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 ۱۴۰۰ تیرمـــاه   ۵ ـ   2۰2۱ ژوئـــن   2۶
روز جهانی مبارزه با مصرف و قاچاق مواد مخدر

ــواد ــی درابره مـ حقایـ
Facts About Drugs

ابور رایج ؟ 

حقـیـقـت !

مقدمه

ــاه را روز  ــر م ــا 5 تی ــادف ب ــن مص ــد )UN( 26 ژوئ ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــرده اســت.  ــذاری ک ــام گ ــواد مخــدر ن ــا مصــرف و قاچــاق م ــارزه ب ــی مب جهان

دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد )UNODC( شــعار ایــن روز 
ــا  ــه اشــتراک بگذاریــم، ت ــاره مــواد مخــدر را ب را در ســال 2021 میــادی "حقایــق درب

زندگــی  انســان ها را نجــات دهیــم" انتخــاب کــرده اســت. 
ــتراک گذاری  ــت و اش ــات نادرس ــار اطاع ــا انتش ــه ب ــعار مقابل ــن ش ــاب ای ــدف از انتخ  ه
حقایــق مســتند بــا رویکــرد علمــی می باشــد کــه بــا موضع گیــری قاطعانــه در برابــر اطاعات 
نادرســت و منابــع نامعتبــر، تمامــی افــراد را بــه پذیــرش نقــش خــود در آگاهــی بخشــی و 
تقویــت مســئولیت اجتماعــی دعــوت مــی نمایــد، در ادامــه بــه چنــد بــاور رایــج و حقایقــی 

دربــاره مــواد اشــاره می شــود.
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ابور رایج ؟ 

حقـیـقـت !

باوررایـج موادزنانومردانرابهطوریکسانتحتتاثیرقرارمیدهد!

ــانومــردانرابهطــورمتفاوتــیتحــت حقیقــتایــناســتکــه  مــواد،زن

تاثیرقرارمیدهد.

سوخت و ساز و جذب مواد روان گردان در زنان متفاوت از مردان است.
زنــان مصــرف کننــده مــواد نســبت بــه زنــان عــادی بــه طــور متوســط بیشــتر در معــرض 

ابتــا بــه بیماری هایــی ماننــد ایــدز هســتند.
ــر  ــی محدودت ــه طــور کل ــات بهداشــتی ب ــه خدم ــواد ب ــده م ــان مصــرف کنن دسترســی زن
اســت. از هــر 3 نفــر مصــرف  کننــده مــواد، 1 نفــر زن اســت و 1 نفــر از هــر  5 نفــری کــه 

ــد زن اســت. ــاد قــرار دارن تحــت درمــان اعتی
ــا مــواد بیشــتر از  ــم مرتبــط ب ــه دلیــل ارتــکاب جرائ ــی ب ــان زندان ــر آن نســبت زن عــاوه ب
مــردان اســت. در نهایــت، زنــان دو برابــر مــردان از بدنامــی و تبعیض هــای مرتبــط بــا مــواد 

رنــج مــی برنــد.
بنابرایـن در برنامه هـای پیشـگیری و درمانـی بایـد بـه نیازهـای زنان مصرف کننـده مواد از 
جملـه امکانـات درمانـی، خدمـات بهداشـتی و حمایت هـای اجتماعی توجه ویژه ای شـود.
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حقـیـقـت !  اکثریتمردمجهانموادمصرفمیکنند!  

   اکثریتمردمجهانموادمصرفنمیکنند.     

طبـق گـزارش سـازمان جهانـی دارو در سـال 2019، تعـداد افـراد مصـرف کننـده مـواد بـه 
271 میلیـون نفـر رسـیده اسـت کـه 5/5 درصـد افـراد را تشـکیل مـی دهنـد کـه از میـان 
آنهـا 35 میلیـون نفـر از افـراد مصـرف کننـده ی مواد به خدمـات درمانی نیـاز دارند. اگرچه 
بیشـتر جامعـه مصـرف کننـدگان را جوانان تشـکیل می دهند. حتی در مـورد کانابیس )که 
بیشـترین میـزان مصـرف را در میـان جوانـان دارد( فقـط چنـد کشـور گـزارش کردنـد کـه 
بیـش از 30 درصـد جوانان شـان در یـک سـال گذشـته کانابیـس مصـرف کرده انـد. افرادی 
کـه مـواد مصـرف می کننـد و یـا اختاالت مرتبط با مصـرف مواد دارند از انـواع مختلفی از 

بیماری هـای شـدید جسـمانی بـا پیامد هـای ناگـوار اجتماعـی رنج مـی برند.
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حقـیـقـت ! افرادبهدلیلانتخاباشتباهبهموادوابستهشدهاند.   

وابستگیبهموادیکموضوعچندعاملیاست.      

بـر اسـاس شـواهد و مسـتندات علمـی وابسـتگی به مواد یـک موضوع چند عاملـی درحوزه 
سـامت است.

ایـن بـدان معنی اسـت کـه عوامل چندگانـه ای در افزایـش احتمال گرایش بـه مصرف مواد 
و یـا شـروع اختاالت وابسـته به آن نقـش دارند.

بیشتر این عوامل خارج از کنترل فرد هستند و با مواردی همچون عوامل ژنتیکی، سامت 
روان یا عوامل محیطی مرتبط هسـتند )به عنوان مثال اسـترس ها و یا رویدادهای آسـیب 

رسان ناشی از زندگی در مناطق خشونت آمیز یا حاشیه نشین و مشکات خانوادگی(.
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حقـیـقـت ! استفادهازداروهایروانگردانبهصورتتفریحیبیخطراست!   

بــهصــورت گــردان روان داروهــای از اســتفاده         

تفریحیخطرناکاست.    

همانند سایر داروها، داروهای روان  گردان نیازمند تجویز از طرف پزشک هستند. 
ایـن بـدان معنـی اسـت کـه بیمـار مطمئـن شـود اسـتفاده از دارو بـرای او بی خطـر اسـت 
و از عـوارض جانبـی آن بـا خبـرو مطلـع گـردد. چـون اسـتفاده غیـر قانونـی از داروهـای 
روان گـردان بـه عنـوان مثـال بـدون نسـخه پزشـک یـا خـارج از تجویـز پزشـک، خطرنـاک 
می باشـد و می توانـد باعـث مشـکات جـدی بـرای سـامتی فـرد شـود و باید همـواره از آن 

کرد. اجتنـاب 
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حقـیـقـت !

پیشگیریازمصرفموادورفتارهایپرخطرقبلازتولدآغازنمیشود!

پیشــگیریازمصــرفمــوادورفتارهــایپرخطــر      

میتواندحتیقبلازتولدآغازشود.      

بیشـتر راهبردهـای پیشـگیرانه اجرا شـده در جهـان نوجوانان را هدف قـرار می دهند چون 
در بیشـتر کشـورها افراد در سـن نوجوانی مصرف مواد را شـروع می کنند. شـروع مصرف 
مـواد بـه احتمـال بسـیار زیـاد در نتیجـه آسـیب پذیری، فـردی و محیطـی در سـنین خیلی 

پاییـن  ایجاد می شـود.
اسـتانداردهای بین المللـی کـه در مـورد پیشـگیری از مصـرف مـواد توسـط دفتر مبـارزه با  
جرایـم و مـواد ملـل متحـد )UNODC( و سـازمان بهداشـت جهانی )WHO( تهیه شـده 
اسـت، تدابیر زیادی را در دوران بارداری ، هنگام زایمان و درمورد کودکان کم  سـن وسـال 
که قابلیت اجرا دارند تدوین کرده و مشـخص شـده اسـت که برنامه های پیشگیری موجب 

کاهش مصرف مواد می شـوند و رفتارهای پرخطر در نوجوانی و بزرگسـالی می شـود.
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حقـیـقـت !

محکومیـتومجـازاتبـرایافرادمبتـابهاختـاالتمصرفمواد   

موثرترازارائهخدماتدرمانیبهآنهااست!   

ارائـهخدماتدرمانیبـرایافرادمبتابهاختاالتمصرف      

موادموثرترازمحکومیتیامجازاتآنهااست.

اختـاالت مصـرف مواد چندعاملی هسـتند. به بیان دقیق تر، هماننـد دیگر بیماری ها، این 
اختـاالت را نیـز می تـوان به طـور اثربخش تری فقـط از طریق درمان دارویـی، مراقبت های 
بهداشـتی و حمایت هـای اجتماعـی کـه در یـک بافت و نظام بهداشـتی ارائه می شـوند، مورد 
توجـه قـرار داد. درمـان اختـاالت مـواد مبتنـی بـر شـواهد و داوطلبانـه، در کاهـش مصرف 
مـواد، کاهـش جـرم و تکـرار جـرم اثربخـش و از عـدم دریافـت درمـان و زنـدان کـم هزینه تـر 
اسـت. عـاوه بـر ایـن، حـق سـامتی و بهداشـت یکـی از اصول حقوق بشـر اسـت و بنابراین 
افـراد مبتـا بـه اختـاالت مصـرف مـواد حتـی وقتـی درگیـر مسـائل قانونـی هسـتند، حـق 
مراقبـت را از دسـت نمی دهنـد، در واقـع درمان و مراقبت به عنوان رویکرد جایگزین نسـبت 

بـه محکومیـت و مجازات توصیه شـده اسـت. 
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حقـیـقـت ! افرادمبتابهاختاالتمصرفمواددرمانپذیرنیستند!   

افرادمبتابهاختاالتمصرفموادقابلدرمانهستند.      

وابسـتگی بـه مـواد غالبـًا بیمـاری مزمـن و برگشـت پذیـر اسـت بـه طـوری کـه بـا تغییراتـی 
در نحـوه عملکردهـای مغـزی مشـخص می شـود و زمـان طوالنی پایـدار می مانـد. بنابراین 
حتـی بـرای افـرادی کـه تحـت درمـان هسـتند عود یـا لغـزش قابل انتظـار اسـت و نباید به 
عنوان شکسـت در درمان محسـوب شـود. در عوض، باید مدیریت عود یا لغزش احتمالی 
را بـه عنـوان جـزء مهـم و طبیعـی خدمـات درمانـی در افـراد مبتـا به مصرف مـواد در نظر 
گرفـت. تحقیقـات نشـان داده اسـت افـراد مبتـا بـه اختاالت مصـرف مـواد در صورتی که 
بـه درمـان مبتنـی بر شـواهد و داوطلبانـه، مراقبت های بهداشـتی و حمایت های اجتماعی 

دسترسـی داشـته باشـند، می تواننـد بـه زندگـی سـالم و اجتماعی خود ادامـه دهند.
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حقـیـقـت !

مرگهایناشیازمصرفبیشازاندازهموادقابلپیشگیرینیستند!   

ــواد ــدازهم ــشازان ــرفبی ــیازمص ــایناش مرگه      

قابلپیشگیریهستند.      

هر ساله  بیش از 500  هزار مرگ ناشی از مصرف مواد در دنیا، به علت مصرف مواد افیونی رخ 
می دهد. درمان مبتنی بر شواهد از جمله روش های دارو درمانی )مانند متادون و بوپره نورفین( 
و حمایت های روانی اجتماعی، راهبرد های پیشگیرانه اثربخشی در برابر مصرف بیش از اندازه 
مواد افیونی است. عاوه بر این نالوکسن، یک داروی ضد مواد افیونی و ارزان قیمت بدون 
عوارض  داروهای روان گردان است که در کاهش مرگ های ناشی از مصرف بیش از اندازه مواد 
افیونی اثربخش است حتی ارائه آن توسط اولین فرد مواجه شونده با فردی که مصرف بیش از 
حد مواد را داشته از جمله )مامور پلیس، خانواده و دوستان( در صورتیکه آموزش دیده باشند 

در پیشگیری از مرگ موثر است. 
ترجمه: فاطمه فالحی
سوپروایزر مشاوره تلفنی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
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