
مقابلة المريض المدمن 
ي مع هناك بعض االختالفات المميزة لمقابلة الطبيب النفس

المريض المدمن تتعلق بنوعية هؤالء المرضى 

علومات يفضل باستمرار وجود مرافق لتأكيد ونفي بعض الم

التي يقولها المريض 

يجب أن نعرف الداعي لطلب العالج هل هو قناعة شخصية

ة ما أم تحت الضغط العائلي أم للتحايل على مشكلة قانوني

 سن البدء بالتعاطي والمادة أو المواد التي تعاطاها

والجرعات التي وصل اليها 

     هل توجد أعراض لالعتماد الجسدي أم ال



 كثرة عدد المرات (هل حاول العالج سابقا وكم مرة

)عالمة انذار سيء 

هل حدث عنده أي من التبعات القانونية للتعاطي و

ماهي 

 هل لديه اصابات جسدية نتيجة االدمان و ماهي

 هل وصل للطريق الوريدي بالتعاطي أم ليس بعد



 بة  الى أن أكثر المدمنين يميل الى اعطاء أجويجب االنتباه

غير صحيحة حول األسئلة التي سترد الحقا

تصة اما العتقاده أننا سنعطي تلك المعلومات للسلطات المخ. 1

أو بدافع الخجل .2

هم من تعاطيتجاه اآلخرين أو إلصابتهم بأفكار اضطهاديه .3

المزمن لبعض المواد 

دم أو ألنهم ببساطة شديدة تعودوا منذ بدأوا  االدمان على ع.4

قول الحقيقة والمواربة والمماطلة 



المواد المسببة لالعتماد 

 يمكن تصنيف هذه المواد كما يلي:

وتضم الكوكائين stimulantsالمحرضات أو المنبهات 1.

والكافئينوالنيكوتين واألمفيتامين

BZDوال والبربيتوراتمثل الكحول sedatifsالمهدئات 2.

narcoticsالمخدرات 3. - opiates الهيروئينومنها

ينوالبروبوكسيفوالبيتيدينوالكودئينوالمورفين 

ينوالفينسيكليدمثل القنب hallucinogensالمهلوسات 4.

)أميد ايتيلأسيد دي ليسرجيك(LSDو 



:  cannabisالقنب . 1

 مادة الراتنج(عشبة أو نبتة يستخلص من أوراقه وأزهاره وراتنجه

:ما يلي )صمغية لزجة تفرزها بعض النباتات 

 الحشيشhaschish بالمائة من المادة الفعالة 50الى 40ويحوي

THC  Tetraوالمسماة المحدثة لالدمان Hydro 

Canabinol  ,

الماريجواناmarijuana بالمائة من المادة 15الى 10وتحوي

,  السابقة 

 بالمائة من المادة المسببة لالدمان  1البانجو وفيه فقط

تستخدم المواد السابقة اما تدخينا أو مضغا أو ممزوجة بسوائل

.  وليس حقنا 

 رغم أنه ال يحدث اعتمادا جسديا وإنما نفسيا فقط حسب بعض

المصادر لكن مشكلته أنه يؤدي إلدمان أخطر 

 هو شائع االستخدام بين الشباب في حفالتهم المختلفة



 تعاطي القنب الحاد يؤدي الى:

م زيادة الحركة والكالم والقدرة الجنسية والشهية للطعا. 

واألوفوريا 

)خارج الزمان والمكان , يعيش في حلم (وتبدد شخصية . 

. و أهالسات بمختلف أنواعها وانخداعات . 

نتيجة تقص ) االستعمال المزمن يسبب تثدي

وعدوانية ونفاس اضطهادي الشكل  ( التستوسترون 



:opiumاألفيون . 2

انوني بشكل غير قهويستخلص من نبات الخشخاش الذي تتم زراعت

. وقانوني في بعضها لدول في معظم ا

 الكودئينووالبيتيدينوالمورفين الهيروئينمشتقات األفيون هي

. والسوبوتكسوالميتادونوالبروبوكسيفين

 مدمنو المخدرات هم مدمنو هيروئين عادة وهم الموجودون في

.  السجون والمشافي 

 ادمان الهيروئين هو األسرع ويحدث خالل عدة جرعات فقط

 غالبا ما يتم خلط الهيروئين بمواد أخرى لزيادة تأثيره من جهة

.  وإلنقاص كميته بغرض زيادة الربح من جهة أخرى 

ل من المواد التي تخلط معه البيكربونات واألسبرين والمانيتوو

.  واألمونياكوالالكتوز والكافئين

 يكتفي الهيروئين في البدء عن طريق األنف ثم مع الوقت اليستخدم

المتعاطي بذلك فينتقل للحقن الوريدي 



 الحاد يؤدي الى األفيوناتتعاطي

وهو الشعور بالسعادة واالسترخاء ˝زهزهة˝. 

.                                         والغياب عن الواقع المحيط 

بعد عدة ساعات يحدث السحب ويتظاهر باآلالم و. 

دماع الهيكلية والتوتر الشديد والهياج وسيالن األنف و

.  العينين واالقياء

 لتعاطي األفيونيجب مالحظة أن الشعور الممتع

ح يحدث فقط في الجرعات األولى ثم بعد ذلك يصب

.التعاطي بهدف توقي أعراض السحب المزعجة جدا  



:الكوكائين . 3

 من أوراق نبات الكوال يشتق .

 كالبودرة البيضاء عادة شكله

 أي انشاقا أو حقنا سابقهمثل ويستخدم .

للفنانين الكوكائين النقي غالي السعر ويعتبر المفضل

وله شكل رخيص. واألغنياء خاصة عن طريق الشم 

.  غير نقي يستخدمه الفقراء  

امين يدعي من يتعاطاه من المطربين والفنانين والرس

.  والموسيقيين أنه يساعدهم على االبداع 



 فيما يسمى الهيروئينوريديا مع قد يشركspeed bowl

قد ألن تعاطي الكوكائين. والتي تعني الضربة السريعة 

ذه بانخداعات وكوابيس مخيفة فيتم تخفيف هترافق ي

. بإشراكه بالهيروئين واألحاسيسالمشاعر

 يج المزوقد يشرك مع البيكربونات واألمونياك ويسمى هذا

crackيبات ويعني الطلقة أو الفرقعة حيث يكون بشكل حب

صغيرة تسخن ويستنشق بخارها وهو أخطربحصاتأو 

.بكثير من الكوكائين لوحده 



ريا تعاطي الكوكائين الحاد يشبه ما يحدثه القنب من أوفو

ظة وزيادة كالم وحركة ونشاط جنسي وزيادة االنتباه واليق

كذلك يترافق تعاطيه الحاد أحيانا بأهالسات وانخداعات.

. وكوابيس مخيفة 

ة التعاطي المزمن األنفي يؤدي الحتقان وهشاشة األغشي

. المخاطية وحتى احتمال انثقاب جدار األنف 

الكوكائينأو ذهانأيضا فالتعاطي المزمن يؤدي لنفاس

باألهالساتبالتوهمات الزورانية االضطهادية و والمتميز 

المختلفة خاصة اللمسية من نمل وحشرات وديدان تزحف

على الجلد



للدوبامينلها تركيب كيماوي مشابه :األمفيتامينات. 4

. واستخدامها يزيد فعاليته الدماغية 

عب تستخدم في انقاص الشهية والوزن وفي مكافحة الت. 

. والنعاس أيام االمتحانات 

تباه كما تستخدم في عالج متالزمة فرط الحركة ونقص االن. 

. وفي بعض اضطرابات النوم 

شاط يستخدمها أحيانا مدمنو الهيروئين وريديا لزيادة الن. 

واألوفوريا 

ة األمفيتامين يؤدي لفرط التيقظ واألرق ونقص الشهي

. والنشاط الزائد 

التعاطي المزمن يسبب نفاس زوري واضح



ويحدث االدمان عليها نتيجة :BZDوال البربيتورات. 5
ة خطأ طبي عادة حيث يصفها بعض األطباء لحاالت جسدي

. أو نفسية معينة دون متابعة المريض 

الذي هو مشتق فطري LSDوأشهرها ال :المهلوسات . 6
تم .  ergot de seigleالشيلمأو الَجوَدراسمه مهماز 

اكتشاف هذه المادة في األربعينات واستخدمت في الطب 
سائل النفسي للمساعدة في التنفيس أو التطهير أي ازالة و

ا ما غالب. الدفاع وذلك قبل منعها عند اكتشاف أنها مهلوسة  
. يستخدم في سياق تعاطي مواد أخرى ونادرا لوحده 



, لبنزهكسومثل األتروبينمضادات الكولين أو مشابهات . 7

تستخدم .وغيرها سكوبوالمين, فينسيكليدينو سيكليدين

. الدوائيةوالبركنسونيةهذه المواد في عالج باركنسون 

, صمغ, بنزين , اسيتون , المذيبات الطيارة مثل ايتر . 8

يكثر االدمان عليها بين ربات المنازل والمراهقين. شمع 

لسهولة تواجدها في البيوت 

الكافئين وهو موجود في الكوال والشاي والقهوة . 9

المسكنات   بعض ومشروبات الطاقة والشوكوال و



:ادمان الكحول . 10

 بدء ادمان الكحول يكون:

 بشرب كميات قليلة منه في المناسبات

 أو كتقليد اجتماعي

 أو إلثبات النضوج واالستقاللية في الشباب

 أو كمحاولة عالجية للقلق والرهاب االجتماعي واألرق

خص وحتى االكتئاب ألن الكحول يزيل التثبيط ويجعل الش

.  أكثر جرأة ويرفع المزاج ويهدئ القلق والتوتر 

عاطي بعد ذلك يحدث االعتماد الجسدي والنفسي ويصبح الت

.بكميات كبيرة ويوميا ومنذ االستيقاظ صباحا أحيانا 



 بعد عدة سنوات على االدمان الكحولي المزمن تحدث

:االختالطات التالية 

ومنها جسدية عامة . 1

القرحة الهضمية وتشمع الكبد والتهاب البنكرياس 

واعتالل عضلة قلبية 

وعنانة وعقم 

لفة المختلالنتاناتونقص مناعة معمم يزيد نسبة التعرض 

واعتالل عصبي 

و رضوض رأس وبالتالي نزوف دماغية

أو كسور عظمية أو كدمات نتيجة الوقوع المتكرر أو حوادث

السير أثناء حالة السكر أو الثمل 



حالة حادة فجائية الحدوث عادة :فيرنيكهاعتالل دماغ . 2

.  في الكحوليين التيامينوسببها عوز 

,  تخليط ذهني , تغيم وعي 

شلل بعض الحركات المحركة للعين ثنائي, رأرأة أفقية 

, الجانب 

,  أتاكسيا

اعتالل أعصاب حسي حركي ومنها التهاب العصب البصري

ائم  خلف المقلة أو شلل العصب الوجهي أو اصابة مثلث التو

 د الوريدي ومن ثم العضلي حتى تعوبالتيامينالعالج

شهية المريض جيدة والفطام التام النهائي عن الكحول  



عدم الشفاء التام من فيرنيكه أو استمرار :كورساكوفتناذر . 3

:المريض بالكحول يؤدي الى هذا التناذر والذي من أعراضه 

:اضافة العتالل األعصاب الحادث في االضطراب السابق 

خلل الذاكرة الواضح 

 )الزماني بشكل خاص(والتوهان

واضطرابات مزاج 

.  سلوك اضطرابات و

يسمى التزييف أو التخريف من مظاهره المميزة ما

confabulation ,fabulation: فعند سؤال المريض عما فعله

ترع األسبوع الماضي فانه يروي أحداثا حصلت منذ سنوات أو أنه يخ

ر هذه البعض يفس. قصصا وهمية خيالية ويرويها على أنها حقيقية 

ك ولذل. المريض فقد التسلسل الزمني ألحداث حياته الظاهرة بأن 

قلنا أن التوهان الزماني خاصة من عالماته 



 واعي تماما بينما كورساكوفيجب مالحظة أن مريض
.  متغيم الوعي فيرنيكهمريض 

 يين في الكحولالتيامينغير عوز كورساكوفمن أسباب
رضوض الرأس واألورام الدماغية والحوادث الوعائية 
بولة الدماغية واإلفرنجي العصبي واالنسمام بالرصاص أو ال

. COالدموية المرتفعة أو ال 

 بالمائة 75انذاره سيئ ألنه يتطور نحو العته في حوالي
.واالمتناع عن الكحول بالتيامينمن الحاالت رغم العالج 



:delirium tremensالهذيان الرعاشي . 4

 سيئة االنذار حالة إسعافيه

 تحدث حصريا في الكحوليين المزمنين عندما  :

 يتوقفون فجأة عن تعاطي الكحول

 يصابون بانتان جهازي

 يصابون برض على الرأس



 أعراضه هي :

 هذيان , وتخليط ذهني وعي تغيم ،

 رؤية ثعابين :أهالسات وانخداعات بأنواعها ومخيفة عادة

وإحساس  بحشرات تزحف على الجلد وسماع zoopsieوحيوانات 

...  أصوات مهددة وبذيئة وشعور بتأرجح في دهاليز 

 رعاشي, رجفانات معممة ،

 توهمات اضطهاديه  ,

 هياج وصراخ وعنف ومحاوالت ايذاء نفسه واآلخرين نتيجة هذه

,  األهالسات والتوهمات المخيفة 

 ترفع حروري وتسرع نبض وتنفس وتعرق :سوء حالة عامة  ...

 نسبة الوفيات مرتفعة اذا لم يتم االنتباه للحالة وتعالج



 العالج  :

 قبول في العناية المركزة

 واالماهة الوريدية

ر وخافضات الحرارة وتصحيح اضطرابات الشوارد والسك

. 12ب6ب1واإلعطاء الخاللي للفيتامينات ب

 العالج النوعي هو الديازبام الوريدي بجرعات عالية قد

. مغ باليوم 100تصل الى 

 ممكن أيضا استخدام الهالوبيريدول وغيره من مضادات

. النفاس للتهدئة والسيطرة على األهالسات 



مالحظة  
اب من الضروري أن ينتبه األهل ألي تغير يطرأ على المراهق أو الش

:كونه قد يكون داللة للتعاطي 

 تراجع المستوى الدراسي دون تفسير واضح  ,

وتر تغيرات في أسلوب التعامل مع اآلخرين كفرط االستثارة والت

,  المستمر وعدم تحمل أي مزاح أو تعليق 

 كثرة أو قلة النوم  ,

 كثرة أو قلة األكل,

 غياب ساعات طويلة خارج المنزل أو في غرفته  ,

 صرف مبالغ كبيرة من المال  ,

 اسة وللدراألسرية واالجتماعية وللهوايات السابقة لعالقاته اهمال

 عدم اهتمام بالهندام والنظافة الشخصية  ,

آثار حقن وريدي على األطراف


