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وأنبوب  الغليون 
االستنشاق 

الفالتر

عند تدخين الكراك )الكوكايين( أو 
الُممكن  عالية من  حرارة  تتولد  الميثامفيتامين، 
أن تؤدي إلى حدوث تشققات وبثور في الفم، 

كما أنه من الممكن من خالل التعاطي عن 
طريق األنف )االستنشاق( أن تنشأ بعض 

الُمخاطي لألنف. ونظًرا  الفتحات في الغشاء 
ألنه ُيمكن أن تنتقل عدوى فيروسات االلتهاب 
الكبدي الوبائي من خالل هذه الجروح، فإنه 

ينبغي عليك أال َتستخدم سوى الغليون أو 
أنبوب االستنشاق الخاص بك، وأال تتشارك مع 

اآلخرين في استخدام هذه األدوات.

يستهينون  المخدرات  ُمتعاطي  الكثير من 
الوبائي  انتقال عدوى االلتهاب الكبدي  بخطر 

من الفئة C من خالل استخدام الفالتر التي 
اسُتخدمت من قبُل بالفعل. ينبغي أن تستخدم 

الفلتر لمرة واحدة فقط وأال تتشاركه مع 
اآلخرين، كما ينبغي أال تقوم بأي حال من 
األحوال بجمع الفالتر الُمستعملة من أجل 

»األوقات العصيبة«: حيث إن الفالتر الرطبة، 
التي تكون محفوظة بالذات داخل عبوة ال ينفذ 
البكتيريا  لتكاثر  أرضية خصبة  الهواء، تكون  إليها 

والفطريات.

التي ُتستخدم لمرة  الفالتر  إن  نصيحة 
واحدة تحتوي على أغشية أكثر رقة، تقوم 

استخدام  ُيمكنك  أفضل.  بصورٍة  التنقية  بعملية 
هذه الفالتر لمرة واحدة فقط؛ ألنها تنسّد بعد 

أول استخدام.

التحرير هيئة 



 االستخدام
 األكثر أمانًا

المياه

إن الكثير من األدوات التي تقوم 
المخدرات من  باستخدامها عند تعاطي 

الممكن أن تنقل فيروسات االلتهاب 
الوبائي. الكبدي 

سنستعرض لك هنا األدوات التي يمكنك 
استخدامها لتحمي نفسك من أية عدوى

الُحقنة/اِلبرة

المخدرات يعلمون:   إن ُمعظم متعاطي 
أنه من خالل االستخدام المشترك للمحاقن و 
البر، لن يقتصر األمر فقط على خطر العدوى 

 ،C Cأو B بااللتهاب الكبدي الوبائي من الفئة 
وإنما أيًضا عدوى مرض نقص المناعة البشرية 
HIV )االيدز(. لذلك: ال تستخدم إال الُحقنة أو 

البرة الخاصة بك وال ُتعطها لآلخرين لعادة 
استخدامها!

نصيحة إذا ُكنت تشترك مع أشخاص آخرين 
التعاطي، فإننا ننصح باستخدام ُحقن  في 

وإبر ذات ألواٍن ُمختلفة. بهذه الطريقة َيسُهل 
عليك تمييز أدواتك الخاصة وتتجنب  خلط المياه  

الخاصة

إذا كنت أثناء التعاطي والحقن تتشارك زجاجات 
المياه أو علب المياه  الخاصة للحقن مع 

اآلخرين، فيمكن أن تنتقل فيروسات االلتهاب 
فيما بينكم؛ لذا   C الكبدي الوبائي من الفئة

استخدم فقط وعاءك الخاص من المياه الطازجة 
عند الحق .

الصيدليات وبعض مراكز  نصيحة في 
ُمساعدة وإرشاد مرضى اليدز ومتعاطي 

الحصول على مياه ُمعقمة  ُيمكنك  المخدرات، 
الَحقن. تصلح لالستخدام خالل عملية 

المالعق
تتواجد بعض  ربما  المستخدمة  المالعق  على 
البقايا التي من الممكن أن تنقل فيروسات 
االلتهاب الكبدي الوبائي.  لذلك ينبغي أال 

تستخدم سوى مالعقك الخاصة وأال ُتعطيها 
استخدامها. لآلخرين لعادة 

نصيحة هناك نوع خاص من المالعق ذات 
االستخدام لمرة واحدة ُمخصصة لذابة وغلي 

الهيروين وغيره من المواد. تخلص من المالعق 
وحيدة االستخدام بعد استخدامها لمرة واحدة!


