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إدمـــان الـــــمخدرات... خطـــر يمكـــن تـداركـــــه



إدمـــان الـــــمخدرات... خطـــر يمكـــن تـداركـــــه

ادمـــــان 

1

يسيطر ادمان على حياة انسان

ويـــؤذي صحتـــه جســـديًا ونفســـًيا

وقــــــد يتــــعــــّداه إلــــى ا�شــخــاص
مـــن حــــــولـــه.

اضطراب مزمن انتكاسي في الدماغ يتسم 
بالســـعي القهري للممنوعات واستخدامها 
بالرغـــم مـــن عواقبهـــا، يتضمـــن تغييـــرات 
وظيفيـــة في دوائر الدماغ التي تنطوي على 

المكافأة، والتوتر، والتحكم في النفس. 

المخدرات 
مجموعـــة من المـــواد التي تســـبب ا�دمان 
وتســـمم الجهـــاز العصبـــي، ويطلـــق لفـــظ 
(مخـــدر) علـــى مـــا ُيذهـــب العقـــل ويغيبه، 
الحتوائـــه علـــى مـــواد كيميائية تـــؤدي إلى 

النعاس والهلوسة أو غياب الوعي.
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احـــصــــائـــيــــــات ادمـــــــــان

 عـالمـيــ�:
استـــــــــهلك الماضــــــي  الـــعــــــــــام  خــــــالل 

مــــلــــيـــــــــــون  53
شـــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــًا

(أي ما يعادل 19.4% من عمر 12 عاًما أو أكثر)، 
العقاقيـــر  أو  القانونيـــة  غيـــر  العقاقيـــر 
اســـتخدامها.  يســـاء  التـــي  الموصوفـــة 

في المملكة
أكــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

200,000 شـخـــص 
مـــــــــدمــــــــــن عـــــــلــــــــــى الـــــــمـــــــخــــــــــدرات 

ونســـبة قليلة فقط منهم يســـعون للعالج.
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أنـــــــواع الــــــــمـــــــخـــــــدرات:

جميعها مواد خطيرة تؤدي إلى ا�مراض النفسية والعقلية والجسدية الخطيرة.

تــخـــتــلـــــف حــســـــب طـــريقــــــــة تـــصــنــيـــفــهــــــا، بــنــــــاًء 
عـــلــــــى تـــــأثـــــيــــــــرها أو لونـــــهــــــــا أو نــــــــوع ا�دمــــــــان 

الـــــنفـــــسي أو الـــــعضـــــوي أو طـــــرق إنـــــتـــــاجـــــهـــــا.

تتفاوت أنواع المواد المخدرة في درجة تأثيرها وطريقة عملها 

علــى الجـهــاز العــصــبــي ل¦نــســان مثــل:

الحـــــــــــــــــشيش والمـــــــاريـــــــجـــــــوانا  

المـــــــهــــــــــــــدئـــــــة الـــــــمـــــــخـــــــدرات   

المخدرات المنشطة مثل: الكوكايين  

الـــــــمــــــــــواد الـــــــمـــــــهـــــــلـــــــوســـــــة   

الــمـــواد المستنشـــــقـــــة (العطــــــرية)   

المســــــــــكنات والمهدئــــــــــات الطبية   

المــخــدرات ا�كثـر انتشــاًرا في المملكة:

مـــــــــــــــــــــــــــــــــادة الحـــــــــــــــشـــــيـــــش  

الكـــــبـــــتـــــاجـــــون حــــــــــــــــــــبــــــــــوب   

الهيـــــــــــرويــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــادة   
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أســـــبـــاب الـــــوقـــــوع فـــــي المــــخـــــدرات:

حـــــــــــــــب االســــــتــــــــــــطــــــــــــالع.   

الــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ.   

القدوة السيئة من قبل الوالدين    

و إدمـــــــــــان أحـــــد الوالــــــديـــــن.   

إهـــــمال الوالـــــدين �بنائــــــهــم.   

أصــــــــــــدقــــــاء الـــــــــــــســــــــــــوء.   

الســــــفـــر إلى الخارج دون رقابة.   

ضــــــعــــــف الــــــوازع الــــــديــــــني.   

اضطــــــرابــــات الشــــــخــــــصــــــية.   
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كــيـــــف تــعــرف ا�ســرة أن لــديــها مــدمًنا:

ا�صــــــــــــدقــــــــــاء. فــــي  تــــغــيــــيــــــر    

. نــــــــــيــــــــــــــــة ا لــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــدو ا   

اجتمـــــاعي. عــــــــزلــــــــة وانســـــحاب    

ضعــف في التحصــــــــيل الدراســــــــي.   

كسل وغياب عن الدراسة أو العمل.   

زيـــــــادة غير مبررة في طلب المــــال.   

تــــــــذبــــــــذب وعنــــــــف في العـــــــالقة    

مـــــع الـــــوالدين واخــــوان وا�خوات.   

تــــــقــــديــــم الــــدعــــــــم الــــنــــفــــســــــــي    

النفسي الضغط  على  التغلب  محــــاولة    

بــــالــــمــــخــــــــاطــــــــر  الــــــــتــــــــوعــــــــيــــة    

المسكنات تــــعــــاطــــي  عــــن  التوقــــف    

مــــــــــــمــــــــــارســــــــة الــــــــريــــــــــــاضــــــــــــة   

تغيير البيئة أو الرفقة المتسببة بادمان   

طـــــرق الوقايــــة مـــن إدمــــان المخـــــدرات:
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عالج ادمان 
مثـــل عالج مـــرض مزمن ال يمكن للناس ببســـاطة 
التوقف عن تعاطي المخدرات لبضعة أيام والشفاء.  
يحتاج معظـــم المرضى إلى رعايـــة طويلة ا¾مد أو 
متكـــررة للتوقف عـــن التعاطي تماًما واســـتعادة 

حياتهم.

يجب أن يشمل العالج كالً من خدمات الصحة الطبية 
والعقليـــة حســـب الحاجـــة. ا�دمان يعطـــل ا¾عضاء 
الحيوية في الجسم مثل ا¾مراض فكالهما له آثار ، 
يمكن الوقاية منه وعالجـــه.  لكن إذا ُترك دون عالج، 

يمكن أن يؤدي إلى الموت.

هناك العديد من الخيارات التي نجحت في عالج ادمان منها:

الــــــــــــــتــــــــــــــــقيــــــــــــــيــــــــــــــم واالستــــــــــــــشــــــــــــــارة الــــــــــــــسلوكـــــــــــــية.   

االنسحاب. أعراض  لعالج  الطــــــبية  والتطبــــــيقات  ا�جــــــهــــــزة  استخــــــدام    

ادمان مثل االكتئاب والقلق. المتزامنة مع  العقلية  عالج المشاكل الصحة    

ادمــــــــــــان. لــــــــــــــــــعــــــــــــالج  الــــــمــــــــــــخــــــصــــــــــــصــــــــــــــــــة  ا�دويــــــــــــة    

االنــــــتــــــكاس. لــــــمــــــنع  ا�مــــــد  طــــــويــــــلــــــة  مــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــــــــعــــــة    
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