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 الكحول•
 التبغ•
 )وصفة طبيةب ُتصرف التي األدوية( األفيون /الهيروين•
 القنب•
 األمفيتامين•
 الكوكايين•
 اتالبنزوديازيبين•
 النشوة مخدرات•
 الَنشوق•
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 إلى اُضطروالسياسي عاماً للتعذيب بسبب نشاطه  35سوري يبلغ من العمر  ض مريضٌ تعرّ 
 وفي عّمان تمكن من العثور على وظيفة في . تاركاً وراءه زوجته وطفلين صغيرينالفرار 
 أعراِض من  وقد عانى. جداً ومكتظ ضيقٍ  من زمالئه في سكنٍ  اإلنشاءات وعاش مع عددٍ مجال 
 .، كما يقول”مانأحتى  أشربُ ” ،ه بتعاطي الكحولج نفسَ عالِ كان يدرجة أنه إلى حادة  وقلقٍ  اكتئابٍ 

 تسيطرأموراً ، وانفصاله عن عائلته كانت لديه المتكرر والقهري لتعذيبه، واضطراب النومالتذكر  
 .أفضل والتخطيط له مستقبلٍ  التفكير فيؤثر على قدرته على العمل وإعالة نفسه ووت، عليه

 الذيقدرته على العمل مع محاميه  في ارأثّ  ْينمهيمن ْينضرَ العجز عَ الشعور باليأس ووكان 
 .السياسي بطلبه اللجوءَ  المتعلقة َ ،هجرةال ه أمام محكمةِ قضيتَ يمثل 
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 لفتراتٍ أطول مما كان ينوي الشخص عند البدء/ تعاطي كمياتٍ كبيرة.   1 
 بذل جهود غير ناجحة لتقليل الكميات  .   2 
 استغراق وقتٍ زائد في تعاطي الُمسكر.   3 
 العجز عن الوفاء بااللتزامات األساسية.   4 
 مواصلة التعاطي بالرغم من معرفة المشكالت المرتبطة بذلك.   5 
 ترك القيام بأشطةٍ هامة.   6 
 معاودة التعاطي عند التعرض لمواقف تحمل مخاطر بدنية.   7 
  االستمرار بالتعاطي بالرغم من المشكالت االجتماعية أو الشخصية مع اآلخرين .   8 
 )زيادة الكمية المتعاطاة للوصول للحالة المطلوبة(التحمل .   9 
 االنسحاب.  10 
 التوق الشديد.  11 
 :الشدة  
 ال تشخيص: وجود واحد فقط من المعايير أو غيابها 
 خفيفة: معايير 3إلى  2من  
 معتدلة: معايير 5إلى  4من  

 شديدة: معايير أو أكثر 6    
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 الذين األفراد بين الحياة مدى لصدمةا بعد ما اضطراب انتشار أن التقارير ذكرت•
 %50 إلى ارتفعقد  المواد استخدام اضطرابات من لعالجل نيسعوْ     

 
 الحياةمدى  نتشارالاكانت نسبة  ،لصدمةا بعد ما اضطرابفي شريحة المصابين ب•
 الوطنيفي المسح  %20كاضطراب مصاحب تبلغ  المواد استخدام اضطراب    

  لألمراض المشتركة    
 
 التعرض مخاطر زيادةالمأخوذة من دراسات تقدمية و تراجعية  البيانات ظهرتُ •
 ةلصدما بعد ما باضطراب المصابين األشخاص لدى المواد استخدام الضطرابات    
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اضطراب ما 
لصدمةابعد   

اضطراب 
 استخدام المواد

اضطراب 
 االكتئاب الحاد

اضطراب 
 القلق

هانالذُ   
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 التعذيبغالباً ما يتطور تعاطي الكحول والعقاقير بشكٍل ثانوي لدى الناجين من •
 كطريقةٍ لمحو ذكريات الصدمة وتنظيم المشاعر وإدارة القلق      

 لممن الشائع ترافق اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة مع اضطراباتٍ أخرى، و •
 .تتناولَ األبحاث المنهجية تعاطي المواد من قَِبل الناجين من التعذيب إال نادراً       

 
 :مالحظات هامة•
 يتباين معدل انتشار تعاطي المواد بحسب المجموعة العرقية أو الثقافية) 1•
 باضطرابتزداد مخاطرُ تعاطي المواد لدى سجناء الحرب السابقين المصابين ) 2•

 بعد الصدمةما       
 المحاربون القدماء لديهم معدالت مرتفعة لترافق اإلصابة باضطراب ما بعد ) 3  •

 إلى جانب تعاطي الموادالصدمة       
 اإلصابةباختصار، هناك أدلٌة كثيرة من شرائح أخرى من الناس الواقعين تحت خطر •

 تشخيصاً باضطراب ما بعد الصدمة تشير إلى أن  تعاطي المواد المسببة لإلدمان يعد       
 .محتمالً كاضطراب مرافق لدى األشخاص الناجين من التعذيب      
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 :استخدام المواد اتاضطراب
 آللية التجنب لدى المصابالتعزيز السلبي   -
 المعالجة العاطفية إعاقة  -
 التداخل مع العادات  -
 والتعلم التذكرالتداخل مع   -
 االندماجأومع البيئة  التداخل مع التكيف - 

 االنتحارالتفكير في زيادة مخاطر   -
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 لعالجا إلى وجود حاجة إدراكعدم •
 

 القلق من الوصم بالعار•
 

 التجربة السلبية•
 

 المخاوف•
 

 التحيز الثقافي•
 

 مرض المشكلة أخالقية : مفهوم•
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ها مترابطةاألبعاد البدنية والنفسية واالجتماعية للصحة والتبعات الصحية للتعذيب جميعُ   
 

 االجتماعية

 النفسية

 البدنية
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 إلىاستخدام المواد  اضطراب عانون منوياألفراد الذين عانوا من التعذيب يحتاج •
 .المرافقةالطبية والنفسية  تالج الحاالعاجتماعية باإلضافة لنفسية  ةٍمساعد    

 
 الثقة واالستقرار، يةواألول ذات تلبية االحتياجات: السالمة أوالً •

 
 )الغذاء، المأوى، مصدر الدخل(تلبية الضروريات اإلنسانية األساسية •

 
 اإللمام بمصادر الدعم الطبي واالجتماعي المحلية•

 
 موافقة الفردب ،برامج عالج وتأهيل طبيإلى اإلحالة •

 

 العالج
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