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ابعده عن األطفال، خاصًة النوع القابل لألكل

 قم بتأخري أول مرة لك لتعاطي القّنب الهندي
(الحشيش) ألطول فرتة ممكنة

تجنب قيادة السيارة لعدة ساعات بعد االستخدام

 يفضل استخدام الحشيش يف السجائر اإللكرتونية وعرب
األكل بدالً من تدخينه

تقليل الرضر

التقيؤ الشديد / لفرتات طو�لة

فقدان الدافع

آثار غري شائعة ولكنها خطرية (أقل من ٪1)
ضعف الذاكرة، واالرتباك

عدم وضوح الرؤية / هلوسة بصر�ة

فقدان االتصال مع الواقع / الذات

 مشكالت يف تعاطي القّنب الهندي
 (الحشيش) (عىل سبيل املثال، صعوبة

 الحد من استخدامه، االستخدام
املستمر، عىل الرغم من الضرر)

آثار شائعة (من 1٪ إىل ٪10)
السعادة / عدم الراحة الشديدة

التهدئة (التخدير) / االسرتخاء

الصعوبة يف التحدث

الخدر

األفكار غري مرتابطة

ارتعاش العضالت

 التغيريات يف معدل ضربات القلب /
ضغط الدم

آثار شائعة للغاية (من 10٪ إىل ٪30)

آثار جانبية طويلة األجل غري معروفة إىل حد كبري

!!

اآلثار الجانبية للقّنب الهندي (الحشيش) أكرث شيوعاً من معظم األدو�ة الطبية ما الذي ينبغي االنتباه له

ال يجعل األشخاص يشعرون بالنشوة

له العديد من االستخدامات الطبية املحتملة

(CBD) الكانابيديول
يجعل بعض األشخاص يشعرون بالنشوة

يحفز الشهية

 اآلثار الجانبية املتعلقة باإلدراك (عىل سبيل
 املثال، االرتباك، والنعاس) شائعة أكرث من

(CBD) الكانابيديول 

(THC) تترتاهيدروكانابينول

      * يحتوي القّنب الهندي (الحشيش) عىل املئات من املكونات
   األخرى التي لها تأثريات غري معروفة

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

 وجود تار�خ باإلصابة بالذهان لدى الشخص أو أحد
 أفراد األسرة

قبل عدة ساعات من قيادة السيارات

عند وجود حساسية ضد القّنب الهندي (الحشيش)

عندما يكون العمر أقل من 25 عاًما

مىت يلزم تجنبه
 باالستنشاق، و�بدأ يف التأثري خالل 10 دقائق وتستمر التأثريات من

ساعتني إىل 4 ساعات (ولكن قد تصل التأثريات إىل 24 ساعة)

 باألكل، و�بدأ يف العمل يف خالل حوايل ساعة واحدة، وتستمر
لتأثريات من 4 إىل 6 ساعات (ولكن قد تصل التأثري إىل 24 ساعة)

 عىل األرجح استخدام الحشيش يف السجائر اإللكرتونية وعرب األكل
أكرث أمًنا من تدخينه

كيف يتم استخدامه

لالستخدام الرتفيهي أو الطبي. يعرف أيضاً باسم املار�جوانا، والعشب املخدر، والربعم املخدر، وسجائر األعشاب.
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