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العالج ببدائل 
األفيون – آمٌن 

رغم ذلك!

االمتناع عن الحقن 
واالستنشاق

يَُعد ديامورفين هو فقط الدواء المناسب 
والمرخص للتعاطي عبر الوريد من 

بين جميع أدوية العالج ببدائل األفيون 
المتاحة في ألمانيا.

ال يتم تعاطي األدوية األخرى المستخدمة 
في العالج ببدائل األفيون عبر الوريد 

واألنف: في حالة الحقن أو االستنشاق، 
ثمة خطر الجرعات الزائدة واألضرار 
الصحية بدًءا من االلتهابات و انسداد 
األوردة ،وصوالً للجلطات والسكتات 
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العالج ببدائل 
األفيون – آمٌن 

رغم ذلك!

معلومات مختصرة لمتعاطي المخدرات



العالج ببدائل األفيون هو األسلوب األكثر 
نجاًحا لعالج إدمان المواد األفيونية. وفي 

ألمانيا يخضع حوالي 80,000 شخص لهذا 
النوع من العالج.

ويساعد هذا العالج على توفير االستقرار 
الصحي واالجتماعي لمعظم هؤالء، فضاًل 
عن حياة دون ضغط لتوفير المخدرات قبل 

كل ذلك. ويرى البعض أن العالج ببدائل 
األفيون يَُعّد نقطة انطالق مثالية للعيش مع 

اإلقالع التاّم حتى بدون أدوية بديلة.

األدوية
تمت الموافقة في ألمانيا على أدوية الميثادون، 

والليفوميتودون، وكودين )ال يوَصف إال في 

تجنب التعاطي المتزامن
إذا تناول الشخص الخاضع للعالج ببدائل 

األفيون مواد مخدرة مثل الهيروين أو 
البنزوديازيبينات أو الكحول، فإنها قد 

تؤدي إلى التسمم أو في أسوء الحاالت قد 
تؤدي إلى توقف التنفس.

إذا كنت تتعاطى مواد مخدرة أو أدوية 
إضافية بجانب الدواء المستخدم في 

العالج ببدائل األفيون، فعليك أن تتحدث 
إلى طبيبك، وفي الغالب قد يساعدك من 

خالل زيادة الجرعة أو تغيير الدواء 
المستخدم في العالج ببدائل األفيون مثل 

ديامورفين.

متعاطو المخدرات غير الخاضعين 
للعالج ببدائل األفيون ولكنهم يشترون 

أدوية العالج ببدائل األفيون دون وصفة 
طبية، قد يواجهون خطورة كبيرة فيما 

يتعلق بالجرعة الزائدة: هم عادةً يتناولون 
ئات مختلفة مثل الكحول واألقراص  مهدِّ
مًعا؛ ما يؤدي إلى زيادة قوة تأثير الدواء 

»الشعور بالبرودة فجأةً«.

حاالت استثنائية(، فضاًل عن البوبرينورفين 
والبوبرينورفين مع النالوكسون، والمورفين 

الممتد المفعول، والديامورفين )الهيروين 
المنتج صيدليًّا(؛ وذلك الستخدامها في العالج 

ببدائل األفيون.

استفسر من طبيبك عن 
الدواء المناسب لحالتك.

يمكن أن تكون أدوية 
العالج ببدائل األفيون 

ا من  ذات تأثير أقوى جّدً
الهيروين الُمباع في الشارع 

)حسب( الجرعة، ولكنها ال تسبب مفعواًل 
سريًعا، حيث يبدأ تأثيرها الحقًا، ومن ثَمَّ فإنه 

يدوم طوياًل.


