
 نویسنده : نصیرطالبی 

 " فاقد پشتیبانی و حمایت های الزم و تاثیر بخش استهمواره درمان های غیردارویی چرا  "

 

مدت زمانی است که موضوع نحوه استفاده از داروی متادون برای درمان معتادان مورد مناقشه و اختالف  ( 1

 نظر دو نوع دیدگاه و سیاست متفاوت قرار گرفته است. صرف نظر از اینکه کدام یک از دیدگاه های 

با آسیب های اجتماعی مطرح شده پاسخ مناسب و موثرتری از نظر اثربخشی به نیاز امروز جامعه در ارتباط 

 ناشی از اعتیاد و جمعیت مورد هدف از معتادان می دهد ، از این موضوع که بگذریم ، اما یک سئوال 

درمان های بسیار جدی در این خصوص مطرح و ابهامات زیادی را به ذهن کنکاش و پرسشگر فعاالن حوزه 

 ند. متبادر می ک غیردارویی ) آگونیستی و آنتاگونیستی ( اعتیاد

مدتی زمانی است تعدادی از مدیران دستگاه های مسئول و متولی حوزه اعتیاد و تعدادی هم از (  2

متخصصین و استاتید دانشگاه ها پیگیر موضوع لغو مصوبه عرضه متادون در داروخانه ها و بدنبال حل و 

ن مجموعه از مدیران و فصل مناقشه موجود بین دو دیدگاه متناقض می باشند. اما سوال اینکه ، چرا ای

مسئولین مربوطه و متخصصین و کارشناسان که دغدغه مندی و دلسوزی و نگرانی خودشان را نسبت به 

ایجاد اختالل در روند درمان معتادان در صورت عرضه متادون در داروخانه ها اظهار و با اهتمام و اراده ای 

عات دیگری همچون نیازهای ضروری امروز این افراد در خصوص موضو ،جدی بدنبال حل مشکل هستند 

حوزه درمان اعتیاد از جمله ، ابداع درمان های جدید ، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای اجرایی مناسب 

و کارآمد برای شناسائی ، ساماندهی ، درمان و بازتوانی متعادان متجاهر و خیابانی ، اورژانس اعتیاد ، بیمه 

ای را  مشابهقویت درمان های اقامتی و درمان های غیردارویی چنین اقدامات درمان معتادان ، توسعه و ت

 انجام نمی دهند.  

که دسترسی به متادون در بازار سیاه به سهولت و به وفور امکان پذیر است ، تمرکز و  یدر شرایط(  3

از مشکالت عدیده و پرداختن صرف به اینکه متادون در مراکز درمان و یا داروخانه عرضه شود ، کدام گره 

اساسی معتادان و درمان آنان را باز می کند . به یقین اکثریت متخصصین و کارشناسان حوزه اعتیاد به این 

آنچه را که معتادان بدان نیاز دارند ، صرف ورود به برنامه های درمانی ، واقف هستند و اینکه  اصل علمی

ساختاری است که بتواند بهبودی طوالنی مدت و دایمی را متمرکز بر پزشک و دارو نیست ، بلکه ، نیاز به 

این واقعیت است ، گروهی از جمعیت معتادان از بازار سیاه  دیگریک موضوع . برای معتادان میسر سازد

اقدام به تهیه متادون می کنند . آیا تهیه و مصرف متادون بشکل قانونی از مراکز درمان و یا از داروخانه ها 

ه بدون مداخالت روانشناختی و مددکاری و حمایت های اجتماعی. این مدل از توزیع متادون در یا بازار سیا



تحقق اهداف مربوط به برنامه های کاهش آسیب اعتیاد یا کاهش جمعیت متعادان تفاوت معنی داری در 

 اثربخشی درمان دارد . 

درصد از معتادان که تحت  3/52 نشان داد فقط 1397یافته های یک مطالعه ارزیابی سریع در سال (  4

درمان با متادون قرار داشتند متادون را از مراکز درمان تهیه کرده بودند . در میان اختالف دو دیدگاه 

متناقض و متفاوت با یکدیگر در جهت استفاده از متادون برای درمان که به کدام روش و درکجا در اختیار 

 سیاست گذاران ، مسئولین امر و متخصصین و درمانگران به مباحث مراجع قرار بگیرد ، شاید الزم باشد ، 

راهبردها ، سیاست ها و برنامه ها را  اساسی تر و مهم تر پرداخته و جهت گیری دیدگاه ها ، نگرش ها ،

 ناسب تر مبسمت و سوی چگونگی امکان ارایه خدمات درمان بشکل ایمن ، جامع، جذاب و باکیفیت 

 شهروند سالم باشد ،  د معتاد از چرخه اعتیاد و بازگشت به اجتماع بعنوان یککه منجر به خروج فر

 معطوف کرد. 

از موضوعات دیگر که اهمیت طرح آن کمتر از موارد ذکر شده نیست ، این پرسش است ، چرا در نظام (  5

غیرآگونیستی فراهم درمان اعتیاد و در حوزه درمان سرپایی تاکنون امکان ارایه خدمات درمان با داروهای 

نظری  نیزیک بحث انتقادی و  و مورد توجه سکانداران حوزه سالمت و مسئولین مربوطه قرار نگرفته است .

در سیستم درمان دارویی با متادون وجود دارد ، از بعد انتقادی اینکه ، مراکز درمان سرپایی براساس 

و ادامه درمان فرد درمانجو با درمان های  پروتکل مربوطه مجاز به کاهش تدریجی و قطع مصرف متادون

غیردارویی و پرهیزمدار نیستند . چرایی الزام به ادامه درمان نگهدارنده با متادون بشکل طوالنی مدت 

 همواره از دیدگاه طیفی از مسئولین ، متخصصین و کارشناسان حوزه اعتیاد مورد نقد و سئوال قرار 

 گرفته است. 

از بعد نظری هم می توان به این موضوع اشاره داشت ، بطور معمول اقدام به درمان توسط افراد به (  6

همواره مرتبط است ؛ یعنی اولین اقدام فرد معتاد برای ورود به مرحله درمان یک رابطه  "انگیزه"داشتن 

ماهیت و ذات بیماری اعتیاد مستقیم با میزان انگیزش فرد برای درمان دارد . از جهت دیگر ، با استناد به 

توسط فرد معتاد و به  و از دست دادن کنترل روی میزان مصرف در عدم کنترل و مدیریت مصرف مواد

، مبتنی بر این  عبارتی دیگر برای احساس لذت و سرخوشی بیشتر همواره باید مواد بیشتری مصرف شود

مثل هروئین می تواند روی مصرف متادون  الگوی نظری ، فرد معتادی که از مصرف یک ماده مخدر سنگین

بعنوان یک ماده مخدر سبک تر به مدت طوالنی باقی بماند و در واقع به وضعیت کنترل و مدیریت مصرف 

ماه با کاهش تدریجی مصرف متادون و با مداخالت  12یا  9،  6برسد ، چرا این فرد طی یک بازه زمانی مثال  



 یی تشویق و ترغیب به توقف مصرف متادون و درمان پرهیزمدار روانشناختی و درمان های غیردارو

 نمی شود . 

هزار نفر از جمعیت معتادان تحت پوشش درمان های اقامتی  700الی  600طرفی دیگر ساالنه بالغ بر ( از 7

و  قرار می گیرند.  حداقل تا امروز شاهد اقدامات و پیگیری از جانب مسئولین) الگوی درمان پرهیزمدار ( 

مدیران دستگاه های متولی یا متخصصین و اساتید مطرح و صاحب نظر در عرصه درمان اعتیاد به جهت 

 حمایت از مدل درمان های اقامتی و درمان های غیردارویی یا درمان های دارویی غیرآگونیستی نبوده ایم.

ه مطرح  می باشد و مورد درحال حاضر آنچه در نظام درمان اعتیاد در کشور بعنوان روش های پذیرفته شد

توجه و حمایت دستگاه های مسئول نیز قرار دارد، عموما روش درمان های دارویی است . در این میان ، 

الگوی اقامتی درمان های غیردارویی همواره فاقد پشتیبانی و حمایت های الزم و تاثیر بخش بوده است. 

نفر تخت نسبت به دیگر الگوهای  000/50بالغ بر  با ظرفیت "15ماده "معتادان موضوع پرهیزمدار درمان 

درمان و شیوه های خدمات رسان به معتادان ، بنوعی دچار بی مهری و کم توجهی و عدم حمایت های موثر 

در ابعاد مختلف گردیده است. بدون انکار باید پذیرفت ، الگوی اقامتی درمان پرهیزمدار یک مدل درمان 

ل طیف وسیعی از جمعیت معتادان و خانواده های آنان در کشور می باشد و پذیرفته شده و مورد استقبا

البته انتظار می رود بعنوان بزرگترین ظرفیت درمان اقامتی در کشور، همسان با دیگر روش ها و برنامه های 

 خدمات رسان به معتادان مورد حمایت و پشتیبانی دولت قرار بگیرد.

 


