التدخين والمخدرات

أنواع مختلفة من المخدرات
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أضرار التدخين والمخدرات
إشراف

األستاذ الدكتور

عبد الع ي ل فى عبد الدايم
عميد الكلية

األستاذ الدكتور

السيد ابراهيم السيد سالم
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

إعداد

ا .ياسر النحاس علوان
مدير عام شئون خدمو المجتمع وتنميو البيئو

أضرار المخدرات
قد يؤدي تعاطي المخدرات إلى هم الكثير من
األرواح اإلنسانيو ودمار األسر والمجتمعات
وفقدان األمن واالستقرار ،وهي خسائر ال تقدهر
بالمال وتؤثر بشكل سلبي على الناحيو
االجتماعيو واألخالقيو

المواضيع

الدخان  :هو عبارة عن مادّة كيميائي ّة
مكوّنة من العديد من المواد الضارّة
منها :النيكوتين ذي السمي ّة القاتلة،
وأوّل أكسيد الكربون الذي هو عبارة
عن غاز سام يمنع الدم من القيام
بوظيفته األساسية ونقل األكسجين
إلى كافة أنحاء الجسم
فإذا كنت ترى أن السيجارة حالل فلماذا
التسمى قبل شربها وتحمد هللا بعد كل
سيجارة؟
وإن كنت ترى أن السيجارة نعمة فلماذا
تطفئها بحذائك"؟
وإن كنت ترى أن للسيجارة متعة خاصة ،
فلماذا التعلمها ألوالدك؟
فاتق هللا وإحفظ صحتك ومالك قبل الحسرة
والندم.

نصيحة
التدخين محرم شرعا بناءا على فتوى
دار االفتاء المصرية

الفرق بين رئو شخص مدخن على اليمين
ورئو شخص غير مدخن على اليسار

وإلدمان المخدرات الكثير من األضرار
واألمراض تتلخص في:


أضرار التدخين




يسبب التدخين مجموعة من األمراض
واألضرار لجسم اإلنسان مثل:



أمراض الفم ،مثال :سرطان الفم ،وأمراض
اللثة ،وفقدان األسنان.
األزمات الصحي ّة ،مثال :السكتة القلبية،
والسكتة الدماغي ّة ،والجلطات ،وتصلب
الشرايين.
أمراض الجهاز التنفسي ،مثال :سرطان الرئة،
السعال المستمر ،ضيف التنفس ،والربو،
والتهاب القصبات الهوائية.
زيادة التوتّر النفسي ،والعصبي.
حدوث اإلجهاض عند النساء ،وتسمم الحمل،
والعقم لبعض األشخاص.
يؤذي الجنين في الرحم إن كانت األم الحامل
مد ّ
خنة وينقص وزنه.
يؤذي البشرة ويؤدّي إلى تجعدها.
انبعاث الروائح الكريهة من الفم والمالبس.
الشعور بالتعب واإلرهاق.










اآلثار النفسية مثال :القلق والتوتر
والعصبية والهلوسة والخوف.
االكتئاب ،وانفصام الشخصة.
سرعة االنفعال ،أو تلبد
اإلحساس.
انعدام الضوابط األخالقية ،مثال:
انحالل األخالق ،وارتكاب الجرائم،
واالنتحار ،واالنطواء ،والسرقة،
والكذب ،والفساد.
ضعف نشاط الفرد ،وعدم القدرة
على العمل.
ضعف الروابط األسرية وتفككها،
وعدم تحمل المسؤولية ،والعزلة
عن المجتمع كافة.
ضعف التحصيل العلمي إن كان
الطالب يتعلم.
اضطرابات في الجهاز الهضمي.
تلف الكبد وتشمعه.
التعب الشديد ،والصداع المتكرر،
وعدم مقاومة األمراض.
الوفاة.

