
  

االحتفال في المناسبات، وتشجیع فریقك الریاضي المفضل، واالستمتاع باللقاءات بعد العمل من الطرق الشائعة لالسترخاء أو لتكوین 
الكحولیات عالي الكثافة. وقد یؤدي ذلك  الصداقات. ویجد البعض أن ھذه المناسبات قد تشمل تناول الكحولیات؛ وحتى اإلسراف أو تناول 

 إلى نتائج ممیتة. 

 

كما قد یؤدي تناول الكحولیات بإفراط  
وبسرعة كبیرة إلى اعتالالت كبیرة في  

تنسیق الحركة، واتخاذ القرارات، والتحكم 
في االندفاعات، وغیرھا من الوظائف، مّما  
یزید من خطر التعّرض لألذى. وقد تؤدي  

واصلة تناولھا على الرغم من ظھور م
عالمات االعتالالت الكبرى إلى التسمم 

 الكحولي.

 ما ھو التسمم الكحولي؟

یحدث التسمم الكحولي عندما یكون مستوى 
الكحول في مجرى الدم مرتفعاً جداً لدرجة  
أن أجزاء المخ التي تتحكم في وظائف دعم 

الحیاة األساسیة، كالتنفس، ونبض القلب،  
، تبدأ في التوقف عن والتحكم في الحرارة 

العمل. تشمل أعراض التسمم الكحولي 
االرتباك الذھني، والصعوبة في الحفاظ  
على الوعي، والقيء، ونوبات الصرع،  

والمشكالت في التنفس، وبطء نبض القلب،  
وتنَّدي الجلد، وبَالدة االستجابات مثل غیاب 

رّد فعل التھّوع (الذي یمنع حدوث 
حرارة الجسم   االختناق) وانخفاض درجة

بشدة. قد یؤدي التسمم الكحولي إلى تلف  
 دائم في المخ أو إلى الموت. 

تناول  بین  ما  الفرق  تصنع  التي  العوامل  تختلف 
الكحولیات الذي یؤدي إلى االعتالل، وذلك الذي یھدد 
العمر،   فمنھا  وآخر؛  شخٍص  بین  ما  الشخص  حیاة 
والنوع  لھ)،  تحمُّ (قدرة  للكحول  والحساسیة 

تماعي، وسرعة الشرب، واألدویة التي تتناولھا، االج
 وكمیة الطعام. 

 فھم أخطار التسمم الكحولي

 ما ھو "الكأس العادي"؟ 
مل)   45أونصات سائلة ( 5

 من المشروبات الروحیة 
(جین، روم، تِكیال، فودكا، 

 ویسكي، إلخ)

أونصات سائلة من   5
أونصات   9إلى  8 مل) 150النبیذ (

 سائلة من كحول الملت 
كوب سعة  (ُمبیَّن في 

 أونصة سائلة)  12
 

أونصة سائلة   12
مل) من البیرة   355(

 العادیة 

7 ً ً 12 % كحول تقریبا  % كحول تقریبا

 
40 ً  % كحول تقریبا

 
 % كحول تقریبا5

مشروباً كحولیاً واحداً مكافئاً)، وتعریفھ في یمثّل كل واحد من المشروبات الُممثَّلة أعاله كأساً عادیاً واحداً (أو 
غراماً من الكحول الصافي.   14مل) أو  17,75أونصات سائلة ( 0,6الوالیات المتحدة أنھ أّي كأس یحتوي على 

تختلف نسبة الكحول المئویة، الُمعبَّر عنھا ھنا بحسب الحجم (كحول/حجم)، بین نوع مشروب وآخر. على الرغم 
 كؤوس العادیة مفیدة التّباع اإلرشادات الصحیة، فإنھا قد ال تعكس قیاسات الحصص المعتادة.من أن مقادیر ال

 َمن على األرجح یكون عرضةً للخطر؟ 
یكون أّي شخص یستھلك مقادیر كبیرة من الكحول بسرعة عالیة على األرجح عرضةً لخطر التسمم  

األفراد الذین یُسِرفون في شرب الكحول، وھو نموذج شرب یرفع  الكحولي. ویصّح ذلك بصورة خاصة لدى 
في المائة أو أكثر*،   0,08) إلى  Blood Alcohol Concentration, BACتركیز الكحول في الدم (

ویحدث عادةً بعد أن تستھلك المرأة أربعة كؤوس أو بعد أن یستھلك الرجل خمسة كؤوس في حوالي  
الكحولیات عالي الكثافة، وھو یعادل ضعفَي معدل اإلسراف في التناول للنساء  فضالً عن تناول  1الساعتین؛
   2والرجال.

قد یكون المراھقون والشباب الذین یشربون الكحول عرضةً بصورة خاصة لخطر اإلصابة بتسمم كحولي. 
ّین األبحاث أن المراھقین والشباب ما بین الثامنة عشرة والرابعة والعشرین من العمر غالباً ما یُسِرفون في   تُب

الشرب ویشربون بكثافة عالیة. قد یُربِك شرب كمیات كبیرة من الكحول قدرة الجسد على تجزئتھ وطرحھ 
من مجرى الدم؛ مّما یؤدي إلى ارتفاع تركیز الكحول في الدم بسرعة، ویؤدي إلى اعتالل المخ وغیره من 

وظائف الجسد بصورة كبیرة. 

 
*یوافق تركیز الكحول في الدم بنسبة 0,08 في المائة مقدار 0,08 غرامات في الدیسیلتر الواحد، أو 0,08 غرامات في  

كل 100 مللیلتر . 

 



  

 

 

 

مات أو األدویة المضادة للقلق من خطر تعّرضك لتسم مات مثل الُمنِوّ م كحولي. تشمل  قد یزید شرب الكحول أو تناول األفیونیات أو الُمھِدّئات الُمنِوّ
زولبیدیم وإیسزوبیكلون، والبنزودیازیبینات مثل دیازیبام وألبرازوالم. حتى أن شرب الكحول  األمثلة على ذلك األدویة التي تساعد على النوم مثل  

لم في أثناء تناول مضادات الھیستامین التي یمكن شراؤھا بدون وصفة طبیة قد یشّكل خطراً علیك. كما قد یشّكل شرب الكحول مع ُمسِكّنات األ
ونیات الممنوعة مثل الھیروین تولیفةً شدیدة الخطر. كما ھو الحال مع الكحول، تثبّط ھذه األدویة مناطق  األفیونیة مثل أوكسیكودون ومورفین، أو األفی

م حتى عند  المخ التي تتحّكم في الوظائف الحیویة كالتنفس. یكثّف تناول الكحول مع أدویة أخرى من مفعول كٍلّ منھا الفردي، مّما قد یؤدي إلى تسمّ 
 لكحول. تناول كمیات معتدلة من ا

 زیادة تركیز الكحول في الدم تعني زیادة األخطار 

الكحول؛ فضالً عن خطر  تؤدي زیادة تركیز الكحول في الدم إلى زیادة مفعول 
التعّرض لألذى. وقد تحّد حتى الزیادة القلیلة في تركیز الكحول في الدم من تنسیق 
الحركة، وتسبّب الغثیان، وتشّوش الحكم؛ مّما قد یزید من خطر تعّرض الشخص  
لألذى من جّراء السقوط أو حوادث السیر، والتصّرفات العنیفة، وممارسة الجنس  

غیر قصد. عندما یبلغ تركیز الكحول في الدم مستویات مرتفعة،   بدون وقایة أو عن 
قد یؤدي ذلك إلى فقدان الذاكرة (فقدان الذاكرة المؤقت)، وفقدان الوعي (اإلغماء)،  

 والموت.

قد یواصل تركیز الكحول في الدم ارتفاعھ حتى عندما یتوقف الشخص عن الشرب أو 
معاء الدخول إلى مجرى الدم واالنتقال یفقد وعیھ، إذ یواصل الكحول في المعدة واأل

 عبر أنحاء الجسد. 

من الخطورة االفتراض أن الشخص الفاقد الوعي سیتحّسن بمجّرد النوم لفترة طویلة. 
من أخطار التسمم الكحولي المحتملة اختناق الشخص بالقيء. إذ قد تعّطل مستویات 

جابات التلقائیة مثل رّد فعل  الكحول المرتفعة جداً إشارات المخ التي تتحكم في االست
التھّوع. في غیاب رّد فعل التھّوع، یكون الشخص الذي یشرب لدرجة فقدان الوعي 
عرضةً لخطر االختناق بالقيء والموت نتیجةً لنقص األكسجین (أي انعدام التنفس). 

حتى لو بقي الشخص على قید الحیاة، فمن المحتمل أن یؤدي التسمم الكحولي إلى  
 في المخ.  ضرر دائم

 كشف عالمات الخطر والتصّرف بسرعة 

اكشف عالمات الخطر، وإذا كنت تشّك بإصابة أحدھم بتسمم كحولي، فاتصل برقم الطوارئ المحلیة لطلب المساعدة على الفور. ال تنتظر حتى 
ؤدي دور الطبیب؛ فحمام الماء البارد،  تظھر على الشخص األعراض كلھا، وأنتبھ إلى أن ھذا الشخص الذي فقد الوعي معّرض لخطر الموت. ال ت

 والقھوة الساخنة، والمشي ال تعكس تأثیرات التسمم الكحولي، وقد یؤدي ذلك إلى تدھور الوضع.

 االرتباك الذھني، الذھول» 
الصعوبة في الحفاظ على الوعي، أو العجز عن » 

 االستیقاظ
 القيء» 
 نوبات الصرع» 
 بطء التنفس (أقل من ثمانیة أنفاس في الدقیقة)» 
التنفس غیر المنتظم (مرور عشر ثواٍن أو أكثر » 

 بین كل نفس)
 بطء نبض القلب» 
 تنَّدي الجلد» 
بَالدة االستجابات، مثل غیاب رّد فعل التھّوع » 

 (الذي یمنع حدوث االختناق)
فرط تدني حرارة الجسد أو زرقة لون البشرة أو » 

 الشحوب
 



 
 

 في انتظار وصول المساعدة الطبیة:
استعّد لتقدیم المعلومات لعمال اإلنقاذ، بما في » 

ومقداره؛  ذلك نوع الكحول التي شربھ الشخص 
واألدویة األخرى التي تناولھا إذا كانت 

معروفة؛ وأّي معلومات صحیة تعرفھا عن  
الشخص، كاألدویة التي یتناولھا حالیاً،  

والحساسیة لألدویة، وأّي حاالت صحیة یعاني 
 منھا.

ال تترك الشخص المصاب بالتسمم بمفرده، إذ  » 
إنھ معّرض لخطر اإلصابة باألذى من جّراء  

أو االختناق. أبِق الشخص على السقوط 
األرض في وضعیة الجلوس أو برفع رأسھ  

 قلیالً، وال تُجلسھ على كرسي. 
ساعد الشخص إذا كان یتقیّأ. اجعلھ یمیل إلى  » 

األمام لمنع االختناق. إذا كان الشخص فاقداً  
الوعي أو مستلقیاً، فَضعھ على جانبھ بحیث  

تكون إحدى أذنیھ باتجاه األرض لمنع 
 ختناق.اال

ابق متیقظاً حفاظاً على أمن أصدقائك وعائلتك. 
وال تنَس أن بإمكانك تجنّب خطر التسمم الكحولي  

  لألعوامالتوجیھات الغذائیة لألمیركیین باتّباع إّما 
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متناع عن الشرب  إذا اخترت الشرب، أو باال

 تماماً.
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المعھد الوطني لمعاقرة الكحول وإدمانھ   

https://www.niaaa.nih.gov  •301.443.3860 
 2021 حزیران/یونیوجرى تحدیثھ في   

 یُرجى االنتباه إلى أن نطاقات تركیز الكحول في الدم الواردة في ھذا الرسم البیاني لیست قیاسیة، وقد تختلف من شخٍص إلى آخر. 
 
 

 االعتالل الخفیف
اعتالالت النطق، والذاكرة، واالنتباه، •

 والتنسیق، والتوازن الخفیفة
 كاالسترخاءاإلحساس بتأثیرات مفیدة •
 قد یبدأ الشعور بالنعاس•

   
 
0,0–0,05% 

0,06–0,15% 

 االعتالل الشدید
اعتالل النطق، والذاكرة، والتنسیق، واالنتباه، •

 ووقت ردّ الفعل، والتوازن بصورة كبیرة
اعتالل المھارات المرتبطة بالقیادة كلھا •

 بصورة خِطرة
القرارات اعتالل الحكم والقدرة على اتخاذ •

 بصورة خِطرة
 )المؤقتفقدان الذاكرة (فقدان الذاكرة •
القيء، وغیره من عالمات التسمم •

 الكحولي الشائعة
 فقدان الوعي•

 االعتالل المتزاید 0,30%–0,16
إن تزاید اإلحساس بتأثیرات الكحول •

المفیدة كاالسترخاء یُفسح المجال 
 لزیادة التسمم

العدائي لدى زیادة خطر السلوك •
 البعض

زیادة اعتالالت النطق، والذاكرة، •
 واالنتباه، والتنسیق، والتوازن

اعتالالت كبیرة في مھارات •
 القیادة كلھا

زیادة خطر إلحاق األذى بالنفس •
 وباآلخرین

 اعتالالت الذاكرة المعتدلة•

0,31–0,45% 

 تھّدد بالموت
 فقدان الوعي•
یھدّد خطر التسمم الكحولي الذي •

 بالموت
خطر موت كبیر لدى معظم شاربي •

الكحول نتیجةً لتثبیط وظائف الحیاة 
 األساسیة

 

 زیادة تركیز الكحول في الدم تعني زیادة االعتالل
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