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غاز الضحك. شاهد رشيط الفيديو

اتصل خبط املعلومات اخلاص بغاز الضحك
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يستعمل بعض الفتيان والشباب أكسيد النيرتوز
املعروف بغاز الضحك

جتدون يف هذا املنشور اإلعاليم معلومات حول
هذا الغاز الذي يعترب خطريا عىل هؤالء الفتيان

والشباب. ميكنمك تقدمي املساعدة عن طريق
احلرص عىل أال يستعمل طفلمك هذا املخدر

نقدم لمك من أجل ذلك بعض النصاحئ.

أكسيد النيرتوز أو ما يعرف بغاز الضحك: معلومات للوالدين وأفراد العائلة اآلخرين

ما هو أكسيد النيرتوز أو غاز الضحك؟
أكسيد النيرتوز هو خمدر يوجد يف خراطيش) رصاصات (أو يف حاوية) انظر الصورة.

يفرغ الفتيان حمتوى اخلراطيش أو احلاوية يف بالون مث ميتصون الغاز ليصل إىل أجسادمه.
من الهسل عىل الفتيان رشاء هذا الغاز.

بعد االستعامل يرتك الفتيان والشباب اخلراطيش والبالونات مرمية يف األزقة.

ملاذا يستخدم الفتيان والشباب غاز الضحك؟
يستعمل الشباب غاز الضحك ألنه جيعلهم يشعرون بالسكر بعض الوقت. مكا قد
جيعلهم أيضا يضحكون بكرثة. ينهتي مفعول املخدر بعد مرور بضع دقائق. لذلك
ميتص بعض الشباب أحيانا عددا من البالونات متتالية ليك يطول مفعول الغاز.

يعتقد الفتيان أن هذا الغاز ليس خطريا. إال أن ذلك غري حصيح
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التأثريات اإلضافية

ميكن أن يكون الستخدام أكسيد النيرتوز تإثريات إضافية جد مزجعة.

 الشعور بالدوار
واالرتباك

 أمل يف
الراس

اإلمغاءرسعة الغضب

  ميكن أن تكون التأثريات اإلضافية اآلتية ألكسيد النيرتوز خطرية. عادة مع كرثة 
االستعامل املتكرر لغاز الضحك

 ارختاء يف الذراعني
والساقني

الغثيان

 التسبب يف
حوادث السري

 فقدان الشعور يف
اليدين والقدمني

 وخز يف اليدين
والقدمني

شلل

 رؤية أشياء غري
موجودة

نصاحئ للوالدين وألفراد العائلة اآلخرين

تلكم حول غاز الضحك
  ميكن لك أن تسأل ولدك عن استعامل غاز الضحك. هذا أمر عادي. حاول أن ختتار حلظة مناسبة. 

  عندما ترى بالونات أو رصاصات يف األزقة مثال. أو عندما يمت التطرق إىل هذا املوضوع يف نرشات
  األخبار أو عن طريق املدرسة. إذ غالبا ما يكون الوالدين عىل غري عمل باستعامل أوالدمه هلذا الغاز.

 ألنه ال ميكن هلم رؤية ذلك أو مالحظته بشلك جيد. لذلك فإنه من املهم الكالم حول هذا املوضوع.
ميكن طرح أسئلة مثل

• هل تعرف مايه رصاصات غاز الضحك؟ 
• هل تعرف أحدا معك يف القسم يستعمل هذا الغاز؟

• هل سبق لك وأن استعملت مرة غاز الضحك؟
• ماذا تعرف عن غاز الضحك؟

• هل ترى أن استعامل هذا الغاز خطري؟ ملاذا نعم؟ وملاذا ال؟

عمل ولدك وجشعه عىل الرفض
  حاول أن تأكد يف كالمك مع ولدك عىل أنه ميكن له أن يرفض عندما يعرض هيلع استعامل غاز 

  الضحك. هبذه الطريقة يتعمل أن يقول ال الستعامل غاز الضحك. مكا يتعمل يف نفس الوقت أن يقول
 ال للتدخني والكحول واألنواع األخرى من املخدرات

وحض له خطورة غاز الضحك
حاول أن تفهمه أن استعامل غاز الضحك خطري وأنك تريد له ان حيافظ عىل حصته 

ال أريد لك أن تستعمل غاز الضحك
  قل له باحلرف”:أنا ال أريد لك أن تستعمل غاز الضحك.”وقد تكون معتقدا أن ولدك ال ينصت إليك. 
  لكننا نعمل أن هذا يساعد عىل جتنب االستعامل. من الصعب اجياد اللحظة املناسبة. حاول لذلك أن

 ختتار حلظة يكون فهيا اجلو مناسبا وصافيا بينمكا دون
جشار: مثال؛

	 • عندما يطرح ولدك أسئلة حول غاز الضحك
• عندما تعرف أن أصدقاء ولدك يستعملون غاز الضحك

• عند استعامل غاز الضحك من قبل فتيان وشباب احلي
• عندما يمت الكالم حول هذا املوضوع باملدرسة أو عند مالحظتك لإلستعامل•

• إن كنت تعتقد أن ولدك يستعمل غاز الضحك أو يريد استعامله. 

اتصل بطبيب االرسة عندما يتعلق األمر بآالم خطرية
 اتصل بطبيب األرسة يف حالة إصابة وتعرض ولدك لتمنيل أو لفقدان اإلحساس يف اليدين
 والقدمني. فقد يعين هذا أن األمر خطري. اخرب طبيب األرسة بان ولدك قد يكون يستعمل غاز

الضحك. ميكن بالتايل لطبيب األرسة ان يقدم املساعدة الرضورية
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