
إستعمال الُمسّكرات مضر جدا بالذاكرة والدماغ
� وبا�� المواد المخدرة األخرى. عندما نتكلم عن اإلستعمال الُمتعدد فإننا نقصد به إستهالك رات الكحول والتدخ��

ّ
 نقصد بالُمسك

رات مرضا
ّ
امنة. يعت�� اإلدمان ع� الُمسك � (الكحول واألدوية المهدئة واألدوية المنومة) �� أوقات م��

َرات واإلدمان
ّ
الُمَسك

رات ُيق�ِّ
ّ
ار نهائية. كما أّن اإلستهالك المفرط للمسك ات �� نشاط الدماغ. اإلستهالك الطويل يعرض الجسم والدماغ إ� أ��  يتسبب اإلستهالك المفرط للمسكرات باإلدمان وبحدوث تغي��

دد بطلب المساعدة رات فال ت��
ّ
العمر لعدة سنوات. إذا كنت قلقا بسبب إستهالكك الشخ� أو إستهالك أحد أفراد أ�تك للمسك

إرتفاع ضغط الدم
ار دماغية اإلصابة بأ��

الَخَرْف المبكر/ الخرف الكحو�

التَبِعات الُمحتملة

التَبِعات الُمحتملة التَبِعات الُمحتملة

الكحول
 يتسبب الكحول �� تخدير الدماغ والجهاز
 العص�� المركزى وإضعاف الذاكرة ناهيك

عن زيادة مخاطر التعرض للحوادث

� التـــــدخ��
� ومواٍد سآّمٍة أخرى.  يحتوي الدخان ع� النكوت��
� بإبطاء الدورة الدموية ووصول  يتسبب التدخ��

ه ُيضِعف الذاكرة
ّ
� للدماغ كما أن اإلوكسج��

إرتفاع ضغط الدم
سكتة دماغية / جلطة دماغية

 الــــ�طان

التَبِعات الُمحتملة

المواد المخدرة
 تؤثر المخدرات ع� الجهاز العص�� وتتسبب �� حالة إدمان شديدة

وتقتل الخاليا الدماغية وتضعف الذاكرة

نشوء اإلدمان
إضطرابات �� الذاكرة

ار دماغية أ��

اإلستخدام الخا�� لألدوية
امن �  اإلستعمال الخا�� لألدوية واإلستهالك المتعدد للعقاق�� بال��

 مع الكحول يتسبب �� حالة ُسكر قوية ومفرطة إضافة إ�
اإلدمان

خطر اإلفراط �� الجرعة
التسمم

ار دماغية توقف التنفس، أ��

اإلدمان ع� األلعاب
 تتطور حالة اإلدمان من خالل ممارسة أنشطة مختلفة كالمقامرة النقدية أو اإلنعكاف ع� إستعمال

نت. حينئذ يصبح لدى اإلنسان رغبة ملحة �� القيام بمسألة معينة – بمع�� حصول إدمان عق�. هذه  اإلن��
دخل النشوة ع� النفس وتجلب للحياة ما يمأل عليها وقتها وتض�� عليها الحماسة. قد تساعد  األلعاب تُ

 هذه األلعاب �� السيطرة ع� المشاعر السلبية مثل القلق النف�� واإلحساس بالوحدة. من سلبياتها أنها
تتسبب �� صعوبات مالية ومشاكل بالعالقات الشخصية والعمل

اإلدمان ع� األلعاب

 حدود الخطر �� إستهالك الكحول للشخص
 الصحيح الذى اليزال بسن العمل

SLOT
MACHINE

)

0.33l

8 cl 12 cl

0.33l

4 clجرعة �� اإلسبوع

حد خطورة طفيف

0-1 0-2
جرعة �� اليوم جرعة �� اليوم

حد خطورة عا�

12-16 23-24
جرعة �� اإلسبوع جرعة �� اإلسبوع

(Arabia)
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اف  التنبه إ� المشكلاإلع��
ف  لن تتعا�� من حالة اإلدمان قبل أن تع��
 بوجود مشكلة �� حياتك. تستطيع تقييم
 مدى إستهالكك للكحول بطرق مختلفة

 مثل. إختبار أوديت الموجود ع� العنوان
و�� التا� اإللك��

h�ps://www.paihdelinkki.fi/fi/
tes�t-ja-laskurit/alkoholi/

alkoholin-kayton-riskit-audit

 بمشاكل داخل البيت أو العمل أو �� إذا تسبب لك إستهاللك للمسكرات
 المسائل المالية أو أنك تجد صعوبة

 �� التقليل من اإلستهالك فهناك
 ُجلُّ وقتك �� تعا� المسكرات أو �� إحتمال أنك تعا�� من اإلدمان. يمرُّ

اته (األعراض اإلنسحابية)التعا�� من تأث��

ى والرو�) �  (متوفر بالسويدى واألنجل��

العالج 
قدم

ُ
� ت  المساعدة ال��

 إ� المدمن � عالج
 اإلقالع والتخلص من
 األعراض اإلنسحابية.
 طرق المعالجة تكون

 ع�� جلسات محادثة أو
باألدوية

خطوات التــــــعا��

1 2

4

  المهم هو التعرف ع� أسباب تعاطيك للمسكرات وممارستك لأللعاب المقامرة والبحث عن بديل يمأل عليك محتوى حياتك.
يحتاج الشخص الذى يعا�� من حالة إدمان شديدة ع� المسكرات أو األلعاب إ� رعاية صحية

أطلب المساعدة 
 �� حالة عدم قدرتك عن

 التوقف بنفسك عن تعا�
 المسكرات، أطلب يد

 المساعدة. الخضوع للعالج
إختيارى

)

)
 حياة خالية من

 المسكرات
 الحياة الخالية من المسكرات
 خياٌر مثا�� حيث أنها ُتحسن
 من وضعك الص� وتجعل
دماغك يتمتع بصحة جيدة

5
 للحصول ع� المساعدة عند وجود مشاكل

صحية أو إجتماعية
 الهاتف الوط�� لألزمات 010195202 من
� إ� الجمعة الساعة 9.00 صباحا إ�  األثن��

 7.00 مساًء، عطلة األسبوع واأليام الرسمية من
 الساعة 15.00 إ� 17.00

 للحصول ع� المساعدة بمشاكل تعا�
 الكحول وحاالت اإلدمان األخرى التواصل

مع عيادة

 للحصول ع� المساعدة بمشاكل ألعاب
القمار واأللعاب األخرى

A-Klinikka
p. 010 50 650

Peluuri -Apua
p. 0800-100101

Ma-pe klo 12−18, maksuton.
 www.peluuri.fi
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