ا لفالتر
الكثير من مُ تعاطي المخدرات يستهينون
بخطر انتقال عدوى االلتهاب الكبدي الوبائي
من الفئة  Cمن خالل استخدام الفالتر التي
ُ
قبل بالفعل .ينبغي أن تستخدم
اس ُتخدمت من
الفلتر لمرة واحدة فقط وأال تتشاركه مع
اآلخرين ،كما ينبغي أال تقوم بأي حال من
المستعملة من أجل
األحوال بجمع الفالتر ُ
«األوقات العصيبة» :حيث إن الفالتر الرطبة،
التي تكون محفوظة بالذات داخل عبوة ال ينفذ
إليها الهواء ،تكون أرضية خصبة لتكاثر البكتيريا
والفطريات.

نصيحة

إن الفالتر التي ُتستخدم لمرة
واحدة تحتوي على أغشية أكثر رقة ،تقوم
بعملية التنقية بصورةٍ أفضل .يُمكنك استخدام
هذه الفالتر لمرة واحدة فقط؛ ألنها تنسدّ بعد
أول استخدام.

الغليون وأنبوب
اال ستنشا ق

عند تدخين الكراك (الكوكايين) أو
الممكن
الميثامفيتامين ،تتولد حرارة عالية من ُ
أن تؤدي إلى حدوث تشققات وبثور في الفم،
كما أنه من الممكن من خالل التعاطي عن
طريق األنف (االستنشاق) أن تنشأ بعض
المخاطي لألنف .ونظ ًرا
الفتحات في الغشاء ُ
ألنه يُمكن أن تنتقل عدوى فيروسات االلتهاب
الكبدي الوبائي من خالل هذه الجروح ،فإنه
ينبغي عليك أال َتستخدم سوى الغليون أو
أنبوب االستنشاق الخاص بك ،وأال تتشارك مع
اآلخرين في استخدام هذه األدوات.

هيئة التحرير
© Deutsche Aidshilfe e.V.
Wilhelmstr. 138 | 10963 Berlin
Telefon: 030/69 00 87 - 0
www.aidshilfe.de | dah@aidshilfe.de
1. Auflage, 2019
DAH-Bestellnummer: 0420501
!Deutscher Titel: Teilen ist hier nicht angesagt
Schütz dich vor Hepatitis.
Konzept: Dirk Schäffer
Text: Dirk Schäffer, Christina Laußmann
Übersetzung: Macfarlane, Alaa Basha
Gestaltung: dia° | diaberlin.de
Foto: Barbara Dietl | dietlb.de
Druck: Druckteam
Gustav-Holzmann-Str. 6 | 10317 Berlin

Arabisch

التشارك هنا
غير مستحب!
اح ِم نفسك من
مرض االلتهاب
الكبدي الوبائي

ا ال ستخدا م
األكثر أمان ًا
إن الكثير من األدوات التي تقوم
باستخدامها عند تعاطي المخدرات من
الممكن أن تنقل فيروسات االلتهاب
الكبدي الوبائي.
سنستعرض لك هنا األدوات التي يمكنك
استخدامها لتحمي نفسك من أية عدوى

ال برة
ا ُ
لحقنةِ /

إن مُ عظم متعاطي المخدرات يعلمون:
أنه من خالل االستخدام المشترك للمحاقن و
اإلبر ،لن يقتصر األمر فقط على خطر العدوى
بااللتهاب الكبدي الوبائي من الفئة  Bأو ،CC
وإنما ً
أيضا عدوى مرض نقص المناعة البشرية
( HIVااليدز) .لذلك :ال تستخدم إال الحُ قنة أو
اإلبرة الخاصة بك وال ُتعطها لآلخرين إلعادة
استخدامها!

نصيحة

إذا ُكنت تشترك مع أشخاص آخرين
في التعاطي ،فإننا ننصح باستخدام حُ قن
ألوان مُ ختلفة .بهذه الطريقة يَسهُ ل
وإبر ذات
ٍ
عليك تمييز أدواتك الخاصة وتتجنب خلط المياه
الخاصة

المياه
إذا كنت أثناء التعاطي والحقن تتشارك زجاجات
المياه أو علب المياه الخاصة للحقن مع
اآلخرين ،فيمكن أن تنتقل فيروسات االلتهاب
الكبدي الوبائي من الفئة  Cفيما بينكم؛ لذا
استخدم فقط وعاءك الخاص من المياه الطازجة
عند الحق .

ا لمالعق
على المالعق المستخدمة ربما تتواجد بعض
البقايا التي من الممكن أن تنقل فيروسات
االلتهاب الكبدي الوبائي .لذلك ينبغي أال
تستخدم سوى مالعقك الخاصة وأال ُتعطيها
لآلخرين إلعادة استخدامها.

نصيحة

في الصيدليات وبعض مراكز
مُ ساعدة وإرشاد مرضى اإليدز ومتعاطي
المخدرات ،يُمكنك الحصول على مياه مُ عقمة
الحقن.
تصلح لالستخدام خالل عملية َ

نصيحة

هناك نوع خاص من المالعق ذات
االستخدام لمرة واحدة مُ خصصة إلذابة وغلي
الهيروين وغيره من المواد .تخلص من المالعق
وحيدة االستخدام بعد استخدامها لمرة واحدة!

