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 درمان چيست؟
 

در مقايسه با ديگر بيماري هاي مزمن، سوء مصرف و وابستگي                                                      
به مواد خمدر را مي توان به حنوي نسبتا موفقيت آميز مورد درمان                                                          

اين نوع درمان مثل درمان ديگر بيماري هاي مزمن از                                                . قرار داد        
در اين مورد نيز ترآييب از                          . قبيل فشار خون باال و ديابت است                             

م از دارو، تغيريات رفتاري و دريافت درمان براي                                           اع  (رويكردها          
الزم است و بايد درمان  به مدت                            ) عوارض جسماني و رواني بيماري                           

آايف و متناسب با وضعيت فردي و وخامت بيماري در مراحل خمتلف                                                         
 . جناتبخشي آحاد بيماران ادامه يابد                               

انواع گوناگوني از خدمات الزم براي مصرف آنندگان مواد                                                  
جود دارد آه آا را مي توان به مهراه با يكديگر در قالب                                                 خمدر و     
وجود يكپارجگي در                  . ارائه داد         " فضاي پيوسته درماني                  "يك    

مداخالت درماني گوناگون به احتمال پيشرفت بيمار قوت مي خبشد و                                                             
عبور از يك دوره درمان به دوره بعدي را تسهيل مي منايد و به                                                         

 . خمدر باقي مباند             بيمار آمك مي آند عاري از مواد                              
 

 انواع مداخالت درماني                   
اين نوع مداخالت بدين منظور                          . مداخالت اوليه و آوتاه مدت                        

طراحي شده اند تا مصرف آنندگان مواد به انواع بالقوه خطرناك                                                           
را شناسايي منوده و به آا در آاهش يا قطع مصرف آمك آند تا                                                         

. وگريي گردد         ساز در آا جل              از پيشروي مصرف به مست مصرف مشكل                             
شبكه هبداشت اوليه از طريق پزشكان عمومي، پرستاران و هبورزان                                                       

 . به هبرتين حنو مي تواند اين نوع مداخالت را بر عهده گريد                                                
مداخالت آستانه پائني ، آاهش آسيب و خدمات رساني سيار                                                  

هدف از اين دسته مدخالت برقراري متاس با                                      . )امداد رساني فعال                (
حساس اعتماد در آا، تامني محايت هاي اوليه                                       معتادان،  اجياد ا               

زيسيت، آاهش يا حذف تبعات هبداشيت منفي ناشي از برخي رفتارها و                                                          
در اين دسته             . در صورت آمادگي بيمار، آغاز فرآيند درماني است                                            

. مداخالت پيش شرط ترك مواد خمدر را براي بيمار تعيني مني آنند                                                      
در    " آاهش آسيب         "ز مولفه         در ارتباط با تزريق مواد خمدر هدف ا                                 

 و ديگر       HIVمداخله مهه جانبه درماني، پيشگريي از انتقال ويروس                                                
عفونت هاي ناشي از تشريك غري اسرتيل ادوات تزريق  و حملول هاي                                                        

 .مواد خمدر است            
اين گونه برنامه ها به فرد وابسته به مواد                                      . سم زدايي       

ع منايند آه            روانگردان آمك مي آنند تا مصرف خود را به حنوي قط                                             
اين روش گاه           . موجد آمرتين عوارض ترك و خطرات ناشي از آن باشد                                            
اثرخبشي روش            . دربردارنده استفاده از داروهاي جتويزي است                                       

سم زدايي به طور خودي خود حمدود است و مي بايست اين روش را به                                                      
عنوان نقطه آغازين ديگر روش هاي درماني براي پرهيز قلمداد                                                      

 .منود   
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به طور توام با بيشرت اشكال درمان                               درماني         روان   مشاوره و          
ارائه مي شوند و هدف از آا پايدار منودن حتوالت رفتاري و                                                     
تغيريات سبك زندگي بيمار و آمك به مقاومت او در مقابل متايل                                                         

مشاوره يك فرآيند                  . به استفاده جمدد از مواد خمدر خياباني است                                      
ك مي آند به اهداف خود                      بني فردي آوتاه مدت است آه به افراد آم                                   

مشاوره        . دست يافته يا به احناي موثرتري آارآرد داشته باشند                                               
از روش ها و رويكردهاي گوناگوني از قبيل مداخالت انگيزه خبش،                                                         

آموزش مهارت هاي اجتماعي، آنرتل                              (رفتاري        -رويكردهاي ادراآي                
پيشگريي از عود، تامني انگيزه،                           ...) اسرتس، آنرتل خشم،                 

. ني هاي تقوييت اجتماعي و مداخالت خانوادگي هبره مي گريد                                               گروه درما        
درماني معموال فرآيندي درازمدت تر است و بر بازسازي فرد و                                                        روان   

حتوالت عمده  در خصائل رواني اساسي تر چون ساختار شخصيت فرد                                                       
 .  متمرآز مي باشد             

 دربردارنده استفاده از داروي جتويزي براي                                         دارودرماني          
در تثبيت زندگي و آاهش يا قطع مصرف نوع مشخصي                                            آمك به بيمار              

بدين منظور از دو دسته ماده موثر                              . از مواد خمدر خياباني است                      
داروهاي جايگزين آه به حلاظ داروشناخيت                                     : دارويي استفاده مي شود                    

با ماده خمدر موجد وابستگي نزديكند، و يا مواد مانع آه فاقد                                                      
ذاري مواد وابستگي زا                     اثرات روانگردان بوده و مانع از اثرگ                                 

معموال دارودرماني با روان درماني يا ديگر اشكال                                              . مي گردند       
 . درمان مهراه است              
هدف از اين دسته رويكردها پرهيز از الكل و                                          . خود ياري        

 مرحله اي سازمان                 12ديگر مواد است و معموال حول برنامه ترك                                      
يا نوعي اقتباس از اين برنامه                              ) AA(الكلي هاي ناشناس                 

در اين برنامه ها فرد به ناتواني خود در                                     . اماندهي مي شوند              س 
غلبه بر مشكل مصرف الكل يا مواد خمدر اذعان منوده و با پذيرش                                                         

" قدرت واالتر          "ناتواني در غلبه بر امور زندگي خويش و به                                         
متوسل مي شود و با تدوين سياهه اي از رفتارهاي غرياخالقي خويش                                                         

ا جربان منوده و به ساير افراد مبتال                                 سعي مي منايد خطاهاي گذشته ر                         
 . به اعتياد آمك آند                 

بسياري بيماران مهچنني                    . هبداشت تكميلي و خدمات اجتماعي                           
نيازمند ديگر خدمات از قبيل خدمات هبداشيت و پزشكي، آموزش                                                       
حرفه اي، اشتغال و محايت در تامني مسكن و يا مشاوره حقوقي                                                      

 .هستند     
با هببود وضع             . س از درمان         مراقبت هاي پ           / استمرار مراقبت              

خبش ايي درمان              . بيمار از شدت فشردگي درمان آاسته مي شود                                     
دربردارنده استمرار محايت فردي و گروهي به منظور جلوگريي از                                                         

بازتواني و بازپروري آامل مستلزم تالش در                                      . عود اعتياد است              
 .متامي سطوح اجتماع مي باشد                       

 
 حميط هاي درماني             
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ر فرد و شدت مشكل وي مداخالت درماني                                   بسته به نيازهاي ه                 
 .مي بايست در يكي از اين نوع حميط ها صورت بپذيرند                                             

. اين حميطي غري اسكاني است                      .  درمان در حميط جامعه حملي                      
خدمات مبتين بر مراجعه روزانه به                                (درمان هاي سرپايي                 

 طبقه       درمان در حميط اجتماع حملي                       غالبا در زمره               ) بيمارستان         
 برنامه هاي درمان جايگزين مواد افيوني، برنامه                                               .بندي مي شوند           

درمان در          هاي مشاوره و مراقبت هاي پس از درمان منونه هايي از                                             
 . هستند      حميط اجتماع حملي              

اين برنامه ها در حمل ارائه خدمات                                 درمان در حميط اسكاني                     
در اين        .  درماني، خدمات سكونيت را نيز ارائه مي آنند                                        

مي شود حميطي عاري از سوء مصرف مواد                                   برنامه ها معموال آوشش                     
تامني گردد و از بيمار انتظار مي رود در برخي فعاليت ها از                                                         

آموزش، مشاوره، آار مجعي،                         /قبيل سم زدايي، ارزيابي، اطالع رساني                                
آموزش حرفه اي و فراگريي يا بازآموزي مهارت هاي اجتماعي شرآت                                                       

 .  آند   
 دسته اصلي تقسيم                  به دو     درمان در حميط اسكاني                  برنامه هاي           

آمرت از شش ماه با احتساب                         (درمان آوتاه مدت اسكاني                        : مي شوند      
 TCدرمان در حميط اسكاني جامعه درمان مدار                                     و   ) دوره سم زدايي             

آه معموال بني شش تا دوازده ماه پس از سم زدايي را                                                (
جوامع درمان مدار برنامه هايي با ساختار قوي                                          ). دربرمي گريند          

عه مرجع برنامه به عنوان يك عامل موثر در                                         هستند آه از جام               
درمان استفاده مي آنند و بر جتديد مشارآت اجتماعي بيمار در                                                      

 .  قالب سبك زندگي عاري از مواد خمدر تاآيد مي منايند                                             
به معين برنامه هاي درماني قابل ارائه                                    درمان در حميط ادي                   

در  حميط         در زندان است و مي تواند خدماتي نظري آنچه در درمان                                                  
اهداف اين گونه برنامه هاي                          . جامعه حملي وجود دارد، تامني آند                             

درماني متغري بوده و دربردارنده طيفي وسيع مي باشد آه  از                                                       
آاهش آسيب تبعات هبداشيت چون ابتال به ويروس ايدز تا حذف سوء                                                         

موفق ترين اين              . مصرف مواد و آاهش رفتار جمرمانه را دربردارد                                         
آن دسته است آه با برنامه هاي درماني در حميط                                           گونه برنامه ها               

اجتماع حملي پيوند برقرار منوده و از اين طريق درمان را پس از                                                         
 . بازگشت بيمار به اجتماع پي مي گريد                               


