للمزيد من املعلومات واإلرشادات حول الكحول
واملخدرات ميكنكم االتصال ب:

خط اإلرشاد يلينيك عرب الهاتف رقم

هل أنت قلق حول تعاطي طفلك املخدرات أو
الكحول؟ يرجى االتصال ب يلينيك للشباب عرب
الهاتفرقم

020 - 590 13 50

020 - 590 15 15
( من االثنني إىل الجمعة من الساعة 3:00
عرصا حتى الساعة  5:00مسا ًء )

للمزيد من املعلومات قم بزيارة موقع الويب:

www.jellinek.nl

للحصول عىل املساعدة ميكنك االتصال بإحدى مؤسسات الصحة النفسية يف منطقتك.

Jellinek Preventie

ص .ب75848 .
 1070 AVأمسرتدام

+31 20 590 1330
preventie@jellinek.nl
www.jellinek.nl

إصدار Jellinek Preventie :الطبعة املنقحة الرابعة :مايو 2015

الكالم مع ابنك حول الكحول
واملخدرات
األطفال يف سن املراهقة (بني السن  12و  17سنة) يكتشفون أنفسهم والعامل ,وهم يبحثون عن
تجارب جديدة ويريدون تجريب كل يشء .ويف إطار ذلك يجب أن يقوموا باختيارات كثرية:
ملن أريد أن أنتمي؟ كيف ؟ وما هي املوسيقى التي أريد أن أستمع لها ؟ األصدقاء وزمالء القسم
يلعبون دورا كبريا يف هذه االختيارات ,ويصبح دور اآلباء أقل اهتامما هذا طبيعي وجميل  .يف إطار
التنشئة من الطبيعي أن يتعلم الطفل كيف يقوم باختيارات.
من املعلوم أنهم يلتقون يف حياتهم بالكحول واملخدرات ,حتى ولو كانوا يعرفون أحدا يستعمل
ذلك ,ويجب أن تكون لهم وجهة نظر حول هذا ,ولذلك من املهم أن تتكلم مع ابنك حول الكحول
واملخدرات.

قبل أن تبدأ يف الحديث يجب أن تعرف اآليت:
1
2

املخدرات الخفيفة (الحشيش أو املروانا) تباع يف مقهى املخدرات  ,الدخول والرشاء ممنوع
عىل سن أقل من 18سنة ,املرشوبات الكحولية الخفيفة (الربة أوالخمر) والطابا ميكن رشاءها
يف سن 16سنة ,واملرشوبات القوية ابتداء من 18سنة وحتى بالنسبة للقمر يفرض سن 18
استعامل املخدرات ليس كاإلدمان عليها .عدد من األطفال يجربون الكحول واملخدرات مرة
واحدة ويتوقفون بعد ذلك .هل تعرف أن كل طفل يبدأ بالتكياف يتوقف النصف عند تلك
التجربة والنصف اآلخر يفعل ذلك مرة أو مرتني يف األسبوع فقط  % 4يستمر يف ذلك وتكون
هناك حظوظ اإلدمان.

عىل العموم

1
2
3

يجب أن يكون لديك اهتامم بطفلك ,حاول أن تعرف ما يشغله وماهي مشاكله مع أصدقاؤه,
حاول أن تساعده عىل ملئ فراغه باألشياء املفيدة ,حاول أال تكون لديك فقط انتقادات ألن
ذلك يقلل من الثقة بالنفس.
كن املثل األعىل  ,حاول أال تدخن  ,تعامل بحذر مع املواد املهدنة وإذا كنت تستعمل الخمر
حاولالتقليلمنه.
حاول أن تعرف عام تتكلم  ,قد يكون ابنك أكرث معرفة منك حول الكحول واملخدرات  ,إذا
وجدت الحوار صعبا فاطلب حضور إنسان ذو ثقة أو أحد من أفراد العائلة.

إذا كان ابنك ال يستعمل بعد

1
2

حاول أن تختار وقتا مناسبا للحوار معه حول املواد املمتعة مثال يف إطار حدث أو برنامج
تلفزيوين
حدد املواعد ( القواعد) وتوضيحها ووضع حدود تجعل األطفال أقوياء لحامية أنفسهم .األفضل
أال يبدأ األطفال يف استعامل الكحول واملخدرات أو أن يتأخروا يف ذلك ,مثال تحديد الوقت
الستعاملها بعد 16سنة ,وإذا كنت تستعمل يف سن 11أو 12هناك حظوظ لتأخريها وضح
وفرس ملاذا.

إذا كان طفلك يستعمل

1
2
3

ال تحكم مسبقا عىل اإلستعامل ,حكم مسبق واضح يعرقل الحوار ,اجعل الحوار مفتوحا وقل
أنك تريد معرفة الكثريعن اإلستعامل
استمع جيدا البنك ,اعط رأيك أثناء الحوار هذا يجعل الحوار متوازنا ومعقوال
اتفق معه عىل بعض املواعد ,إذا كان ال يريد التوقف حاول أن تقوم معه بتحديد أوقات ال
يستعمل فيها ,إذا احرتم املواعد شجعه عىل ذلك.
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الهروين

القمر

ابياتن براون سامك

صندوق القمر لعبة قمر بالك جاك ,بينكو لعبة الكارتة

ما معنى الهروين

مامعنى القمر

ويسمى كذلك

•
•
•
•
•
•
•
•

يصنف الهروين من املواد التي تسكن
أصل الهروين من أعشاب البابا
وهي عبارة عن كويرات يف شكل مسحوق ذو لون
بني رمادي
غاليا يدخن الهروين
يوضع عىل ورقة األلومنيوم ويسخن من األسفل
الدخان يشم بواسطة سبيس (الصينيون)
قد يستعمل عىل شكل حقن
يف حالة حله يف املاء والحامض قد يستعمل عىل شكل
حقن

فعاليته
•
•
•
•
•

بعد اإلستعامل تحس بالدفء والسعادة
الهروين توقف اإلحساس بالوجع ,الحزن ,الخوف,
الجوع والربد
دقات القلب تنخفض والتنفس يصبح بطيئا
إذا استعملت ملدة طويلة ,تحس باملرض عندما
تستعمل أقل أو تتوقف
تتوقف عن اإلستعامل ليس ألنه لذيذ  ,ولكن ليك ال
تحس باملرض

ويسمى كذلك

عواقبه
•
•
•
•
•
•
•
•

يصعب تحديد املقدار من الهروين
تتعدى املقدار برسعة  ,وقد تستعمل مقدارا قتاال
قد تتعرض كالتهاب الكبد أو السيدا
الهروين جد مدمن الرغبة الشديدة للفعالية قد تصبح
قوية
وتسخر جميع إمكانياتك للوصول للهروين
وتصبح محتاجا للهروين من أجل اإلحساس بالفعالية
بعد استعاملك ملدة أسبوعني أو ثالثة ,ثم تستعمل أقل
أو تتوقف يصيبك املرض
لهذا يصبح التوقف أو اإلقالل من اإلستعامل صعبا.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بالقمر يعترب الربح أو الخسارة مجرد صدفة
تلعب القمر من أجل النقود
بصندوق القمر تعرف مبارشة هل تربح أو تخرس
باليانصيب تعرف ذلك متأخرا
القمر الذي تعرف فيه مبارشة الربح أو الخسارة
محفوف باملخاطر
صناديق القمر محفوفة باملخاطر أكرث من اليانصيب
صناديق القمر تكون مربمجة بطريقة معينة
قانونيا مسموح خسارة 40أورو يف الساعة
إذا كنت تقمر ساعة يف األسبوع  2080=50*42أورو
يف السنة
قانونيا غري مسموح أن تدوم لعبة واحدة أقل من 4
ثانيات

فعاليته
•
•
•

مثريا
تصبح مهاجا ,تنىس كل يشء حولك
تصبح جزءا من صندوق القمر

brown

عواقبه
•
•
•
•
•
•
•

اللعبة التي ال تدوم طويال تكون مثرية ومدمنة
املخاطرة تصبح أنك تريد أن تلعب طويال وباستمرار
إذا خرست تريد أن ترجع نقودك مرة أخرى
وتحتاج لنقود أكرث ,وتكون لديك مشاكل النقود
وتكذب وتفكر يف أشياء من أجل الحصول عىل النقود
تكون لديك مشاكل مع أصدقائك أو العمل أو املدرسة
تصبح مدمنا وتفكر يف القمر طول النهار ,إذا توقفت
أو نقصت تصبح غري هاديء
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مامعنى املواد
املنومة واملهدنة

ويسمى كذلك

للمزيد من املعلومات www.jellinek.nl

القات

بنزديازبنان بنزوس

مامعنى املواد املنومة واملهدنة
•
•
•

املواد املنومة واملهدنة هي مواد مخدرة
تستعمل عند مشاكل النوم  ,الخوف أو التوترات
تعطى دامئا من طرف الطبيب

فعاليتها
•
•
•
•
•
•
•
•

تساعدك عىل النوم أو اإلستمرار فيه
تجعلك أقل خوفا وتوترا
تجعلك بطيئا وهادئا
تصبح منهمكا وتنحفض ردود فعلك
عضالتك تصبح مرخاة
هناك أشكال متنوعة
البعض منها لها فعالية رسيعة ومحدودة
البعض اآلخر تبدأ فعاليته ببطء وتكون طويلة

عواقبه
•
•
•
•
•
•
•
•
•

املواد قد تساعد لبعض الوقت  .أسباب املشاكل لن
تختفي حقيقة

ما هو القات؟
•
•

املشكل أنه ستصبح متعودا عىل هذه املادة .باملواد
املنومة تصبح الفعالية أقل بعد أسبوعني  ,وباملواد
املهدنة بعد  8أسابيع

وقد تنقص ذكرتك
قد ينتج عن هذه املواد رد فعل بطيء ,وتصبح
عضالتك مرخية وقد تسقط عىل األرض
رسعة رد فعلك تنخفض ,هذا خطري يف السري

ما هي املخاطر الناجمة عن
تعاطي القات ؟
•

عند طول اإلستعامل تصبح اإلحساسات أقل وال
تستمتع
املواد مدمنة .رغبتك تكون شديدة ,وعندما تتوقف
تحس أنك مريض

أوراقه تشبه أوراق الغار (شجرة سيدنا موىس) ،ويتم
بيع األفرع واألوراق يف شكل حزم .يُستخدم القات يف
اليمن والصومال وأثيوبيا وكينيا كمنشط منذ القرن
الثالث عرش ،حيث يتم مضغ أوراقه.
املكون الفعال يف القات هو مادة الكاثينون القلوية
التي تتواجد بصفة خاصة يف األوراق الطرية .لذلك
فإنه يستخدم بشكل رئييس يف البلدان التي تنمو فيها
تلك الشجرية .وتستخدم أوراق القات املجففة لعمل
الشاي.

لذلك يسمح استعامل املنومة ملدة أسبوعني  ,واملواد
املهدنة  8أسابيع كحد أقىص
قد تنتج عن استعامل هذه املواد سلبيات كاآليت :وجع
يف الرأس ,التعب  ,الدوخة ,عضالت مرخية ومتعبة ,
اإلدخام واإلسهال.

القات مصنف ضمن املخدرات املنشطة.

•

تأثريه يشبه إىل حد ما تأثري مادة األمفيتامني املنشطة.
القات محفز ومنشط ،ويرى متعاطوه أنه ميدهم
بنشاط ذهني وعضيل ويذهب عنهم الجوع والتعب
ويعطيهم طالقة يف اللسان ،ويظهر تأثريه يف غضون
 60دقيقة بعد تناوله وميكن أن يستمر تأثريه لعدة
ساعات.
من آثاره الجانبية حدوث إسهال .وبعد فرتة ميكن أن
تتحول الحالة املزاجية من إحساس إيجايب إىل شعور
باالكتئاب وحالة مزاجية سلبية .ويف اليوم التايل ميكن
أن يشعر املرء بحالة من الخمول.

عواقبه
•
•
•
•

ميكن أن يؤدي تعاطي القات إىل اإلدمان ،ولكن
احتامالت حدوث ذلك ليست كبرية .وكذلك يتسبب يف
حدوث مخاطر صحية مثل ارتفاع ضغط الدم واإلعياء
املفرط.
إن تعاطي القات يفقدك الكثري من الوقت وميكن أن
يتسبب يف إفساد العالقات االجتامعية.
يتسبب تعاطي القات يف زيادة ضغط الدم وزيادة
معدل رضبات القلب وزيادة معدل التنفس .وتستمر
الزيادة يف ضغط الدم حتى  3ساعات بعد املضغ.
تعاطي القات لفرتات طويلة ميكن أن يُلحق بالجسد
أرضار وخيمة مثل :الجلطة القلبية وااللتهاب الشعبي
الحاد والتهابات الجهاز الهضمي وتشمع الكبد وأورام
الفم.
ولكن من غري الواضح حتى اآلن مدى جسامة املخاطر
الصحية وما هي نسبة حدوثها.
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الكوكايني

السبيد

ويسمى كذلك

ويسمى كذلك

بيب أمفيتامنب

ما معنى السبيد
•
•
•

يدخل السبيد يف إطار املخدرات ذات املفعول املنشط
يتم إعداده يف املخترب
السبيد ميكن أن يشم ,ويستعمل كذلك كأقراص أو
كويرات ,الكويرة عبارة عن ورقة بالسبيد ( أنظر
الصورة) السبيد ميكن كذلك أن يشم.

فعالياته
•
•
•
•
•

تحس بكامل القوة  ,ولك الرغبة يف الكالم وتريد أن تفعل
شيئا ,مثال الرقص
ال تشعر بالتعب والجوع أم عينيك تكرب وتخس بطالقة
عضالتك
دقات القلب والضغط الدموي يعلوان
عند الشم يبدأ املفعول بعد دقائق ,عند الرسط بعد  02أو
 06دقيقة ,وله مفعول مابني
 4و 8ساعات

كوك

عواقبه
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عند استعامل السبيد تعض بأسنانك فيام بينها مام
يسبب يف رضرها
عند استعامل السبيد تصبح مرتفع الحرارة  ,وحظوظ
وقوع ذلك تكرب عند
قيامك بالرقص
يف مكان مرتفع الحرارة ,يجب أن ترشب من املاء ما
يكفي كأسني من املاء

سوس إكتيس بايك

ما معنى الكوكايني
•
•
•
•
•
•

يدخل الكوكايني يف إطار املخدرات املنشطة
هو عبارة عن مسحوق أبيض اللون

•

غالبا مايكون مختلط مبواد أخرى

•

غالبا يوضع يف خط ثم يشم
قد يتم إعداده بكريك (بنيس الكوك أو الكوك
املطبوخ)
يتم تدخني كريك أكرث مستعميل الهروين يستعملون
كريك أيضا

كل ساعة ميكن أن يحول دون ذلك.
ال تستطيع النوم بعد اإلستعامل تحس بالتعب يف
اليوم التايل
السبيد يسبب يف يف رضر بعض أعصاب املخ
إذا استعملته ملدة طويلة تصبح نحيف الجسم
ضغطك الدموي يعلو
ميكن أن تصاب مبرض الحزن والشك بسبب استعاملك
للسبيد
ميكن أن تصبح مدمنا جسديا
جسمك يتعود عىل السبيد و تصبح محتاجا للكثري من
أجل اإلحساس باملفعول

فعاليته
•
•
•
•
•
•

عواقبه

تصبح نشيطا  ,واضحا  ,مرحا ومرسورا.
تكرث الكالم وتكون لديك ثقة عالية يف النفس.
دقات قلبك تصبح رسيعة عروق دمك تضيق وضغطك
الدموي يرتفع
إذا متت الفعالية ال تحس بالراحة  ,وتحس بالفراغ.
يف اليوم التايل تصبح حزينا .
عند الشم تبدأ الفعالية بعد دقائق وتدوم نصف ساعة
تقريبا.

•
•
•
•
•

بسبب ضيق عروق الدم يف األنف قد يصاب املستعمل
باإللتهاب يف األنف
يزداد التأثري عىل القلب ,دقات القلب ترتفع ولكن
بسبب ضيق العروق الدموية يصل إىل القلب قليل
من األكسجني
الكوكايني مادة مدمنة ,مفعوليته قصرية ,وتريد الكثري
برسعة
إذا كنت مدمنا وتنقص اإلستعامل قد تكون تعبانا
وحزينا لعدة أشهر
إذا استعملت كثريا قد يصيح جسمك ضعيفا جدا
وتخاف وتشك كثريا
فعالية كريك تدوم  5دقائق  ,مخاطر كريك تفوق
مخاطر الكوكايني املشموم,
تفقد برسعة التحكم ,وتصبح مدمنا برسعة ويصعب
عليك التوقف.
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الحشيش والفيت

األقراص املنشطة

الكيف الجوانات الستييك جونك

مدما األقراص إكتيس مخدر الرقص

مامعنى الحشيش والفيت

ما معنى األقراص املنشطة

ويسمى كذلك

•
•
•
•
•
•
•

تدخل الحشيش و الفيت (ماروانا) يف اطار املخدرات
التي تبنج
يغريون أيضا واقع النظر إىل األشياء
املادة التي تقوم باملفعول هـ ت س
بعض الحشائش والفيت تتوفر عىل هذه املادة بكرثة
,إذا مل تكن
لديك تجربة ميكن للفيت قوية أن تعطي فعاليات
سلبية كالخوف مثال.
تصنع الفيت من أغصان النبات اليابسة ,والحشيش
من غالفها.
طريقة اإلستعامل قد تكون التدخني أو األكل

فعاليتها
•
•
•
•
•
•

الحشيش والفيت تؤدي إىل إحساس الفرح واملرح
مالحظة األلوان وكذلك املوسيقى يصبح أقوى
تقوي اإلحساس  ,إذا كان سيئا يزداد سوءا
قلبك يدق أكرث ,وتتسم باحمرار العينني
عند التدخني تبدأ الفعالية بعد دقائق وتدوم مابني 2ساعة
إىل 4ساعة
عند األكل تبدأ الفعالية بعد ساعة وتدوم 4ساعة إىل 8ساع

عواقبها
•
•
•
•
•
•
•

األمور التي تحدث ال تذكرها جيدا ,التفكري باملنطق
يصبح صعبا
قد يكون األمر سلبيا ,وتصبح مجنونا ,وتحس باملرض
والخوف
عند التدخني تخرج بقايا سوداء ضارة بالرئتني
عند األكل  ,غالبا يأكل املستعمل أكرثألن الفعالية تبدأ
بعد ساعة
ويزيد املستعمل من األكل.
ميكن أن تكون مدمنا نفسيا  ,ال تحس بخري بدون
استعامل.
عندما تستعمل باستمرار قد تصبح مدمنا جسديا.

ويسمى كذلك

•
•
•

تعترب إكس ت س من املخدرات املنشطة
يتم إعدادها يف املخترب
ترسط كقرص أو كبسول أو كغربة يف مرشوب

فعالياته
•
•
•
•
•
•

إكس ت س لها مفعول مزدوج
مفعول السبيد يجعلك قويا  ,واضحا وحذرا
املفعول الذي يغري الوعي يجعلك مطلوقا ومرحا
عندما تستعمل بكرثة تالحظ مفعول السبيد فقط ,
وتصبح معصبا.
أحيانا تشعر بإحساس قوي يف فكيك ,وفمك وحلقك
يكونان يابسني
إكس ت س يبدأ مفعوله بعد نصف ساعة إىل ساعة,
ويدوم  4إىل  6ساعات

عواقبه
•
•
•
•
•
•
•

ليس كل يشء معروف عن إكس ت س
ميكن أن ترتفع حرارتك ,خاصة بعد الرقص كثريا يف
مكان مرتفع الحرارة
ارتفاع الحرارة ميكن اجتنابه يرشبك كأسني من املاء
كل ساعة
إكس ت س ميكن أن ترض بعض خاليات األعصاب,
وقد يسبب يف التهاب املخ
يسبب إكس ت س يث عض األسنان بينها
إكس ت س يتم إعدادها بصفة غري قانونية ,وال تعرف
محتوى األقراص,ميكن أن
تخترب األقراص أنظر
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تبغ

كحول

ويسمى كذلك

ويسمى كذلك

رشاب كحويل شوتر مرشوبات مختلطة

ما معنى الكحول
•
•
•
•
•

يعترب الكحول من املواد التي تخدر

•
•

عواقبه

الربة تحتوي عىل  %5والخمر عىل  %12واملرشوبات
القوية عىل %35من الكحول.

•

يف الرشاب املختلط بني  5و%8من الكحول والشوتر(
ليكوريف قنينة صغرية)تصل

•

إىل  % 35الكحول ينقسم يف سائل الجسم ,الشباب
والنساء يتوفرون عىل سوائل قليلة

•

يف أجسامهم .إذا كنت شابا أو امرأة سيكون لك
بنفس الكأس كحول كثري يف جسمك.

•

فعالياته
•
•
•

السيجارة الشاك السيجار

كؤوس من الكحول تجعلك نشيطا ومرحا.
ثقتك يف النفس ترتفع وتتكلم بسهولة.
زيادة استعامل الكحول تجعلك متهورا ,ورد فعلك
يصبح بطيئا
تكثري اإلستعامل ميكن أن يعكس إحساسك
النظر,الكالم وامليش يصبح صعبا

•
•
•

الكحول يسبب يف الغلض ,كأس من الربة يحتوي عىل
100كالوري والخمر  80واملرشوبات املختلطة 170
ميكن أن يحدث أنك يف اليوم التايل ال تعي مبا وقع
( بالك أوت )
ميكن أم تكون لديك آثار بغيضة يف اليوم التايل ,
وتحس بالوجع يف رأسك
الكحول يسء لتطور دماغك  ,دماغك يستمر يف التطور
إىل سن 24
ميكن أن تستعمل الكحول لدرجة إصابتك بسموم
لكحول وتفقد ذكرتك ,ويحدث
هذا عند الشباب أكرث مقارنة مع الكبار.
ميكن أن تصبح مدمنا عىل الكحول نفسيا وجسديا.

ما معنى طابا
•
•
•

تعد طابا من املخدرات املنشطة
أصلها من األوراق اليابسة لنبات طابا
أوراق طابا تصنع منها السجائر ,والشاك ,وجعبة طاباك
والسيجار

فعالياته
•
•
•
•
•
•
•

عندما يحرتق طابا يخرج النيكوتني والقطران
والكورمنوكسيد
بسبب النيكوتني تحس بالنشاط ,الراحة والرخاء
دقات لقلب ترتفع  ,وعروق الدم تضيق

عواقبه
•
•
•
•
•
•

تحس بعدم الراحة يف حالة نقصان النيكوتني  ,وتكون
لديك رغبة يف سيجارة

•

بسبب القطران قد تتعرض اللتهاب يف الجهاز التنفيس
(الغشاء املغطي)

•

كولومونكسيد تنقص من األكسجني يف الدم
األعضاء (مثال القلب والعضالت) تحصل عىل أكسجني
قليل

التدخني يؤثر عىل الجلد واألسنان  ,وقد تحصل عىل
تنفس خبيث
إعدادك البدين ينقص
التدخني مرض للرئتني  ,قد تصاب بالتهاب رئوي
أورسطان الرئة
عند اإللتهاب يف الرئة تكح باستمرار .بسبب القطران
قد يحدث نشأ
التدخني مرض لعروق الدم  ,قد تصاب بتكليس يف
الرشايني وبعدها
النيكوتني مدمن  ,تكون لجسمك رغبة أكرث وبرسعة
من أجل أن تحس بالفعالية
عندما ينقص سهم النيكوتني يف جسمك تحس بعدم
الراحة اهذا تدخن مرة أخرى
تالحظ أنك مدمن عندما تتوقف أو تنقص من
التدخني.
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املخدرات

يف سن مبكرة أو متأخرة ميكن أن يتعرف ابنك عىل املخدرات أو الكحول أو القامر .قبل التحدث
مع طفلك حول هذا املوضوع ،يفضل أن تكون عىل علم بأرضار تلك األشياء .وذلك حتى ميكنك
توفري املعلومات الكافية البنك مبا يساعده عىل تكوين فكرته الخاصة حول هذا املوضوع .يف
هذا املنشور ستجد معلومات حول الكحول والتبغ والقامر والحشيش واملاريجوانا واإلكستايس
والكوكايني وعقار سبيد والحبوب املنومة واملهدئات .كام ستجد بعض النصائح واإلرشادات عام
ينبغى أن تراعيه عندما ترشع يف التحدث إىل طفلك حول أرضار ومخاطر تعاطي املخدرات.

أنواع املخدرات الثالثة
تنقسم املخدرات حسب فعاليتها  .هناك ثالثة أنواع من .املخدرات :املخدرات املبنجة ,املخدرات
املنشطة .املخدرات التي تغري النظر يف الواقع.

ما معنى اإلدمان
يك تصبح مدمنا ال يحدث بني يوم آلخر  ,قد يدوم ذلك .أشهرا أو سنوات ,ويبدأ ذلك من آونة
ألخرى .البعض بتوقف بعد ذلك واآلخرون يستمرون ويستعملون أكرث فأكرث .ويالحظ هذا عند
أألشخاص الذين يستعملون الكحول أو .املخدرات من أجل الخروج من اإلحساس اليسء إىل
األفضل .يحسون بالقلق أواتوتر ,وعندما يستعملون الكحول أو يتكيفون .يصبحون يف حالة أفضل
 .بطبيعة الحال هذا يشء غري مفيد .ألن اإلحساس اليسء يعود يف اليوم التايل  .ويستعملون بني
اآلونة واألخرى بطريقة مستمرة أكرث فأكرث .وعند عدم وجود املخدرات تكون لهم رغبة شديدة يف
ذلك .ويصبحون إذن مدمنني نفسيا .ويضاف إىل ذلك أن جسمك يتعود عىل الكحول واملخدرات.
يف وقت ال تكون للمخدرات أية فعالية وتجرب الستعامل الكثري .من أجل اإلحساس بالفعالية,
وتالحظ أن الناس يستعملون مقادير مرتفعة  .بسبب هذا يتعود الجسم عىل أخذ الكحول
واملخدرات باستمرار .عندما تتوقف أو تنقص يرفض الجسم وتصبح مريضا  ,ويتجىل .ذلك يف
ظاهرة اإلمتناعوتصبح مدمناجسديا.

هذا املنشور متوفر باللغات اإلنجليزية والرتكية والعربية

الكالم مع ابنك حول
الكحول واملخدرات

