درﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دارو
ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﺗﺼﻮرات اﺷﺘﺒﺎه
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روش ،اﻋﺘﯿﺎدی  MATﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺠﯽ درﺑﺎره
را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﻋﺘﯿﺎد:
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻐﺰی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻀﺮ ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل آن
دﺷﻮار اﺳﺖ

واﻗﻌﯿﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داروھﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺳﻮﺳﮫ ﻣﻮاد را ﮐﻢ و از ﻋﻮد اﻋﺘﯿﺎد
ﺑﺪون اﯾﺠﺎد »ﻧﺸﺌﮕﯽ« ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ
درﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دارو) (MATﭼﯿﺴﺖ ?

داروی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻣﺼﺮف 3
ﻣﻮاد ﺷﺒﮫ اﻓﯿﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد
ﻣﺘﺎدون  ،ﺑﻮﭘﺮﻧﻮرﻓﯿﻦ و ﻧﺎﻟﺘﺮوﮐﺴﻮن
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  MATﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه :از.
واﻗﻌﯿﺖ :ﯾﮏ ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻓﺮاد
را ﻣﺎهھﺎ ،ﺳﺎلھﺎ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ  MATﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داروھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺗﻤﺎم طﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺼﻮرات اﺷﺘﺒﺎه و واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه :داروھﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺜﻞ »ﻋﺼﺎﯾﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
».ﺑﮭﺒﻮدی واﻗﻌﯽ« ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

واﻗﻌﯿﺖ :ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ اﻋﺘﯿﺎد ،اﻓﺮادی
ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ »ﺑﮭﺒﻮدی  MATﮐﮫ ﺑﺎ
واﻗﻌﯽ« دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎﯾﯽ ﺧﺎص ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و ﺳﺎﯾﺮ
درﻣﺎنھﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اوردوز ﺷﺒﮫ اﻓﯿﻮﻧﯽ

ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ  MATﺑﮭﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺺ اﺳﺖ

ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺠﺎت ﺟﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزداری از ﻣﺼﺮف در درﻣﺎن
ﮐﺎھﺶ ﻣﺼﺮف آﺷﮑﺎر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺣﻔﻆ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دارﻧﺪ و ﺑﺎردار ھﺴﺘﻨﺪ

ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪه) Research Center for Community :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺎطﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﮫ
ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد

اﻧﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد دارﻧﺪ

اﻧﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮫھﺎﯾﯽ از
اﻧﮓ زدن و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﮫ رواﺑﻂ او ﺑﺎ
ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﮫ از
اﻋﺘﯿﺎد رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ درﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ

ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﮕﺬارد:
.ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﻣﺎن
.ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
.ﮐﺎھﺶ آﺳﯿﺐ
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺳﻼﻣﺖ روان

اﻧﮓ و زﺑﺎن

ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ و ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ اﻧﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ

در ﻋﻮض از اﯾﻦ واژهھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

از اﯾﻦ واژهھﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﺨﺺ دارای اﺧﺘﻼل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد

ﻣﻌﺘﺎد

اﺧﺘﻼل ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر/ﻋﺎدت ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،اﺳﺘﻔﺎده آﺳﯿﺐزا

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﺧﻮددار ،ﺑﺪون ﻣﺼﺮف

ﭘﺎک

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

آﻟﻮده

ﻓﺮد در ﺣﺎل ﺑﮭﺒﻮدی

ﻣﻌﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ

داروھﺎی وﯾﮋه درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺨﺪر

