
من  هي  المخّدرة  للمواد  الزائدة  الجرعة  الدراسات: 
المخّدرات  مستخدمي  لوفاة  الرئيسية  ا�سباب 

وا�دوية  الكحول  مع  ا�فيونية  المواد  بين  الجمع 
الزائدة. للجرعة  التعّرض  خطر  من  يزيد  المهدئة 

زائدة  التعّرض لجرعة  ازدياد  عوامل خطر 
المخّدر:  من 

للمخدرات متنوع  استخدام   -
يعدله  ما  أو  المورفين  من  عالية  جرعة   -

( اليوم  100 مغ في  (تتجاوز  يومي�،   
االجتماعي،  االقتصادي  المستوى  تدني    -

العقلية    الصحة  في  مشاكل   
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 حقائق علمية حول
 الجرعة الزائدة للمخدرات

مستمدة  عقلية  مؤثرات  هي  ا�فيونية  المواد 
االصطناعية.  نظائره  أو  ا�فيون،  خشخاش  من 

والهيروين. المورفين  أمثلة: 

على  االعتماد  عالج  على  ا�شخاص  حصول  نسبة 
المعنيين ا�شخاص  من  فقط   ٪  10 ا�فيونية:  المواد 

تقديرات منظمة الصحة العالمية: 
ا�فيونيات  يستخدم  شخص  مليون   15

طبية)   وصفة  زراعة،  (استخدام، 

تقديرات شبكة "مينارة" حول استخدام المخدرات 
بالحقن في الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا:

الذكور من  معظمهم  شخص   570000
مضادات  طبية،  وصفة  ثم  هيرويين،  الرئيسي:  المخّدر 
ميثادون،  مورفين،  أفيون،  أخرى:  أفيونيات  هيستامين، 

كوكايين  أمفيتامين،  نورجيزيك، 

ا�فيونية  المواد  من  القاتلة  الزائدة  بالجرعة  ا·صابة  معدل 
مقّدر  هو  ا�فيونية  المواد  على  يعتمدون  الذين  ا�فراد  بين 

0.65 ٪ سنويا.  ب 
العالمية الصحة  منظمة 

ينّظم  الذي  الدماغ  جزء  على  ا�فيونيات  تأثير  "بسبب 
ان  ممكن  ا�فيونيات  من  الزائدة  الجرعة  فإن  التنّفس، 

الوفاة"   وبالتالي  التنّفس  على  القدرة  انحسار  إلى  تؤدي 

تنذر  التي  ا�فيونية  المواد  من  الزائدة  الجرعة  أعراض  
القلبية. السكتة  بخطر 

العين حدقة  ضيق   •
الوعي فقدان   •

التنفسي الجهاز  كسل   •

االفراد والمجموعات ذات الصلة المباشرة بالموضوع:  
مستخدمي  ا�شخاص  دعم  مجموعات   -

المخدرات   
المخدرات مستخدمي  وأصدقاء  أقرباء   -

الصحية الرعاية  مجال  في  العاملين   -
الصحية والسياسات  القرار  صانعي   -

الشرطة  -
الطوارىء  خدمات  مقدمي   -

والنهارية  المقفلة  والتأهيل  العالج  مراكز   -
الميدانيين والعاملين  ا�قران  مثقفي   -

ا�فيونية:  المواد  من  زائدة  لجرعة  الطوارئ  استجابات 

الزائدة  الجرعة  سببها  التي  الوفاة  من  الوقاية  الممكن  من 
الوقت  في  والحقن  الرئيسية  ا·نعاش  وسائل  بواسطة 

(نالوكسون). ا�فيونيات  بمضاد/ترياق  المناسب 

ولكن  البلدان،  معظم  في  متواجدة  النالوكسون  مادة  إن 
المستشفيات  في  الطواريء  أقسام  في  فقط   Ãتحديد

ا·سعاف. ووسائل  مراكز  وبعض 

بتوفير  للصيدليات  سمح  الذي  الوحيد  البلد  هي  إيطاليا 
طبية.    وصفة  دون  النالوكسون 

حقنة  ضمن  الحقن  سهلة  معبأة  مادة  هو  النالوكسون 
(صديق،  الزائدة  الجرعة  على  الشاهد  قبل  من  تحقن  جاهزة 

أقران،  مثقف  ميداني،  عامل  صحي،  عامل  العائلة،  من  فرد 
أو توضع في  الوريد  أو  العضل  أو  الجلد  الشرطة،...الخ) في 

ا·سعاف.  يصل  ريثما  ا�نف 
 

حقنة   50000 توزيع  أن  بينت  دراسة  المتحدة:  الواليات 
زائدة من ا�فيون  10000 حالة جرعة  إلغاء  إلى  نالوكسون أدت 

هؤالء. حياة  إنقاذ  وبالتالي 

الزائدة:  بعض توصيات منظمة الصحة العالمية لتجّنب الجرعة 

زائدة  لجرعة  المعّرضين  لËشخاص  توفيرالنالوكسون   -
ا�فيونيات.  من   

الزائدة.   الجرعة  من  والوقاية  عالج  حول  تدريبات  تنظيم   -
الدعم  منها  ا�فيونيات  الستخدام  متنوعة  عالجات  إدراج   -
(ميثادون،  ا�فيونيات  ببدائل  العالج  واالجتماعي،  النفسي   

ا�فيونيات  بمضادات  والعالج  السموم  ازالة  ببرنورفين)،   
النالتركسون. مثل   

لوضع  أفضل  لتحليل  المستخدمة   المخدرات  نوع  مراقبة   -
المناسب. العالج  وتقديم  الزائدة  الجرعة   

المستعصية  المزمنة  اÌالم  عالج  في  ا�فيونيات  استخدام   -
الموصوفة.  للجرعات  شديدة  مراقبة  تحت  وذلك   


