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ویــروس کرونــا  )کوویــد-19(، بیمــاری تنفســی اســت کــه بــه واســطه  
ســندروم  شــدید تنفســی حــاد ویــروس کرونــا 2  پدیــد می آیــد. مشــخصه ی 
ایــن بیمــاری عفونــت تنفســی همــراه بــا عالئمــی از ســرماخوردگی/آنفوالنزا 
ــب،  ــامل ت ــوال ش ــم آن معم ــت. عالئ ــالمتی اس ــر س ــکالت جدی ت ــا مش ت
ــز از  ــتگی نی ــی و خس ــت . درد عضالن ــس اس ــی نف ــودرد و تنگ ــرفه، گل س

جملــه عــوارض آن هســتند.

ــه  ــود ک ــالم نم ــی  اع ــت جهان ــازمان بهداش ــارس 2020، س ــم م در یازده
ــن  ــی( اســت. اگرچــه ای ــر )پاندم ــا همه گی ــروس کرون ــی وی شــیوع کنون
بیمــاری معمــوالً مالیــم اســت و اکثــر مــردم بــه ســرعت بهبــود می یابنــد، 
ــاالن  ــه کهنس ــا، از جمل ــی گروه ه ــرای برخ ــد ب ــاری می توان ــن بیم ای
ــه ای،  ــای زمین ــا دارای بیماری ه ــف ی ــی ضعی ــتم ایمن ــراد دارای سیس و اف

ــد. ــاک باش ــیار خطرن  بس
ــد  ــد-19 می توانن ــیوع کووی ــد ش ــکی مانن ــای پزش ــا و فوریت ه پاندمی ه
ــاد  ــرای اقتص ــده ای ب ــکالت عدی ــد و مش ــردم را بگیرن ــیاری از م ــان بس ج
جهانــی و بطــور کلــی امنیــت و ثبــات بوجــود آورنــد. اطمینــان از 
ــتی در طــی همه گیــری،  ــای بهداش ــه مراقبت ه ــداوم ب ــی م دسترس
از جملــه ارائــه ی خدمــات بــه مصــرف کننــدگان مــواد و درمــان اختــالالت 
مصــرف مــواد ، نــه تنهــا بــرای محافظــت از ســالمت جوامــع بلکــه بــرای 

ــات ضــروری اســت. ــت و ثب امنی

ــدز،  ــر اچ آی وی/ ای ــی نظی ــا بیماری های ــب ب ــواد اغل ــرف م ــالالت مص اخت
هپاتیــت نــوع ب و یــا نــوع ســی، ســل، بیمــاری ریــوی یــا  قلبــی-
ــراه  ــی هم ــمی و روح ــات جس ــرطان و صدم ــزی، س ــکته مغ ــی، س عروق
ــژه  ــه وی ــواد، ب ــرف  م ــالالت مص ــراد دارای اخت ــالوه، اف ــت. بع اس
تزریق کننــدگان مــواد، ممکــن اســت دارای سیســتم ایمنــی ضعیفــی 
ــالالت  ــواد و اخت ــرف م ــی از مص ــض ناش ــگ و تبعی ــرانجام، نن ــند. س باش
نیازهــای بــه  محــدود  دسترســی  بــه  منجــر  اغلــب  مــواد  مصــرف 

و  بهداشــتی  مراقبت هــای  اشــتغال،  ماننــد مســکن،  زندگــی  اساســی 
حمایــت اجتماعــی می شــوند. بــا در نظــر گرفتــن کلیــه ایــن دالیــل، بــرای 
ــرف  ــی از مص ــالالت ناش ــار اخت ــه دچ ــرادی ک ــواد و اف ــدگان م مصرف کنن
مــواد هســتند ممکــن اســت محافظــت از خــود دشــوارتر باشــد، و در 

ــند. ــد-19 باش ــه کووی ــال ب ــر ابت ــرض خط مع

ــه خدمــات بهداشــتی  ــی ب ــی کاف ــداوم دسترس ــان از ت ــن اطمین بنابرای
ــرای مصرف کننــدگان مــواد و دارای اختــالالت مصــرف مــواد  و اجتماعــی ب
ــزان ممکــن  ــن می ــه بهتری ــداوم الزم ب ــای م ــم آوردن مراقبت ه ــز فراه و نی
ــرای  ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــه اس ــه ب ــا توج ــران ب ــع بح و در مواق
ــی  ــن خدمات ــت. چنی ــروری اس ــواد ض ــرف م ــالالت مص ــان اخت درم
شــامل خدمــات کم آســتانه و همچنیــن درمــان روانی-اجتماعــی و دارویــی 

در طیــف وســیعی از شــرایط اســت.

ــازمان  ــو س ــورهای عض ــوی کش ــتورالعمل ق ــا دس ــق ب ــز مطاب ــن نی ای
ملــل متحــد اســت کــه در میــان دیگــر مــوارد، متعهــد بــه فراهــم نمــودن 
بهداشــت بــرای کلیــه افراد بــر اســاس دســتورکار 2030 هســتند. همچنین 
در ســند نهایــی نشســت ویــژه ی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
ــت از  ــزوم مراقب ــر ل ــواد مخــدر ب ــی م ــد در خصــوص مســأله ی جهان متح
ــه،  ــیب پذیر جامع ــای آس ــا، اعض ــراد، خانواده ه ــاه اف ــی و رف ــالمتی، ایمن س

اجتماعــات و جامعــه بــه طــور کلــی تاکیــد شــده اســت.
در ایــن زمینــه، پیشــنهاد می شــود کشــورهای عضــو و سیســتم های 
ــی  ــواد برنامه های ــومصرف م ــی س ــی، و بازتوان ــان، خدمات ــت و درم بهداش
ــواد و  ــدگان م ــت از مصرف کنن ــداوم مراقب ــان از ت ــرای اطمین را ب
ــر  ــا در نظرگرفتــن مــوارد زی ــواد، ب ــرف م ــالالت مص ــراد دارای اخت اف

ــد: اجــرا نماین



تداوم دسترسی به خدمات

ــط  ــاران درمحی ــان و بیم ــی کارکن ــه ایمن ــن ب پرداخت
نی  ســا مت ر خد

ــده ی  ــز ارائه کنن ــت مراک ــزی و بهداش ــان از تمی اطمین
ــات  خدم

اطــالع رســانی بــه مــردم در خصــوص چگونگــی 
محافظــت از خــود در هــر شــرایطی

دسترســی مــداوم مــردم بــه خدمــات حتــی و بــه ویــژه در مواقــع بحــران را در نظــر بگیریــد. برنامه هــای 
ــورد  ــی در م ــای کل ــه توصیه ه ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــد؛ اطمین ــا نمایی ــداوم را مهی ــانی مت ــات رس خدم
ــه  ــال ب ــاران مبت ــرای بیم ــژه ب ــتورالعمل های وی ــوند و دس ــرا می ش ــی اج ــی عفون ــای تنفس بیماری ه

ــد-19 در دســت اجراســت.  کووی

ــا  ــک ب ــاس نزدی ــا تم ــط ب ــرات مرتب ــه خط ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــات بای ــه ی خدم ــازماندهی ارائ س
ــای  ــا و صف ه ــال، اتاق ه ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــل برس ــه حداق ــی ب ــی اجتماع ــه گردهمای ــا هرگون ــردم ی م
انتظــار موجــود در مراکــز ســرپایی ممکــن اســت نیــاز بــه بررســی مجــدد داشــته باشــند؛ درحالیکــه در 
محیط هــای مســکونی، ضمــن اطمینــان از تــداوم مراقبــت، الزم اســت اقدامــات مــورد نیــاز بــرای کاهــش 
ــان  ــه کارکن ــان، از جمل ــوزش کارکن ــردد. آم ــال گ ــان اعم ــال درم ــراد در ح ــن اف ــروس در بی ــیوع وی ش
خدمات رســانی، دربــاره ی پیشــگیری از کوویــد-19 و ارائــه ی تجهیــزات ایمنــی بــه آن هــا  ضــروری اســت. 

بــه دســتورالعمل های ســازمان بهداشــت جهانــی مراجعــه کنیــد از جملــه: ســطوح و اشــیاء را بطــور مرتــب 
بــا مــواد ضدعفونــی پــاک کنیــد؛ شســتن مرتــب و کامــل دســت توســط کارکنــان و افــرادی کــه  خدمــات 
دریافــت می کننــد را رواج دهیــد؛ دســتگاه های دیسپنســر ضدعفونــی کننــده ی دســت بایــد در مکانهــای 
مهــم اطــراف مراکــز موجــود باشــند و بطــور مرتــب پــر شــوند؛ پوســترهای تبلیغاتــی شستشــوی دســت 
نمایــش داده شــوند؛ اطمینــان حاصــل نماییــد کــه کارکنــان و افــرادی کــه خدمــات دریافــت می کننــد 
ــته   ــی داش ــد دسترس ــو دهن ــون شستش ــا آب و صاب ــود را ب ــت های خ ــد دس ــه بتوانن ــی ک ــه مکان های ب

باشــند.

ــازمان  ــتورالعمل های س ــه دس ــود ب ــت از خ ــی مراقب ــورد چگونگ ــردم در م ــه م ــانی ب ــت اطالع رس جه
بهداشــت جهانــی مراجعــه کنیــد و نیازهــای اساســی بهداشــتی اشــخاصی را کــه در تمــاس بــا خدمــات 
هســتند، ماننــد صابــون، بــرای محافظــت از ویــروس تامیــن کنیــد. بــا تاکیــد بــر خطــرات ممکــن بــرای 
خــود و دیگــران، مــردم را تشــویق کنیــد کــه تــا حــد امــکان در کنــار هــم جمــع نشــوند. کارمنــدان و 
افــرادی را کــه بــا خدمات رســانی در ارتبــاط هســتند آگاه نماییــد کــه در صــورت گســترش کوویــد-19 
در میــان اجتمــاع آن هــا، هــر شــخصی حتــی بــا ســرفه خفیــف یــا تــب پاییــن )37/3 درجــه ســانتیگراد 

یــا بیشــتر( بایــد در خانــه بمانــد.



تداوم خدمات با آستانه ی پایین
ــاده  ــک م ــال دارد شــاهد بیش مصــرف ی ــه احتم ــد ک ــرار دهی ــرادی ق ــار اف نالوکســون را در اختی
ــان  ــد، کارکن ــرف می کنن ــی مص ــبه افیون ــواد ش ــه م ــرادی ک ــه اف ــند از جمل ــی باش ــبه افیون ش
ــرف؛  ــراری بیش مص ــوارد اضط ــه م ــیدگی ب ــرای رس ــخ دهندگان ب ــن پاس ــانی و اولی خدمات رس
حداکثــر تــالش خــود را جهــت توزیــع ســرنگ و ســوزن اســتریل بــه تزریق کننــدگان مــواد بــرای 
ــد  ــان بای ــت از همتای ــد؛ حمای ــه اشــتراک گذاشــتن ســوزن و ســرنگ انجــام دهی ــری از ب جلوگی

ــد.  ــداوم یاب ــق ارتباطــات از راه دور ت ــی از طری حت

استمرار درمان دارویی

ــه:  ــد، از جمل ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــا را م ــی داروه ــه تمام ــی ب ــداوم دسترس ــه ت ــوط ب ــات مرب اقدام
ــد  ــه، تمدی ــرای اســتفاده در خان ــز دارو ب ــه، تجوی ــه خان تجدیــد و ذخیره ســازی، امــکان تحویــل ب

ــش. ــترده ره ــاختار گس ــا س ــی ب ــتفاده از داروهای ــی و اس ــخه های داروی ــی نس طوالن

وجــود نالوکســون در مراکــز ضــروری اســت و بایــد در اختیــار افــرادی کــه مــواد شــبه افیونــی  ●
مصــرف می کننــد یــا دچــار مســمومیت ناشــی از بیش مصــرف خواهنــد شــد، قــرار گیــرد.

ــن  ● ــادون و بوپرنورفی ــا مت ــدر ب ــت( مخ ــش )آگونیس ــده هم کن ــان نگهدارن ــوص درم در خص
)شــامل بوپرنورفیــن از نــوع گســترده رهــش درصــورت امــکان(، تعــداد بیمارانــی کــه واجــد شــرایط 
دریافــت دوز در منــزل هســتند را افزایــش دهیــد و اســتفاده دوز در منــزل را حداقــل بــه مــدت دو 
هفتــه ارائــه دهیــد؛ بــرای کاهــش زمــان انتظــار دوزهــای الزم بــرای هــر بیمــار را از پیــش آمــاده 
نماییــد؛ و زمــان دریافــت را طــوری تنظیــم کنیــد کــه تعــداد روزانــه بیمارانــی کــه بــه خدمــات  

دسترســی دارنــد کــم باشــد.

ــه  ● ــراد ب ــه اف ــد ک ــل کنی ــان حاص ــت، اطمین ــی اس ــب نگران ــرف موج ــرک مص ــم ت ــر عالئ اگ
ــد. ــی دارن ــی دسترس ــای حمایت داروه

ــان  ● ــص درم ــای مخت ــاری و داروه ــم بیم ــه عالئ ــوط ب ــای مرب ــه داروه ــداوم ب ــی م دسترس
ــد. ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــان را م ــالالت همزم اخت

بــرای برخــی از افــراد بــا انگیــزه بــاال کــه دارای اختــالالت مصــرف مــواد شــبه افیونــی هســتند  ●
یــا در مکانهایــی هســتند کــه درمــان نگهدارنــده بــا هم کنش های)آگونیســت های( مخــدر موجــود 
ــه ی  ــک گزین ــوان ی ــد بعن ــود می توان ــگیری از ع ــرای پیش ــون ب ــه نالترکس ــی ب ــت، دسترس نیس

مطــرح باشــد.



استمرار درمان های روانی-اجتماعی 
ــاس از راه دور  ــراری تم ــکان برق ــی، ام ــروه درمان ــه گ ــا، از جمل ــق درمان ه ــورت تعلی در ص
)بعنــوان مثــال از طریــق تلفــن یــا اینترنــت( و/یــا بصــورت فــردی جهــت مراقبــت و حمایــت 

مــورد نیــاز بیمــاران را در نظــر داشــته باشــید.

ــا در نظــر گرفتــن دســتورالعمل های فاصله گــذاری اجتماعــی، در  ــراد بی خانمــان، ب ــرای اف ب
حــد امــکان ســرپناه تهیــه کنیــد؛ تجهیــزات ایمنــی و بهداشــتی را در صــورت امــکان توزیــع 
نماییــد و از دسترســی بــه اقدامــات اساســی پیشــگیری ســازمان بهداشــت جهانــی اطمینــان 

حاصــل نماییــد.

ــراد  ــه اف ــان، از جمل ــراد بی خانم ــت از اف حمای
ــواد  ــرف م ــالالت مص ــه اخت ــال ب مبت

ــل  ــرایطی بدلی ــچ ش ــت هی ــردی تح ــچ ف هی
ــه  ــی ب ــد از دسترس ــدر نبای ــواد مخ ــرف م مص

مراقبت هــای بهداشــتی منــع شــود!
ــدید در  ــای ش ــه مراقبت ه ــی، از جمل ــای تنفس ــه کمک ه ــض ب ــدون تبعی ــی ب از دسترس
صــورت نیــاز، بــه مصرف کننــدگان مــواد و دارای اختــالالت ناشــی از مصــرف مــواد اطمینــان 
حاصــل نماییــد. در نظــر داشــته باشــید افــراد دارای اختــالالت ناشــی از مصــرف مــواد کــه 
هنــوز تحــت درمــان قــرار نگرفته ا نــد، ممکــن اســت در بحبوحــه ایــن بحــران مایــل باشــند تــا 
تحــت درمــان قــرار بگیرنــد: بســیار مهــم اســت کــه در اســرع وقــت آمــاده ارائــه ی پشــتیبانی 
ــخیصی  ــات تش ــد خدم ــواد می توانن ــومصرف م ــی س ــز درمان ــور، مراک ــن منظ ــید. بدی باش
جداگانــه ای را بــرای پرداختــن بــه  پرســش های مرتبــط بــا کوویــد-19 و درخواســت درمــان 

ســومصرف، بــدون وقفــه ارائــه نماینــد.

بــا وجــود ســختی و در بحبوحــه بحــران، ماننــد همه گیــری کنونــی، فرصــت مناســبی بــرای یــادآوری ارزش هــای 
ــه  ــس را از جمل ــت، و هیچ ک ــترک اس ــی مش ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــی نیروه ــاد تمام ــی و اتح ــانی جهان انس
مصرف کننــدگان مــواد، افــراد دارای اختــالالت ناشــی از ســومصرف مــواد و خانواده هایشــان را پشت ســر نگذاریــم.


