
 

 19-الكحول وكوفيد
 ما يجب عليك معرفته

ً
 
ًكوفيدًسعيا ًجائحة 19ًً-ملواجهة ًاتخاذًاملستجد)مرضًفيروسًكورونا ًالعالم ًفي ًالُبلدان ًيتعينًعلى ،)

وفيًمثلًتلكًالظروفًالبالغةًالدقة،ًمنًاملهمًأنًتتوفرًًًانتشارًالفيروس.وقفًًإجراءاتًحاسمةًمنًأجلًً
 األخطارًواملخاطرًالصحيةًاألخرىًحتىًيتسنىًلهمًالحفاظًعلىًسالمتهمًوصحتهم.للجميعًمعلوماتًعنً

-وتعرضًصحيفةًالوقائعًالتاليةًمعلوماتًمهمةًيجبًمعرفتهاًبشأنًاستهالكًالكحولًوعالقتهًبكوفيد
جًلهاًعبرًوساً.19 ئلًكماًتتناولًصحيفةًالوقائع،ًمنًبينًجملةًأمورًأخرى،ًاملعلوماتًاملغلوطةًالتيًُيروَّ

 .19-التواصلًاالجتماعيًوقنواتًاالتصالًاألخرىًبشأنًالكحولًوكوفيد

 والنقطة األبرز التي يجب تذكرها هي أن:

 أو ُيجنبك اإلصابة بعدواه. 19-استهالك الكحول لن يحميك بأي حال من األحوال من كوفيد

 حقائق عامة حول الكحول وجسم اإلنسان

ًاملشروباتًالكحوليةًاملسؤولةًعنًأغلبًاألضرارًًالكحولًاإليثيلي ًفي ًاملوجودة ًهوًاملادة ًاإليثانول( )أو
الناجمةًعنًاستهالكًتلكًاملشروبات،ًبغضًالنظرًعماًإذاًكانتًمستهلكةًفيًصورةًنبيذ،ًأوًجعةً)بيرة(،ً

 أوًمشروباتًروحية،ًأوًفيًأيًشكلًآخر.

ً ًأخرىًقدًتشبه ًسامة ًفإنًمواد ًيدعوًلألسف، ًاملشروباتًومما ضافًإلى
ُ
ًاإليثانولًيمكنًأنًت رائحتها

املغشوشةًالتيًيتمًإنتاجهاًبصورةًغيرًرسميةًأوًقانونية؛ًأوًقدًتكونًموجودةًفيًاملنتجاتًالكحوليةًغيرً
راتًاأليدي. ِّ

ةًلالستهالكًاآلدمي،ًمثلًُمطه   املعدَّ

ًوإنًأضيفت ًقاتلةًحتى ًمثلًامليثانول، ًأوًقدًتؤديًإلىًًويمكنًأنًتكونًاملوادًاملضافة، بكمياتًقليلة،
لى،ًإلىًغيرًذلكًمنًاملشكالت.

ُ
 اإلصابةًبالعمىًأوًأمراضًالك

ووفقاًلتقاريرًإعالميةًومصادرًمتواترة،ًفقدًحدثتًبالفعلًفيًبعضًالبلدانًحاالتًوفاةًمرتبطةًبابتالعً
ًإلىًاعتقادًخاطئًب19-مثلًتلكًاملنتجاتًالكحوليةًأثناءًفاشيةًكوفيد

 
أنهاًستوفرًالحمايةًمنً،ًاستنادا

 الفيروسًبصورةًأوًبأخرى.

 وفيما يلي حقائق عامة يلزم معرفتها بشأن استهالك الكحول وعالقة ذلك بالصحة:

 الكحولًلهًتأثيراتًقصيرةًاألمدًوطويلةًاألمدًعلىً •
 
وتشيرًً.كل عضو من أعضاء جسمك تقريبا

ناتًبصورةًعامةًإلىًأنهً رًصحتكًيزدادًفيًً-لالستهالكً ال يوجد »حد آمن«البي  بلًإنًخطرًتضرُّ
 واقعًاألمرًمعًكلًجرعةًتتناولهاًمنًالكحول.

لًمنًقدرتهًعلىًُيضِعف جهاز املناعة وتعاطيًالكحول،ًواإلفراطًفيًتعاطيهًبشكلًخاص،ً • ِّ
 
وُيقل

 مواجهةًاألمراضًاملعدية.
،ًحتىًوإنًكانًبكمياتًضئيلةًيسبب أنواعا معينة من السرطانمًأنًتناولًالكحولًومنًاملعلًو •

 للغاية.
اتك، وسلوكك.كماًأنًالكحولً • اتخاذ قرار  يغير أفكارك، وتقديرك لألمور، و
ًعلى •

 
 طوالًفترةًالحملً. الجنين ويمثلًالكحول،ًحتىًوإنًكانًبكمياتًضئيلةًللغاية،ًخطرا



 

،ًمثلًعنفًالعشير،ًوالعنفًالجنس ي،ًوالعنفًًارتكاب العنف بين األفرادويزيدًالكحولًمنًخطرًً •
بينًالشباب،ًوإساءةًمعاملةًكبارًالسن،ًوالعنفًضدًاألطفال،ًكماًأنهًيزيدًمنًوتيرةًذلكًالخطرً

 ووخامته.
اءً • ور، والغرق، اإلصابات الناجمة عن حوادث املر ويزيدًالكحولًمنًخطرًالوفاةًأوًاإلصابةًجر 

 والسقوط.
لً  يزيد من خطر اإلصابة بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادةواإلفراطًفيًتعاطيًالكحولًً • ِّ

 
مث

ُ
التيًت

 .19-إحدىًاملضاعفاتًاألكثرًوخامةًلإلصابةًبمرضًكوفيد

 19-فات عامة عن الكحول ومرض كوفيدخرا 

بًمرضًكوفيداستهالكًالكحولًيقض يًعلىًالفيروسًالذيًفة: لخرا ا ِّ
 .19-ُيسب 

استهالكًالكحولًلنًيقض يًعلىًالفيروس،ًومنًاملحَتَملًأنًيزيدًاستهالكهًمنًاملخاطرًالصحيةًًًالحقيقة:
ر60ًويعملًالكحولً)بتركيزًً.ًًإذاًأصيبًالشخصًبالفيروسًفيماًبعد ِّ

%ًعلىًاألقلًمنًحيثًالحجم(ًكُمطه 
 الجسمًعندًتناوله.للجلد،ًلكنًليسًلهًأيًأثرًمماثلًداخلًأجهزةً

ق.ً:فةلخرا ا
َ
 شربًالكحولًالقويًيقتلًالفيروسًفيًالهواءًاملسَتنش

رًفمكًوحلقك،ًولنًيعطيكًًالحقيقة: ِّ
ق؛ًولنًُيطه 

َ
استهالكًالكحولًلنًيقتلًالفيروسًفيًالهواءًاملسَتنش

 .19-أيًنوٍعًمنًالحمايةًضدًمرضًكوفيد

ًواملشروباتًالرًوً:فةلخرا ا ًوالخمر ً)البيرة زًالكحول ِّ
ًوُيحف  ًاملناعة ز ِّ

ًُيحف  ًالعشبي( ًوالكحول رة
َّ
ًاملقط حية

 مقاومةًالفيروس.

زًاملناعةًأوًمقاومةًالفيروس.ًالحقيقة: ِّ
ًعلىًجهازكًاملناعي،ًولنًُيحف 

 
 للكحولًتأثيرًضارًجدا

 19-كوفيدجائحة الكحول: النصائح والنواهي أثناء 

فًجهازكً • ضعِّ
ُ
ًحتىًالًت

 
بًالكحولًتماما ِّضًصحةًاآلخرينًللخطر.تجنَّ

عر 
ُ
 املناعيًوصحتك،ًوالًت

،ًوتتصرفًبسرعةًوتتخذًقراراتًبعقلًراجحًلصالحكًوصالحً •
 
ًحتىًتظلًمتيقظا

 
ًدوما

 
كنًيقظا

 اآلخرينًفيًأسرتكًومجتمعك.
بًالوصولًإلىً • لًالكميةًالتيًتتناولهاًإلىًالحدًاألدنىًوتجنَّ ِّ

 
إذاًكنتًتتناولًالكحولًفيًالعادة،ًفقل

 لُسكر.مرحلةًا
ًلدىً • ًتزداد ًإذ ًوالعكسًصحيح، ًترتبطًبالتدخين، ًاجتماعية ًإشارة ًيحمل ًألنه بًالكحول تجنَّ

األشخاصًالنزعةًإلىًالتدخين،ًأوًالتدخينًبشراهة،ًإذاًكانواًيتعاطونًالكحول،ًويرتبطًالتدخينً
ًملرضًكوفيد

 
يضرًًوتذكرًأيضاًأنًالتدخينًفيًاألماكنًاملغلقةً.19-بتطورًأشدًخطورةًوتعقيدا

 بباقيًأفرادًأسرتكًوينبغيًأنًتتجنبه.
كنًً-احرصًأالًيحصلًاألطفالًوالشبابًعلىًالكحول،ًوالًتدعهمًيرونكًوأنتًتتناولًالكحولً •

 قدوةًلهم.
،ًمثلًانتهاكات19ً-ناقشًمعًاألطفالًوالشبابًاملشكالتًاملرتبطةًبشربًالكحولًومرضًكوفيد •

مًالجائحة.ًالحجرًالصحيًوالتباعدًالبدني،ًالتيًيمكنًأن  تفاقِّ
راقبًالوقتًالذيًُيمضيهًأطفالكًأمامًالشاشاتً)بماًفيًذلكًالتلفزيون(،ًحيثًتغصًالقنواتً •

اإلعالميةًباإلعالنًعنًالكحولًوالترويجًله؛ًكماًأنهاًتنشرًمعلوماتًخاطئةًضارةًقدًتشجعًعلىً
 البدءًاملبكرًفيًتناولهًوزيادةًاستهالكه.



ًباألدوية •
 
باعًدونًوصفةًطبية،ًفمنًاملمكنًالًتخلطًالكحولًأبدا

ُ
،ًحتىًالعالجاتًالعشبيةًوالتيًت

ًوخطيرة.
 
 أنًيحدًذلكًمنًفعاليةًاألدوية،ًأوًربماًيزيدًمنًفعاليتهاًإلىًمستوىًتصبحًعندهًسامة

ًاملركزيً)مثلًمسكناتًاأللم،ً • ًالجهازًالعصبي ًيعملًعلى ًتناولتًأيًدواء الًتتناولًالكحولًإذا
مة، ِّ

ومضاداتًاالكتئاب(،ًفقدًيتعارضًالكحولًمعًوظائفًكبدكًويسببًفشلًًواألقراصًاملنو 
 الكبدًأوًمشكالتًخطيرةًأخرى.

 19-الكحول والتباعد البدني أثناء جائحة كوفيد

عنًاملرض ىًبمتٍرًواحٍدًعلىًًًمنًأجلًإبطاءًانتشارًالفيروس،ًتوص يًمنظمةًالصحةًالعامليةًبالتباعدًالبدني
 كأحدًإجراءاتًالحماية.ًاألقل

ًلتناولً ًالناس ع ًتجمُّ ًأماكن ًمن ًذلك ًوغير ًواملطاعم، ًالليلية، ًواملالهي ًوالكازينوهات، ًالحانات، وتزيد
 املشروباتًالكحوليةً)بماًفيًذلكًفيًاملنزل(ًمنًخطرًنقلًالفيروس.

،ًوهوًماًيتيحًفرصةًجيدةًللحدًمنًتناولكًللمشروباتًولذا،ًفإنًالتباعدًالبدنيًيحدًمنًتوافرًالكحوًل
 الكحوليةًويجعلكًتتمتعًبصحةًأفضل.

 الكحول والعزل املنزلي أو الحجر الصحي

علىًنطاقًحظرًالخروجً،ًاستحدثتًالُبلدانًبصورةًتدريجيةًإجراءاتًل19-سعياًللحدًمنًانتشارًكوفيد
بهًفيًإصابتهمًبالفيروسًأوًمخالطتهمًشخصاًمصاباًاملجتمعًوفتراتًمنًالحجرًالصحيًعلىًاألفرادًاملشت

 أنًعدداًغيرًمسبوقًمنًالناسًيالزمونًبيوتهمًاآلن.ذلكًويعنيًًبالفيروس.

ومنًاملهمًأنًتدركًأنًالكحولًيشكلًعدداًمنًاملخاطرًعلىًصحتكًوسالمتك،ًلذا،ًينبغيًتجنبهًخاللً
 فتراتًالعزلًاملنزليًأوًالحجرًالصحي.

قدمًعلىًشربًالكحول.عندًالعملًمنًاملن •
ُ
تذكرًًزل،ًالتزمًبالقواعدًاملعتادةًفيًمكانًالعملًوالًت

ولنًيتسنىًذلكًإذاًً-أنكًبعدًالحصولًعلىًاستراحةًالغداءًيجبًأنًتظلًفيًحالةًمالئمةًللعملً
 كنتًواقعاًتحتًتأثيرًالكحول.

ًمنًنظامكًالغذائي،ًوالًينبغيًأنًيكونًً •
 
ًضروريا

 
منًبينًاألولوياتًعلىًقائمةًالًُيمثلًالكحولًجزءا

تجنبًتكديسًالكحولًفيًاملنزل،ًفمنًالـُمحَتَملًأنًيزيدًذلكًمنًاستهالككًواستهالكًًمشترياتك.
 أفرادًأسرتكًاآلخرينًمنه.ً

ًالتيً • ًواملغذية ًالصحية ًاألطعمة ًشراء ًفي ًومواردك ًوأموالك، ًوقتك، ًتستثمر ًأن ًاألفضل ومن
ًُيرجىًًاستجابةًجهازكًاملناعي.ًستحافظًعلىًصحتكًفيًصورةًجيدةًوتعزًز وملزيدًمنًاألفكار،

ًمنظمةً ًعن ًالصادرة ًالذاتي ًالصحي ًالحجر ًأثناء ًوالتغذية ًالغذاء ًحول ًالنصائح ًعلى االطالع
 1الصحةًالعاملية.

 
 والتغذيةًخاللًالحجرًالصحيًالذاتيً)باإلنكليزية(نصائحًحولًالغذاءً 1

 كوبنهاغن:

-http://www.euro.who.int/en/health-topics/health)2020ًًمكتبًمنظمةًالصحةًالعامليةًاإلقليميًألوروبا؛ً
emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-

quarantine/_recache).)ً



فًمعًالتوتر،ًغيرًأنهًليسًاآلليةًاملناسبةً • قدًيراودكًاعتقادًبأنًالكحولًيساعدكًعلىًالتكيُّ
ً ًاألمر، ًحقيقة ًفي ًوالقلق،ًلذلك ًالهلع ًأعراضًاضطرابات ًمن ًيزيد ًالكحول ًاملعروفًأن فمن

 واالكتئاب،ًوغيرًذلكًمنًاالضطراباتًالنفسية،ًوكذلكًخطرًالعنفًاألسريًوالعنفًاملنزليً.

ًوبدالًمنًاستهالكًالكحولًلتمضيةًالوقتًفيًاملنزل،ًجر بًالقيامًبتمريناتًرياضيةًداخلًاملنزل. •
زًاملناعةًكماًأنهًيمثلًبصورةًعامةًوسيلةًعظيمةًالفائدةًلتمضيةًإذًيعززًالنشاطًالبدنيًجها

.
 
 2الوقتًأثناءًفترةًالحجرًالصحيًعلىًاملدىًالقصيرًواملدىًالطويلًأيضا

الًتعرضًشربًالكحولًعلىًأطفالكًأوًأيًشخصًآخرًمنًفئةًالشباب،ًواحرصًعلىًأالًتصلً •
كرًأمامهم. اءًاستهالكًإذًمنًاملمكنًأنًيتعرضًاأًلًًإلىًحالةًالسُّ طفالًملزيدًمنًاإليذاءًواإلهمالًجر 

ماًفيًاملساكنًاملكتظةًحيثًالًسبيلًإلىًاعتزالًالشخصًالذيًيتعاطىًالكحول.  الكحول،ًالًسي 

ولهذاًًويمكنًالحصولًبسهولةًعلىًالكحولًاملطهرًألغراضًتتعلقًباالستهالكًفيًالعزلًاملنزلي. •
رًالذينًيتعاطونًالكحولًالسبب،ًيجبًإبقاءًمثلًتلكًاملنتجاتًبعيدةًً عنًمتناولًاألطفالًوالُقصَّ

 وغيرهمًمنًاألشخاصًالذينًقدًيسيئواًاستعمالها.

وقدًيزدادًتعاطيًالكحولًأثناءًفترةًالعزلًالذاتي،ًكماًقدًيزيدًكلًمنًالعزلًوشربًالكحولًمنً •
كانتًتراودكًأفكارًوإذاًًخطرًاالنتحار،ًلذلك،ًيكتس يًالحدًمنًاستهالككًللكحولًأهميةًبالغة.

 انتحارية،ًفعليكًاالتصالًبالخطوطًالساخنةًاملحليةًأوًالوطنيةًاملخصصةًللصحة.

ويمارسًالرجالًمعظمًالعنفًًويرتبطًالكحولًبصورةًوثيقةًبالعنف،ًبماًفيًذلكًعنفًالعشير. •
اءًاستهالكًالكحول،ًفيًحينًيزدادً احتمالًتعاطيًضدًالنساء،ًوهوًاألمرًالذيًتتفاقمًحدتهًجر 

حُتجزتًفيًالعزلًًًالنساءًاللواتيًيعانينًمنًالعنفًللكحولًكآليةًللتأقلم.
ْ
إذاًكنتًضحيةًللعنفًوا

ويتضمنًًاملنزليًمعًمرتكبًالعنف،ًفستكونًفيًحاجةًإلىًخطةًلتأمينًنفسكًإذاًتصاعدًاملوقف.
مغادرةًاملنزلًعلىًذلكًوجودًجار،ًأوًصديق،ًأوًقريب،ًأوًمأوىًتتوجهًإليهًفيًحالًاحتجتًإلىً

ًالخطًًالفور. ًمن ًواطلبًالدعم ًالداعمين ًاألصدقاء ًأو ًاألسرة ًأفراد ًأحد ًمع ًالتواصل حاول
ًالعنف. ًمن ًللناجين ًاملخصصة ًالوطنية ًالخدمات ًأو ًالصحيًًالساخن ًالحجر ًقْيد ًكنت وإذا

ًللدعمًوتواصلًمعًشخ ًاتصلًبالخطًالساخنًاملحلي ًالفور، ًاملنزلًعلى صًوتحتاجًإلىًمغادرة
 توليهًثقتك.

ابات تعاطي الكحول وكوفيد  19-اضطر

وبالرغمًًًتتسمًاضطراباتًتعاطيًالكحولًباإلفراطًفيًتعاطيهًوفقدانًالسيطرةًعلىًاملدخولًمنًالكحول.
منًكونًتلكًاالضطراباتًواحدةًمنًبينًأكثرًاالضطراباتًالنفسيةًشيوعاًفيًالعالم،ًفهيًأيضاًمنًأكثرهاً

 وصما.

،ًوال19ً-ذينًيعانونًمنًاضطرابًتعاطيًالكحولًلخطرًمرتفعًلإلصابةًبكوفيدويتعرضًاألشخاصًال
ُيعزىًذلكًفحسبًلتأثيرًالكحولًعلىًصحتهم،ًبلًلزيادةًاحتمالًتعرضهمًللتشردًأوًالحبسًأكثرًمنً

 
 )باإلنكليزية(19ً-كيفًتحافظًعلىًنشاطكًالبدنيًخاللًالحجرًالصحيًالذاتيًلكوفيد 2

 كوبنهاغن:

 2020ًًمكتبًمنظمةًالصحةًالعامليةًاإلقليميًألوروبا:ً

(http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-2020/novel-coronavirus-19-ncov-
technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine).ً 

 



لذا،ًفمنًاملهمًفيًظلًالظروفًالحاليةًأنًيحصلًاألشخاصًاملحتاجونًإلىًاملساعدةًًغيرهمًمنًالسكان.
 يعانونهًمنًاضطرابًتعاطيًالكحولًعلىًكلًالدعمًالذيًيحتاجونًإليه.بسببًماً

إذاًكنتًأنتًأوًأحدًاملقربينًإليكًتعانونًمنًمشكالتًتتعلقًبتعاطيًالكحول،ًفُيرجىًمنكمًأخذًماًيليًفيً
 الُحسبان:

ًأوًحتىًالتقليلًمنهًبصورةًكبيرة،ًحيثً • يمثلًالوضعًالحاليًفرصةًفريدةًلإلقالعًعنًالشرب،
أصبحًفيًاإلمكانً)بلًومنًدواعيًالضرورة(ًتجنبًالكثيرًمنًاملؤثراتًاالجتماعيةًومواقفًضغطً

 األقران،ًمثلًالحفالت،ًوتجمعاتًاألصدقاء،ًواملطاعم،ًواألندية.

يمكنًأنًتكونًتدخالتًاضطراباتًتعاطيًالكحولًاملتاحةًعبرًاإلنترنتًبواسطةًعددًمنًاملهنيينً •
ةًأقلًوصما،ًإذًتمنحًقدراًأكبرًمنًالسريةًوالخصوصية،ًلذا،ًبادرًإلىًوجماعاتًاملساعدةًاملتبادل

 البحثًعنًنوعيةًاملساعدةًالتيًيمكنكًالحصولًعليهاًعنًطريقًاإلنترنت.

ًلزمً • ًمنًاملساعدةًإذا
 
ًللرفقةًوالدعمًالذاتيًمعًشخصًتوليهًثقتكًوالتمسًمزيدا دًنظاما أوجِّ

 ،ًوجماعاتًالدعمًعبرًاإلنترنت.األمر،ًمثلًالحصولًعلىًاملشورة،ًوالتدخالت

ًتواصلًبالهاتف،ًواكتبًرسائلًقصيرةًأوً • :
 
قًالتباعدًالبدني،ًلكنًالًتعزلًنفسكًاجتماعيا ِّ

طب 
ًجديدةًومبتكرةًللتواصلًمعًًاكتبًإلىًأصدقائك،ًوزمالئك،ًوجيرانك،ًوأقاربك.

 
استخدمًطرقا

 اآلخرينًدونًاالتصالًالبدنيًالفعلي.

بًاإليماءاتًواملح • زاتًعلىًتعاطيًالكحولًعبرًالتلفزيونًووسائلًاإلعالمًالتيًتعجًبالتسويقًتجنَّ ِّ
ف 

للكحولًوالترويجًله؛ًوانتبهًإلىًالروابطًاملتاحةًعبرًوسائلًالتواصلًاالجتماعيًالتيًترعاهاًدوائرً
 صناعةًالكحول.

السيطرةًقدرًاإلمكان،ًوركزًعلىًاألشياءًالتيًيمكنكًاملعتادًاليوميًنظامكًحاولًالحفاظًعلىً •
 منًخاللًممارسةًتمريناتًيوميةًمثال،ًأوًهوايات،ًأوًطرقًالسترخاءًالعقلً.ً-عليهاًواصمدً

ًاتخاذً • ًمن ًيتمكنوا ًالصحيينًحتى ًالعاملين ًمع ًناقشًاستهالككًللكحول ًأصبتًباملرض، وإذا
 أفضلًالقراراتًفيماًيتعلقًبحالتكًالصحيةًالعامة.

 املوثوق بها والتعرف على املعلومات الخاطئةكيف يمكن الحصول على املعلومات 

احصلًعلىًاملعلوماتًمنًمصادرًموثوقًبها،ًمثلًمنظمةًالصحةًالعاملية،ًوالسلطاتًالصحيةً •
ثةًبشأنًكوفيدًالوطنية،ًواملهنيينًالصحيين. ،ًبرجاءًاالطالع19ً-وللحصولًعلىًمعلوماتًمحدَّ

 3العاملية.علىًاملوقعًاإللكترونيًملنظمةًالصحةً

وانتبهًإلىًاملواقعًاإللكترونيةًوالنصوصًًًاحرصًدوماًعلىًالتحققًمنًاملعلوماتًالتيًتحصلًعليها. •
التيًتبثًنفسًالرسائلًوتستخدمًنفسًطريقةًالكتابةًواألسلوبًالعام،ًإذًقدًتكونًتلكًرسائلً

 تسويقيةًلنشرهاًعلىًنطاقًواسعًوإشاعةًاملعلوماتًاملضللة.

ماًفيماًيتعلقًبآثارًالكحولًعلىًالصحةًواملناعة.انتبهًلالدعاءاتً • وينبغيًًالزائفةًواملضللة،ًالًسي 
ً
 
ًتلكًاالدعاءاتًبتاتا ًأنًشربًًاستبعاد ناتًعلى ًبي  ًتتوافر ًال ًإذ ًللمعلوماتًالصحية، كمصدر

 
3Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 19) outbreak [online information portal]. -Coronavirus disease (COVID 

2020. (http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19).. 
 



ًعلىًمسارًاملرض19ً-الكحولًيوفرًأيًشكلًمنًأشكالًالحمايةًضدًكوفيد
 
ًإيجابيا

 
،ًأوًأنًلهًتأثيرا

 ديًوحصائله.املع

انتبهًإلىًماًُيشاعًمنًادعاءاتًعبرًاإلنترنتًمنًأنًالكحولًلهًفوائدًمهمةًستحتاجًإليهاًبالتأكيدً •
ًًأثناءًفترةًالعزلًفيًاملنزلًأوًالحجرًالصحي.

 
فالكحولًالًيجبًأنًيمثلًبأيًحالًمنًاألحوالًجزءا

 ضرورياًمنًنظامكًالغذائيًأوًأسلوبكًاملعيش يً.

مواقعًاإلنترنتًومنشوراتًمواقعًالتواصلًاالجتماعيًالتيًتبيعًاملشروباتًالكحوليةًانتبهًإلىًأنً •
 إلكترونياًوتوصلهاًإلىًاملنزلًقدًتؤديًإلىًزيادةًاستهالكًالكحولًواستهدافًاألطفالًبسهولة.

عكً • َرضًأوًادعاءًصحيًمزعومًُيقنِّ
َ
إذاًكنتًالًتشربًالكحولًفيًالعادة،ًفالًتدعًأيًسبٍبًصحيًُمفت

 لشروعًفيًتناولًالكحول.ًًبا

 وأخيرا، فإن النقطة الهامة التي يجب تذكرها:

ال ينبغي تحت أي ظرٍف من الظروف أن تستهلك أي نوٍع من املنتجات الكحولية على أنها وسيلة للوقاية 
 أو عالجه. 19-من اإلصابة بمرض كوفيد

ً

 

 

ً

 شكر وتقدير

،ًمديرًبرنامجًمكافحةًالكحولًواملخدراتًغيرًاملشروعة،ًوالصحةًفيًالسجون،ًًبورغيًس-اضطلعتًكاريناًفيريرا
بتنسيقًهذهًالوثيقةًتحتًقيادةًالدكتورًجواوًبريدا،ًرئيسًاملكتبًاألوروبيًملنظمةًالصحةًالعامليةًللوقايةًمنًً

ارئًالصحية،ًواملكتبًاإلقليميًًاألمراضًغيرًالساريةًومكافحتها،ًوبالتشاورًمعًفريقًإدارةًاألحداثًببرنامجًاملنظمةًللطًو
 ألوروبا،ًواملقرًالرئيس يًملنظمةًالصحةًالعامليةًفيًجنيف،ًبسويسراً.

وأعدتًهذهًالوثيقةًمارياًنيوفيلد،ًخبيرًاستشاري،ًاملكتبًاألوروبيًملنظمةًالصحةًالعامليةًللوقايةًمنًاألمراضًغيرًً
برنامجًمكافحةًالكحولًواملخدراتًغيرًاملشروعة،ًوالصحةًًبورغيس،ًمديرً-الساريةًومكافحتها،ًوراجعتهاًكاريناًفيريرا

 فيًالسجون،ًوماريستيالًمونتيرو،ًكبيرًمستشارينًمكافحةًالكحولًبمنظمةًالصحةًللبلدانًاألمريكية.

كماًحظيتًالوثيقةًبمساهماتًإضافيةًمنًإيليناًيوراسوفا،ًمسؤولًتقني،ًبمكتبًمنظمةًالصحةًالعامليةًفيًاالتحادًً
ورغنًريم،ًكبيرًعلماء،ًمركزًاإلدمانًوالصحةًالنفسية،ًتورونتو،ًكندا؛ًوخالدًسعيد،ًمستشارًإقليمي،ًًالروس ي؛ًوي

املكتبًاإلقليميًملنظمةًالصحةًالعامليةًلشرقًاملتوسط؛ًوإيزابيلًيورديًأجيري،ًمديرًبرنامج،ًالشؤونًالجنسانيةًً
يرًبرنامجًالوقايةًمنًالعنفًواإلصابات،ًاملكتبًًوحقوقًاإلنسان،ًاملكتبًاإلقليميًألوروبا؛ًوجوناثانًباسمور،ًمد

اإلقليميًألوروبا؛ًومايكلًثورن،ًخبيرًاستشاري،ًمكتبًالوقايةًمنًاألمراضًغيرًالساريةًومكافحتهاًالتابعًللمكتبًً
 عاملية.اإلقليميًألوربا؛ًوفالديميرًبوزنياك،ًمسؤولًتنسيق،ًإدارةًإساءةًاستعمالًاملواد،ًاملقرًالرئيس يًملنظمةًالصحةًال

دًهذاًاملنشورًبمساعدةًماليةًمنًالحكومةًالنرويجية،ًوالحكومةًاألملانية،ًوحكومةًاالتحادًالروس يًفيًسياقًاملكتبًً عِّ
ُ
وأ

 األوروبيًملنظمةًالصحةًالعامليةًللوقايةًمنًاألمراضًغيرًالساريةًومكافحتهاً.

ً.2020©ًمنظمةًالصحةًالعامليةً

 


