
 المخدراتا

 سكٌئة   عكاد    بأنهكا وتعكر  سكلٌم، بشككل بوظائفه القٌام عن وتمنعه للعقل، بضرر التسبب إلى تؤدي التً المواد كافة هً

 المخكدرا، علكى بكالتعود الشكخص ٌبكد . دائمكا   إلٌهكا بحاجكة   وٌصكٌر الوقك،، مك  ٌكدمنها علٌها ٌعتاد الذي الشخص تجعل

 كمٌكة من ٌزٌد بأن ه ٌجد منها، جرعا، تعاطً على استمراره م  ثم   ومن األولى، المر  فً علٌها حصوله سهولة بسبب

ل فٌها ٌتعاطى مر  كل   م  الجرعة  مكن للكتخل ص الوقك، مكن الكثٌكر إلكى عالجكه ٌحتكا  تكام، إدمكان إلى العاد  هذه لتتحو 

 .كلً بشكل اإلدراك ٌفقد وجعلته العقل، على  ثر، التً المخدر  الماد 

را، ُتعتبر مة المواد من المخد   األشكٌا،، بكٌن التمٌٌكز علكى القكدر  ٌفقكد وتجعلكه باإلنسكان، األذى تلحك  ألنها دٌنٌا ؛ المحر 

 وجككود دون صككناعتها  و زراعتهككا،  و المخككدر ، بككالمواد التجككار  والدولٌككة العامككة القككوانٌن وتحظككر ُكلٌككا ، عقلككه وُتككذهب

 وجكود علكى العكالم فكً دولكة ككل   تحكرص لكذلك الطبٌكة، األدوٌكة  نكوا  بعض فً استخدامها: مثل ملزمة، قانونٌة  سباب

 فكً للعكٌ  ٌعكودون وجعلهكم علٌهكا، المكدمنٌن لعكال  تأهٌلٌة ومصحا، المخدرا،، قضاٌا متابعة فً متخصصة مراكز

 .طبٌعً بشكل الحٌا 

 المخّدرات أنواع

 :وهما رئٌسٌن، نوعٌن إلى المخدرا، تقسم

 صناعتها  و زراعتها الممكن ومن جدا ، والمضر البسٌط بٌن ضررها ٌتراوح التً المخدرا، هً: الصغرى المخدرا،

 .الطٌب وجوز  الكافٌٌن،:  نواعها ومن فٌه، تستخدم الذي السبب على بنا،  

 الحصكول ٌكتم و غلبهكا بكه،، الضكرر وُتلح  للجسم، تسمما   ُتسب ب إن ها إذ المخدرا،؛  نوا   خطر هً: الكبرى المخدرا،

 .وغٌرهم والمارٌجوانا، والهٌروٌن، الحشٌ ،:  نواعها ومن زراعتها، خالل من علٌها

را، تعاطً طر   المخد 

 :وهً طر ،  رب  على وتتوز   علٌها، المدمن عند توافرها ٌعةطب على بنا،   المخدرا، تعاطً طر  تختل 

 ٌصكنعها سكجائر لفافكة فكً المخكدر  المكاد   المكدمن ٌضك  إذ انتشكارا ؛ المخكدرا، تعكاطً طكر   نكوا   كثكر من: التدخٌن

نها بنفسه،،  .النرجٌلة طرٌ  عن تدخن الدول بعض وفً العادٌة، السجائر كتدخٌن وٌدخ 

ٌ ة   المدمن ٌتناول إذ كبٌر؛ بشكل المنتشر  الطر  من تعد: األقراص  األعصاب على مفعولها ٌؤثر التً األقراص من كم

 .حوله،  من باألشٌا، وإحساسه تركٌزه، ٌفقد وتجعله مباشر، بشكل

 بالشكم وٌسكتمر باسكتخدامها، المخكدر  المكاد  المكدمن وٌشكم  نبوبٌكا ، ملفوفكة ورقة  و بالستٌكً،  نبوب استخدام هو: الشم

 .المطلوب التأثٌر إلى ٌصل حتى

 فكً بكببر  الوخز طرٌ  عن المخدر ، الماد  تعاطً على المدمن فٌها ٌعتمد إذ المخدرا،؛  نوا   غلى من تعتبر: الُحقن

 فكً الطرٌقكة هكذه علكى العتمكاده نتٌجكة الخطٌكر ؛ األمكراض مكن بالعدٌكد لإلصكابة المكدمن ٌتعكرض وقكد الورٌكد، منطقة

 .المكتسبة المناعة نقص مرض: مثل المخدرا،، تعاطً
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