
 ما هو االدمان؟

Wie wird man abhängig?

رغبة قوية أو دافع داخلي للتعاطي  / التصرف                                                                                              
قليل / ال يوجد تحكم في االرادة  والمدة ومقدار االستخدام / السلوك

 عندما يتم تقليل التعاطي  ، تظهر أعراض االنسحاب (مثل األرق ، والتهيج ، والقلق ، ومشاكل النوم ،   والتعرق ،
(... ،  والرعاش ، واالرتجاف

عند اخذ جرعة عالية يصبح السلوك أكثر تواترًا وأقوى  ويتطلب التعاطي  جرعة أعىل 

يصبح زائد / هنا  السلوك مهًما للغاية - إهمال المصالح أو االتصاالت االجتماعية أو العمل

يستمر االستهالك / السلوك عىل الرغم من معرفة المخاطر النفسية والجسدية واالجتماعية

عادة ما يكون وراء التعاطي / السلوك المتكرر محاولة لتلبية احتياجات معينة يشعر المرء أنه ال يمكن تلبيتها أو حلها بأي

طريقة أخرى ، مثل تقليل التوتر ، واالسترخاء ، والهدوء ، وتحسين الحالة المزاجية ، والسيطرة ع األلم ، والنسيان ،

والهروب من الواقع ، والنوم بشكل أفضل ، األمان ، األداء األفضل ، االسترخاء ، االستمتاع ، تجربة شيء جديد ، االنتماء ،

...

KONTAKT PROJEKT NEDA:
FEM (Mädchen/Frauen): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Tel.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (Mädchen/Frauen) & MEN (Burschen/Männer): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Tel.: +43 1 60 191 5201; MEN: Tel.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

ما الذي يمكن أن يساعد في عالج اإلدمان:
يمكن أن يؤثر اإلدمان عىل حياتك كلها. يمكن أن يساعدك التحدث إىل معالج نفسي أو طبيب نفسي وطلب الدعم المهني                                                            

 
ما االحتياجات التي يمكن أن تكون وراء  تعاطيك  / سلوكك؟

ما الذي يمكن أن يتغير ويحسن بالنسبة لك باإلقالع عن التعاطي ؟
 

يسعدنا في مشروع   NEDA مساعدتك عىل التحسن   

 ال تتردد في االتصال بنا هاتفيا
 !
!

Quellen: 
https://www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/

https://www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/suchtlexikon/
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatun 

g/haeufiggestelltefragen/faq
https://www.dialogwoche-alkohol.at/wp- 

content/uploads/2021/05/DWA21_Whitepaper_Wissen.pdf
https://www.api.or.at/sucht-abhaengigkeit/alkoholsucht/

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2ff5bd52-1e0c-4f80-aa49- 
fccb08ae9906/suchtspezifische_problemlagen_von_maennlichen_unbeg 

leiteten_jugendlichen_geflu_chteten_in_wien1.pdf
 

عالمات اإلدمان:

يتحدث المرء عن اإلدمان عندما يعتمد عىل شيء ما ، عىل سبيل المثال عىل المواد غير المشروعة (القنب ، الهيروين ،

الكوكايين ، LSD ، ...) ، أو عىل المواد القانونية (الكحول ، النيكوتين ، األدوية ، ...) أو عىل السلوك (القمار ، األلعاب ، ...).

التعاطي / السلوك يحقق

التأثير المطلوب ويشعر
بالسعادة

المنشطات التعود تعاطي التعود 

يتطور اإلدمان تدريجياً ..

تزداد الرغبة في التعاطي  /
السلوك أقوى ، وتتزايد اآلثار

السلبية

التعاطي  / السلوك المتكرر

له تأثير سلبي عىل الصحة
يعتاد الجسد عليه ويريد /

يحتاج المزيد منه

https://www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/
https://www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/suchtlexikon/
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragen/faq
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragen/faq
https://www.dialogwoche-alkohol.at/wp-content/uploads/2021/05/DWA21_Whitepaper_Wissen.pdf
https://www.dialogwoche-alkohol.at/wp-content/uploads/2021/05/DWA21_Whitepaper_Wissen.pdf
https://www.api.or.at/sucht-abhaengigkeit/alkoholsucht/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2ff5bd52-1e0c-4f80-aa49-fccb08ae9906/suchtspezifische_problemlagen_von_maennlichen_unbegleiteten_jugendlichen_geflu_chteten_in_wien1.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2ff5bd52-1e0c-4f80-aa49-fccb08ae9906/suchtspezifische_problemlagen_von_maennlichen_unbegleiteten_jugendlichen_geflu_chteten_in_wien1.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2ff5bd52-1e0c-4f80-aa49-fccb08ae9906/suchtspezifische_problemlagen_von_maennlichen_unbegleiteten_jugendlichen_geflu_chteten_in_wien1.pdf

