ادمان الترامادول
وكالة الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
مشكلة الترامادول
اصبحت مشكلة الترامادول مشكلة
كبيرة وخطيرة فى االونه االخيره
فى العالم العربى عموما وفى
مصر خصوصا وقد يرجع ذلك الى
رخص ثمنه مقارنة بانواع كثيرة
اخرى من المخدرات وايضا لسهولة
استخدامه وتخزينه وشراءه ايضا
ظهر الترامادول فى مصر منتصف
التسعينيات  ،لكنه أثار الجدل فى
السنوات األخيرة بعد إساءة
استخدامه ،ويتم صنع المادة الخام
للعقار معمليا وكيميائيا طوال
السنوات الماضية كانت الشركات
المصرية مسيطرة على عملية
اإلنتاج ،كما كان المنفذ الوحيد
للتوزيع على الصيدليات عبر
الشركة المصرية لتجارة األدوية
بمعرفة وزارة الصحة لكن التهريب
من الصين تحديدا فتح مجاال لنزول
أقراص ذات تركيز عال  200ملجم
حتى تساعد على االدمان ،فى
حين لم تكن تلك التركيزات متوافرة
بهذا الشكل من قبل ،أما الشكل
األسوأ فهو العبوات المعبأة فى
مصانع غير مرخصة وكلها غير
مطابقة للمواصفات ،ووجود أقراص
ذات تركيز عال بكثافة يزيد من
األزمة ،إذ إن نصائح األطباء هى أال
يتجاوز االستخدام الـ  400ملجم فى
اليوم ،وهذا فى حاالت السرطانات
واآلالم الشديدة فى العظام.

ماذا تعرف عن عقار الترامادول ؟
عقار ) (Tramadolكأسم تجاري التامول كأسم شائع اوالترامادول
يخخفف ويسكن بدرجة كبيرة االمراض المتوسطة الى الخطيرة واشهرها
السرطان  ,تم انتاجه بهدف التخفيف على المرضى وتحت اشراف طبى
كما يصرفه االطباء لفترة قصيرة لعلمهم انه يسبب التعود ومن ثم يؤدى
الى االدمان

األعراض التي تظهر على مدمن الترامادول
-1االعراض العامة
–انخفاض مستوى التحصيل الدراسي أو العملي.
– التقلبات المزاجية القوية.
– زيادة احتياج المدمن للنقود.
– اضطرابات النوم.
– خلل الحياة االجتماعية.
عالج اإلدمان يبدأ بقوة اإلرادة
تتراوح فترة اعراض االنسحاب مثلها
مثل المخدرات المثبطه كاالفيونات مابين 5
الى  7أيام وفى بعض االحيان تستمر الى
 10ايام لكن تقل حدتها تدريجيا الصداع
الشديد وعدم النوم وآالم شديدة بالظهر
رعشة ولعثمة باللسان رعشة باألطراف
مع فقدان الشهية وعدم الرغبة فى تناول
الطعام والبعض قد تنتابه نوبات صرعية
كبرى وبعضهم قد ينتابهم هالوس بصرية
وسمعية مع عدم القدرة على التركيز
واالنتباه ومن اكثر الصعوبات التى قد
تتواجد فى اعراض انسحاب الترامادول
هى التشنجات ولذلك ننصح بالقيام بهذه
العمليه تحت اشراف طبى متخصص

- 2أعراض خاصة بالترامادول:
– فقدان التناسق العصبي الحركي للجسم.
– السلوك العنيف.
–تسارع نبضات القلب.
–اضطرابات األمعاء وخاصة اإلمساك.
– وجود رعشة ال إرادية في بعض أجزاء الجسم.
– اضطرابات النوم وخاصة األرق.

–الشعور باإلرهاق والخمول.

