
اإدمان امل�ضكنات

اأحمد جابر الظفريي

ممر�ض يف م�ضت�ضفى الرازي للعـظام

واأراهن   ، املا�ضية  الأخرية  الأ�ضهر  يف  انت�ضرت  م�ضكلة  من  كثرياً   التمري�ضية-  الهيئة  -نحن  عانينا 

اأن اأغلب م�ضت�ضفياتنا تعاين منها ; امل�ضكلة التي اأود طرحها هي اإدمان بع�ض املر�ضى وتعودهم على 

ا�ضتعمال امل�ضكنات واملهدئات ، ولنذكر منها على �ضبيل املثال :

. )Pethadine ، Morphine ، Tramadol( البيثادين واملورفني والرتامادول

واأوجاع ناجته عن عملية  اآلم  ت�ضتدعيه حالته وما يعانيه من  ملا  ، وذلك  امل�ضكنات للمري�ض  تعطى 

جراحية اأو ك�ضر يف العظم ، والتي تعترب �ضراً  لبد منه ، واجلميع يعلم اأن هذه النوعية من الأدوية 

ل ت�ضرف اإل باأمرٍ  من الطبيب املعالج اأو الطبيب املناوب ، واملعروف اأي�ضاً  اأن هذه امل�ضكنات اإذا طالت 

مدة ا�ضتخدامها اأدمنها املري�ض ، وبهذا اأذكر لكم جملة لن اأن�ضاها قالها اأحد الأطباء الأفا�ضل معاتبا 

ً مري�ضه الذي اأدمن امل�ضكنات قائال ً : » اأدخلك امل�ضت�ضفى كي اأعاجلك من الك�ضر الذي بك ، واأخرجك 

منه مدمن؟« ، فعال ً ا�ضبح بع�ض املر�ضى يدخلون ليتعاجلوا من امل�ضكلة التي يعانون منها ، ويخرجون 

مب�ضكلة اأخطر منها ! ، اأير�ضينا الذي يحدث؟ ، طبعا ل

اأكتب عنها هو عدم  ، الذي جعلني  اإنكارها  اأحداً  على  ، ول يقدر  امل�ضكلة -لالأ�ضف- بداأت بالتفاقم 

وجود قانون رادع يف اأغلب م�ضت�ضفياتنا من الإدارة اأو من الوزارة نف�ضها على املر�ضى الذين ي�ضتهلكون 

امل�ضكنات الأمل بكرثة ; كي يخل�ضهم من هذا اخلطر املحدق بـهم.

اأتكلم كوين ممر�ض وقريب جداً  من املر�ضى ، واأرى ما يحدث حويل ، فـ حبي للطب ، وع�ضقي لـ مهنة 

التمري�ض يحتـم علي التفكري ملياً  يف اإيجاد حلٍ  لهذه امل�ضكلة ، ولن يكون احلل بيد الوزارة نف�ضها 

اإدارة   ، الوزارة  اجلميع  بيد  يكون  احلل  ولكن   ، التمري�ضية  الهيئة  اأو  الطبيب  اأو  امل�ضت�ضفى  اإدارة  اأو 

م�ضت�ضفى ، طبيب ، �ضيديل ، ممر�ض ، اخ�ضائي نف�ضي والخ�ضائي الجتماعي

احللول التي اأعتقد انها �ضـت�ضاعد على احلد من تفاقم امل�ضكلة هي :

- اأولً  : ا�ضدار قرار ر�ضمي من الوزارة اأو مبدئياً  من اإدارة امل�ضت�ضفى بالتعاون مع ال�ضيادلة لـ حتديد 

اأخذها و ل ت�ضبب له  اأنواعها- تزامناً  مع مدتها بحيث ي�ضتطيع املري�ض  كمية امل�ضكنات - بـجميع 

الإدمان ، واأعني اأن هذه الكميات والأوقات يلتزم بها الأطباء وحتى املري�ض نف�ضه حيث اأن يتم �ضرحها 

له من ِقبل الهيئة التمري�ضية والطبيب املعالج اأثناء دخوله للم�ضت�ضفى ويوقع عليها هو اأو من ينوب 

عنه من اأقاربه اإذا ا�ضتدعى الأمر واأنه يلتزم بهذه الكمية من امل�ضكنات واإن مل يلتزم بها يعر�ض نف�ضه 

للخروج من امل�ضت�ضفى واإخالء م�ضوؤوليتنا منه.

-  ثانياً  : الإكثار من تثقيف املر�ضى بـ الندوات واملن�ضورات اخلا�ضة عن ا�ضرار امل�ضكنات واملهدئات.

-  ثالثا ً واأخريا ً : نقل اأي مري�ض يدمن على هذة املهدئات وامل�ضكنات اإىل مركز الإدمان لإعادة تاأهيلة

ماكتبته �ضلفاً  ما هو اإل اإجتهاد لو�ضع حل لهذه امل�ضكلة ، ولمينع اأخذ احللول الأخرى اإن وجدت
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