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ما هي املرشوبات الكحولية؟

 البرية والنبيذ عبارة عن مرشوبات كحولية خفيفة. تُصنع البرية 

من الشعري ومن الحبوب األخرى. يُصنع النبيذ من العنب.

 املرشوبات الكحولية املركزة هي عىل سبيل املثال الفودكا 

والكونياك والويسيك. تُصنع من الحبوب ومن الفواكه.

 تُباع يف املحالت التجارية ويف املطاعم أيًضا مختلف املرشوبات 

املختلطة التي تتضمن الكحول أيًضا. من املمكن أن يكون يف 

املرشوبات املختلطة مرشوبات غازية وكحول. وهي عىل سبيل 

املثال لونكريو والكوكتيالت الكحولية الجاهزة.

املرشوبات الكحولية منها الخفيفة واملركزة.
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ما هي املرشوبات الكحولية؟ كيف يُؤثر الكحول؟

الكحول يُؤثر عىل املخ.

 يتم امتصاص الكحول يف الدم أوالً. يُؤثر الكحول من خالل الدورة الدموية عىل املخ وعىل 

األعصاب. الكحول يرض الجهاز العصبي لإلنسان ودماغه.  الكحول يجعل فعالية املخ مضطربة.
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ما هي حالة الثمول؟

حالة الثمول تعني أن الكحول يرض بفعالية املخ.

 عىل سبيل املثال يُصبح الكالم غري واضح. يبدأ اإلنسان يف التعرث والتأرجح. كلام زادت 

كمية الكحول التي تم رشبها، كلام كانت حالة الثمول أكرث شدة. تكون حالة الثمول بسبب 

الكحول أكرث شدة، إذا مل يرشب الشخص الكحول من قبل عىل اإلطالق. لرمبا نرشب الكحول 

ألن كمية قليلة من الكحول تجعل الشخص مسرتخيًا وسعيًدا. يُعرف ذلك الشعور بنشوة 

الثمول. يُصبح الشخص ُمتعبًا أو حزيًنا أو غاضبًا، إذا رشب كثرياً. يُعرف ذلك بالثمول املنحدر.
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ما هي حالة الثمول؟ ما هو صداع الكحول؟

بعد حالة الثمول يبدأ الكحول يزول بالتدريج من اإلنسان. 

يحدث صداع الكحول. 

صداع الكحول له أعراض مختلفة كأمل الرأس والعرق والغثيان والرجفة. من املمكن أن 

يخفق القلب. من املمكن أن يكون اإلنسان أثناء صداع الكحول مكتئبًا نفسيًا وحزيًنا. 

األشياء التي يفعلها الشخص عندما يكون مثالً من املمكن أن تكون ُمزعجة فيام بعد. من 

املمكن أن تحدث مشاجرات مع األصدقاء. من املمكن فقدان األمتعة.
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ماذا يعنيه التسمم الكحويل والنوم بسبب اإلجهاد؟

إذا رشب الشخص برسعة الكثري من املرشوبات الكحولية فمن 

املمكن أن يحدث التسمم الكحويل. 

التسمم الكحويل والنوم بسبب اإلجهاد من املمكن أن تبدو كنفس اليشء. النوم بسبب 

االجهاد يعني أن الشخص ينام عندما يرشب الكحول بشكل مفرط. يف حني يكون اإلنسان 

ُمغمى عليه أثناء التسمم الكحويل. فهو ال يستيقظ عىل الرغم من محاولة إيقاظه. من 

املمكن أن ميوت اإلنسان بسبب التسمم الكحويل. الطريقة األكيدة عىل أفضل وجه لتجنب 

التسمم الكحويل، هي عدم رشب املرشوبات الكحولية عىل اإلطالق.
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  كيف يُضعف الكحول الصحة والرفاهية؟

 يُؤثر الكحول عىل صحة اإلنسان ورفاهيته بطرق مختلفة. 

الكحول يُؤثر عىل الشاب بقدر أكرث بكثري من اإلنسان البالغ. 

يتطور مخ الشاب حتى سن 25 سنة. استعامل املرشوبات الكحولية بشكل كثيف يُعطب 

مخ الشاب. من املمكن أن تضعف القدرة عىل تذكر االشياء والتعلم. إذا رشبت الكحول 

فستنام بشكل أسوأ. إذا ذهبت لتنام وأنت مثل، فلن تستيقظ وأن منتعش كاملعتاد. جرعة 

واحة فقط من الكحول تكفي لجعل جودة النوم سيئة. ال تستطيع الرتكيز يف املدرسة أو يف 

العمل، إذا رشبت الكثري من الكحول. إذا رشبت الكحول فإن ضغط الدم سريتفع والقلب 

سينبض بشكل أرسع. مامرسة الرياضة عندما يكن الشخص مثالً أو لديه صداع الكحول من 

املمكن أن تكون خطرة.
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كيف يُضعف الكحول الصحة والرفاهية؟

إذا رشبت الكثري من الكحول لسنوات عديدة، فمن املمكن أن 

ينشأ عن ذلك الكثري من األمراض.

 بعض األدوية ال يتناسب تناولها يف نفس الوقت مع املرشوبات الكحولية. إذا كنت تستخدم 

يف نفس الوقت االدوية وترشب الكحول، فمن املمكن أن تكون حالة الثمول حينئذ أشد 

بكثري من املُعتاد.

تحدث الحوادث بسهولة مع الناس وهم يف حالة مثول. تضعف قدرة اإلنسان عىل تقييم 

حاالت الخطر ويُصبح بطيئًا عندما يكون مثالً.  عندما يكون اإلنسان مثالً فإنه يفعل أشياء 

ال يفعلها عندما ال يكون تحت تأثري الكحول.  غالبًا ما يُفّكر اإلنسان أنه لن يحدث معه أي 

يشء عندما يكون مثالً. غالبًا ما تحدث حوادث عىل كل حال مع الشخص عندما يكون مثالً. 

الحوادث من املمكن أن تكون خطرية. هذه من املمكن أن تكون عىل سبيل املثال حوادث 

املرور والغرق والوقوع والحرائق.
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كيف يُسبب الكحول اإلدمان؟

يتعود اإلنسان عىل الكحول إذا كان يرشب الكحول بشكل 

ُمتكرر.

 يشتاق اإلنسان إىل الكحول بقدر أكرث وبشكل ُمتكرر أكرث. إذا مل يحصل اإلنسان عىل 

الكحول، فتنشأ أعراض االنسحاب، حيث أنها تُشبه صداع الكحول الشديد. من املمكن 

يتوق الشخص أيًضا إىل الشعور باملتعة الذي يُسببه الكحول يف املخ. من املمكن أن يُصبح 

اإلنسان ُمدمًنا عىل الكحول دون أن ياُلحظ هو نفسه ذلك. كام أن حالة اإلدمان عىل 

الكحول تتطور لدى الشباب بسهولة أكرث من البالغني. من الجيد اختبار من حني آلخر ما 

إذا بإمكان الشخص أن يبقى بدون كحول. بإمكانك عىل سبيل املثال املشاركة يف شهر يناير 

الخايل من التقطري، وأال ترشب الكحول ملدة شهر.



10

%

%

ملاذا يرشب الناس الكحول؟

غالًبا ما يتم رشب الكحول عندما يكون الناس مًعا.

 غالبًا ما يرشب الناس الكحول عندما يكون هناك احتفال: عيد امليالد أو عيد األول من أيار 

أو السنة الجديدة أو احتفال منتصف الصيف.  يكون الناس أثناء االحتفاالت أكرث جرأة 

ومسرتخني بقدر أكرث وأكرث سعادة مام هم عليه أثناء الحياة اليومية. البعض يرشبون البرية 

بعد الساونا. البعض يرشبون النبيذ مع الطعام.

غالبًا ما يرشب الشباب ألن األصدقاء أيًضا يرشبون. الرشب مًعا من املمكن أن يزيد الشعور 

باالنتامء مع األصدقاء. تقوى العالقات مع األصدقاء. عندما يرشب الشاب الكحول، فإنه من 

املمكن أن يشعر بأنه أكرث ثقة بنفسه. من األسهل التعرف عىل الشباب اآلخرين.
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 كيف يُؤثر الكحول عىل العالقات فيام بني
 الناس؟

االستخدام املُفرط للكحول يتسبب بالعديد من املشاكل يف 

العالقات فيام بني الناس.  

أرضار الكحول متس أيًضا أولئك الناس الذين ال يرشبون الكحول.  من املمكن أن يُصبح 

اإلنسان وهو يف حالة الثمول راغبًا يف التشاجر. من املمكن أن تتحول املشاجرات إىل 

عنيفة. غالبًا ما يُخفي مستخدم الكحول أنه يرشب. من املمكن أن يتسبب بعدم الثقة 

بخصوص العالقات فيام بني الناس. من املمكن أن يكون هناك شعور بأن الحياة اليومية 

صعبة، إذا كان هناك قلق بخصوص استخدام الشخص للكحول.
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 ملاذا هناك منع الستخدام الكحول وقيود
متعلقة بالسن؟

 

بيع واستخدام الكحول يف فنلندا ُمرشع قانونًا. الهدف من ذلك هو الوقاية 

  من أرضار الكحول.

 

الكحول.  الطفل والشاب من أرضار  القانون هو ح�ية صحة  من  تقل     الهدف  الذين  فإن  للقانون  وفًقا 

سنة ال يجوز أن يرشبوا الكحول أو أن يكون الكحول بحوزتهم. يجوز للرشطة عىل سبيل    18أع�رهم عن  

وفًقا للقانون     سنة.  18املثال أن تسكب عىل األرض الكحول املوجود يف حقيبة الشخص الذي يقل عمره عن  

البالغ� أن يشرتوا    سنة.  18فإنه ال يجوز بيع أو تقديم الكحول للذي يقل عمره عن   ال يجوز لألصدقاء 

سنة. ال يجوز للوالدين أن يشرتوا الكحول أو أن   18الكحول أو أن يعطوه ألولئك الذين تقل أع�رهم عن  

  سنة.  18يعطوه لطفلهم الذي يقل عمره عن 
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إذا املساعدة،  عىل  الحصول  ميكن  أين   من 
 كانت هناك مشكلة متعلقة بالكحول؟

) إهوت  املسجلة  للجمعية  املسكرات/املخدرات  استشارات     EHYT ry :(0800 900 45هاتف 

 بإمكانك أن تتصل يف أي وقت. بإمكانك االتصال دون ذكر اسمك. االتصال مجا�. 

 ملرشوع هدية للجمعية املسجلة إهوت  PuhelinHelppiالهاتف املساعد 

)EHYT ry:n Hadiya  الخدمة باللغة العربية من خالل 18  -  14) ُمتاح أيام الخميس الساعة .

. بإمكانك  22 955 0800الخدمة باللغة الصومالية من خالل رقم الهاتف    20 955 0800رقم الهاتف  

 االتصال دون ذكر اسمك. االتصال مجا�.

الن� االعاقة  ذوي  التحاد  الواضحة  باللغة  اإلنرتنت  خالل  من  الذهنية:  االستشارات  ئية 

verneri.net/selko/kysy-kertulta 

   A :( a-klinikka.fiالعيادة (

 مستوصف البلدية التي تتبع لها.  

 مركز الشباب للبلدية التي تتبع لها.

 الرعاية الصحية للمؤسسة التعليمية 
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