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چکیده
اعتیاد یك بیماري زیست شناختی ،روانشناختی و اجتماعی است عوامل متعددي در اتیولوژي سوء مصرف و اعتیاد موثر هستند
که در تعامل با یكدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می شوند .در این پژوهش با بررسی بانك بزرگی از مقاالت و
کتاب هاي نگارش شده سعی در جمع آوري بهترین روش موجود براي ترک اعتیاد شدهایم .سپس با انتخاب بهترین روشها
آنها را جمع اوري و به نگارش آوردهایم .با توجه به اطالعات گردآوري شده از این بانك بزرگ مشخص شد روش سنتی هیچ
فایده و راه کاري نداشته و تنها روحیات فرد را نیز متالشی میکند.
واژههای كلیدی :ترک اعتیاد ،مواد مخدر ،راه هاي ترک اعتیاد
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- 9مقدمه
متاسفانه باور غالب اجتماعی این است که شخص معتاد موجودي است ،نفرت انگیز و مجموعه اي از رذائل و
خصوصیت هاي منفی که در یك انسان می تواند وجود داشته باشد ،در معتاد متجلی است .بر پایه این دیدگاه باید از
فرد معتاد حذر کرد و با نفرت و انزجار او را از جامعه دور کرده و یا نابودش ساخت .رفتار اجتماعی با معتادین توام با
نفی و طرد  ،نفر ت و انزجار و خالصه به شكل بر خورد با مجرم خطرناکی است که عدم اش به از وجود .اگر چه
عوارض ثانویه اعتیاد در بین گروهی از معتادین که به دلیل فقر و تنگدستی امكان تامین هزینه زندگی خود را ندارند
،سبب می شود که براي خرج اعتیاد خود دست به هر کاري بزنند  ،نسبت به سر و وضع و بهداشت فردي بی تفاوت
شوند و در یك کالم مشمول تمام صفاتی که جامعه به معتادان نسبت می دهد باشند اما این عمومیت ندارند و
اکثریت معتادان را شامل نمی شود .معتاد قبل از اینكه یك مجرم باشد یك بیمار است و این رفتارهاي غلط اجتماعی
و عملكرد نا درست دیگران است که به جاي تالش بر اي رفع درد و مرضش  ،او را به وادي خالف سوق می دهد.
خوشبختانه مدتی است که در قوانین تجدید نظر شده و به عنوان مجرمیت معتاد به شرطی که اقدامات درمانی را
شروع کرده باشد  ،حذف گردیده اما باورهاي اجتماعی فرقی نكرده و در زمینه آموزش اجتماعی و بخصوص خانواده
ها تال ش چندانی صورت نگرفته است.
- 2روشهای ترک اعتیاد به مواد مخدر
علیرغم اینكه اعتیاد یكی از پیچیده ترین بیماریها می باشد چنانچه فرد تمایل واقعی به درمان و ترک اعتیاد داشته
باشد و با روش ترک اعتیاد درست به پیش رود قطعا درمان می گردد اما اگر فرد هنوز به تشخیص درستی نرسیده
باشد ،به عمق مشكالت و عوارض ناشی از اعتیاد خود واق ف نگردیده  ،تمایل واقعی جهت درمان نداشته و حتی به
ادامه روند اعتیاد خود بیشتر تمایل داشته باشد متاسفانه هرگونه اقدام درمانی بی نتیجه خواهد بود...
کسانی که فكر می کنند روش ترک اعتیاد با بستن و زندانی کردن معتاد ( روش سقوط آزاد یا بهتر بگویم روش
یابوئی – زور درمانی – شالق درمانی  -طناب درمانی ! ) پس از گذشت سه روز اعتیاد بر طرف می شود  ،بدانند که
چنین نخواهد شد و این فرد هر زمانی که آزاد شود و امكان د سترسی به مواد مخدر پیدا کند،در مصرف آن درنگ
نخواهد کرد چون اختیارش دست خودش نیست .چنین روش هائی در مورد یك معتاد یا درواقع یك بیمار  ،نوعی
جنایت ناشی از عدم درک و آگاهی نسبت به اعتیاد است که متاسفانه با ساختن یكسري فیلم ها و القائات نادرست ،
در ذهن مردم و جامعه رسوخ کرده است.
- 3ترک اعتیاد
سه روش متداول ترک اعتیاد وجود دارد:
 - 1روش ترک اعتیاد با قطع سریع مصرف مواد مخدر بدون استفاده از دارو
 - 2روش ترک اعتیاد با قطع سریع مصرف مخدر و استفاده از دارو
 - 6روش ترک اعتیاد سنتی با کاهش تدریجی مصرف مواد مخدر.
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- 9روش اول ترک اعتیاد
در این روش ترک اعتیاد ،بیمار به یك باره مصرف مواد مخدر را قطع می کند بدون آنكه دارو یا ترکیبی ر ا جایگزین
مصرف مواد بكند  .به این روش ترک اعتیاد؛ سقوط آزاد ؛ یا ترک یابوئی گفته می شود .از این جهت این روش ترک
اعتیاد را ترک یابوئی می گویند که در واقع تحمل عوارض و درد هاي ناشی از قطع سریع مواد به حدي است که
قدرت و توان حیوانی چون یابو را طلب می کند اما ب هتر است که به جاي این اصطالح نامانوس  ،از واژه ترک سقوط
آزاد استفاده شود.
در این روش ترک اعتیاد به علت قطع مصرف مواد  ،مرحله عكس العمل هاي آشكار که  1تا  2هفته طول میکشد
بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود اما نشدنی نیست و کسانی هستند که این عوارض را تحمل می کنند .بزرگترین
عیب این روش اینست که یك شوک مخرب جسمی و روحی به بیمار وارد می گردد.
سیستم هاي تولید مواد شبه افیونی در بدن  ،حدود ده ماه زمان نیاز دارند تا باز سازي شوند لذا پس از گذراندن
سختی هاي دو هفته اول  ،مشكالت بی خوابی  ،افسردگی  ،کم حوصلگی ،گریه کردن  ،کند ذهنی فراموشی تنبلی،
عدم میل به زندگی و غیره در بیماران وجود داشته و طی این مدت شخص قادر به کار کردن نیست و یا راندمان
کاري مساعدي ندارد .حتی تجویز می کنند که در این در این دوره ده ماهه شخص را بیشتر تنها بگذارندو
تختخوابش را جدا کنند .در این مدت به علت عدم تعادل جسمی و روانی  ،بیمار نباید تصمیمات سرنوشت ساز
بگیرد.
شوک مخربی که در این روش ترک اعتیاد به بیمار وارد می شود  ،سبب می گردد که بعضی از قسمت هاي تولید
کننده مواد شبه افیونی بدن چه بسا تا آخر عمر هیچ وقت فعال نشود .این مطلب به تائید پروفسور آرتور گایتون
رسیده و در عمل بین کسانی که با روش سقوط آزاد ترک کرده اند درصد کمی به مرحله تعادل پایدار می رسند و
اکثراً دچار عدم تعادل در دراز مدت هستند و یا به تیك هاي عصبی دچار می شوند.
- 2روش دوم ترک اعتیاد
این روش ترک اعتیاد “ شبه سقوط آزاد “ است .بدین ترتیب که پس از قطع فوري مصرف مواد مخدر و در طول یك
هفته اول  ،براي کاهش عوارض و دردهاي بیمار از دارو استفاده می شود.این همان روش رایج بین المللی منجمله در
ایران و همچنین اگهی هاي ترک اعتیاد است .به دلیل نادیده گرفتن زمان بازسازي سیستم هاي تولید مواد شبه
اف یونی در بدن این روش فرق چندانی با روش سقوط آزاد و عوارض حاصل از آن ندارد .مثال علمی آن اینست که در
روش روش سقوط آزاد شخص از باالي ساختمان ده طبقه به پائین می پرد ولی در شبه سقوط آزاد کمی تخفیف
داده و ازیكی دو طبقه پائین تر سقوط می کند.
- 3روش سوم ترک اعتیاد
سومین روش ترک اعتیاد  ،کاهش تدریجی مصرف مواد است که به آن “ ترک سنتی “ گفته می شود و از زمان هاي
قدیم تاکنون مرسوم بوده است  .در ترک سنتی  ،هر روز مقداري از مصرف مواد مخدر کم می شود تا بتدریج به صفر
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برسد .مثالً مقداري تریاک یا شیره را در ظرف آبی حل کرده و سپس به جاي مصرف مواد  ،روزانه چند پیمانه
مشخص از این شربت می خورند و به جاي مقدار خورده شده آب می ریزند تا شربت رقیق تر شود.
اگر مقدار مواد مخدر در شربت اولیه طوري انتخاب شود که ظرف حدود  16روز مصرف مواد مخدر به صفر برسد در
واقع مشابه ترک سقوط آزاد خواهد بود ولی اگر با حجم و مقدار بیشتر شربت عمل کنند به طوري که بیش از 64
روز طول بكشد در این صورت نتیجه بهتري عاید شده و عوارض کمتري به جاي می گذارد .عده بسیاري ازبیماران
معتاد  ،از روش ترک سنتی و کاهش تدریجی مصرف مواد استفاده کرده و نتیجه گرفته اند.
از روش ترک سنتی برای ترک اعتیاد به هروئین نیز می توان استفاده كرد
از روش ترک اعتیاد به صورت سنتی براي هروئین نیز می توان استفاده کرد مشروط بر آن که بیمار به مدت  26الی
 68ساعت از مواد مخدر استفاده نكرده و عوارض خماري آنرا تحمل کند و بعد به جاي مصرف هروئین  ،از تریاک یا
آب شیره استفاده کرده و به تدریج میزان مصرف را کاهش داده و به صفر برساند .سنگین ترین عمل و مصرف باالي
هروئین  ،پس از  68ساعت از قطع مصرف مواد با تریاک یا شیره قابل جبران است و البته  6تا  6روز طول می کشد
تا بدن بیمار با تغییر نوع مواد خود را تطبیق دهد و معموالً پس از یك هفته  ،اوضاع عادي می گردد.
هر یك از روش هاي ترک سه گانه داراي محاسن و معایبی است .به عنوان مثال روش ترک سقوط آزاد براي کسانی
که در ابتداي راه اعتیاد هستند و به طور تفریحی و تفننی از مواد مخدر استفاده می کنند و هنوز سیستم تولید
کننده مواد شبه افیونی بدن آنان از کار نیفتاده است خوب جواب می دهد و چه بسا بهترین روش باشد  ،اما همین
روش ترک اعتیاد براي آن دسته بیماران معتاد حرفه اي که سالیان متمادي به مصرف مواد مخدر با دوز باال مشغول
هستند نه تنها موثر نیست بلكه اغلب عوارض شدید و غیر قابل جبرانی به جاي خواهد گذاشت  .بعالوه براي بیمارانی
که به کار دائم اشتغال دارند  ،استفاده از روش سقوط آزاد میسر نیست چون تا ده ماه نمی توانند کار مثبتی انجام
دهند.
یا در روش ترک اعتیاد شبه سقوط آزاد  ،اگر چه مصرف دارو سبب کاهش عوارض عكس العمل هاي آشكار در بیمار
خواهد شد لیكن همین ترکیبات داروئی بعضاً خطرناک تر از خود مواد مخدر می باشند و دسته اي از آنها بسیار
اعتیاد آور هستند .مثال واضح آن هروئین است .این ماده مخدر به عنوان دارو براي درمان اعتیاد اختراع و تولید شد
اما در عمل خود به اعتیاد خطرناک تري بدل گردید و یا انواع و اقسام قرص هاي آرام بخش و مسكن وهمچنین
قرص هاي روان گردان و توهم زا که خود سرانه مصرف می گردد  ،باعث رواج اعتیاد به قرص در بی ن بیماران و
بخصوص جوانان شده است.
آنچه در قسمت روش هاي شناخته شده ترک اعتیاد گفته شد  ،تنها راه هاي منحصر به فرد ترک اعتیاد نیست و
امروزه شاهد ابتكارات فراوان دیگري هستیم  ،یكی از این ابتكارات اینست که بیمار را سه روز بیهوش کرده و در طی
این مدت به اصطالح سم زدائی می کنند و می گویند دیگر مشكالت جسمی معتاد تمام شده یا آنكه شنیده می شود
در کشور هاي دیگر با جراحی مغز و دستكاري در آن درصدد عالج اعتیاد هستند ! خالصه معتاد بیچاره موش
آزمایشگاهی کسانی شده است که داعیه ترک اعتیاد او را دارند.حتی اگر این روش هاي ترک اعتیاد منجر به نابودي
یا نقص دائمی در وي شود .

33

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،3تابستان 9311

روش پیشنهادي براي ترک اعتیاد روش طوالنی مدت است و با حداقل ضایعات جسمی و روانی  ،بیمار معتاد را به
سمت ترک دائمی اعتیاد هدایت می کند به طوري که در انتها ي پله ها ،خود بیمار عجله در دوره ترک دارد و نوعی
زدگی نسبت به مواد مخدر پیدا می کند.
روش ترک اعتیاد به شیشه
متخصصان درمانگر اعتیاد می گویند براي درمان کسی که به مواد محرک شیشه اعتیاد پیدا میکند ،داروي خاصی در
دنیا وجود ندارد و داروهایی که تجویز می شود تنها به کاهش عالیم ناراحتکننده بیمار کمك میکند.درمان اعتیاد به
شیشه همچون سایر مواد مخدر مشكل ترین درمان هاست .نكته اساسی این است که براي درمان اعتیاد به مواد
مخدري که مرفین دارند مثل تریاک ،کراک وهرویین ،داروهایی مثل " متادون" و"بوپرهنورفین" را تجویز میشود
امابراي درمان اعتیاد به شیشه داروي خاصی وجود ندارد .دارویی که خاص درمان اعتیاد به شی شه باشد در ایران و
حتی خارج از کشور وجود ندارد ،بلكه داروهایی که براي ترک اعتیاد به شیشه استفاده می شود داروهاي کمكی از
جمله ضداضطراب ها و ضدافسردگی هاست که این داروها در کاهش عالیم بیمار موثر هستند.
براي درمان عوارض اعتیاد به شیشه براساس مدت و نوع و روش م صرف ممكن است که فرد نیاز به درمان دارویی به
شكل بستري شدن یا سرپایی داشته باشد .بعد از درمان اختالالت روان پزشكی بیمار باید به وسیله روان پزشك خبره
مورد بررسی و درمان قرار گیرد و به دنبال آن یا همزمان آموزش خانواده ،آموزش مهارت هاي بهبود اولیه و پیشگیري
از بازگشت و رفتار درمانی برنامه ریزي شود.
- 6عالئم جسمانی و روحی
بدنبال قطع مصرف مواد مخدر در فردي که اعتیاد به این مواد دارد عالئم متعددي بروز می کند که اصطالحا به آن
سندرم محرومیت ) (Withdrawal Syndromeگفته می شود .این سندرم شامل:
درد عضالنی  -استخوانی  ،بی خوابی ،بیقراري ،عطسه ،آبریزش بینی ،خمیازه ،اسهال ،تهوع و استفراغ ،بی اشتهایی،
ضعف وبیحالی ،پرش اندامها ،احساس سرما و گرما ،لرز ،تعریق ،تپش قلب ،اشك ریزش ،درد شكم ،هذیان،
پرخاشگري ،وسوسه به مصرف مواد… .می باشد .شدت عالئم فوق در افراد مختلف متفاوت بوده و تحمل آنها بدون
اقدامات درمانی صحیح بسیار دشوار می باشد این عالئم مدتی بعد از ترک اعتیاد برطرف میشود.
- 1- 6آیا ترک اعتیاد می تواند سالمتی فرد را به مخاطره اندازد؟
درمان وابستگی جسمی به مواد مخدر که اصطالحا سم زدائی نامیده شده و در جامعه به ترک اعتیاد معروف است
در مواردیكه بیمارتحت ارزیابی صحیح پزشكی و آزمایشات الزم انجام نگرفته و یا استانداردهاي مراقبتهاي پزشكی و
پرستاري رعایت نشود می تواند با خطرات جدي همراه باشد ،در غیر اینصورت سم زدائی سالمتی فرد را مورد تهدید
قرار نمی دهد .سم زدائی از نظر علمی عبارتست از بكار بردن روشهایی که به بیمار کمك نماید تا دوره ترک را با
حداقل عالئم و بطور کنترل شده و بی خطر پشت سر گذارد.
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- 4آیا اعتیاد درمان پذیر است؟
علیرغم اینكه اعتیاد یكی از پیچیده ترین بیماریها می باشد چنانچه فرد تمایل واقعی به درمان داشته و این امر
برایش ارزشمند باشد و با روش درست به پیش رود قطعا درمان می گردد  ،در حالیكه در مورد برخی از بیماریها
متاسفانه چنین مسئله اي دیده نمی شود .در مقابل در صورتیكه فرد هنوز به تشخیص درستی نرسیده باشد ،به عمق
مشكالت و عوارض ناشی از اعتیاد خود واقف نگردیده  ،تمایل واقعی جهت درمان نداشته و حتی به ادامه روند اعتیاد
خود

بیشتر

تمایل

داشته

باشد

متاسفانه

هرگونه

اقدام

درمانی

بی

نتیجه

خواهد

بود.

البته در موارد نادري بدلیل پیچیدگیهاي خاص روانی ،اعتیاد یا بیماریهاي زمینه اي جسمی امكان درمان وجود
نداشته و تنها با برخی از داروهاي خاص سعی در کنترل اعتیاد یا کاهش آسیبهاي آن می شود.
الزم به ذکر است علم درمان اعتیاد دانش جدید و نوپایی در دنیا بوده و تعدد و تنوع مواد اعتیاد آور در ایران و تفاوت
آن با کشورهاي دیگر استفاده از منابع پزشكی خارجی را در این زمینه محدود نموده است.
از این رو درمان اعتیاد یكی از دشوارترین و پیچیده ترین موارد درمانی در علم پزشكی بوده و موفقیت درمان تنها با
آمیزه اي از علم ،تجربه ،هنر ،عشق ،صبر و تعهد کادر درمانی در قالب یك کار گروهی منسجم حاصل می گردد که
تحقق این همه متاسفانه کمتر به چشم می خورد.
- 2انواع روشهای ترک ا عتیاد مرسوم
کلیه روشهاي ترک اعتیاد را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ اول روش سنتی و یا همان سم زدایی می باشد که
درصد موفقیت پایین و احتمال بازگشت باالیی دارد .چرا که بطور مستقیم ذهن فرد را مورد هدف قرار میدهد و فرد
بدون هیچ آمادگی ذهنی خاصی به مبارزه با وسوسه ها می پردازد .معموال افرادي که از این روش استفاده میکنند،
در اکثر مواقع دوباره به مصرف مواد مخدر روي می آورند و بجاي درمان ،بیشتر در دام اعتیاد گیر می افتند.
دومین روش ترک اعتیاد ،روش مشاوره رفتار درمانی است .در این روش احتمال موفقیت بسیار زیاد می باشد؛ چرا که
در این روش مرحله به مرحله به فرد معتاد کمك می شود تا مواد مخدر را ترک کند .مهمترین ویژگی این روش
نسبت به روش سم زدایی این است که در تمام مدت ترک یك مشاور بصورت واقعی و تمام وقت در کنار بیمار وجود
دارد .در روش رفتار درمانی ،ابتدا به بیمار آموزش داده می شود که چطور وسوسه هاي فكري خود را از بین ببرد و
بعد از آن با مراقبت هاي مستمر از بازگشت به سمت مواد و یا اعتیاد به دارو هاي مشابه از فرد محافظت می کنند.
حتما تمامی ما به این نكته اجهاف داریم که کسی که اعتیاد دارد خودش هم میداند ،اگر اراده اي قوي براي ترک
اعتیاد خ ود داشته باشد و فكر خودش را کنترل کند ،به راحتی می تواند مواد را کنار بگذارد .در روش مشاوره رفتار
درمانی نیز با توجه به همین نكته ابتدا مهمترین قسمت ترک شكل می گیرد و در ادامه مسیر همراه با مراقبت فكري
ادامه پیدا میكند.
- 9- 2مشاوره درمانی ترک اعتیاد چگونه است؟
مشاوره و رواندرمانی براي ترک اعتیاد به صورت گروهی و یا فردي انجام می شود .در مشاوره رفتار درمانی فردي ،فرد
با چرایی اعتیاد آشنا می شود و ریشه ي ا عتیاد توسط روان درمان پیدا شده و خود فرد از دلیل بیماري اش آگاه می
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شود و پس از درمان فكري شخص ،تمامی راه هاي بازگشت بسته شده و انگیزه بسیار قدرتمندي در فرد براي عدم
بازگشت به اعتیاد شكل می گیرد .در این مرحله فرد  64درصد راه را رفته است و تنها ترک جسمانی باقی می ماند
که بعد از این مرحله به راحتی قابل درمان قطعی و بدون بازگشت می باشد .در مشاوره رفتار درمانی به صورت
گروهی ،که تعداد افراد کمی مخاطب آن هستند .عده اي درباره مشكالتشان با هم حرف میزنند و طی این تبادل
نظر ،هر کدام با مشكالت دیگري که شاید مشابه مشكل خ ودشان نیز باشد ،آشنا شده و به همین دلیل مشكل براي
فرد که تا به امروز بسیار اختصاصی و خاص بنظر می آمد عادي تلقی می شود .به عبارتی در گروه ،اعتماد به نفس
افراد بیشتر می شود ،زیرا آنها می بینند که افردا دیگر هم با مشكالت مشابهی دست به گریبان هستند و این
مشكل تنها مربوط به خودشان نیست .بلكه ریشه مشكالت ریشه در بیماري آنها دارد .با توجه بهاین توضیحات،
افرادي که قصد ترک اعتیاد را دارند ابتدا باید از مشاوره رفتار درمانی فردي و سپس از مشاوره رفتار درمانی گروهی
می توانند استفاده نمایند .
- 2- 2معایب و محاسن مشاوره درمانی ترک اعتیاد نسبت به سم زدایی ترک اعتیاد
اکثر افرادي که از مشاوره رفتار درمانی ترک اعتیاد استفاده می کنند .در مدت زمان بسیار کوتاه تري نسبت به روش
هاي درمانی سنتی ترک اعتیاد می توانند مصرف مواد خود را کنار بگذارند .این افراد میتوانند به روال عادي زندگی
خود بازگردند ،سرکار برود و رفتارهاي نا به ه نجار خود را به صفر برسانند؛ تا جایی که در این دوره با تغییر الگوي
شخصیت بیمار روبهرو می شویم و خود فرد به استقاللی میرسد که به تنهایی و بدون کمك نزدیكانش و تنها با
مراقبت و استفاده از مشاوره ترک اعتیاد ،مراحل ترک صد در صدي و بازگشت به جامعه را طی می کند .می تواند
حین ترک اعتیاد با روش رفتار درماي ،رشد فردي خود را نیز به وضوع مشاهده کنید .نباید فراموش کنیم که یك
مشاور نه تنها در مراحل ترک به شخص کمك میكند بلكه همزمان با مشكالت روحی و آسیب هایی که در زمان
مصرف مواد مخدر به روح و ذهن شما وارد شده را نیز درمان میكند و باعث ترقی و خودشكوفایی فرد نیز میشود.
بسیاري از افراد معتاد بارها و بارها تصمیم می گیرند اعتیاد خود را کنار بگذارند اما در این راه شكست میخورند.
بنابراین بهنظر می رسد خیلی از معتادان درباره دالیل اعتیاد خودنیازمند اطالعات بیشتري باشند و باید با روشهاي
علمی و اصولی ترک اعتیاد آشنا شوند.
- 3- 2چه روشهای متداولی برای درمان اعتیاد وجود دارد؟
به طور کلی دو نوع رویكرد ،در این زمینه وجود دارد؛ درمان نخست مبتنی بر پرهیز کامل و دیگري درمان کاهش
آسیب است و در روش اول میزان عود و بازگشت دوباره باالست چون بر پایه سمزدایی است و بعد از سم زدایی که
بهطور معمول از چند روز تا چند هفته انجام می شود ،فرد از هیچ مخدري استفاده نمیکند .در این درمان از
روش هاي مانند مشاوره ،رواندرمانی و درمان هاي دارویی براي جلوگیري از عود استفاده میشود.
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- 4- 2ویژگیهای مشاوره و رواندرمانی
مشاوره و رواندرمانی به صورت گروهی و یا فردي انجام می شود .در گروه درمانی ،عده اي درباره مشكالت شان با هم
حرف می زندد و طی این تبادل نظر هر کدام با مشكالت دیگري که البته شاید مشابه مشكل خودش باشد ،آشنا شده
و از راهحل هاي احتمالی و تجربیات افراد آگاه می شود .در گروه ،اعتمادبهنفس افراد بیشتر می شود زیرا آنها میبینند
که افردا دیگر هم با مشكالت مشابهی دست به گریبان هستند و متوجه می شوند که مشكل مربوط به شخص
خودشان نیست بلكه مربوط به بیماري آنهاست .در مشاور انفرادي ،بیمار با راه هاي کاهش احتمال عود اعتیاد بهوسیله
یك مشاور یا روان شناس آشنا میشود .در این مشاوره فرد می ـوان آنچه را که تمایلی به مطرح کردن آن در جمع
ندارد ،بازگو کند.
- 5- 2در مشاوره فردی چه نکات باید رعایت شود؟
نوع رابطه مشاور و بیمار بسیار حائز اهمیت است .براي داشتن یك مشاوره مفید وجود یك رابطه خوب درمانی میان
بیمار و درمانگر ضروري است .رابطه اي که در آن بیمار بتواند به راحتی با مشاور خود ارتباط برقرار کند و از
مشكالتش سخن بگوید .دراین شرایط مشاور با دادن آموزش هاي الزم در زمینه توانایی حل مسئله و کم کردن
استرس در راستاي کم کردن احتمال بازگشت وعود اعتیاد بیمار تالش میکند .او همچنین درباره شرایطی که ممكن
است موجب بازگشت اعتیاد فرد شود به او آگاهی هاي الزم را میدهد.
- 6- 2احتمال بازگشت در چه افرادی بیشتر است؟
افرادي که مشكالت متعددي مانند مصرف توفانی مدت مواد ،استعمال مواد سنگین مانن کراک ،مشكالت خانوادگی و
اجتماعی دارند .درمانهاي جایگزین؛ جون این افراد با عوامل برانگیز اننده متعددي روبهرو هستند.
- 7- 2ترکهای مکرر و ناموفق
بستگی به فرد دار؛ زمینه هاي شخصیتی ،بیمارهاي جسمی و روانی توأم با اعتیاد و نوع مصرف در این زمینه مؤثر
هستند ،بهطور مثال ،معتادان تزریقی و کساي که از هروئین و کر اک استفاده میکنند و همچنین معتادانی که به
افسردگی ،اختالل شخصیت دو قطبی مبتال هستند ،سخت تر قادر به ترک خواهند بود.
باتوجه به اینكه درمان پرهیز مواد براي همه بیماران کافی نبود و فقط گروه خاصی را تحت پوشش قرار میداد ،کم:م
راههاي کاهش آسیب مورد استفاده قر ار گرفت .در این روش فرد به جاي تزریق مواد مخدر ،از جایگزینهاي
مانندمتادون و بوپرونورفین استفاده می کند .در این روش ،هم تزریق مواد مخدر جاي خود را به مواد کمعارضه
میدهد و هم فرد کمتر در معرض بیماري هایی مانند ایدز و هپاتیت و سیار مشكالت قرار میگیرد .این داروها فرد را
از مواد جدا کرده و میل شدید فرد را نسبت به مصرف مواد برطرف میکند .در این روش هم از گروه درمانی و
مشاوره هاي فردي استفاده میشود.

64

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،3تابستان 9311

- 8- 2معایب و محاسن
درصد بیشتري از افراد آن را ادامه میدهند و فرد می تواند بعد از مدتی مصرف داروها را کاهش داده و یا قطع کند.
این فرد برخالف معتاد می تواند به روال عادي زندگی خود بازگردد ،سرکار برود ورفتارهاي بزهكارانه و قانون شكنی
در او تا حد قابل مالحظه اي از بین میرود؛ تا جاي که بهنظر میرسد ما در این دوره با تغییر الگوي شخصیت بیمار
روبهرو می شومی اما مشكل ا ین است که فرد باید بهطور مرتب مواد جایگزین را دریافت کند.
مدت زمان این روش بستگی به تصمیم بیمار دارد؛ درصدي از افراد می توانند در فواصل که اغلب سه ،چهار سال است
با کاهش تریجی دوز ،در مان را قطع کنند و برخی نیز باید تا پایان عمر آن را ادامه دهند .در هر صورت ،بیمار باید
در این زمینه حتماً با پزشك خود مشورت کند.
- 1- 2تأثیرات روانی این شیوه درمان
دیگر از احساس تغییرات شدیدي که هنگام مصرف مواد داشته اند ،خبري نیست و به ثبات نسبی در زندگی خود
دست پیدا می :نند و از نیاز شدیدي که به مصرف مواد ویا تزریق داشته اند خبري نیست.
حتی احساس سرخوشی شدید بعد از مصرف و خماري شدید فقدان مواد هم در آنها از بین میرود .استفاده از این
داروها به هیچ وجه با تغییرات محسوس و شدید مواد در آنها توأم نخواهد بود.و این تغییرات بسیار کم است.
- 91- 2در ترک با این روش تا چه حد احتمال بازگشت وجود دارد؟
کسی که از درمان هاي جایگزین با دوز مناسب و کافی استفاده میکند ،نمی تواند دوباره از مواد استفاده کندچون
مصرف مواد دیگر براي او همراه با سرخوشی نخواهد بود و حتی احتمال مسمومیت و گاه مرگ دارد .داروهاي
جایگزین بیشتر گیرنده هاي بدن فرد را پر میکند و مخدر ،دیگر اثري در این فرد نخواهد داشت.
آگاهی کامل فرد از مراحل مختلف درمانی قبل از اقدام به درمان نقش بسیار مهمی در کسب نتیجه مطلوب درازمدت
دارد ،در مقابل آسان گرفتن امر درمان و اقدام به درمان بدون بررسی و مطالعه کافی منجر به بروز ناکامیهاي مكرر در
درمان این معضل و نهایتا” بروز یاس و نا امیدي از درمان میگردد .در حالیكه چنانچه درمان بدرستی شروع شده و
ادامه یابد ،یك بار اقدام کافی است تا بیمار را به نتیجه مطلوب برساند.
نتیجه گیری
درمان اعتیاد شامل دو بخش عمده د رمان وابستگی جسمی (که اصطالحا به آن سم زدائی می گویند) و درمان
وابستگی روانی می باشد که درمان وابستگی روانی مهمترین بخش آن می باشد  .در درمان وابستگی جسمی پزشك
نقش عمده را داشته ولی در درمان وابستگی ذهنی و روانی بیمار نقش اصلی را ایفا می نماید .البته در در مان
وابستگی روانی پزشك آگاه و مجرب می تواند راهكارهاي متعددي را به فرد ارائه نماید تا وابستگی فرد را رفع نماید
ولی چنانچه فرد پس از سم زدائی در پی شرکت در برنامه هاي آموزشی فوق نبوده و یا آنها را در عمل بكار نبندد
متاسفانه احتمال عود باال خواهد بود( چرا که رمز موفقیت در انجام دادن است نه دانستن ).از اینرو تضمین سم زدائی
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تا حدود زیادي بعهده پزشك ولی تضمین درمان کامل عمدتا در دست خود بیمار است و با شناخت نسبی از بیمار و
سایر مسائل مهم در مشاوره ابتداي درمان تا حدودي می توان نتیجه نهایی درمان را پیش بینی نمود .ترک مواد
مخدر با چه عالئم جسمی و روانی همراه است؟
بدنبال قطع مصرف مواد مخدر در فردي که اعتیاد به این مواد دارد عالئم متعددي بروز می کند که اصطالحا به آن
سندرم محرومیت ) (Withdrawal Syndromeگفته می شود .این سندرم شامل:
درد عضالنی  -استخوانی  ،بیخوابی ،بیقراري ،عطسه ،آبریزش بینی ،خمیازه ،اسهال ،تهوع و استفراغ ،بی اشتهایی،
ضعف وبیحالی ،پرش اندامها ،احساس سرما و گرما ،لرز ،تعریق ،تپش قلب ،اشك ریزش ،درد شكم ،هذیان،
پرخاشگري ،وسوسه به مصرف مواد … .می باشد  .شدت عالئم فوق در افراد مختلف متفاوت بوده و تحمل آنها بدون
اقدامات درمانی صحیح بسیار دشوار می باشد.
آیا ترک اعتیاد می تواند سالمتی فرد را به مخاطره افكند؟
درمان وابستگی جسمی به مواد مخدر که اصطالحا سم زدائی نامیده شده و در جامعه به ترک اعتیاد معروف است در
مواردیكه بیمارتحت ارزیابی صحیح پزشكی و آزمایشات الزم انجام نگرفته و یا استانداردهاي مراقبتهاي پزشكی و
پرستاري رعایت نشود می تواند با خطرات جدي همراه باشد ،در غیر اینصورت سم زدائی سالمتی فرد را مورد تهدید
قرار نمی دهد .سم زدائی از نظر علمی عبارتست از بكار بردن روشهایی که به بیمار کمك نماید تا دوره ترک را با
حداقل عالئم و بطور کنترل شده و بی خطر پشت سر گذارد.
الزم به ذکر است ترک الكل خطرات بیشتري نسبت به ترک مواد مخدر داشته و حتی با رعایت استانداردهاي پزشكی
امكان تشنج ،کوما و مرگ وجود دارد.
در حال حاضر پنج روش علمی جهت سم زدائی وجود دارد که هر یك با مزایا و محدودیتهایی همراه می باشد .این
روشها عبارتند از :روش عالمتی ،روش جایگزینی  ،روش سریع ) (RDو روش فوق سریع  (URDیا ) URODکه دو
روش اول عمدتا” بصورت سرپایی و دو روش آخر الزاما” بصورت بس تري انجام می پذیرد .عالوه بر روشهاي فوق که در
مرکز تخصصی نوین براي بیماران مختلف انتخاب و انجام می پذیرند ،طب سوزنی نیز از روشهاي علمی سم زدائی
است که در این مرکز استفاده نشده و در موارد خاصی کاربرد دارد.
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