
الفينتانيل: احلقائق
ما هو الفينتانيل؟

الفينتانيل)Fentanyl( هو دواء 
مخّدر مسكن لآلالم قوي جداً 

ويوصف لأللم احلاد واملُقِعد 
ولأللم الناجم عن اجلراحة. يعمل 

الفينتانيل على اجلهاز العصبي 
املركزي على غرار املواد األفيونية 
األخرى مثل املورفني والهيروين. 

الفينتانيل أقوى بحوالي 100 مرة 
من املورفني، وهناك هامش صغير 

ما بني اجلرعة العالجية واجلرعة 
السامة. 

مفعول الفينتانيل سريع جداً 
داخل اجلسم، ولهذا املفعول 

السريع القدرة على جعلك تتوقف 
عن التنفس أسرع بكثير من 

العقارات األخرى، وبالتالي فإّن 
إمكانية حصولك على جرعة 

مفرطة أكبر بكثير.

بعض األسماء العامية للفنتانيل 
هي فتاة الصني وبياض الصني 

وحمى الرقص وغودفيالز واجلرمية 
8 والتي إن تي والتانغو والسيولة. 

كيف يستخدم 
الفينتانيل؟

يتوّفر الفينتانيل بعدة أشكال 
مبا في ذلك أقراص املص واحلقن. 

الشكل األكثر شيوًعا من أشكال 
الفينتانيل املوصوف في أستراليا 

هو اللصقات التي يتّم وضعها 
على اجللد. 

هذه اللصقات هي عبارة عن 
مستحضرات بطيئة االنطالق 
وهي متوفرة في خمس درجات 
تركيز وتوّفر تفريًجا قويًا لآلالم 

على مدار 72 ساعة. للعقار عدد 
من األسماء التجارية )مبا في 

 ®Denpax و ®Durogesic ذلك
 .)®Dutran و ®Fenpatch و

 اجلرعة املفرطة 
ثمة احتمال كبير للغاية أن 

يحصل املرء على جرعة مفرطة 
من الفينتانيل عند استخدامه 

بخالف تعليمات الطبيب بسبب 
درجة تركيزه ومفعوله السريع 

مبجرد دخوله إلى اجلسم. 
من غير اآلمن على اإلطالق أن يتّم 

حقن محتوى لصقات الفينتانيل، 
ولكن إذا أردت القيام بذلك، تأكد 

من وجود صديق معك على الدوام. 
قد تشمل أعراض اجلرعة املفرطة:

سرعة بداية الشعور بصعوبة 	 
في التنفس أو بالتنفس الضحل 

أو البطيء - وغالباً ما يؤدي 
الفينتانيل إلى توقف الناس عن 

التنفس؛
االرتباك؛	 
اإلغماء؛	 
جلد بارد ومتنّد بالعرق وحرارة 	 

جسم منخفضة؛
ازرقاق اجللد واألظافر بسبب 	 

نقص األكسجني؛
الغيبوبة واملوت.	 

من املمكن أن تكون لصقات 
الفينتانيل خطيرة للغاية عند 

تعريضها للحرارة ألّن احلرارة تؤدي 
إلى امتصاص اجلسم لكمية 

كبيرة من الدواء.
نظراً لدرجة تركيز الفينتانيل، 

احتمال احلصول على جرعة 
مفرطة يعتبر عاليًا:

يجب استخدام الفينتانيل على 	 
النحو الذي وصفه الطبيب فقط؛

تأكد من إزالة اللصقة بعد 	 
استخدامها؛

ارتفاع درجة حرارة اجللد، مثل 	 
احلمى؛ أو استخدام بطانية 
كهربائية؛ أو القيام بتمارين 
مكثّفة، قد تزيد أيًضا من 

احتمال احلصول على جرعة 
مفرطة.

إّن استخدام املزيد من 
اللصقات أو استخدامها لفترة 

أطول من املدة املقررة، أو حقن 
الفينتانيل، أمور خطيرة للغاية 

ألّنه يصبح من غير املمكن 
معرفة كمية الفينتانيل التي 
متّ استهالكها وبالتالي يصبح 

احتمال احلصول على جرعة 
مفرطة كبيراً.

ال تقم:
بحقن الشخص بأي دواء غير 	 

مشروع آخر )قد يستخدم 
املسعفون أو الطاقم الطبي 

النالوكسون(؛
بوضعه حتت الدش؛	 
بوضع أي شيء في فمه ألّن 	 

ذلك قد يسبب له االختناق 
ومينعه من التنفس. حتى إذا 

تعرّض الشخص لنوبة )تشّنج 
أو اختالج(، أفضل ما ميكن فعله 
هو إبعاد األشياء من حوله، حتى 

ال يؤذي نفسه.
للمساعدة في احلؤول دون احلصول 

على جرعة مفرطة:
استخدمه فقط على النحو 	 

املنصوص عليه.
ال تخلطه مع أدوية أخرى، فمن 	 

املمكن أن يكون الفينتانيل 
خطيرًا بشكل خاص إذا ما 

األقراص املساعدة على النوم أو متّ استخدامه مع الكحول أو 
مع مضادات االكتئاب أو األدوية 

املضادة للقلق )على سبيل 
املثال، البنزوديازيبني( أو إذا كان 

الشخص ثمالً قبل أخذه.
يجب أن تدرك بأنّه إذا لم يسبق 	 

لك استخدام الفينتانيل مطلًقا 
من قبل، سيكون مستوى 

حتّملك لكيفية تأثيره عليك 
منخفًضا وستكون أكثر عرضة 

لآلثار اجلانبية وللحصول على 
جرعة مفرطة.

اتصل دائماً على الرقم ثالثة 
أصفار ))triple zero )000( لطلب 
اإلسعاف وأخبر عامل الهاتف بأّن 
الشخص قد تناول جرعة مفرطة 
)ال تأتي الشرطة في العادة إال إذا 

مات الشخص أو أصبح عنيفاً(. 
يجب عليك أيضاً:

في حال كان الشخص فاقداً 	 
للوعي، ضعه على جانبه، في 

وضعية اإلنعاش؛
ابَق مع الشخص؛	 
حاول أال تصاب بالذعر؛	 
حتقق من تنفسه، وأزل أي شيء 	 

قد يسّد املسلك الهوائي؛
 	

قم بعملية اإلنعاش فماً لفم 	 
في حال توقف عن التنفس. 

قم بإعطائه نالوكسون 	 
 )®Narcan ،®Pronexenad(

إذا كان متوفرًا وقد متّ توجيهك 
حول كيفية استخدامه. 

)ميكنك احلصول على مزيد من 
املعلومات من طبيبك أو من 

الصيدلي.(
في حال احلصول على جرعة 

مفرطة، من األهمية إزالة 
اللصقة، إذا كانت ال تزال على 

اجللد. 

حاالت الطوارىء املرتبطة 
بالفينتانيل

وضعية اإلنعاش
 الشكل 1: اركع بالقرب من 

الشخص. ارفع الذراع األقرب إليك 
وضعه في زاوية 90 درجة بالنسبة 

جلسمه.

 الشكل 2: ضع اليد األخرى حتت 
الرأس بشكل محاٍذ للخد حتى 

تسند الرأس.

 الشكل 3: ارفع الساق 
األبعد عنك وضع القدم 

على األرض.

 الشكل 4: باستخدام ركبته 
كرافعة، اسحب الشخص باجتاهك 

برفق حتى يصبح على جانبه.
قم بإرجاع الرأس للخلف وتأّكد من 

أّن املسلك الهوائي مفتوح وغير 
مسدود. 
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ميكن ألي شخص يستخدم الفينتانيل بانتظام أن يكتسب صفة التحّمل. 
التحّمل يعني أنك بحاجة لتناول كمية أكبر من العقار لتستشعر التأثير نفسه 
الذي كنت تستشعره عند تناولك لكميات أقل. ومعنى هذا أنّك إذا استخدمت 

الفينتانيل بانتظام فقد جتد في وقت قريب بأنّه يصعب عليك العمل بشكل 
طبيعي من دونه. 

قد جتد أيًضا صعوبة في التوقف عن استخدامه أو في التحكم في الكمية التي 
تستخدمها. بإمكان من يستخدم الفينتانيل بانتظام أن يصبح معتمداً عليه 

بسرعة كبيرة. 
ال يصبح كل من يستخدم الفينتانيل معتمداً عليه ومن األهمية اتباع نصيحة 

طبيبك. 

التحّمل واالعتماد 

يجد األشخاص ممن لديهم 
اعتماد على الفينتانيل صعوبة 

كبيرة في التوقف عن استخدامه 
أو خفض اجلرعة بسبب أعراض 

االنسحاب. وميكن أن حتدث هذه في 
غضون ساعات قليلة من بعد آخر 

استخدام.
من املمكن أن تشمل األعراض:

العرق والقشعريرة	 
األرق والنوم املتقطع	 

اإلسهال	 
متلمل الساقني	 
تشّنجات في املعدة والساقني	 
الغثيان 	 
سيالن األنف والعينني	 
التوق الشديد )الرغبة في 	 

الفينتانيل بشدة(
إذا كنت تعاني من مشاكل مرتبطة 

باالنسحاب، اتصل بطبيبك أو 
باخلدمة الصحية.

االنسحاب

من املمكن أن يؤثر استخدام الفينتانيل أثناء احلمل على 
كّل من املرأة واجلنني؛ فقد تتجاوز حقن األفيونيات التي متّ 
احلصول عليها بغير وصفة طبية، مثل الفينتانيل، احلبل 

السري وقد تؤثر على منو اجلنني. ومن املمكن أن يزيد ذلك من 
خطر حصول اإلجهاض والوالدة املبكرة وانخفاض وزن اجلنني 

عند الوالدة. إذا كانت املرأة معتمدة على املواد األفيونية، 
فإّن إيقاف الفينتانيل وغيره من املواد األفيونية بشكل 

مفاجىء يشّكل خطرًا على اجلنني. 
العالجات الفعالة متوفرة. حتدثي إلى طبيبك وإلى موظفي 
الرعاية في مرحلة ما قبل الوالدة حول استخدام الفينتانيل 

الذي متّ احلصول عليه بوصفة طبية أو بغير وصفة طبية 
وقومي بحضور الفحوصات اخلاصة مبرحلة ما قبل الوالدة 
بشكل منتظم. هناك كذلك خدمات متخصصة متاحة 

في نيو ساوث ويلز. ]اطلعي على املعلومات والنصائح 
املدرجة في صحيفة احلقائق هذه[ الفحوصات الدورية 

مهمة.
ينطوي استخدام األفيون الذي متّ احلصول عليه بغير وصفة 

طبية مبا في ذلك استخدام حقنة الفينتانيل أثناء احلمل 
على مخاطر، مبا في ذلك:

الوالدة املبكرة أو اإلجهاض، والدة طفل ميت؛	 
إجناب أطفال منخفضي الوزن عند والدتهم؛	 
نقل العدوى إلى الطفل، مثل فيروس نقص املناعة 	 

البشرية أو التهاب الكبد B أو C أو تسمم الدم؛
املعاناة من مشاكل صحية واجتماعية أثناء احلمل وبعده. 	 

من املمكن أن يعاني األطفال أيًضا من مشاكل بعد 
والدتهم. يتعرّض أطفال السيدات اللواتي متّ وصف 

الفينتانيل لهّن أثناء احلمل، أو اللواتي قمن باستخدام 
الفينتانيل من دون وصفة طبية أثناء احلمل، خلطر اإلصابة 

بعوارض االنسحاب بعد والدتهم. وقد يكون حصولهم 
على الدواء ضروريًا. من األهمية احلصول على املساعدة من 

املوظفني الصحيني حول كيفية رعاية طفلك. 
يتسرّب الفينتانيل إلى حليب الثدي، ومن املمكن أن يسبب 
املزيد من اآلثار الضارة على الطفل الذي يتغذى بالرضاعة 

الطبيعية. بشكل عام، تناول أي دواء أثناء القيام بالرضاعة 
الطبيعية من دون استشارة طبية يشّكل مخاطرة.

احلمل والرضاعة الطبيعية 

القانون 
استخدام الفينتانيل من دون وصفة طبية من الطبيب أو االحتفاظ به أو بيعه أو 
إعطاء لصقات الفينتانيل لشخص آخر أمر مخالف للقانون. إذا متّ القبض عليك، 

من املمكن أن تعاقب بالغرامات أو حتى بالسجن. 
احلصول على وصفات طبية للفينتانيل عن طريق االحتيال أو بعدم إخبار الطبيب 

عن جميع الوصفات األخرى التي حصلت عليها للفينتانيل خالل الشهرين 
املاضيني )على سبيل املثال ، التردد على أكثر من طبيب بغرض احلصول على 

الدواء( أمر مخالف للقانون أيًضا.

التخزين والتخلص اآلمن من اللصقات 
من املمكن أن حتتوي لصقات الفينتانيل املستعملة 

بعد إزالتها على كمية كبيرة من الدواء الذي 
لم يتّم امتصاصه، لذلك من املمكن أن تشّكل 
اللصقات اجلديدة واملستعملة، على حد سواء، 

خطراً على األطفال والبالغني. 
تأكد من طي اللصقات املستخدمة إلى النصف 

بحيث يلتقي اجلانبني الالصقني ببعضهما البعض 
لتجنب أي تالمس غير مقصود مع اجللد. 

اغسل يديك بالصابون واملاء بعد التخلص من 
لصقة الفينتانيل.

يجب أن تتّم إعادة جميع األدوية املنتهية الصالحية 
أو غير املرغوب فيها مبا في ذلك لصقات الفينتانيل 

املستعملة إلى الصيدلية احمللية للتخلص منها 
بشكل آمن.

تتوفر معلومات إضافية لدى برنامج إرجاع األدوية غير 
 )Return Unwanted Medicines )RUM(( املرغوب فيها

 www.returnmed.com.au

احتفظ باللصقات بعيداً عن األطفال وال تدعهم 
يرونك وأنت تضعها أو تقل لهم بأنّها ملصقات 

ستيكرز أو أوشام أو ضمادات للجروح.

خلطه مع 
عقاقير أخرى 

ال تستخدم الفينتانيل أبًدا عند 
وجود عقاقير أخرى في جسمك مثل 

املواد األفيونية األخرى أو الكحول 
أو البنزوديازيبينات أو املسكنات أو 

مضادات االكتئاب. 
يتزايد احتمال املوت جراء اجلرعة 

املفرطة الناجمة عن خلط 
الفينتانيل مع هذه العقاقير.



معلومات ونصائح
تعمل خدمة تقدمي املعلومات عن الكحول 

واخملدرات )ADIS( في نيو ساوث ويلز على 
مدار 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع لتوفير 

التعليم واملعلومات واإلحاالت واإلرشاد في وقت 
األزمات باإلضافة إلى الدعم. اتصل بالرقم 

8000 9361 )02( )مدينة سيدني الكبرى( أو 
بالرقم 599 422 1800 )من خارج مدينة سيدني 

الكبرى ومن الواليات( أو اطلع على الرابط 
www.yourroom.com.au

اتصل بخدمة ADIS لالستفسار عن 
أقرب منفذ للبرنامج اخلاص بتوفير اإلبر 

 .)NSP( واحملاقن
تقّدم Your room املعلومات والنصائح حول 

اخملدرات والكحول واحلمالت واملوارد املتوفرة. اطلع 
 www.yourroom.com.au على الرابط

يقّدم مجلس الصحة والبحوث الطبية 
اخلاص بالسكان األصليني )AHMRC( روابط 

للخدمات الصحية التي يديرها مجتمع السكان 
األصليني في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز. اطلع 

 www.ahmrc.org.au/members على الرابط
للحصول على معلومات عن أعضاء AHMRC مبا 
في ذلك اخلريطة اإلقليمية واملعلومات والروابط 

إلى املواقع اإللكترونية اخلاصة باألعضاء.
يقّدم مركز التثقيف حول الكحول واخملدرات 

 )DAMEC( اخلاص بذوي الثقافات املتعددة
خدماته لألشخاص من اجملتمعات املتنوعة 

ثقافياً ولغوياً. اتصل مبركز DAMEC على الرقم 
1301 8113 )02( أو للحصول على خدمات 
اإلرشاد والدعم اخلاصة باجملتمعات املتنوعة 

ثقافياً ولغوياً اتصل بالرقم 0150 8706 )02(.
تقّدم Drug Info حقائق وموارد حول 
الكحول وغيرها من اخملدرات وكيفية 

الوقاية من الضرر املرتبط بها. اطلع على 
 www.druginfo.adf.org.au الرابط

يقّدم برنامج Drug Info التابع ملكتبة 
والية نيو ساوث ويلز معلومات عن الكحول 

وغيرها من اخملدرات في املكتبات العامة 
في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز. اطلع على 
 www.druginfo.sl.nsw.gov.au الرابط

تقّدم eheadspace الدعم في مجال الصحة 
العقلية والعافية واملعلومات واخلدمات للشباب 

)12-25 عاًما( وعائالتهم وأصدقائهم. اطلع على 
 www.eheadspace.org.au الرابط

 )FDS( يقّدم برنامج دعم األسر بشأن اخملدرات
الدعم عبر الهاتف على مدار 24 ساعة، 7 أيام 

في األسبوع للعائالت التي متر بأزمة نتيجة 
املشاكل املرتبطة باخملدرات والكحول. اتصل 

بخط املساعدة على الرقم 186 368 1300 أو 
 www.fds.org.au اطلع على املوقع اإللكتروني

Kids Helpline هي خدمة إرشاد مجانية 
على مدار 24 ساعة لألشخاص الذين 
يبلغون 5 إلى 25 سنة من العمر. يتّم 

 Kids Helpline تقدمي اإلرشاد عبر موقع
اإللكتروني www.kidshelp.com.au أو 

عبر البريد اإللكتروني أو عبر االتصال بالرقم 
.1800 55 1800

تعمل خدمة Nepean اخلاصة بالشباب 
)NYDAS( املدمنني على اخملدرات والكحول

في إطار منوذج شامل للرعاية للتصدي جملموعة 
من القضايا التي تواجه الشباب )12-20 سنة 

من العمر( واملتعلقة بتعاطيهم للكحول وغيرها 
من اخملدرات. اتصل بالرقم 2129 4734 02 أو 

بالرقم 1333 4734 02.
جمعية اخلدمات اخلاصة باملتعاطني 

 )NUAA( ومرضى اإليدز في نيو ساوث ويلز
هي منظمة رئيسية تُعنى بتقدمي املعلومات ملن 

يتعاطون اخملدرات في نيو ساوث ويلز حول احلد 
من الضرر باإلضافة إلى تثقيف األقران للوقاية 

من الفيروسات املنقولة بالدم. اطلع على 
 www.nuaa.org.au الرابط

اخلط الساخن لتقدمي املعلومات حول 
السموم 26 11 13 هو مركز اتصال يعمل على 

مدار 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع وهو متاح في 
جميع أنحاء أستراليا. اتصل بالرقم 26 11 13.

ReachOut هي خدمة أسترالية متاحة عبر 
اإلنترنت تُعنى بالصحة العقلية للشباب 

ولديها موقع إلكتروني يَسهل استخدامه 
عبر الهاتف اجلوال باإلضافة إلى املنتديات 

التي تستطيع من خاللها احلصول على 
املساعدة واملعلومات والدعم. اطلع على 

 www.au.reachout.com الرابط
تقّدم Sexual Health Info Link الدعم 

واملعلومات حول الصحة اجلنسية مجاناً وبصورة 
 www.shil.nsw.gov.au سرية. اطلع على الرابط

Smart Recovery هي جماعة قائمة على 
املساعدة الذاتية الطوعية تساعد األشخاص 

على التعافي من استهالك الكحول 
وتعاطي اخملدرات وغيرها من السلوكيات 

املرتبطة باإلدمان. اطلع على الرابط 
 www.smartrecoveryaustralia.com.au

Youth Action هي منظمة رئيسية للشباب في 
نيو ساوث ويلز. اطلع على الرابط 

www.youthaction.org.au

تهدف NSW Health إلى احلّد من الضرر 
املرتبط باخملدرات الذي يصيب األفراد 

واجملتمع من خالل عرض احلقائق، مبا في 
ذلك العواقب الصحية واالجتماعية 
واالقتصادية احملتملة جراء استهالك 

الكحول واخملدرات األخرى.
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na.org.au هو الرابط اإللكتروني للهيئة األسترالية للمدمنني اجملهولني )Narcotics Anonymous )Australia، وهي زمالة أو جمعية ال تسعى للربح 
مؤلفة من مدمنني متعافني يجتمعون بانتظام ملساعدة بعضهم البعض على االستمرار باالبتعاد عن اخملدرات عبر برنامج يهدف لالمتناع التام عن 

كافة اخملدرات. 
www.reconnexion.org.au خدمات اإلرشاد والدعم عبر الهاتف واملعلومات )266 273 1300( ملواجهة التحديات الناجمة عن القلق واإلجهاد 

واالكتئاب واالعتماد على البنزوديازيبني )املهدئات واحلبوب املنوّمة( واحلاالت املرضية املرتبطة بها. 

اجلمعيات القائمة على املساعدة الذاتية


