
هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

نرشات املعلومات الصادرة عن دليل املوارد الصحية معتمدة 

من قبل اللجنة االستشارية األهلية لشبكة الرعاية الصحية 
األولية يف جنوب غرب سيد� وامل رس� العموم� املحلي�
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ما هو؟ 
اليا. وهو مغ�ي للحالة المزاجية ويمكن أن يؤثر عىل صحتك الجسدية والعقلية. ومع أن  ي أس�ت

وعة استخداًما �ف القنب هو أك�ث العقاق�ي المخدرات غ�ي الم�ش
ف يدمنونه. فإذا كنت مدمًنا للقنب، فمن المهم تقليل استخدامه أو التوقف  ، إال أن شخًصا من كل 10 مستخدم�ي ر كب�ي ف إىل آخر ال يرتبط ب�ف تدخينه من خ�ي

عنه تماًما.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
سيساعدك طبيبك عىل وضع خطة لإلقالع أو التقليل.   ويمكن أن تشمل هذه الوسائل التالية:

فحص صحتك البدنية والعقلية	 
ب الكحول	  ف أو �ش التحدث معك عن مخاطر استخدام المخدرات األخرى أو التدخ�ي
مناقشة اإلحاالت للعالج من المخدرات والكحول	 

ي يمكنك القيام بها لتقليل مخاطر الضرر إذا كنت ال تزال تتعاىط القنب. قد يتحدث معك طبيبك أيًضا حول األمور ال�ت

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
، فقد يناقش طبيبك  ف إىل مراجعة طبيبك العام بانتظام للتحقق من خطة عالجك ومراجعتها.  إذا كان من الصعب جًدا عليك أن توقف التعاىطي ستحتاج�ي

اإلحالة إىل خيارات عالج أخرى. 

ماذا بوسعي أن أفعل؟   
ي اإلقالع عن تعاىطي القنب.

م بخطة عالجك اطلب اإلحالة إىل خدمة دعم إذا وجدت صعوبة �ف ف ي مراجعة طبيبك بانتظام ال�ت
استمر �ف

ف والمخدرات األخرى. ستدعم التمارين الرياضية المنتظمة والنوم والحمية  من المهم أيضا العناية بصحتك وعافيتك. حاول الحد من تناول الكحوليات والتدخ�ي
السليمة جهودك لإلقالع عن تعاىطي الحشيش. 

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي تقدم مجموعة من 

ي منطقة جنوب غرب سيد�ن
الخدمات الصحية الخاصة بالمخدرات �ن

ي ذلك إزالة السموم من 
الخدمات لألشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات والكحول، بما �ف

ي المستش�ف وتقديم المشورة واإلرشاد واإلحالة إىل برامج العالج األخرى. يمكن لطبيبك 
المر�ف �ف

ي المركزي عىل الرقم 8586 9616. 
العام أن يحيلك أو يمكنك االتصال بخط التقييم المبد�ئ

خدمة معلومات الكحول والمخدرات  )ADIS(  تقدم المعلومات حول الدعم المتاح 
 ADIS لألشخاص الذين يعانون من مشاكل ناجمة عن استخدام المخدرات والكحول. للنفاذ إىل
اتصل عىل الرقم 015 250 1800 أو اطلع عىل الموقع  yourroom.health.gov.au. يوجد 

ونية عن الصحة. أيًضا عدد من الموارد اإللك�ت

أين يمكنني معرفة المزيد؟ 
ي قراءة المزيد حول القنب، فقد تستفيد من قائمة الموارد التالية.

إذا كنت ترغب �ف

fds.org.au :ي المخدرات – القنب • دعم أ� مدم�ف

cannabissupport.com.au :نت • قلل من استخدامك – اإلرشاد والمساعدة الذاتية عىل شبكة اإلن�ت

yourroom.com.au :غرفتك – القنب •

ي أغسطس/آب 2019
صدرت �ف

القنب 
ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش

ي يمكن أن أطرحها  ما األسئلة ال�ت
؟ ي عىل طبي�ب

ما هي مخاطر استخدام القنب؟ 

؟ ي الحصول عىل مساعدة للتوقف عن التعاطي
أين يمكن�ن

ماذا لو لم أتمكن من اإلقالع؟

ي تدخنه؟
يك�ت /�ش يكي ي القيام به إذا كان �ش

ماذا يمكن�ن

tel:9616 8586
tel:1800 250 015
http://fds.org.au
http://fds.org.au
http://cannabissupport.com.au
https://yourroom.health.nsw.gov.au/a-z-of-drugs/Pages/cannabis.aspx

