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في اطار اهتمام الدولة في هذه اآلونه بمحاصرة حاالت تعععاطعي وادمعان العمعخعدرات وتعقعديع
العالج والدع النفسي المناسب ,استضافت كلية الصيدلة  -جامعة القاهرة حمعلعة ”أنت أوتو
من المخدرات“ التابعة لصندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي وذلك يوم الثالثاء المعوافع
 62مارس  6102وت تقدي محاضرة توعوية لمدة أربعة ساعات لعلعسعادة معنعسعوبعي العكعلعيعة.
وامتداداً لهذه الحملة نستعرض في هذا العدد الجانب المجهول لبعض األنواع المسعتعحعدثعة معن
المخدرات (الفالكا  -االستروكس  -الفودو) والتي تعد أشد خطراً من الحشيش والعتعرامعادول.
ونظراً لحرص النشرة المجتمعية على الوصول برسالتها التوعوية ألكبر عدد ممكن ,تعععمعدنعا
في هذا العدد أن يت تقدي المعلومات بأسلوب بسيط شارك فى اعداده  01من شباب الخريجين
والطالب من منسوبي كلية الصيدلة  -جامعة القاهرة وكلية الصيدلة  -جامعععة مصعر العدولعيعة
وه يستحقون منا كل الشكر والتقدير وه  :خلود خالد  -ماريا أمير  -ماري وجيه  -محمد سعيد -
ساره الوكيل  -شيريهان طارق  -يوسف الغنيمي  -مي الدسووي  -مي نبيل  -ميار هشام
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أوعى حد يضحك عليك
 هيقولك دول شوية نباتات ريحتها حلوة مشمضرة .وطبعا ً الكالم ده علشان يجر رجليك.
الحقيقة أن النباتات دي زي الحشيش
والماريجوانا ومرشوشه بمواد أشد خطورة
وقد تكون سببا ً في تدمير صحتك ومستقبلك
وقد تؤدي الى الوفاة ال قدر هللا.
 هيقولك تعالى جرب دي أخف منالهيروين .الحقيقة أنها الخطوة األولى
للدخول فى دوامة ادمان الهيروين .هيجي
وقت هتحتاج جرعات أكبر أو تنتقل للهيروين
 هيقولك دي بتظبط صحتك وبتكبر الدماغوبتهديء األعصاب وبتحل المشاكل .الحقيقة
أنها بتسبب الهالوس وبتدمر المخ واألعصاب
وبتعزلك عن الواقع وبتخليك تهرب من
المشكلة مش بتحلها وبالتالي تدخل في مرحلة
هياج عصبي  -اكتئاب  -ادمان و التفكير فى
االنتحار.
 هيقولك متخافش محدش هيعرف انكبتتعاطى مخدرات ده تأثيرها ساعتين
وخالص .الحقيقة أن أعراض االدمان
واالنسحاب بتكون واضحه جداً ومنها
احمرار العين  -الهزال والضعف  -الهلوسة
والعصبية وممكن تستمر في جسمك لمدة 54
يوم زي الحشيش.
 هيقولك ده الحشيش ومشتقاته دلوقتي بقىدوا وبيعالج االمراض وهيطلعلك مواقع
مجهولة وافالم مضروبة بتقول الكالم ده.
الحقيقة ان كل ده تخاريف وكالم شركات
مضروبة وفي مواقع تروج للمخدرات بطرق
غير مباشره تبث إعالناتها على مواقع
التواصل وشبكات اإلنترنت ودائما تحتوي
على عبارات رنانة تخدع المرضى مثل أنها
تحارب األورام السرطانية وبعض األمراض
األخرى مثل الشلل الرعاش واالكتئاب .كل
هذه اإلدعاءات ال تستند للدليل العلمي وخاصة
أن اآلثار الجانبية على الجهاز العصبي
واإلدمان قد يكون نهاية المطاف وليس طريقا ً
للعالج.

الفالكا

اإلستروكس

الفودو

 الفالكا أو الفلوك أو الحصى هى أسماءمختلفة لمخدر ظهر في فلوريدا من عدة
سنوات.
 يحول الفالكا مدمنيه إلى شبيهي الزومبي فىاألفالم .وقد تبين دخوله الى مصر منذ فترة
وظهر فى عدة حوادث منها قيام رجالً بعض
طفالً في رقبته على طريقة مصاصي الدماء
بعد تعاطيه الفالكا.
تعرف اياخدوه ازاي؟
توجد الفالكا فى صورة بودرة (شبه الملح
الجروش) أو محلول .تشمل طرق التعاطي
البلع أو الحقن أو التدخين أو الش .
هو ايعمل ايه جوه جسمنا؟
الفالكا بتشتغل زي الكوكايين والمنشطات ومع
أول جرعة بتظهر أعراض خطيرة على
متعاطيه تبدأ بالهلوسة وزيادة ضربات القلب
والشعور بالنشوة والقوة الخارقة فيتحول خالل
لحظات من التعاطي إلى ما يشبه بالشخصيات
المرعبة باألفالم مثل الزومبى ومصاصي
الدماء ,فيقوم المدمن بفتح عينيه والهذيان
بكلمات غير مفهومة والصراخ بصوت عالي
وبصورة مرعبة ويقوم بافتراس أي شخص
يقابله ,وقد يصل األمر لحد قتل أي شخص
أمامه ,أو القاء نفسه من البلكونة ,أو يقوم
بتكسير السيارات ,وإلقاء نفسه فى عرض
الطري .
تعرف انه ليه تأثير على معدالت الجريمة
وممكن يسبب الوفاة؟
ادمان الفالكا يرفع درجة حرارة الجس بشكل
كبير مما يؤثر على بروتين الجس ويسبب فشل
كلوي وتدمير الجهاز العصبي والوفاة .كما
يرفع الفالكا من معدالت الجريمة بسبب
التصرفات العدوانية.

 االستروكس أو مخدر الشيطان أو الفيلاالزرق هى أسماء مختلفة لنفس المخدر من
المواد العشبية التي تستخدم في تهدئة
الحيوانات والثيران وهى بالطبع غير صالحة
لالستخدام اآلدمي.
اضافة
يحضر المخدر عن طرياالستروكس (لونه أخضر فاتح) و رش مواد
أخرى شديدة الخطورة تسيطر على الجهاز
العصبي مثل  THCوالهيوسين واألتروبين
الى نباتات معروفة زي البردقوش والنعناع
والمريميه مما يسهل عمليات التهريب
والخداع حيث أن هذا المخدر له مفعول أقوي
 611مرة من الحشيش والبانجو.
تعرف اياخدوه ازاي؟
طريقة التعاطي هي التدخين عن طري
السجائر أو السجارة االلكترونية ويظهر
التأثير العضوي خالل  01دقيقة.
هو ايعمل ايه جوه جسمنا؟
يسبب احتقان شديد ,سرعة خفقان القلب,
احمرار الوجه ,اتساع حدقة العين ,الهلوسة
والتشنجات وفي الجرعات العالية قد يسبب
أزمة قلبية ومشاكل في الجهاز التنفسي
وأحيانا للوفاة.
تعرف انه ليه تأثير نفسي عليك وعلى
المجتمع اللي حواليك؟
يسبب االستروكس اإلنعزال عن االصدقاء
والمجتمع وتغير االهتمامات ويظل تأثيره في
الجس بعد اخر تعاطي لمدة تتراوح من
ساعتين الى أربعة ساعات ويظهر في تحليل
المخدرات لمدة يوم الي يومين بعدها.

 يت ترويج الفودو على أنه بخور ألنهيشبهه لحد كبير وله رائحة مماثلة تماماً.
 يتكون من مجموعة أعشاب عطرية يتتجفيفها ث رشها بمادة فعالة تشبه تركيبة
المادة المخدرة فى الحشيش.
تعرف اياخدوه ازاي؟
طريقة التعاطي هي التدخين عن طري
السجائر أو السجارة االلكترونية أو الش .
يقوم المدمن بحرق وتدخين هذه األعشاب
العطرية المشبعة بالمادة المخدرة وتمتص
فى خالل دقائ عن طري الرئة.
هو ايعمل ايه جوه جسمنا؟
يظل تأثيره فى الجس لمدة تراوح من
خمسة الى ثالثون ساعة ويسبب احمرار
العينين والنشوة والهذيان (مشابه للحشيش)
ومشاكل فى االنف وحاالت كثيرة من
السرطان الرئوي وضي فى الدورة
الدموية وتسارع في ضربات القلب وقد
يسبب أزمة قلبية تؤدي للوفاة.
هل ياتر ليه مخاطر اكتر؟
بعد لجوء الشخص لتعاطي تلك العقاقير
للحصول على البهجة الوقتية ,يصبح
تعاطيها هدفاً اليقاف االعراض البدنية
المزعجة كالعنف و القل  ,القئ الشديد وال
يستطيع الفرار منها اال بالعالج
 من أعراض االنسحاب األرق الشديدوالقل و الرعشة والتشنجات التى قد تؤدى
الى االنتحار.

الحل ايه؟
 توكل على هللا سبحانه وتعالى .أي مشكلة يمكن مواجهتهتا اتاإلستتتعتانتة اتالتمتتتخت ت تيتن ومت
االهروب منها.
 عليك أن تختار أصحااك من أهل التقو والثقة علشان تكون فيه فرصة أنك تفضفض متعتاهتى فتى
الخير ومتكن معرض للضغوط النفسية.
 لو معاك ورشين زيادة وعايز تحتفل ماينفع تحتفل االمخدرات وتقول مرة وهتتعتدي ..التحتقتيتقتة
أنها م هتعدي ألنها هتكون اداية طريق طويل للقضاء على كل اللحظات السعيدة فى حياتك.
 كل مخدر ليه طريقة عالج والعالج م عيب .اعرف أنه يتى توفير العالج مجانا ً وفي ستريتة تتامتة
من خالل صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي (الخط الساخن  .)32061يتى التقيتيتى التبتدنتي
والنفسي لكل حالة من خالل أخ ائيين مؤهلين لعالج االدمان ومحاولتة الستيت ترة عتلتى أعتراض
االنسحاب وتقديى العالج السلوكي والدعى النفسي.
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