
 .بھذه النشرة یرجى التحدث مع الصیدلي حال وجود أي تساؤالت تتعلق
 

 
 
 
 

 المعتمد:  الماریغوانااستخدام 
Approved Marijuana Use:  

 
 في الحاالت التالیة: الماریغواناالصحة الكندیة، في الوقت الحالي، استخدام  وزارةلقد اعتمدت  

 الغثیان والقيء بسبب عالج السرطان  •
 )MSتخفیف األلم/ األلم العصبي وتشنجات العضالت بسبب مرض التصلب العصبي المتعدد ( •
  األلم الشدید بسبب حاالت السرطان المتقدم •

 
 االستخدام في الحاالت األخرى یُعد خارج التصنیف وال تدعمھ األدلة.

 
 المنتجات الدوائیة المتوفرة تجاریًا: 

Available Commercial Drug Products: 
 

 كبسولة فمویة -)®نابیلون (سیزامیت •
 بخاخ وجني (لالستخدام في الوجنة داخل الفم) –) ®/ نابیدیولیكس (ساتیفكسنابینكستیترا •

 
بالنسبة إلى المنتجات غیر المرخصة، قد یؤدي االفتقار إلى الرقابة على الجودة إلى زیادة خطر التلوث بسبب اآلفات أو البكتیریا/ 

 الفطریات.
 

 خالت الدوائیة: االتد
Drug Interaction: 

 
مع األدویة المضادة للرفض، تاكرولیموس أو سیكلوسبورین، ولذلك قد یطلب منك إجراء فحوصات الدم بصورة  الماریغواناقد تتفاعل 

ر تتسبب المستویات العالیة جًدا في ظھوأكثر تكراًرا لضمان أن مستویات العقار (كمیة الدواء في دمك) لدیك ضمن النطاق المطلوب. فقد 
 آثار جانبیة وقد تزید المستویات المنخفضة جًدا من فرص الرفض.

 
 : الماریغواناخطر تدخین / استنشاق 

Risk of Smoking/ Inhalation Marijuana: 
 
بعدوى الرشاشیة، وھي نوع من العدوى الرئویة الخطیرة التي تسببھا  الماریغواناقد یصاب متلقو األعضاء المزروعة الذین یدخنون  

وي قد یتسبب في اإلصابة بااللتھاب الرئ الماریغواناالفطریات.  وقد یؤدي ذلك إلى تدھور الحالة الصحیة والوفاة. كما أن استنشاق زیت 
 أو استنشاقھا. الماریغواناالشحمي (عدوى رئویة خطیرة قد تكون ممیتة). ال یوصى بتدخین 

 
 الصالحة لألكل (مثل البسكویت):  الماریغواناخطر 

  Risk of Edible Marijuana (e.g. cookies): 
 
) في كل منتج. وفحوصات الدم المنتظمة مھمة الماریغواناقد تختلف كمیة رباعي ھیدرو كانابینول / كانابینُول (المكونات النشطة في  

الصالحة لألكل أقل ضرًرا من تدخین  الماریغوانالضمان أن تظل مستویات العقار ضمن النطاق المطلوب. ومع ذلك، وبوجھ عام، تعتبر 
 ، حیث تقل فرصة اإلصابة بالعدوى الرئویة الرشاشیة.الماریغوانا

 
 اآلثار الجانبیة: 
Side Effects: 

 
 اآلثار قصیرة المدى: غثیان، ارتباك، دوخة، دوار (إحساس بالدوران)  •
 قلق، اكتئاب، صعوبة التذكر والتفكیر واالستدالل اآلثار طویلة المدى المحتملة: •

 :Marijuana الماریغوانا
 ما یجب أن تعرفھ 

What You Need to Know 


