات-10تنفق الدولة مبالغ ضخمة لمكافحة المخدرات -9

رد قد تكون المخدرات سببا في التخلي عن العمل او الط- 11القومي 
فتزید في نسبة البطالة. 

اإلدمان على المخدرات:أسباب
العوامل النفسیة: وجود مرض نفسي مثل:

تاب.القلق و االكت- 1
فسي.التعرض لمرض ن-5ضغوطات نفسیة.- 2
حب االستطالع.-6ضعف تكوین الشخصیة.-3
أزمة الھویة التي یبحث فیھا المراھق عن نفسھ.-4
الشعور بالدونیة و عدم تقدیر الذات.-7

العوامل االجتماعیة:
، فكك األسرة مثل طالق الوالدینالمشاكل االجتماعیة األسریة:ت- 1

موت أحداھما.أوھجرة احد الوالدین، 
عدم وضوح دور الشباب وعدم مشاركتھم في بناء المجتمع الذي –2

یعیشون فیھ.
عدم القدرة على التوافق مع المجتمع.-3
اضیة.عدم استغالل أوقات فراغ الشباب في األنشطة الثقافیة و الری-4

سوء.الملل و رفاق ال-5

األضرار الجسمانیة للمخدرات:
العزلة من المجتمع واالنعزال عن المحیطین.

انخفاض مستوى التكیف االجتماعي  و الصعوبة في مواجھة المشاكل 
حدوث تفكك إلىالتي تعرضھم فیصبح الفرد ال جدوى منھ و بالتالي 

اسري و انحالل في المجتمع.
ینة مھأعمالإلىال مما یضطره كمیات كبیرة من المإلىیحتاج المدمن 

تجلب العار.

على الجسد و خاصة الجھاز :ھي مادة طبیعیة أو صناعیة تؤثر المخدرات
العصبي و تسبب اختالل بالوعي نتیجة التخدیر بحیث یؤثر على سلوكھ و 

.أفعالھ و تؤدي حالة من التعود و اإلدمان

رھا بالنسبة للنشاط تصنف المخدرات تبعا لتأثیتصنیف المخدرات:
الجسمي واالنفعالي:

ینالمھبطات النفسیة: و تشمل األفیون، المورفین، الھروین، الكودای
ات المخدرات المنبھة و المنشطة: و تشمل الكوكایین، الكراك، المنبھ

النفسیة االصطناعیة و التي یتم تصنیعھا داخل المعامل (مجموعة 
االمفیتامینات) ، القات .

كز تنشیط المراإلىصناعیة تؤدي أوت: و ھي مواد طبیعیة المھلوسا- 1
العصبیة في المخ و تؤدي الضطراب و اختالل الحواس.

ھا متناولإدمانإلىالمھدئات والمسكنات: استعمالھا المتكرر یؤدي - 2
كثیرة األدویةھذه أنكما كودیینتحتوي على أدویةھنالك إنحیث 

و التتتسبب فيإنھالة القلق في حین االنتشار ألنھا تعمل على تخفیف حا
والالمباالة.والنعاسھان

: تنقسم المخدرات طبقا إلى المادة إلى قسمین:أنواع المخدرات 
بات المخدرات الطبیعیة: وھي نباتات طبیعیة ذات أصل نباتي و تشمل: ن

،  ق)ورالمزھرة) ، نبات الكوكا (األالخشخاش (ثمرة)، نبات القلب (القمم ا
وزة الطیب (البذور).ج

اد المخدرات التصنیعیة: ھي المواد التي إنتاجھا في مصانع خاصة بمو
كیمیائیة متعددة.


