Jugendamt

هل تناولت جرعة زائدة؟

ملاذا نوزع هذا املنشور؟

أعشاب

مصطلح يبدو خاليا من الرضر؟

حنن ال نعزتم هبذا املنشور أن نعلن عن اسهتالك املخدرات عىل أنه أمر جيد

ولكن االمس خادع الكثري من املسهتلكني يستخفون جدا هبذا النوع من املخدرات .فاخلالئط
هذه حتتوي عىل اكنابينوئيدات
صنعية ،أي اكنابني منتج اصطناعيا .وهبذا فإن املواد الفعالة هنا غالبا ما تكون أقوى من القنب
املوجود يف ربايع هيدرو
الاكنابينول

االتصال بنا عىل الناحية اخللفية من هذا املنشور.
حنن نوزع هذا املنشور عىل املسهتلكني وغري املسهتلكني عىل حد سواء ،ذلك ألننا نويل
أمهية بالغة ألن يتحمل امجليع املسؤولية.

تمتثل اآلثار اجلانبية بالغثيان ،التقيؤ ،فشل الدورة الدموية ،الغيبوبة ،مظاهر الشلل ،نوبات
التعرق املفرط ،رسعة نبضات القلب
واحلاالت الذهانية مهنا إىل اخلوف الشديد اكخلوف من املوت.

بل أن ما هيمنا هنا هو تنبهيك إىل املخاطر واآلثار اجلانبية املختلفة وتزويدك
مبعلومات حول العوامل القانونية والصحية ،مكا يرسنا أيضا أن نكون قيد خدمتك
خشصيا .جتد بيانات االتصال بنا عىل الناحية اخللفية من هذا املنشور.

ويعود السبب يف ذلك إىل الرتكزي شديد التقلب للاكنابينوئيدات االصطناعية ،اليت تضاف إىل
اخلالئط .وإذا ما احتوى كيس عىل
نسبة متدنية جدا من املواد الفعالة ،فإن من املمكن أن تنتج عن الكيس التايل آثار هتدد احلياة
ولذا فإننا ننصح بإحلاح التخيل عن

نصاحئ

لتقليص خطورة اجلرعة الزائدة من خالئط األعشاب
أو خطورة رحلة األوهام السيئة
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من لفرتة اكفية ،حافظ عىل
لياقتك البدنية والنفسية.
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ال تسهتلك املخدرات
لوحدك وانتبه إىل أصدقائك.
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ال تتناول الكحول
يف نفس الوقت.

05

أخرب أصدقاءك عن
اسهتالكك اخلاص.
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اخترب املادة وترقب مفعوهلا.

06

خذ لنفسك فرتات هدوء .
طعام ،راحة ،إخل.

وإال فستتعايط جرعة زائدة .

لیس ھناك أي استھالك للمخدرات خال من املخاطر!

ال تسهتلك مواد خمتلطة

ينبيغ عليك التخيل عن اسهتالك مواد خمتلطة ،ألن التأثريات الفردية املختلفة لملخدرات
ال تتناسب مع بعضها البعض يف معظم احلاالت وقد يرتك ذلك عىل جمسك وعىل
نفسيتك تأثريات تأخذ اجتاهات خمتلفة.
وقد تمتثل عواقب ذلك فميا ييل فقدان الويع ،اضطرابات يف الدورة الدموية ،رحالت
األوهام السيئة أو ما يشاهبها .يشلك ذلك لكه عبائ كبريا عىل جسدك وقد يشلك أيضا خطورة
كربى عليك .من املهم جدا أن تكون قد قرأت قواعد اإلسعاف األويل املضمنة يف
الكتيب حتسبا حلدوث ذلك.

العوامل

 .املادة نفهسا
اجلودة ،اجلرعة ،النقاوة
 .خشصيتك
مزاجك ،طباعك
 .احمليط
األصدقاء ،املوقع

اليت قد تؤثر عىل مفعول املادة

هل تناولت
جرعة زائدة؟

قواعد اإلسعاف األويل
اسهتالك املخدرات منوط دوما مبخاطر خمتلفة .زود نفسك
باملعلومات واحرص عىل نفسك وعىل أصدقائك.
إذا رأيت خشصا يثري أنطباعا بأنه ال يشعر عىل ما يرام ،حتدث
معه برفق وهدوء.
ينطبق بصفة عامة ما ييل حافظ عىل اهلدوء .من األفضل أن تفكر
مليا للحظة ،بدال من أن تترصف عىل جعل وباضطراب ألن ذلك قد
يزيد املوقف سوءا .جيب يف احلاالت الطارئة االتصال فورا
بأحد األطباء.

رمق الطوارئ

اإلمغاء
و أخرب
اتصل فورا بطبيب الطوارئ
عن وجود خشص مىمغ هيلع وال ميكن
التحدث معه .
ال خترب الطبيب عن اسهتالك الخشص
املعين لملخدرات عىل اهلاتف ،بل بعد
وصولة إىل املوقع.
الطبيب خاضع لواجب الرس
والكمتان الطيب
ضع الخشص املعين يف وضع اإلفاقةضع
الخشص املعين يف وضع اإلفاقة وانتبه
أثناء ذلك إىل عدم وجود يقء يف حنجرته.
مق عند وجود يقء بإخراجه من
الفم والعنق باستعامل أصابعك
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مشالك الدورة الدموية

املشالك النفسية

أهمت بتوفر هواء نيق ،ومرشوبات باردة
بدون حكول ووجبة طعام صغرية .اصبع
شوكوالطة ،بريتسل ،إخل.

انقل الخشص املعين إىل ماكن هادئ وال
ترتكه لوحده.

ارفع سايق الخشص املعين حنو األعىل ومق
بتربيد مؤخر عنقه وسواعده عند احلاجة.
إذا اكن الخشص يشعر بالربد ،اهمت بتدفئته
باستعامل معطف ،غطاء أو ما شابه ذلك.
من شأن فيتامني ج واملواد املعدنية اكلعصري
مثال أن تساعد شأهنا شأن سكر العنب
واملاغنيسيوم.

تعامل معه بأسلوب يرايع مشاعره وحتدث
معه دون أن توجه إليه أية مالمات أو اهتامات.
مق بتوجيه حمادثتك معه حنو التلكم عن جتارب
إجيابية ومجيلة.
االتصال اجلسدي قد يكون جمديا أيضا ،إن
اكن الخشص املعين يرغب بذلك.

اجلوانب القانونية قانون املخدرات

قانون املخدرات من املمكن ملا يمسى ب خالئط األعشاب أن ترسي علهيا أحاكم
قانون املخدرات األمر يتعلق هنا دوما باألعشاب واملواد الفعالة اليت حتتوي علهيا هذه
اخلالئط ومبا أنه ليس بإماكنك إطالقا أن تعرف فعال ماهية املواد اليت حيتوهيا خليط أعشاب
ما ،فإن من األفضل لك أن تتغاىض عن تناوهلا لكيا مكا أنه يمت كثريا إدراج مواد
خمتلفة جديدة إىل املواد املمنوعة اليت خيضع تعاطهيا للعقاب وفقا لقانون املخدرات.
أي أن من املمكن ملادة فعالة معينة أن تكون اليوم جائزة قانونيا وأن تبات ممنوعة يف غضون
أسابيع قليلة.
متلك وتسلمي وبيع خالئط األعشاب تكون هبذا خاضعة للعقاب .وخيضع للعقاب أيضا
األخشاص الذين اشرتواهذه اخلالئط قبل منعها وما زالوا ميتلكون هذه املواد أو متبقيات مهنا.

اجلوانب القانونية قانون املرور
يتعني عليك فضال عن ذلك أن تتذكر ،أنه ال جيوز لك املشاركة يف حركة املرور قيادة
سيارة ،دراجة هوائية إخل .إال إن كنت قادرا عىل ذلك فعال ويعين هذا أنه ال جيوز
لك أن تكون متعبا للغاية ،أو أن تكون قد تناولت مرشوبات حكولية أو خمدرات.
يتعني عليك بالنسبة لملخدرات أن تكون نظيفا أي مل تتناول أية خمدرات ملدة
أسابيع متعددة إذ أن من املمكن التحقق من وجود متبقيات لملخدرات يف بولك ويف
شعر جمسك ملدة أسابيع كثرية بعد تناوهلا .إذ ثبت أنك قد قدت سيارة أو دراجة وأنت موجودا
حتت مفعول املخدرات ،فإن ذلك ال يؤدي إىل توفر إماكنية حسب رخصة القيادة منك حفسب ،بل
وإىل حرمانك أيضا من احلصول علهياأصال.
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