
 

 توعية طالب الطب حول المواد المسببة لإلدمان
 

)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كلية الطب في « إدراك»نفذت جمعية 

توعية طالب الطب في الجامعات حول المواد المسببة »جامعة البلمند، مشروعا بعنوان 

 ( .UNODC» )لمخدرات والجريمةمكتب األمم المتحدة المعني با« ، وبتمويل من«لإلدمان

 

يهدف المشروع إلى تقويم وعي طالب الطب عن المخاطر الصحية الناتجة عن تعاطي المواد 

  المسببة لالدمان، والعمل على تعزيز هذا الوعي.

 

واستُهَّل المشروع باستطالع أولّي لجميع طالب الطب في الجامعة لتقويم معلوماتهم حول المواد 

ان ومخاطرها، ومنها التسمم من المخدرات وآثار اإلنسحاب من اإلدمان والنتائح المسببة لالدم

  الطبية للتعاطي المزمن.

 

واحداً منهم، وتدريبهم لكي يكونوا وسطاء لتوعية  61وبعد تقويم معلومات الطالب، تم اختيار 

 زمالئهم الطالب ومرضاهم المستقبليين، حول تعاطي المواد المسببة لالدمان.

 

طالب طب، وقدموا عن ثمانية أنواع من المواد المسببة  042تولى هؤالء الطالب تدريب و

لالدمان )النيكوتين، والكحول، والحشيشة، والكوكايين، واالمفيتامينات، والمواد االفيونية، 

والمنشطات والمهلوسات والمهدئات والمنومات( وكذلك عن أعراض التسمم من المخدرات 

دمان واإلضطرابات الصحية المواكبة لإلدمان والوضع القانوني لهذه المواد واإلنسحاب من اإل

  في لبنان.

 

تقويم معرفة الطالب قبل ورشة العمل وبعدها أظهر تحّسناً كبيراً في »أن »ولفتت الجمعية الى 

هذه المعرفة على مستويات عّدة، إذ زادت في ما يتعلق بالتسمم من المخدرات وكيفية مالحظة 

ضه، وكذلك في ما يتعلق باالنسحاب من االدمان، وهما نقطتان مهمتان ألن هؤالء الطالب أعرا

الطالب يدرسون اإلدمان كآفة صحية ال عادة »، مشيرة الى أن «سيصبحون في المستقبل أطباء

 «.اجتماعية

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=7117
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 «إدراك»اإلدمان ضمن مشروع « يدرسون»طالب 
 

، بالتعاون مع كلية الطب في جامعة البلمند، مشروعا جديدا بعنوان «إدراك»نفّذت جمعية 

، تولى تمويله مكتب األمم «توعية طالب الطب في الجامعات حول المواد المسببة لالدمان»

وهدف المشروع الذي كانت التجربة األولى  (UNODC) المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

له في جامعة البلمند، إلى تقييم وعي طالب الطب للمخاطر الصحية الناتجة عن  تعاطي المواد 

  .المسببة لالدمان، والعمل على تعزيز هذا الوعي

استطالع أولّي لجميع طالب الطب في جامعة البلمند لتقييم معلوماتهم حول واستُهَّل المشروع ب

المواد المسببة لالدمان ومخاطرها، و منها التسمم من المخدرات وآثار اإلنسحاب من اإلدمان و 

  .النتائح الطبية للتعاطي المزمن

نوا وسطاء لتوعية واحداً منهم، وتدريبهم لكي يكو 61وبعد تقييم معلومات الطالب، تم اختيار 

زمالئهم الطالب ومرضاهم المستقبليين، حول تعاطي المواد المسببة لالدمان. وقد تولى هؤالء 

 .طالب طب 042الطالب تدريب 

وأعطى الطالب المختارون محاضرات وأحيوا ورش عمل. وشملت هذه المحاضرات معلومات 

 .عن ثمانية أنواع من المواد المسببة لالدمان

ء برنامج المحاضرات، أجري استطالع شمل جميع طالب الطب لتقييم فاعلية هذه وبعد انتها

  .الحملة وكّل من مكوناتها

ورأى الطالب ضرورة تنظيم مبادرات مماثلة في المجتمع لزيادة الوعي في شأن المواد المسببة 

  .لالدمان والوضع القانوني للشخص المدمن

كليات الطب األخرى إلى أن تنفذ مبادرات مماثلة « إدراك»وانطالقاً من هذه التجربة، دعت 

 لطالبها.

 

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=293038 
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 مخاطر المواد المسببة لإلدمان« إدراك»
  8102تموز  82الخميس 

)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي(، بالتعاون مع كلية الطب في « إدراك»جمعية نفذت 

توعية طالب الطب في الجامعات حول المواد المسببة »جامعة البلمند، مشروعاً جديداً بعنوان 

  .(UNODC) ، تولّى تمويله مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة«لإلدمان

 

الذي كانت التجربة األولى له في جامعة البلمند، إلى تقييم وعي طالب الطب يهدف المشروع، 

 .للمخاطر الصحية الناتجة عن تعاطي المواد المسببة لالدمان، والعمل على تعزيز هذا الوعي

 

واستُِهّل المشروع باستطالع أولّي لجميع طالب الطب في جامعة البلمند لتقييم معلوماتهم حول 

لالدمان ومخاطرها، ومنها التسمم من المخدرات وآثار اإلنسحاب من اإلدمان  المواد المسببة

 .والنتائح الطبية للتعاطي المزمن

 

واحداً منهم، وتدريبهم لكي يكونوا وسطاء لتوعية  61وبعد تقييم معلومات الطالب، تّم اختيار 

لالدمان. وقد تولى هؤالء زمالئهم الطالب ومرضاهم المستقبليين، حول تعاطي المواد المسببة 

 .طالب طب 042الطالب تدريب 

 

وأعطى الطالب المختارون محاضرات، وأحيوا ورش عمل. وشملت هذه المحاضرات معلومات 

عن ثمانية أنواع من المواد المسببة لالدمان )النيكوتين، الكحول، الحشيشة، الكوكايين، 

لوسات والمهدئات والمنومات(. كما شملت االمفيتامينات، المواد االفيونية، المنشطات والمه

أعراض التسمم من المخدرات واإلنسحاب من اإلدمان واإلضطرابات الصحية المواكبة لإلدمان 

 .والوضع القانوني لهذه المواد في لبنان

 

وُصّمَمت صفحة على موقع فايسبوك وملصقات لالعالن عن المشروع بهدف توعية المجتمع 

 .وسائل التواصل االجتماعيالطبي وطالب الطب عبر 

 

تقييم معرفة الطالب قبل ورشة العمل وبعدها أظهر تحّسناً كبيراً في هذه »أّن « إدراك»والحظت 

وأشارت إلى أّن الطالب رأوا ضرورة تنظيم مبادرات مماثلة في «. المعرفة على مستويات عّدة

القانوني للشخص المدمن. المجتمع لزيادة الوعي في شأن المواد المسببة لالدمان والوضع 

 .«الطالب يدرسون اإلدمان كآفة صحية ال عادة اجتماعية»وأضافت أّن 

 

كليات الطب األخرى إلى أن تنفذ مبادرات مماثلة « إدراك»وانطالقاً من هذه التجربة، دعت 

 .لطالبها

 

http://www.aljoumhouria.com/#/2049/26/176073 
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Idraac sensibilise les étudiants en médecine 

aux dangers des substances addictives 
 

ASSOCIATION 

OLJ28/07/2016 

 

 

L'association Idraac (Institut pour le développement, la recherche, la promotion et les 

soins appliqués), en partenariat avec la faculté de médecine de l'Université de 

Balamand, a récemment mis en œuvre un projet intitulé : « Sensibilisation des 

étudiants en médecine aux dangers des substances causant l'addiction ». 

Le projet a été financé par l'Office des Nations unies pour la lutte contre la drogue et 

le crime (ONUDC). L'objectif principal de ce programme, dont l'application première 

a eu lieu à l'Université de Balamand, est de sensibiliser les étudiants aux dangers 

sanitaires que suscite la consommation des substances addictives. 

Une première évaluation a été réalisée afin de tester le niveau de connaissances des 

étudiants quant aux risques que présentent les différentes substances addictives, le but 

de cette démarche étant de mieux les informer sur les effets de l'intoxication et du 

sevrage, ainsi que sur les conséquences sanitaires désastreuses de la consommation 

chronique de drogues. 

Au terme de cette étape, 16 étudiants en médecine ont été sélectionnés et formés aux 

compétences nécessaires, afin d'assurer un service de médiation de l'information et de 

sensibilisation aux dangers et risques de la consommation de substances addictives 

auprès de leurs pairs et futurs patients. Ces étudiants ont assuré à leur tour des ateliers 

de travail et de formation auprès de 240 étudiants en médecine. 

Ils ont également animé des conférences et des ateliers de travail portant 

essentiellement sur les caractéristiques, effets et méfaits de la nicotine, de l'alcool, du 

cannabis, de la cocaïne, des amphétamines, des opiacés, des psychédéliques, des 

hallucinogènes, des sédatifs et des hypnotiques, ainsi que sur les symptômes 

d'intoxication et de sevrage, les troubles médicaux associés à la dépendance et le 

statut juridique de ces substances au Liban. 

 

http://www.lorientlejour.com/article/998849/idraac-sensibilise-les-

etudiants-en-medecine-aux-dangers-des-substances-addictives.html 
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