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ما هو؟ 
ي مشاكل، فالحوادث واإلصابات 

اليا لألشخاص الذين تعدوا سن 18 عاًما. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب تعاطي الكحول �ف ي أس�ت
وع �ف الكحول هو مخدر م�ش

ي 
ف �ف ف معياري�ي وب�ي ب أك�ث من م�ش ب الكحول. يجب أال ت�ش ي �ش

وأمراض الكبد والقلب وال�طان ليست سوى بعض من المخاطر العديدة المرتبطة باإلفراط �ف
ة حياته. ي قد يتعرض لها الشخص خالل ف�ت ر الناتج عن األمراض واإلصابات المرتبطة بالكحول ال�ت اليوم الواحد للتقليل من معدل خطر ال�ف

ي اليوم. يستطيع معظم من 
وبات معيارية �ف ب بنهم هو استهالك أك�ث من أربــع م�ش ة مرتبطة بالكحول، وال�ش ي إصابات خط�ي

ب بنهم �ف يمكن أن يتسبب ال�ش
ف صحتهم بذلك.  يشكل تناولهم الكحول مشكلة التوقف عن تناولها أو تقليص كميتها وتحس�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ي تتناولها وأي أعراض قد تشعر  ب فيها وكمية الكحول ال�ت ي ت�ش سوف يتحدث طبيبك العام معك عن عدد المرات ال�ت

 
ً
بــها، اعتماًدا عىل هدفك. سيقوم طبيبك العام أيضا ي وضع خطة لتقليل من الكحول أو التوقف عن �ش

بها. وسيساعدك �ف
: بالتالي

يفحصك لالطمئنان عىل صحتك وعافيتك بشكل عام	 
يجري اختبارات بحًثا عن أي مشكالت صحية مرتبطة بالكحول بما فيها الصحة البدنية والعقلية	 

ي المخدرات والكحول للحصول عىل الدعم أو العالج. قد يحيلك أيًضا إل خدمة عالج مدم�ف

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
ب ،  ي التخفيف أو اإلقالع عن ال�ش

سيقابلك طبيبك العام بانتظام للتحقق من س�ي خطة عالجك. إذا وجدت صعوبة �ف
سيقوم طبيبك العام بتعديل خطتك.

: قد يقوم طبيبك العام بالتالي
ي تساعدك عىل االقالع عن تناول الكحول	  التحدث معك عن األدوية ال�ت
ي ذلك إدخالك المستش�ف إلزالة السموم إذا لزم األمر	 

إحالتك إل خدمة متخصصة، بما �ف
ب	  ي تجعل من الصعب عليك التوقف عن ال�ش الكشف عليك بحًثا عن أي مشاكل صحية كامنة، كاالكتئاب أو القلق، ال�ت

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
بك يشكل مشكلة، فإن الخطوة األول هي التحدث إل طبيبك العام. وسيتعاون معك لوضع خطة ويقدم  إذا شعرت أن �ش

لك الوسائل والموارد لمساعدتك عىل معرفة المزيد عن الكحول وصحتك.
ي 

ب ولم تستطع، بل استمر �ف ين، وال تشعر بالذنب أو الفشل إذا حاولت التوقف عن ال�ش تذكر أن االنتكاسة تحدث للكث�ي
المحاولة فغًدا يوم آخر.

ة معلومات عن الحالة الصحية ن�ش
ي أبريل/نيسان 2020

صدر �ف
الكحول

وب المعيارية كميات الم�ش

اب المعياري يحتوي  ال�ش
عىل 10 جرام من الكحول 

اب معياري  يوجد �ش
: ي

واحد �ف

زجاجة سعة 375 مل من 
الجعة متوسطة القوة

100 مل من النبيذ األحمر 
أو األبيض

وبات  30 مل من الم�ش
الروحية

يمكن أن يشكل االمتناع عن الكحول خطًرا على المدمنين عليه بشدة، إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ممن امتنعوا عن تناول الكحول يعاني من رعشة 
أو هياج شديد أو الهذيان، اتصل على الرقم ثالثة أصفار )000( فوًرا.

متى يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 



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�

الكحول

: ي قد تساعدك عىل التقليل أو اإلقالع ما يىلي اتيجيات ال�ت تتضمن بعض االس�ت
بون	  بون واقِض وقًتا مع الذين ال ي�ش تجنب الضغط االجتماعي - قلل من قضاء الوقت مع األصدقاء الذين ي�ش
ي تحتوي عىل نسبة أقل من الكحول. 	  وبات ال�ت ف تلك غ�ي الكحولية. جرب الم�ش وبات غ�ي الكحولية وتناول الكحول ب�ي ب - ابدأ بالم�ش ي ال�ش

ّ نمطك �ف غ�ي
) ( بكوب جعة صغ�ي )بسعة أقل من ربــع ل�ت قم بتبديل الدورق )كوب الجعة الكب�ي

ب - وتشمل تحسن نومك ومزاجك وذاكرتك وممارستك الجنس وحياتك األ�ية والعملية. هناك أيًضا فوائد تعود عىل صحتك 	  ي فوائد عدم ال�ش
فكر �ف

وأموالك ومستويات الطاقة لديك
ب 	  ي ال�ش

ابدأ أنماط سلوك جديدة - اع�ث عىل أنشطة جديدة لتحل محل الوقت الذي تقضيه �ف

ما هي أنواع الدعم المتاحة لي؟ 
الخدمات الصحية الخاصة بالمخدرات في منطقة جنوب غرب سيدني

تقدم الخدمات الصحية الخاصة بالمخدرات في جنوب غرب سيدني مجموعة من الخدمات لألشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات والكحول،  بما في 
ذلك إزالة السموم من المرضى في المستشفى وتقديم المشورة واإلرشاد النفسي واإلحالة إلى برامج العالج األخرى. يمكن لطبيبك العام أن يحيلك أو يمكنك 

االتصال بخط االستيعاب والقبول المركزي على الرقم 8586 9616.

خدمات الدعم األخرى
هناك العديد من خدمات الدعم األخرى المتاحة لألشخاص الذين يعانون من مشاكل ناجمة عن استخدام المخدرات والكحول. وتشتمل على:

برامج لألفراد والجماعات	 
جماعات الدعم	 
برامج إقامة إلعادة التأهيل 	 
وحدات التخلص من السموم	 
الدعم الهاتفي	 

لمعرفة المزيد عن الخدمات المتاحة اطلع على موقع خدمة معلومات الكحول والمخدرات ADIS( yourroom.health.gov.au( أو اتصل على الرقم  
.1800 250 015

يوجد أيًضا عدد من الموارد اإللكترونية عن الصحة.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
 	health.gov.au :وزارة الصحة - الكحول
 	therightmix.gov.au :المزيــــج الصحيح - معلومات عن تأث�ي الكحول
 	yourroom.health.gov.au :غرفتك - الكحول
 	swslhd.nsw.gov.au :المنطقة الصحية المحلية لجنوب غرب سيدني

الخدمات الصحية الخاصة بالمخدرات	 
الخدمات الصحية الخاصة بالمخدرات والكحول في جنوب غرب سيدني	 

ة طويلة؟  ما هي مخاطر تعاطي الكحول لف�ت

ب؟ ي الحصول عىل مساعدة للتوقف عن ال�ش
أين يمكن�ف

هل احتاج إىل األدوية؟

ماذا لو لم أتمكن من التوقف؟

ب أم أقلع عنه تماًما؟  هل يجب أن أخفف من ال�ش

؟  ما هي أنواع الدعم المتاحة ىلي

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

https://yourroom.health.nsw.gov.au/getting-help/Pages/services.aspx
https://www.health.gov.au/health-topics/alcohol?utm_source=alcohol.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation
https://www.therightmix.gov.au/
https://yourroom.health.nsw.gov.au/a-z-of-drugs/Pages/alcohol.aspx

