
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؟ 
ا بالنشاط متبوًعا بهبوط شديد فيه،  ً ن شعوًرا قص�ي ن البلوري” أو “آيس”. يمنحك الميثامفيتام�ي وع يسىم غالًبا “الميثامفيتام�ي ن منشط غ�ي م�ش الميثامفيتام�ي

ويمكن أن يؤدي إىل اإلدمان بشدة.
ة. كما ويمكن أن يؤثر اآليس عىل عملك وأرستك وعالقاتك  ة طويلة عرضة لخطر اإلصابة بمشكالت صحية خط�ي األشخاص الذين يستخدمون اآليس لف�ت

ن يمثل لك مشكلة فالمساعدة موجودة. وصحتك. إذا أحسست بأن الميثامفيتام�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ن جودة حياتك.  ن وتحس�ي سيساعدك طبيبك العام عىل وضع خطة عالج للتوقف عن تعاطي الميثامفيتام�ي

:  بالتاىلي
ً
سيقوم طبيبك العام أيضا

إدارة أمور صحتك العامة والتعامل مع أي أمراض لديك	 
تقديم معلومات عن اإلحالة للعالج من تعاطي المخدرات أو للحصول عىل اإلرشاد النفسي 	 
التحدث معك بشأن صحتك العقلية والقيام بإحالتك للحصول عىل اإلرشاد النفسي إذا كان ذلك مناسًبا	 

ي يمكنك القيام بها لتقليل مخاطر الضرر إذا كنت ال تزال تتعاط  قد يتحدث معك طبيبك العام أيًضا حول األمور ال�ت
 .REST المنشط، وتتضمن هذه مبدأ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
تيب لمواعيد متابعة منتظمة للتحقق من س�ي خطة عالجك ومراجعتها. إذا كان من الصعب  سيقوم طبيبك العام بال�ت

، فقد يناقش طبيبك العام اإلحالة إىل خيارات عالج أخرى.  جًدا عليك أن توقف التعاطي

ماذا بوسعي أن أفعل؟    
ي 

ي التوقف عن تعاطي اآليس، فمعظم متعاطيه يجدون صعوبة �ن
ا مع طبيبك العام. ال تشعر بالذنب إذا وجدت صعوبة �ن

ً
من المهم أن تكون رصيًحا وصادق

التوقف، ولكنك ستتحسن مع مرور الوقت. اطلب من طبيبك العام موارًدا ومعلومات عن المخاطر.

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
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 واإلحالة إلى برامج العالج 
األخرى. يمكن لطبيبك العام أن يحيلك أو يمكنك االتصال االستيعاب والقبول المركزي 

على الرقم 8586 9616.
توفر خدمة معلومات الكحول والمخدرات )ADIS( معلومات حول الدعم المتاح 

لألشخاص الذين يعانون من مشاكل ناجمة عن استخدام المخدرات والكحول. للنفاذ 
yourroom. اتصل على الرقم 015 250 1800 أو اطلع على الموقع ADIS إلى

.health.gov.au
يوجد أيًضا عدد من الموارد اإللكترونية عن الصحة.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
خط العالج من المنشطات - الهاتف 188 101 1800	 
 	yourroom.health.nsw.gov.au : ن غرفتك - الميثامفيتام�ي

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

صدر �ن

ن )آيس( الميثامفيتام�ي

REST مبدأ

عّوض السوائل - تأكد من 
ب الماء ولكن ال تزد عن  �ش

تناول ل�ت كل ساعة

كل 
نم

توقف لبعض الوقت - 
عن التعاطي ح�ت ال تصبح 

معتمدا عىل الدواء

ة طويلة؟  ما هي مخاطر تعاطي اآليس لف�ت

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

ماذا لو لم أتمكن من التوقف؟

ي معرفة المزيد عن إدمان اآليس؟
أين يمكن�ن

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟ ي عىل طبي�ب

https://yourroom.health.nsw.gov.au/getting-help/Pages/services.aspx
https://yourroom.health.nsw.gov.au/getting-help/Pages/services.aspx
https://yourroom.health.nsw.gov.au/a-z-of-drugs/Pages/methamphetamine.aspx

