
السالمة
ھناك حاجة إلى مزید من الحذر عند تناول البنزودیازیبین ألنھ یمكن 

أن یسبب النعاس ویؤثر على تركیزكم، ویمكن أن یبقى أثره حتى الیوم 
التالي.

•

ت. تجنبوا الكحول خالل تناول البنزودیازیبینا
•

من المحتمل أن تؤثر البنزودیازیبینات على تركیزكم وقدرتكم على 
. القیادة، مما یعرضكم ویعرض اآلخرین للخطر

•

قد تؤدي األدویة األخرى التي تتناولونھا إلى تفاقم أعراض النعاس 
. وضعف التركیز

•

یمكن أن تسبب البنزودیازیبینات أیًضا بضعف العضالت، مما 
. یعرضكم لخطر السقوط بشكل زائد

ھل ھناك أي أطعمة ومشروبات سأحتاج إلى تجنبھا؟
•

كیف سیتفاعل ھذا الدواء مع وصفاتي الطبیة األخرى؟
•

ھل یمكنني تناول ھذا الدواء مع الفیتامینات والمكمالت العشبیة؟
•

كم من الوقت سأحتاج إلى تناول الدواء؟
•

ھل ھناك آثار جانبیة عند التوقف عن تناول الدواء؟
•

ھل ستعود أعراضي عندما أتوقف عن تناول الدواء؟
•

كیف سیساعد الدواء أعراضي؟

أسئلة تطرحونھا على مزودكم

اإلدمان البنزوس تسبب 
یمكن أن یشكل استخدام البنزودیازیبینات على المدى الطویل إدمانًا جسدیًا ونفسیًا، بطریقة مشابھة لتلك الخاصة 

بالمواد األفیونیة (مثل األوكسیكونتین والفایكودین وغیرھا) والقنب (مثل الماریجوانا)، وفقًا لبحوث أجراھا المعھد 
الوطني لتعاطي المخدرات .

البنزودیازیبینات الشائعة

الفالیوم (دیازیبام)
زاناكس (ألبرازوالم)
كلونوبین (كلونازیبام)

أتیفان (لورازیبام)

ال یُنصح عموًما باستخدام 
البنزوس على المدى 

الطویل. تحدثوا مع طبیبكم.

البنزودیازیبینات؟ ما ھي 
البنزودیازیبینات، والتي یشار إلیھا أیًضا باسم "البنزوس" ھي نوع من المھدئات یستخدم لعالج مجموعة متنوعة من االضطرابات ولإلجراءات الطبیة. 

. ھذه األدویة مسببة لإلدمان بشكل كبیر وھي مخصصة فقط لالستخدام قصیر المدى، حیث یتم وصفھا من قبل الطبیب

یمكن الشعور بتأثیر البنزودیازیبینات خالل ساعة واحدة وقد یستمر أثرھا من ساعات إلى عدة أیام بحسب نوع البنزودیازیبین (قصیر أو متوسط أو طویل 
المفعول).

البنزودیازیبینات (البنزوس)
سالمتھا ومخاطرھا

تقدمھا فرقة العمل الخاصة بالصحة ضمن فرقة العمل الخاصة  
بتعاطي أدویة الوصفات الطبیة



یزداد احتمال تناول جرعة زائدة إذا تم تناول البنزودیازیبینات مع أدویة مثبطة أخرى مثل الكحول أو المواد األفیونیة مثل 
الفیكودین أو بیركوسیت أو الھیروین.

ما ھي المخاطر؟

تتضمن المخاطر

•

•

واالنسحاب االعتماد 

عندما یتم وصفھا من قبل الطبیب، فإن ھذه األدویة مفیدة لالستخدام على 
المدى القصیر. یمكن أن یتطور االعتماد الجسدي نتیجة االستخدام الیومي 

. طویل األمد

تشمل العالمات الجسدیة لالعتماد الحاجة إلى جرعة أعلى أو أبكر لتحقیق 
نتائج متساویة، وأعراض انسحاب غیر مریحة عند فقدان أو تخطي 

. جرعة ما

یمكن أن یكون انسحاب البنزودیازیبین بشكل خاص خطیًرا وقد یھدد 
الحیاة. تكلموا مع مزود الخدمة الخاص بكم عند التوقف عن االستخدام.

طرق التخلص والتخزین الصحیحة

. إذا تم استخدام البنزودیازیبینات على النحو الموصوف والموصى بھ، فھي أدویة فعالة
مع ذلك، ھناك مخاطر وآثار جانبیة، خاصةً إذا لم یتم استخدامھا بشكل صحیح، أو تم استخدامھا ألكثر من بضعة أسابیع متتالیة. یمكن أن 

اد. یؤدي االستخدام طویل المدى إلى االعتماد و / أو اضطراب تعاطي المو

االعتماد

الرؤیة المشوشة

الكآبة

غیاب الحافز

العدوانیة

الھذیان

العجز الجنسي

الھلوسة الحسیة

االندفاع

ضعف في اتخاذ القرارات الصحیحة 

الذاكرة فقدان 

االرتباك

النعاس

الطبع حدة 

صعوبة النوم، أو األحالم المزعجة 

التنفس صعوبات في 

عملیات االنسحاب (التي یمكن أن 
تؤدي إلى نوبات الصرع والوفاة إذا 

لم تتم إدارتھا بشكل صحیح)

المخاطر واآلثار الجانبیة 
للبنزودیازیبینات

December 2020/Arabic

ال تشاركوا األدویة الموصوفة لكم مع أي شخص آخر. إن ذلك 
. غیر قانوني وغیر آمن

ضعوا جمیع األدویة في مكان مقفل أو أبعدوھا عن متناول 
الجمیع، بما في ذلك األطفال أو الحیوانات األلیفة، الذین قد 

. یحاولون تناولھا عن طریق الخطأ أو عن قصد

: ابحثوا عن أقرب صندوق منكم للتخلص من األدویة
https://bit.ly/34IwGF6

مصادر
 ، لمزید من المعلومات والدعم

اتصلوا ۱-۱-۲

خط الوصول واألزمات: (888) 7240-724
UP2SD.org أو زوروا

تعرفوا أكثر إلى

فرقة العمل الخاصة بتعاطي أدویة الوصفات الطبیة عبر
SDPDATF.org




