
 ياتضطراب تعاطي الكحولبا معلومات حول أدوية عالج اإلدمان الخاصة

 ما الذي يجب أن أكون على دراية به؟ لماذا يجدر بي اختيار هذا الدواء؟ كيف أتناول هذه األدوية؟ هو تأثيره؟ما  االسم

وسيت" " أكامبر

(Acamprosate) 

 : االسم التجاري

ال" " كامبر

(Campral) 

ي عدم 
ي ف 
الشعور بالرغبة سيساعدن 

ي تناول الكحول
سيعمل عىل . ف 

تحسي   بعض األعراض المتعلقة 
عىل )بالتوقف عن تناول الكحول 

سبيل المثال، عدم القدرة عىل 
 (. النوم والقلق

 3أتناوله عن طريق الفم 
ي اليوم

 . مرات ف 

لدي تاري    خ عائىلي من اإلصابة باضطراب 
ي ياتتعاطي الكحول

؛ لدي رغبة قوية ف 
ب الكح اول؛ مفيد شر

ً
ي  جد

إذا كنت أعان 
ب  . من أعراض االنسحاب عندما ال أشر

يمكن أن يؤدي هذا الدواء إىل تفاقم مشاكل الكىل 
ي الكىل

ي بالفعل من مشاكل ف 
 . إذا كنت أعان 

ي 
ي بانتظام ألنن 

قد يكون من الصعب تناول دوان 
ي اليوم 3يجب أن أتناوله 

 . مرات ف 

" ديسفلفرام"
(Disulfiram) 

 : التجارياالسم 
" أنتابوس"
(Antabuse) 

بت  ي أشعر بالغثيان إذا شر
هذا سيجعلن 

 . كحولياتال
أتناوله عن طريق الفم مرة 

ي اليوم
 
 . واحدة ف

لدي تاري    خ عائىلي من اإلصابة باضطراب 
؛ ال أستطيع التوقف عن ياتتعاطي الكحول

ي تناول الكحول
 
؛ استفدت من ياتالتفكي  ف

دعم قوية من قبل؛ لدي شبكة " ديسفلفرام"
ي أتناوله

 . للتأكد من أنن 

ي الكبد أو القلب
 
ليس . قد يسبب هذا الدواء مشاكل ف

ي من مشاكل 
من الجيد تناوله إذا كنت حامل أو أعان 

لن . طبية مزمنة مثل أمراض القلب أو مرض السكري
 
 
عن تناول  ا إذا لم أتمكن من التوقف تمام   ا يكون مفيد

بت أثناء  ياتالكحول ي سأصاب بالغثيان إذا شر
ألنن 
 . تناول هذا الدواء 

يكسون" " نالبر
(Naltrexone) 

 : االسم التجاري
" ريفيا": عن طريق الفم

(ReVia)  عن طريق
ول": الحقن " فيفيبر

(Vivitrol) 

ي 
 
ي عدم الشعور بالرغبة ف

 
ي ف

سيساعدن 
 . كحولياتتناول ال

ي لن يكون لدي 
 
با رغبة قوية ف إذا . لشر

وب   ، فلن أشعر بآثاره ا تناولت مشر
 . بسهولة

أتناوله عن طريق الفم مرة 
ي ا واحدة يومي  

، أو يمكنن 
الحصول عىل حقنة مرة 

 . ا واحدة شهري  

 مفيد 
ً
إذا كان لدي تاري    خ عائىلي من  اجد

 ؛ياتاإلصابة باضطراب تعاطي الكحول
ي  إىل حد مامفيد 

 
إذا كانت لدي رغبة قوية ف

الناس عىل الحد  ؛ يساعد ياتتعاطي الكحول
ب باإلضافة إىل مساعدة بعض  من الشر

ب  . الناس عىل اإلقالع عن الشر

ي من مرض كبدي 
ال ُينصح بهذا الدواء إذا كنت أعان 

قد . المسكنات األفيونية ا حاد أو إذا كنت أتعاط حالي  
ال ُينصح بالحقن إذا كنت . ا يكون أخذ الحقنة مؤلم  

ول المسكنات إذا احتجت إىل تنا. أخاف من اإلبر 
األفيونية لتسكي   األلم، فلن تعمل بنفس الكفاءة أو 

الخاص مقدم الرعاية استشارة السهولة، وسأضطر إىل 
ي   . للعثور عىل دواء سيفعل ذلك ن 
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 ما الذي يجب أن أكون على دراية به؟ لماذا يجدر بي اختيار هذا الدواء؟ كيف أتناول هذه األدوية؟ ؟هو تأثيرهما  االسم

" بوبرينورفي   "
(Buprenorphine ) 

 : االسم التجاري
 : عن طريق الفم

" سوبوكسون~"
(Suboxone ) 

 (Zubsolv" )زوبولف~"
 (Subutex" )سوبوتكس~"
 أسماء أخرى~

 : عن طريق الحقن
 (Sublocade" )سوبالوكاد~"

ي عىل عدم الشعور 
سيساعدن 

ي تعاطي المواد 
 
بالرغبة ف
 . األفيونية

 
ي أيض

من  ا سأعان 
أعراض أقل لالنسحاب عن 

ي . المواد األفيونية
سوف يحمين 

من جرعة زائدة إذا كنت  ا جزئي  
 . أتعاط المواد األفيونية

هذا يكون إما عىل شكل ُرقاقة 
أو قرص أتناوله تحت ( فيلم)

هذه . ا اللسان مرة أو أكير يومي  
 . ا حقنة أتلقاها شهري  

ي 
 
ي من الرغبة الشديدة ف

إذا كنت أعان 
أو أعراض / تناول المواد األفيونية و 

االنسحاب عن المواد األفيونية؛ إذا كنت 
حامل أو مرضعة، فإن هذا الدواء ُيعد 

 ج ا خيار  
 
ي الحصول ا يد

 
؛ إذا كنت أرغب ف

عىل الدواء الموصوف ىلي من الصيدلية 
ي تناول الدواء عن 

ل؛ يمكنن  ي المي  
 
ألخذه ف

ي 
 
ي من مشكلة ف

طريق الحقن إذا كنت أعان 
 . تناول الدواء كل يوم

ي أعراض االنسحاب عن 
 
يمكن أن يتسبب هذا الدواء ف

فيونية المواد األفيونية إذا كنت ال أزال أتعاط المواد األ
 . عند بدء تناوله

 (Methadone" )ميثادون"

ي 
عىل عدم الشعور سيساعدن 

ي تعاطي المواد 
 
بالرغبة ف
ي من أعراض . األفيونية

لن أعان 
. االنسحاب عن المواد األفيونية

ي جزئي  
من جرعة  ا سوف يحمين 

زائدة إذا كنت أتعاط المواد 
 . األفيونية

أتناوله عن طريق الفم مرة 
ي 
 
عادة ما يكون . اليومواحدة ف

ء  ي
ي صورة سائلة وبشكل شر

 
ف

به ي شر
 . يمكنن 

 أحقُن نفسي بالمواد األفيونية؛ إذا 
ُ
إذا كنت

لم أستطع التوقف عن التعاطي أو التفكي  
؛ عندما ال  ي التعاطي

 
تعاط، يكون لدي أف

أعراض سيئة لالنسحاب عن المواد 
األفيونية؛ إذا كنت حامل أو مرضعة، فهذا 

حاول التوقف عن التعاطي خيار آمن؛ أ
ي للتعاطي مرة أخرى؛  ولكن انتىه األمر ن 
لقد جربت أدوية أخرى وهي ال تؤدي 

 . دورها معي 

ي أشعر 
يمكن أن يسبب هذا الدواء جرعة زائدة أو يجعلن 

ي . بالنعاس
 
ي القلب أو مشاكل ف

 
يمكن أن يسبب مشاكل ف

وديازيبينات"التنفس، خاصة إذا كنت أتناول  " البي  
(benzodiazepines )أثناء تناول هذا  كحولياتأو ال

يجب أن أحض  برنامج عالج المواد األفيونية . الدواء 
(OTP ) ي

فهو ليس دواء  -من أجل الحصول عىل دوان 
 
 
ل  ا موصوف ي المي  

 
قد أتمكن من )لصيدلية ألتناوله ف

لية من   (. OTPالحصول عىل جرعات مي  

يكسون" " نالبر
(Naltrexone) 

 : االسم التجاري
ول"  (Vivitrol" )فيفيير

ي عىل عدم الشعور 
سيساعدن 

ي تعاطي المواد 
 
بالرغبة ف
عىل  ا لن أكون قادر  . األفيونية

الشعور بالمواد األفيونية 
األخرى عندما أتناول هذا 

 . الدواء 

سأحصل عىل حقنة مرة واحدة 
ي الشهر 

 
 . ف

ي 
 
ي من الرغبة الشديدة ف

إذا كنت أعان 
أو أعراض / تعاطي المواد األفيونية و 

االنسحاب عن المواد األفيونية ولم أجرب 
ي تناول الدواء عن طريق 

أي دواء؛ يمكنن 
ي 
 
ي من مشكلة ف

الحقن، إذا كنت أعان 
" ميثادون"تناول الدواء كل يوم؛ 

(Methadone ) بوبرينورفي   "أو "
(buprenorphine ) ي أو

لم يناسبان 
ي من آثار جانبية

 . كنت أعان 

ي من مرض كبدي حاد أو ال ُينصح بهذا الدواء 
إذا كنت أعان 

إذا كنت قد . المسكنات األفيونية ا إذا كنت أتعاط حالي  
ي ا تعاطيت المواد األفيونية مؤخر  

 
، فقد يتسبب ذلك ف
. أعراض انسحاب شديد عن المواد األفيونية عندما أبدأ 

ال ُينصح بالحقن إذا كنت . ا قد يكون أخذ الحقنة مؤلم  
إذا احتجت إىل تناول المسكنات األفيونية . أخاف من اإلبر 

لتسكي   األلم، فلن تعمل بنفس الكفاءة أو السهولة، 
ي مقدم الرعاية  استشارةوسأضطر إىل  للعثور  الخاص ن 

إذا توقفت عن تناول هذا الدواء، . عىل دواء سيفعل ذلك
ي من جرعة زائدة من المواد 

فأنا أكير عرضة ألن أعان 
 . األفيونية


