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نشـریه تخصصى اجتماعـى

سازمان بهزیستی برای دسترسی عموم مردم به خدمات مشاوره و روانشناختی 
امکان مشاوره تلفنی را برای استفاده کاربران فراهم کرده است.

مشاوره تلفنی به این معنی است که  تعاملی بین تماس گیرنده و مشاور از 
طریق  تلفن صورت می گیرد که در جهت برطرف نمودن نیازهای فوری 
تماس گیرندگان و تثبیت یا بهبود احساس سالمت روانی آنها می باشد. مشاور 
کمک میکند تا تماس گیرنده نیازهای خود را مشخص نموده و راه حلی برای 

مسایل خود بیابد و توانایی تصمیم گیری در وی تسهیل شود.
در کلیه استانها خط مشاوره تلفنی دولتی 1480 از 8 صبح لغایت 18 عصر 
پاسخگوی مشکالت تماس گیرندگان در زمینه های پیش از ازدواج، خانواده، 
کودک و نوجوان ، تحصیلی و شغلی و مواردی از این دست میباشد. الزم به 

ذکر است بخش اندکی از هزینه تماس به عهده تماس گیرنده می باشد.
سال گذشته 44 هزار و 393 نفر با مرکز صدای مشاوره یزد )خط 1480( 
تماس گرفته اند که از این تعداد 35 هزار و  514 نفر زن و 8 هزار و 879 نفر 

آنها مرد بوده اند.

همچنین تعداد 27هزار و 524 نفر از تماس گیرندگان متاهل و 9 هزار و 322 
نفر مجرد و مابقی همسر ازدست داده و جدا شده از همسر بوده اند.

از لحاظ تحصیالت 13هزار و 317 نفر تحصیالت زیر دیپلم، 12 هزار و 430 
نفر دیپلم، 11 هزار و 988 نفر فوق دیپلم و لیسانس و 6 هزار و 658 نفر 

تحصیالت فوق لیسانس باالتر برخوردار بوده اند.

بیشترین تماس گیرندگان با این خط با 18 هزار و 202 نفر در گروه سنی 20 
تا 30 سال جای داشته و  10 هزار  و 653 نفر در گروه سنی 30 تا 40 سال، 
6 هزار و 215 نفر در گروه سنی 40 تا 50 سال، 4 هزار و 883 نفر در گروه 
سنی زیر 20 سال و 4 هزار و 440 نفر در گروه سنی باالی 50 سال قرار دارند.

سال گذشته بیشترین خدمات مشاوره ای ارائه شده در مرکز صدای مشاور یزد 
با 17 هزار و 920 نفر مربوط به مشکالت همسران بوده است. همچنین 10 
هزار و 10 نفر در خصوص تربیت کودک و 3هزار و 692 نفر در زمینه مشاوره 

قبل از ازدواج با این خط تماس داشته اند.  

سازمان بهزیستی برای دسترسی عموم مردم به خدمات مشاوره و روانشناختی امکان 
مشاوره تلفنی را برای استفاده کاربران فراهم کرده است.

تعداد 27هزار و 524 نفر از تماس گیرندگان متاهل و 9 هزار و 322 نفر مجرد و مابقی 
همسر ازدست داده و جدا شده از همسر بوده اند.

زنان بیشترین تماس گیرندگان
آمارهایی از مرکز مشاوره تلفنی یزد
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در سال های اخیر به دلیل باورهای غلط مردم ما شاهد مصرف بی شمار شیشه در بین مردم 
و جامعه به خصوص زنان هستیم.

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد بر اساس مطالعه جوامع مختلف و نیازسنجی از نظر 
عالقه مندی به نوع مواد، اقدام به تولید مواد مختلف می کنند. 

مورد  در  ابتدا  بدهید  اجازه  اگر  دکتر  آقای 
وضعیت فعلى اعتیاد در کشور صحبت کنیم به 
نظر شما چند درصد از مردم ایران  مواد مخدر 

مصرف مى کنند؟ 

ایران جزء کشورهای پرخطر از نظر اختالالت مصرف 
مواد مخدر در جهان است که دالیلی چون همسایگی 
با کشورهای تولید کننده مواد، مسیر تردد مواد مخدر و 
فرهنگ مصرف مواد در دوران پیشین باعث شده به این 

مسئله بیشتر دامن زده شود.
از سوی دیگر وجود برخی باورهای غلط در بین مردم 
کشور ایران به خصوص در بعضی مناطق  که درمان 
خیلی از بیماری ها و اختالالت اعصاب و روان، افسردگی، 
اضطراب و استرس را مصرف مواد مخدر می دانند باعث 
شده گرایش به مواد مخدر در ایرانیان باال رود. در حال 
حاضر 240 میلیون نفر در دنیا مصرف کننده مواد هستند 
مصرف  ایرانی  سال  تا 64  افراد 15  از  درصد  و 2/5 
کننده مواد مخدر هستند و طبق آخرین مطالعاتی که 
شده متأسفانه یک درصد دانش آموزان مصرف مواد را 
تجربه کرده اند. آخرین مطالعات در یزد نیز نشان می 
دهد  که 1/3 درصد از جمعیت استان یزد مصرف کننده 
مواد هستند و حدود 30درصد یزدی ها مصرف کننده 

سیگار و قلیان هستند.
 امروزه ما شاهد تغییر الگوی مصرف مواد از 
سنتى به صنعتى هستیم چطور شد که مردم به 

سمت موادمخدر صنعتى رفتند؟ 

ببینید تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد بر اساس 
مطالعه جوامع مختلف و نیازسنجی از نظر عالقه مندی 
به نوع مواد، اقدام به تولید مواد مختلف می کنند. مثاًل در 

جامعه ایران در دهه های قبلی به دلیل 
عدم وجود امکانات تفریحی، عدم سواد 
مردم  تفریح  تنها  بیکاری  و  کافی 

نشست های خانوادگی شبانه بود . 
تولید کنندگان مواد مخدر با بیان 
این که مواد مخدر آنها را سرحال 
و شاداب می کند مردم را به خرید 
و مصرف این مواد ترغیب می 
کردند. ولی بعد از گذشت سالها 
مخدر  مواد  عوارض  پیدایش  و 
در مصرف کنندگان، آگاه شدن 

فرزندان و جوانان از خطرناک بودن 
این مواد و تبدیل شدن محافل شبانه 

خانوادگی به میهمانی ها یا پارتی های 
دانشجویی و مجردی، تولید کنندگان دست 

به تولید مواد محرک مانند قرص های اکستازی و 
غیره زدند. تبلیغ آن ها هم این بود که هرکس می خواهد 
چند ساعتی در شبانه روز از مشکالت عصبی و دغدغه 
های روزانه فارغ شود از مواد محرک کمک بگیرد و 
حتی به تبلیغ مواد توهم زا پرداختند تا جوانان بتوانند 
کاری  هر  به  محدودیتی  هیچ  بدون  آن  مصرف  با 
مصرف  بینیم  می  امروز  ما  که  شد  بپردازند.اینطور 
شیشه به عنوان یک ماده مخدر صنعتی افزایش پیدا 
کرده است. در مطالعه ای که 6 سال قبل انجام شد 

شیشه ششمین ماده ای بود که بیشترین مصرف 
را در ایران داشت ولی طبق مطالعاتی 

که دو سال گذشته انجام شده است 
ما از رتبه ششم به رتبه دوم در زمینه 
مصرف مخدر صنعتی شیشه رسیده ایم.

افزایش  شیشه  مصرف  گفتید  که  همانطور 

بینیم  مى  ما  اما  کرده  پیدا 
بین زنان  این مصرف در 
و گفته  تر است  پررنگ 
مى شود اعتیاد در حال 
به  است   شدن  زنانه 
نظر شما چرا مصرف 
شیشه در زنان بیشتر 

است؟

در سال های اخیر به دلیل 
باورهای غلط مردم ما شاهد 
مصرف بی شمار شیشه در 
بین مردم و جامعه به خصوص 

زنان هستیم.
طبق تحقیقی که از مراجعین کلینیک 
به  معتادین  اکثر  آمده  عمل  به  اعتیاد  ترک 
شیشه مهم ترین دلیل گرایش به مصرف شیشه را 
ناآگاهی و باورهای غلط و عدم آگاهی از  این که 
شیشه اعتیادآور هست بیان کردند. باورهای غلطی 
چون درمان استرس و افسرگی، مشکالت جنسی، 
هوشیاری باال برای بیداری شبانه. واقعیت این است 
که شیشه روی قسمت پیشانی مغز که مربوط به 
فعالیت های شناختی مثل تمرکز، تصمیم گیری، 
مهار امیال است؛ اثر گذاشته و در شعور انسان 

اختالل ایجاد می کند.
شیشه باعث اختالل در تمرکز و 
توجه، اختالل در خواب، اختالل 
در قضاوت، افسردگی، جنون آنی، 
خلق و خوی متغیر و رفتارهای لجام گسیخته می شود و 
فرد قدرت کنترل خواسته های درونی خود را از دست می 

دهد و نتیجه آن همین می شود که در صفحات حوادث 
روزنامه ها می خوانیم.

از سوی دیگر قباًل بیشتر مصرف مواد به عنوان یک انگ 
اجتماعی تلقی می شد ولی امروزه مصرف خیلی از مواد به 
عنوان کالس اجتماعی تلقی می شود و همین اجتماعی 
کردن مصرف بعضی مواد جامعه و جوانان را به سمت 
پرتگاه خواهد برد. تفاوت بین زن و مرد در مصرف انواع 
مواد مخدر هم یک به 10 است ولی از نظر مصرف شیشه 
این نسبت یک به 4 می باشد و این بدان معناست که 
شیوع مصرف سیگار، شیشه، قلیان، در زنان در دهه اخیر 

سرعت بیشتری داشته است.
به نظر شما با آگاه سازی جامعه، نسل بعد چه 
حد ممکن است به سمت اعتیاد برود یا ریشه 

کن شود؟

 برای ایمن سازی نسل آینده در مقابل اعتیاد فرزندان باید 
مهارت جرأت مندی، مهارت نه گفتن، مهارت ابراز وجود، 
مهارت مدیریت استرس، مهارت حل مسئله و والدین 
مهارت های فرزندپروری را آموزش ببینند و در غیر این، 

نتیجه آن افزایش شیوع اعتیاد در نوجوانان است. 
از طرف دیگر شناسایی مشکالت سالمت روان مردم و 
درمان است چرا که اگر در جامعه ای مشکالت سالمت 
روان مردم شناسایی و درمان نشود یقیناً شیوع اعتیاد 
در این جامعه باالتر خواهد رفت. ارتباط تنگاتنگی بین 
بیماری های اعصاب و روان و اعتیاد وجود دارد و این در 
حالی است که 70درصد بیماران اعصاب و روان در ایران 
به مراکز تخصصی اعصاب و روان یعنی  روانپزشک و 
روانشناس مراجعه نمی کنند در حالی که 46 درصد از 
آن ها حداقل یک بار جهت درمان به رمال و دعانویس 

مراجعه کرده اند.

در گفتگو با یک متخصص مطالعات اعتیاد مطرح شد؛

مصرف ساالنه 12 لیتر الکل به ازای هر نفر در ایران
3درصد یزدی ها مصرف کننده سیگار و قلیان هستند  

گروه گفتگو- سمیه بهجو: در ایران هر فرد ساالنه 12 لیتر الکل مصرف می کند که این میزان در کشوری مثل سوئیس 
هر فرد در سال 4 لیتر الکل مصرف می کند.

این را مدیرگروه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفتگو با نشریه بهروزی می گوید. وی 
که دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد دارد معتقد است طبق آمار سازمان جهانی بهداشت 2 میلیارد نفر در جهان مصرف 
کننده الکل هستند و در ایران تعداد مصرف کنندگان الکل بیشتر از مصرف کنندگان مواد مخدر هستند ولی به خاطر 

ترس از مصرف الکل بیان نمی کنند. 
به گفته دکتر فرحزادی اگرچه کشور ایران در زمینه مصرف الکل جزء کشورهای با شیوع باالی مصرف الکل نیست 
ولی از نظر سرانه مصرف الکل به ازای هر فرد مصرف کننده ما مقام نوزدهم را در جهان داریم. و طبق آخرین مطالعه 
ای که شده بیشترین ماده مصرفی در ایران خانواده تریاک، بعد از آن شیشه و بعد الکل است. آنچه می خوانید بخشی 

از این گفتگوست.

تدوین 
سند پیشگیری

 از اعتیاد استان یزد

یزداز  استان  بهزیستی  مدیرکل 
تدوین سند پیشگیری از اعتیاد استان 
خبر داده و گفته هدف از تدوین این 
سند  کاهش میزان بروز اعتیاد به 
مواد مخدر  از طریق اجرای برنامه 

های پیشگیرانه است.
قالب 8  در  این سند  گفته وی  به 
برنامه کالن استانی با توجه به نیازها 
و ظرفیتهای استان در کانون های 
هدف خانواده، محیط های آموزشی، 
دانشگاهی، محیط های کار، محله 

ها و رسانه ها اجرا می شود.

شرایط وام خوداشتغالی 
به افراد بهبود یافته ازاعتیاد

یکی از دغدغه های افراد بهبود یافته از اعتیاد و 
خانواده های آن اشتغال است. 

بهزیستی  سازمان  اعتبارات  و  دستورالعمل  طبق 
هرساله 5 درصد از بودجه بهزیستی صرف اشتغال 

افراد بهبود یافته از اعتیاد می شود
ارائه  وام  این  دریافت  شرایط  شود  می  گفته  .اما 
آزمایش TLC با نتیجه منفی اعتیاد  و تایید پاکی 
فرد به مدت یکسال یکی از شرایط درخواست وام 
است. این وام که تنها یک بار به فرد بهبودیافته 
از اعتیاد اعطا می شود، نیازمند تکمیل فرم آماده 
سازی شغلی و داشتن گواهینامه مهارتهای شغلی و 
فنی  است و کسانیکه که مهارتی ندارند در صورت 
تمایل از سوی بهزیستی برای کسب مهارت به فنی 

و حرفه ای معرفی می شوند.

راه اندازی تشکل غیردولتی
 مراکز مشاوره  استان یزد

 
کارشناس مسئول امور روانشناختی و مشاوره بهزیستی 
استان یزد خبر از راه اندازی تشکل غیردولتی مراکز 
مشاوره استان یزد به منظور ارتقاء خدمات مشاوره ای و 

نظارت بر این خدمات داده است.
گویا تشکل غیردولتی مراکز مشاوره استان یزد یک 
تشکل صنفی است و اعضای این تشکل به صورت 
دوره ای از بین مراکز مشاوره استان انتخاب می شوند.

حسینعلی دهقانیزاده گفته هویت صنفی این تشکل 
باعث شده است که این تشکل هم حمایت کننده و 
هم نظارت کننده باشد یعنی هم حقوق مراکز مشاوره و 
هم حقوق مردم را در نظر بگیرد. و هدف از تشکیل آن 
نیز برگزاری سمینار، همایش های تخصصی، اجرای 
به  نهایت کیفیت بخشیدن  در  و  پژوهشی  کارهای 

خدمات مشاوران و روانشناسان است. 

نظارت آنالین بر 
کمپ های ترک اعتیاد

نظارت انالین بر کمپهای ترک اعتیاد از طریق دوربین های مداربسته یکی از 
خبرهایی بود که ماه گذشته با واکنش کمپها مواجه شد. این کار که برای اولین 
بار در کشور توسط بهزیستی در یزد صورت می گیرد. گویا بهزیستی به دلیل 
تخلفات این کمپها و عدم رعایت استانداردهای حرفه ای ترک در این مراکز 
اقدام به اجرای این طرح در کمپهای ترک اعتیاد تحت نظارت خود نموده است 
و اعالم کرده اگر کمپی حاضر به نصب دوربین مداربسته نشد مجوز آن باطل 
می شود.آنچه کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان یزد در 
مورد هدف از اجرای این طرح گفته  نظارت، پایش و ارزیابی نحوه خدمات دهی 

مراکز ترک اعتیاد به صورت شبانه روزی هست.
وی دسترسی به آمار و اطالعات کمپها به صورت انالین را از دیگر ویژگی های 
اجرای این طرح ذکر کرده و گفته: این سامانه حضور و غیاب مسئولین کمپها را 
نظارت می کند و آمار لحظه ای از تعداد بیماران تحت درمان را ارائه می کند. 
به گفته وی از این طریق همچنین حضور مداوم پزشک، مسئول مرکز، مددکار 
و... نیز نظارت می شود که این امر برای ارتقا سطح کیفی کمپها ضروری است.



حه 
صف

 |1
39

ر 4
و تی

داد 
خر

|
 4 

نشـریه تخصصى اجتماعـى

مرکز ترک اعتیاد اجباری یزد اواخر سال 93 راه اندازی شد. ابتدا که بیمار به این در تمام دنیا مراکز ترک اعتیاد از سوی بهبود یافتگان از اعتیاد اداره می شود.
مکان می آید، با معاینه پزشک، تست های عدم اعتیاد و تعیین صالحیت در این مرکز 

مواجه می شود.

 فرد وابسته به مواد مخدر می بایست به مدت 21 روز به 
صورت شبانه روزی در این کمپ ها اقامت داشته باشد. 
در اینجا خدمات مشاوره ای و آموزشی به بیماران ارائه 
می شود. آموزش ها تنها به شخص بیمار خالصه نمی 
شود، حتی خانواده فرد را هم درگیر می کند. نقش حمایت 
های اجتماعی و مددکاری اجتماعی در این کمپ پر رنگ 
است. در این مرکز، ساختمانی در حال راه اندازی است که 
به آن مرکز اجتماع  درمان مدار تی سی می گویند. افراد 
این مرکز پس از گذراندن دوره سم زدایی و بی قراری به 
بخش تی سی می روند و در آنجا فرایند اجتماعی شدن 

را سپری می کند.
بیماری که در این مرکز بستری شده، از آنجایی که با 
رأی مقام قضایی در این کمپ حضور یافته، نمی تواند 
بدون گذراندن دوره درمان این مکان را ترک کند و می 
بایست دوره درمان خود را سپری و پس از آن، از این مرکز 

ترخیص شود.
این نکته در اینجا ضروری است که صاحبان کمپ نمی 
توانند بدون اجازه یا هماهنگی با مراجع  قضایی فردی را 
به عنوان معتاد شناسایی و به اجبار به مرکز ترک اعتیاد 
اجباری بیاورند. این کار تنها از سوی پلیس و نیروهای 

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر انجام می شود.
از اعتیاد و بهبودی تا مدیریت و همدردی

در تمام دنیا مراکز ترک اعتیاد از سوی بهبود یافتگان از 
اعتیاد اداره می شود. در کشور ما هم همین گونه است، 

البته نه به این معنا که افراد دیگر نمی توانند چنین مراکزی 
را اداره کنند، بلکه با این اعتقاد که بهبود یافتگان از اعتیاد 
بهتر می توانند به همدردی، همدلی و هم زبانی با بیماران 
معتاد پرداخته و بهتر می توانند برای رهایی آنها از منجالبی 

که در آن فرو رفته اند، به کمکشان بشتابند.
»حسین خانزاده چرخابی«، مدیر این مرکز است. او که 
به گفته خودش، به مدت هفت سال، مراکز غیر اجباری 
را در تهران، اصفهان و تنکابن اداره کرده، از روز های 
پایانی سال 93 مدیریت مرکز ترک اعتیاد اجباری یزد را 

به عهده گرفته است.  
از  از خانزاده می خواهیم  ایم.  در دفتر مدیریت نشسته 
خودش و این مرکز برایمان بگوید. به گفته او، بیشتر افراد 
ناخواسته در این دام می افتند و هیچ فردی معتاد به دنیا 
نیامده است. از خودش می گوید، از اینکه از سن پایین با 
مواد مخدر سنتی آشنا بوده. پدرش مصرف کننده و بوی 
تریاک او را نیز هوایی می کرده است. در دوران دانشگاه 
به تریاک بسنده نکرد و با روی آوردنش به سوی هروئین، 
از دانشگاه اخراج شد. او آن موقع دانشجوی رشته شیمی 

دانشگاه اصفهان بود.
وی می گوید: از دانشگاه که اخراج شدم پدر و مادرم مرا 
پذیرفتند. آنها اعتیاد را طبیعی می دانستند. 6 سال تریاک 
و پس از آن به سراغ هروئین رفتم. با رفتن من به سراغ 
هروئین، فشار خانواده بیشتر شد. من از خانواده طرد شدم.

اکنون 38 سال دارم. چهار سال پس از جشن تولد یک 
سالگی پاکی ام، ازدواج کردم. اکنون یک فرزند دارم و 

همسری که همیشه همدل و همراهم هست. من خود 
درمانی و دارو درمانی را جایگزین مواد کردم، اما هیچ کدام 
از اینها به من جواب نداد. با بیماری اعتیاد آشنا و به خوبی 
دانسته بودم که با کمک بهبود یافتگان از اعتیاد، من نیز از 
این وضعیت رهایی می یابم. فردی که گوشت و پوستش 
اعتیاد را لمس کرده بود، مرا بهتر درک می کرد. من از 
صحبت با پزشک هراس داشتم. دیواری از بی اعتمادی و 
نبود صداقت در وجود من جریان یافته بود. در وهله اول، 
نیاز به اعتماد داشتم، نیاز به فردی که تنها کمک به من 

برایش مهم است.
فردی که از آن می گویم، هم مصرف پیشین من بود. او 
مرا با انجمن های دوازده قدمی آشنا کرد. مدتی بعد اما، 
او لغزش کرد و در همین مسیر نیز جانش را از دست داد. 
بیماری اعتیاد وابسته به فکر و جان فرد است. جسم پاک 

می شود، اما در مغز باقی می ماند.
پیش از این، در پارک ها، منازل، مساجد به بیماران معتاد به 
مواد مخدر کمک می کردیم. بعضاً هم افراد به منزل مان 
می آمدند. من در 18 ماهگی پاکی، 20 رهجو داشتم. این 
رهجو ها هر کدام از من تقلید می کردند. اکنون 8 سال 
است که قدم در راه کمک به بیماران دچار اعتیاد به مواد 

مخدر برداشته ام.
چشم انداز های کمپ تازه تأسیس اجباری یزد

مرکز ترک اعتیاد اجباری یزد اواخر سال 93 راه اندازی 
شد. ابتدا که بیمار به این مکان می آید، با معاینه پزشک، 
تست های عدم اعتیاد و تعیین صالحیت در این مرکز 
مواجه می شود. پس از انجام این معاینات، اگر جسمش 
مشکلی نداشته باشد، برای ترک پذیرفته می شود. پس 
از سم زدایی، این افراد به تی سی یا همان گروه های 
اجتماعی درمان مدار وارد می شوند. در تی سی سعی در 

افزایش خود باوری افراد و اجتماعی شدن آنها است.
مدیر مرکز، در این خصوص که خروجی بهبود یافتگان این 
مرکز به چه میزان با اهداف مرکز مطابقت داشته، پاسخ 
می دهد: » بیشتر افراد اینجا، غیر بومی هستند. در حال 
حاضر، در این مرکز 270 نفر حضور دارند که 130 نفر از 
آنها یزدی هستند. یکی از نقاط ضعف ما که هنوز جا برای 
تقویت دارد، این است که هنوز نتوانسته ایم پیگیری کنیم 
که چقدر از این افراد پس از ترخیص از اینجا بهبود خواهند 
یافت. اما احتمااًل بتوانیم میزان 30 درصد را به طور تقریبی 
بیان کنیم. مطرح است که از کمپ های ترک اعتیاد به 
طور متوسط 30 درصد افراد پاک باقی خواهند ماند. ما پس 
از چند ماه از افتتاح، هنوز نیمی از چشم انداز مد نظر خود 

را تحقق نبخشیدیم.
در چشم اندازمان تمهیداتی برای حرفه آموزی، پرورش 
قارچ، پرورش خیار سبز گلخانه ای، اشتغال، اعتماد سازی و 

کالس های خانواده درمانی در نظر گرفته ایم«.
دلیلم  تنها  نمى خواهم  بهبودی:  در حال  فرد 

برای زندگى، مصرف باشد

ساختمانی که در آن قرار داریم، به نظر می رسد که شامل 

گروه گزارش- مریم بهرامی: ساختمانی با دیوار های سفید و حیاطی که در فرا سو به 
ساختمان دیگری منتهی می شود. سفیدی دیوار های مرکز، چشم اندازی بر آمده از 
سفیدی و پاکی آدم های پشت دیوار را تداعی می کند. اینجا مرکزی است نه چندان 
دور، در یکی از حواشی شهر یزد؛ خیابانی که معروف به پایانه بار است.اینجا کمپ اجباری 
ترک اعتیاد است. اجباری است چون بیمار به اختیار خود به اینجا نیامده است بلکه از 
سوی خانواده به مراجع قضایی معرفی و از آنجا با حکم قضایی به کمپ منتقل شده 

است. در بدو ورود به کمپ به نظر نمی رسد پا به مکانی غیر بهداشتی، وحشت انگیز 
و ناخوشایند گذاشته باشیم. ساختار کمپ به گونه ای است که می توان گفت، شرایط 
برای ارائه خدمات به مقیمان مناسب است. این کمپ که اسفندماه سال گذشته با مجوز 
بهزیستی آغاز به کار کرده است؛ تنها به نگه داری فرد بسنده نمی کند، بلکه سعی در 
بهبود وضعیت جسمی و روانی افرادی دارد که زمانی مهارت هایی از جمله مهارت جرأت 

مندی و ابراز وجود را نادیده گرفته و وارد دنیای سیاهی به نام اعتیاد شده اند.

مصرف نمی کنم پس هستم
گزارشی از تنها مرکز ترک اعتیاد اجباری یزد
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بیماری که در این مرکز بستری شده، از آنجایی که با رأی مقام قضایی در این کمپ 
حضور یافته، نمی تواند بدون گذراندن دوره درمان این مکان را ترک کند

آموزش ها تنها به شخص بیمار خالصه نمی شود، حتی خانواده فرد را هم درگیر می 
کند. 

دو بخش است. آن سوی بخش اداری این سالن، برای 
رفتن به بخش نگهداری مرکز از یک حیاط خلوتی می 
گذریم و وارد راهروی بخش می شویم.  راهرویی که  چند 
اتاق دارد که در هر اتاق چندین تخت قرار دارد. مدیر و 
مدد کار مرکز در حال همراهی ما هستند، آنطور که آنها 
می گویند، افرادی که در این بخش مشاهده می کنیم از 
افرادی اند که در حال گذراندن مرحله بی قراری و سم 

زدایی هستند.
که  است  بخش  این  در  مستقر  افراد  از  یکی  »جواد«، 
پیشنهاد ما برای گفت و گو را می پذیرد. در ابتدا از وضعیت 
خودش می پرسیم. از 25 سال اعتیاد می گوید. از اینکه 
در ابتدا مصرفش تفریحی بوده و تا هنگامی که ازدواج 
کرده نیز به همین روال ادامه داشته است. او نخستین بار 
در سن شانزده سالگی به سوی مواد مخدر رفته. نخستین 
بار خوشش نیامده ولی تا مدتی به صورت تفریحی استفاده 

می کرد.
معتقد است که دوستان کوچکترین نقشی در اعتیاد او 
نداشتند و اگر او به این سمت رفته تنها به این دلیل بوده 
که خودش اراده کافی برای عدم استفاده نداشته است. از 
شش برادرش می گوید که همه به نوعی مصرف کننده 
بودند و در عین حال، همین برادران موجب حضور او در 

این کمپ اجباری شده اند.
به نظر می رسد از برادرانش بابت اینکه دست و پایش را 
بسته و بیهوش کرده اند، دلخور است. او که به گفته خود 
بارها ترک کردن را تجربه کرده، اذعان می کند که ترک را 
خیلی خوب بلد است و حتی یک بار هم به مدتی طوالنی 

توانسته پاکی خود را حفظ کند.
بیشتر که سخنانش را می شنویم، از دو دخترش می گوید 
که شش سال دور از آنها، در مرکزی که زمانی مدیر آن 
بوده و اکنون غیر فعال است، زندگی کرده. در حالی که 
از دل تنگش برای دخترانش می گوید، خود را از جمله 
افرادی می داند که از حضور در این مرکز خرسند است و از 

کارکنان و شیوه درمان آنها رضایت دارد. 
او در حین گفت و گو با ما، عهدش با خود را تکرار می کند 
که پس از ترخیص از اینجا دیگر نمی خواهد مانند گذشته 
باشد. او با خود عهد می بندد که دیگر به فکر چگونه تامین 
کردن مواد صبح روز بعدش، سر بر بالین نگذارد. او سعی 
می کند از عمق وجود، مصرف کردن، برای زنده ماندن و 

زنده ماندن، برای مصرف بعد را نفی کند.
او در این جمله که »مصرف می کنم که زندگی کنم«، به 
جای واژه »مصرف«، این عبارت ها را جایگزین و اینگونه 
جمله را کامل می کند: »من از این پس، ورزش می کنم، 
در کنار فرزندانم هستم، به فکر نشاط و سرگرمی و راه 
اندازی مجدد مرکزم هستم، تا از این پس به گونه دیگری 
زندگی کنم. من سزاوار زندگی بدون دغدغه چگونه زنده 

ماندن هستم.«
یک بهبود یافته: یک ماه است پاک شده ام، اما 

هنوز در مرکز مى مانم

»ابوالفضل«، یکی از افرادی است که دوره سم زدایی و بی 
قراری را گذرانده و اکنون وارد بخش دیگری از این مرکز 
شده است. اکنون جسم او پاک است و به قول خودش، می 
بایست روحش را نیز تقویت کند.می گوید: از 25 سالگی با 
تریاک، مصرف را آغاز و با هروئین و شیشه ادامه دادم. در 
خانواده ام فرد مصرف کننده ای وجود نداشت. یک سال 
پس از ازدواج به سراغ مواد رفتم. دو سال نخست همسرم 
اطالعی از اعتیادم نداشت. پنج سال شیشه می کشیدم. 
هنگامی که به همسرم گفتم، او به خانواده ام گفت و درمان 
من شروع شد. خانواده ام بویژه برادرانم مرا به اینجا آوردند. 
شاید ابتدا گمان می کردم که بدترین کار را می کنند، اما 
االن معتقدم که کار بسیار خوبی کردند. من االن بهترین 
حس این سالهایم را دارم. اینجا ماندن من موجب می شود 
که دوستان بدتر از دشمنم را از یاد ببرم. من در خانه زجر 
می کشیدم و هنوز هم پس از یکماه، بازگشت به خانه را 
مناسب نمی دانم. البته به خانواده ام حق می دهم. من 
بسیار بیشتر از اینها بر سر آنها آورده ام. اینجا در قبال رفتار 

های خشونت آمیز، تنبیه و در قبال رفتار های شایسته ای 
که انجام می دهیم، پاداش دریافت می کنیم. مهمترین 
نقطه مثبت این محیط، احترام متقابل است، احترامی که 

همراه با درک متقابل باشد.
بیمار نا راضى: جلسات دوازده قدمى و روش 

های درمانى کمپ ها دروغ است

»پیشینه دو بار زندان دارم. تاکنون تزریق نکرده ام. فرزند 
ششم خانواده هستم. ساکن یزدم. پدرم تریاک می کشید 
و اکنون هم فوت کرده. هیچ کدام از اعضای خانواده، به 
جز من مصرف کننده نیستند. به جلسات دوازده قدمی رفته 
ام. دروغ بسیار می گویند. جلسات را باور ندارم. با این مرکز 
هم آشنا نیستم و نمی دانم که می خواهند چه بر سر من 
آورند.«، این پاسخ ها را »رضا« می دهد. او در صندلی 
روبه روی مشاور مرکز نشسته و یکی یکی به پرسش های 
مشاور پاسخ می دهد. رضا هنوز در بخش سم زدایی و بی 
قراری مرکز به سر می برد و از آن جمله افرادی است که از 
حضورش در اینجا رضایت ندارد و به گفته خودش، سخن 

های آنها و روش های درمانی شان را دروغ می پندارد.
مشاور از او می پرسد: آیا همه افرادی که به کمپ ها و 
گروه های دوازده قدمی می روند و پاک می شوند، آنها هم 
به دروغ پاک شده اند؟ رضا به نشانه تردید سری تکان می 

دهد و آرام می گوید: بله.
مشاور مرکز: ده سال تالش برای ترک همسرم

»اقدس مطهری«، مشاور مرکز ترک اعتیاد اجباری یزد 
است که طبق گفته خودش، سه روز در هفته را به این 
مرکز می آید. از همسرش می گوید که یازده سال مصرف 
کننده بوده. مطهری می گوید: یک سال پس از ازدواج به 
مدت 10 سال سعی در ترک همسرم داشتم. همه راه ها را 
آزمون کرده بودم. همسرم جلسات دوازده قدمی که مربوط 
به معتادان است را باور نداشت. من با جلسات نارانان که 
مربوط به خانواده معتادان است، آشنا شدم. در آنجا افراد 
درباره زندگی شان به سخن می پردازند و تجربه های 
خود را به اشتراک می گذارند. یک فرد راهنما انتخاب می 
کنند و از تجربیات موفق او برای کمک به اعضای خانواده 
شان بهره می گیرند. من نیز چنین کردم. حضور من در 
جلسات انجمن هایی که خانواده های معتادان گرد هم 
می آیند، موجب شده بود که نگرش من به مواد مخدر 
و فرد دچار اعتیاد زمین تا آسمان تغییر کند. باورهای من 
و در نتیجه رفتار هایم تغییر کرد. من از آن پس تحقیر 
همسرم و سرزنش کردن او را رها کردم. االن 14 سال 
است که همسر من با برنامه های 12 قدمی توانسته پاک 
بماند و این در حالی بود که پیش از آن، حتی دو روز هم 
نمی توانست پاک بماند. طبق تجربه من، فردی که از این 
کمپ بیرون و به انجمن های دوازده قدمی بپیوندد، نیمی 
از راه را رفته و پاک ماندنش 50 درصد است. بیماری این 
افراد بیش از اینکه جسمی باشد از نوع روانی است و باید 

برای احیای روح و روان آنها تکاپو شود.
روش ترک اعتیاد اجباری؛ تردید ها و تأمل ها 

همه چیز به اینجا ختم نمی شود. گفته های مدیر، مشاور و 
مددکار این مرکز، سخنان بیماران مرکز و آنچه با چشمان 
خود از چگونگی شیوه های درمانی این مرکز دیده ایم، با 
آنچه پیش از آمدن به این مرکز در ذهن ما نقش بسته 
بود، متفاوت است. دیدگاه های متعددی در مورد فلسفه 
وجودی مراکز اجباری وجود دارد. برخی معتقدند که با اجبار 
نمی توان فردی را متقاعد به ترک کرد و برخی دیگر 
نیز معتقدند که می بایست برای آن دسته که حاضر به 
پذیرش اشتباه خود نبوده و در عین حال موجب سلب 
آسایش دیگران به ویژه خانواده خود شده اند، اقدامی کرد.

به طور  گویند،  مرکز می  مددکار  و  آنگونه که مسئول 
تقریبی، 30 درصد افرادی که تاکنون به مرکز ترک اعتیاد 
اجباری یزد آمده اند، از حضور خود در اینجا ناراضی بوده 
و مابقی مطابق با روش های درمانی پیش رفته و پس از 

گذشت دوره درمان، ترخیص شده اند.

فن مداخله در اعتیاد
 امیر نیک آذین

  کارشناس ارشد روانشناسى بالینى
شاید اولین چیزی که در ذهن متخصصان سالمت در مورد معنای کلمه »مداخله« ایجاد می شود، 
مداخالت درمانی دارویی و یا روانشناختی می باشد در حالیکه در اینجا فن جدیدی با نام »مداخله 
)Intervention( « به شما معرفی می گردد. افرادی که در درمان اعتیاد درگیر هستند می دانند که در 
بعضی موارد فرد معتاد به دلیل بینش ضعیف در مورد وضعیت فعلی خود، تن به درمان نمی دهد و خانواده 
و اطرافیان در وارد کردن او به درمان عاجزند. در مداخله یک یا چند نفر- معمواًل خانواده و دوستان- فردی 
که دارای اعتیاد، حادثه استرس زا یا بحران یا سایر مشکالت جدی می باشد را تشویق می کنند که به 
منظور خاتمه مشکل خود به دنبال درمان های تخصصی باشد. مداخله معموال برای رفتار های اعتیادی 
مانند الکلیسم، قماربازی بیمارگون و سوء مصرف مواد یا مواردی همچون اختالالت خوردن، آسیب به 
خود و حتی به فردی که تحت سوء استفاده قرار گرفته است،  به کار برده می شود. مداخله می تواند به 
صورت مستقیم، که معموال به صورت مالقات با فرد مورد نظر یا به صورت غیر مستقیم از طریق کار با 
خانواده وابسته به فرد برای تشویق آنها برای موثر بودن بیشتر برای فرد معتاد می باشد. فن مداخله برای 
اولین بار در دهه 1960 توسط دکتر ورنون جانسون به کار برده شد. مدل سنتی جانسون در مورد مداخله 

شامل 7 مرحله می باشد:
1-یک تیم ترکیبی متشکل از خانواده، دوستان یا همکاران برای کمک به فرد معتاد تشکلیل می شوند و 

متخصص مداخله در راس آنها قرار دارد. 
2-در یک جلسه درمانی قبل از مداخله، اعضای تیم باید دقیقا مشخص کنند که چه چیزی می خواهند 
به فرد معتاد بگویند؟ آنها ممکن است در  مورد اثر اعتیاد بر قلب و ریه های فرد معتاد یا اثر آن بر روی 
خانواده و فرزندانش سخن بگویند. مواردی که به فرد معتاد گفته می شود باید موارد عینی و مختص 

زندگی او باشد نه موارد کلی.
3-تمامی صحبت ها باید بر روی »نگرانی« و »درمان« تمرکز داشته باشند، نه »شرمنده سازی« یا 
»خشم«. خانواده ها باید به فرد معتاد یادآور بشوند که او را دوست دارند و لی از اعتیاد متنفرند. از فرد 
معتاد خواسته نمی شود که به خاطر کار های گذشته اش اظهار توبه و پشیمانی کند. همچنین فرد معتاد 
نصیحت نمی شود بلکه سعی بر این است که تأثیر اعتیاد وی بر خودش و اطرافیانش به او نشان داده شود.

4-تمام صحبت ها باید به اعتیاد فرد گره خورده باشد، نه سایر مشکالتی که ممکن است اتفاق افتاده 
باشند.

5-صحبت ها باید با شواهد ارایه شوند و شواهد ارایه شده باید مشخص و مستند باشند. مثاًل استفاده از 
عکس های گذشته فرد معتاد.

6-تیم باید بر سر این موضوع به توافق برسد که هدف اصلی مداخله باید این باشد که فرد معتاد وارد 
درمان تخصصی شود.

7-تیم حداقل سه گزینه درمانی برای معتاد پشنهاد کرده و به وی اجازه می دهند تا تصمیم گیری کند. 
در صورتی که فرد معتاد رفتارش را تغییر نداده و قبول نکند که وارد درمان شود، خانواه وی محدودیت 
های مانند قطع کردن منابع مالی وی، اجازه ندادن وارد شدن به خانه، گرفتن وسایل نقلیه از وی و غیره 

بر او اعمال می کنند. در اینجا نمونه ای از فن مداخله برای وارد کردن فردی به درمان ارایه شده است. 
احمد 25 ساله، گچ کار، مجرد و فرزند آخر خانواده 5 نفری می باشد. وی در حال حاضر هروئین مصرف 
می کند. خانواده وی بار ها تالش کرده اند که او را به مراکز ترک اعتیاد ببرند ولی با مقاومت های شدید 
وی روبرو شده اند. خانواده وی با کمک یک متخصص تصمیم می گیرند که برای او یک جلسه مداخله 
تشکیل دهند. تیم آنها شامل پدر و مادر، دو برادر و یک خواهر، دامادشان، دو تن از دوستان دوران دبیرستان 

و یکی از پسر خاله هایش می باشند.
 آنها در جلسه درمانی قبل از مداخله بر سر موضوع بحث که متقاعد کردن احمد 

برای مراجعه به مراکز ترک اعتیاد سرپایی است به توافق می رسند. هر یک 
از اعضای تیم شواهدی را مبنی بر تأثیر اعتیاد بر زندگی احمد به وی ارایه 

می دهند. در یک تاریخ مشخص همگی در خانه احمد دور هم جمع 
می شوند، احمد از جلسه ای که برایش ترتیب داده شده هیچ اطالعی 
ندارد. وقتی وی وارد منزل می شود، جمع دوستان و خانواده از او می 
خواهند که به آنها بپیوندد. مشاور که در بین اعضای تیم می باشد 
به احمد توضیح می دهد که این جلسه برای رهایی وی از اعتیاد 
تشکیل شده است. مشاور به احمد می گوید »خانواده و دوستانت از 

اعتیاد تو نگران هستند و تصمیم دارند به تو کمک کنند. لطفا تا پایان 
جلسه ما را همراهی کن«. سپس هر یک از اعضای خانواده دست 

نوشته ای که در مورد احمد نوشته اند را می خوانند. دست نوشته برادر 
بزرگتر احمد اینست:

»احمد جان، برادرم، وقتی تو هنوز دبیرستان بودی و با هم به فوتبال می رفتیم رو 
یادت هست؟ در آن موقع تو بازیکن خوبی بودی. خوب گل می زدی. 

االن چند سالی هست که با هم فوتبال بازی نکرده ایم «. در این میان چند تا از عکس های قدیمی احمد 
و پیراهنی که قبال آنرا در فوتبال می پوشیده را به وی نشان می دهد. »ببین هیکلت چگونه بوده و االن 
چطور شده؟ تو روزگاری خوشتیپ محله بودی ولی االن دیگر نه ...«. بعد از آنکه همه اعضای تیم دست 
نوشته های خود را خواندند از احمد می خواهند که برای درمان اقدام کند. پدر خانواده هزینه درمان وی را 
تقبل می کند. چنانچه احمد درخواست تیم را قبول نکند محدودیت ها و تحریم هایی علیه وی اعمال می 
شود. پدر خانواده قفل درب خانه را عوض می کند تا از ورود او به خانه جلوگیری کند، مادر برایش غذا نمی 

پزد، کلید ماشین از وی گرفته می شود و ....     

»خانواده و دوستانت از اعتیاد تو 
نگران هستند و تصمیم دارند 
به تو کمک کنند. لطفا تا پایان 

جلسه ما را همراهى کن«
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وقتی مصرف نمی کردم ترس و نگرانی من شدت می یافت و بی اعتمادی به سراغم می آمد. 
من با مصرف، جانی دوباره می گرفتم و درد هایی که به من متحمل می شد را از یاد می بردم.

یکی از صمیمی ترین دوستانم معتاد بود همنشینی با او باعث شد راه این دوست را 
انتخاب کنم. خماری ناشی از مصرف مواد حس رهایی را در من ایجاد می کرد. 

چگونه معتاد شدم

دایی من مصرف کننده بود. او الگوی من در اعتیاد بود. 
در حالی که سیگار در دست داشت به من می گفت: دایی 
نکش. من در مغازه یخچال سازی دوست دایی ام کار می 
بزرگ شدن می  نشانه  را  مواد  موقع، مصرف  آن  کردم. 
دانستم و این، دلیلی برای پیش رفتن من به سوی مواد بود. 
من کنجکاو و مشتاق بودم که ببینم چگونه انرژی من به 

گونه ای افزایش می یابد.
نخستین باری که مصرف کردم سال 72 بود. آن هنگام 
حس خاصی نداشتم. بار دوم، استفاده درست را یاد گرفتم. 
ابتدا هفته ای یک  بود.  دوستی داشتم که شناخته شده 
بار همراه با او مصرف می کردم. پیش از آن، در دوران 
دبیرستان سیگار را کشیده بودم. دوستان دوران جوانی من، 
افرادی بودند که سیگار و تریاک را نشان بزرگی و ارزش 
می دانستند. بر خالف هنگامی که من وارد انجمن های 
دوازده قدمی شدم و با افرادی ارتباط برقرار کردم که همه 
آنها مصرف مواد و سیگار را نشان کوچکی شخصیت انسان 

ها و ضعفشان می دانستند.
کانون خانواده هم خیلی مهم است. وقتی فرزندی شاهد 
خاطر  به  وقتی  است،  خانه  اعضای  های  پرخاشگری 
تنبیه می شود. وقتی  کوچکترین اشتباه قابل بخششی، 
مادرش بدون اختیار در مقابل تنبیه پدر، از او دفاع می کند 
و به این طریق نمی گذارد که فرزندش به خاطر اشتباهی 
که کرده تنبیه شود. وقتی نمی گذارد که فرزندش بفهمد 
که آن اشتباه ممکن است آینده او را تباه کند. شاید توقعی 

بیش از این نبود.
پدر و مادر من هر دو معلم بودند. خانه ما هم جزء آن خانه 
هایی بود که پرخاشگری در آن دیده می شد. من نیز جزء 
افرادی بودم که زیاد کتک می خوردم. مهمترین دلیلی که 
من برای استفاده مواد داشتم این بود که همین ماده برای من 
کافی بود. وقتی مصرف نمی کردم ترس و نگرانی من شدت 
می یافت و بی اعتمادی به سراغم می آمد. من با مصرف، 
جانی دوباره می گرفتم و درد هایی که به من متحمل می 

شد را از یاد می بردم.
سال 79 ازدواج کردم. همسر من در خانواده ای بزرگ شده 
بود که مواد مخدر را نمی شناختند و استفاده هم نکرده بودند. 
من در اتاق نشسته و در حال استفاده بودم. همسرم وارد و 

جویای کارم شد. پاسخ دادم: در حال فال پیک نیک هستم، 
برو بیرون. او به سادگی باور و مرا به حال خود رها کرد. من 
آن هنگام، غرور و اعتماد به نفس کاذب داشتم. معتقد بودم 

که هیچ کس به اندازه من نمی فهمد.
اعتیاد با یک دود آغاز می شود. در ابتدا هفته ای یک الی 
دو بار مصرف می کردم. نمی توانستم مصرفم را کنترل 
کنم. بزرگترین مشکل آن روزهای من این بود که هیچ 
گاه نمی خواستم بپذیرم که احتمال اعتیاد من نیز به این 

مواد وجود دارد.
مصرف من در ابتدا سیگار بود. پس از آن تریاک، هروئین 
و اواخر نیز به تزریق ختم می شد. من سیگار را به راحتی 

کنار گذاشتم.
نخستین جرقه برای ترک اعتیاد

اوج اعتیاد من سال 82 بود. تازه در کارخانه کاشی سازی 
استخدام شده بودم. من فردی بودم که بارها اقدام به ترک 
و مجدد دچار لغزش شده بود. آخرین باری که ترک کردم و 
تاکنون نیز آن پاکی را حفظ کرده ام، اسفند سال 83 بود. آن 
هنگام، یکی از همکارانم در کارخانه، از اعضای گروه معتادان 
گمنام بود. او برای نخستین بار این جرقه را وارد ذهنم کرد 

که من نیز می توانم یک زندگی عادی داشته باشم.
باور آن روزهای من این بود که یک فرد معتاد تنها می 
بایست بمیرد تا از اعتیاد رهایی یابد. اینطور که همکارم می 
گفت، مکانی هست که در آنجا هزینه ای را پرداخت نمی 
کنی و تنها شرط عضویت، تمایل فرد است. من در مورد 
چنین مکانی کنجکاو شدم. دو روز بعد، با یکی از دوستان 
هم مصرفی ام، به همان آدرسی که همکارم داده بود رفتم. 
دوستم چنین مکانی را مسخره بازی می دانست. اما یک 

نیرویی مرا به این سمت کشاند که بروم. 
من آن موقع یک مرد 45 کیلویی بودم. ذهنیت آن روزهای 
من نسبت به آدم هایی که آنجا بودند خوشایند نبود. فردی 
که از من استقبال کرد، در وهله اول مرا در آغوش گرفت. 
احساسم می گفت که قصد دارد از من پول بگیرد. در فاصله 
ای که برای آوردن چای رفت، از آنجا گریختم. اما بازگشتم. 
من سه روز بعد دوباره به آن مکان بازگشتم و متوجه شدم 
که همه سخن های همکارم در مورد آن افراد درست است. 
آنها از من پولی تقاضا نکردند و تنها تجربیاتشان را منتقل و 

به همدلی پرداختند.

اراده ای که تقویت شد

من ترک کردن را خیلی خوب بلد بودم. مشکل من باقی 
ماندن در شرایط ترک بود. خمار بودم. دست و پایم می 
لرزید. همسرم می گفت، من که می دانم دوباره به سراغش 

می روی. وسایلت آماده است، برو و مصرف کن.
اما نه، من با خود عهد بسته بودم. حضور در جلسات موجب 
آرامش من بود. هفته ای دو بار به جلسات می رفتم. در 
کارگاه های قدم شرکت می کردم. با مشاهده درس خواندن، 
ورزش کردن و مطالعه افرادی که به تازگی به جرگه دوستان 
من پیوسته بودند، من نیز روی دیگری از سکه زندگی را 

تجربه کردم.
من به تدریج یاد گرفتم که تنها راه موفقیت تالش است. 
یاد گرفتم که درس بخوانم. من یک مدد کار شدم و برای 

رسیدن به اهدافم روی پاهای خود ایستادم. 
پس از هفت ترم درسم را تمام کردم. دغدغه همیشگی ام 
این بود که بتوانم به دیگران خدمت کنم. من لذت همدردی 
و همدلی با دیگران را چشیده بودم. این لذت موجب نجات 
من از غرق شدن در سیاهی اعتیاد بود. از این رو، حس 
انتقال این لذت به دیگرانی که آنها هم مانند من بودند همه 
وجود مرا فرا گرفته بود. من حاال دیگر درک کرده بودم که 
رفتار این افراد دست خودشان نیست. من دیگر این دیدگاه 
را نداشتم که یک فرد معتاد به مواد مخدر تنها و تنها سزاوار 

مرگ است.
اکنون در یک مرکز ترک اعتیاد مشغول مدد کاری هستم. 
نخستین بار است که با این حجم کار روبه رو شده ام. باور 
نمی شد که ماده مخدر به ویژه » شیشه «، به این اندازه 

زندگی یک فرد و خانواده او را تباه کند. 

یک 

خاطره، یک درس

پیر مردی را به یاد می آورم که مصرف مواد مخدر را انکار 
می کرد. 55 سالش بود. مصرفش را به گونه ای انکار می 
کرد که موجب ترخیصش از سوی پزشک شد. دو روز پس 
از آن روز دوباره او را به مرکز آوردند. او تنها فردی بود 
که همیشه فکر می کردم اگر یک نفر نخواهد ترک کند، 
همان مرد است. چند سال بعد، او را در مراسم جشن تولد 
یک سالگی یکی از دوستان دیدم. همین که وارد شد، او را 
شناختم. آن لحظه یکی از لذت بخش ترین لحظاتی بود که 
با آن مواجه شده بودم. آن هنگام بود که فهمیدم، انسان ها 
تغییر می کنند. تنها کافی است به اشتباه خود و راه کج خود 

اذعان کرده و برای رهایی از آن اقدام کنند. 
برخی افراد نمی خواهند اشتباه خود را بپذیرند. به نظرم نمی 
شود نسبت به آینده مات و مبهم این دسته از افراد بی تفاوت 
بود. من نیز جزء همین دسته بودم. من تا هنگامی که اشتباه 
خود را نپذیرفتم و تا هنگامی که درک نکردم در گرداب 
اعتیاد فرو رفته ام، نتوانستم برای تغییر خود اقدام کنم. گاهی 
یک تلنگر الزم است، تا مرا به اندیشه وا دارد. تنها دلیل من 
برای مصرف، زنده ماندن بود. دیگر نمی خواستم مصرف 
کنم که زنده مانده باشم و نمی خواستم زنده بمانم که مجدد 
نیز مصرف کنم. من به دنبال روی دیگری از سکه زندگی، 
در وهله اول پذیرفتم که یک بیمارم و در وهله دوم، پذیرفتم 
که من نیز سزاوار یک زندگی خوب هستم. برای همین هم 
هست که اکنون در مرکز ترک اعتیاد اجباری مشغولم. من 
جزء افرادی نیستم که معتقدند با اجبار نمی شود فردی را 
وادار به ترک کرد. اکنون افراد بسیاری هستند که با اجبار 
به این مرکز آمده اند، اما از وضعیت کنونی خود راضی و 
خرسندند و آنها نیز در حال ورود به روی دیگر سکه 

زندگی شان هستند.  

گروه گزارش- مهناز حاج تقی: از تریاک؛ شیره؛ هروئین و تزریق حرف می زند. 
اینکه 24 سال تمام با مصرف این مواد به حالت خماری می رفته و تمامی دردها 
و غصه هایش را فراموش می کرده است. عباس ورشویی معروف به »عاصف« 
حاال 51 سال سن دارد و در سال یازدهم پاکی از اعتیاد به سر می برد. هر چند 
24 سال طول می کشد تا بر تصمیم خود بر ترک اعتیاد مصمم شود اما امروز 
حقیقتاً به نام حقیقی خود عباس ورشویی رسیده است. از او در مورد نحوه معتاد 
شدنش می پرسیم از همنشینی با دوستان ناباب و تصور غلط در مورد اعتیاد 
می گوید. تصور غلطی که مصرف مواد فرد را به دنیای دیگری می برد بدون 
آنکه عوارضی داشته باشد. اینکه برای اولین بار در سن 16 سالگی خواسته آن 
را محک بزند. » اول تفریحی مصرف می کردم بعد برایم به صورت یک عادت 
شد و بعد چند سال مصرف خود را در منجالبی دیدم که نمی توانستم خود را از 

آن بیرون بکشم. دیگر معتاد شده بودم«.
به گفته خودش اعتماد کردن به رفیق ناباب و خماری مواد چند سال عمرش را 
به تباهی کشانده بدون آنکه به عواقب بعد از آن بیاندیشیدم. می گوید: »خانواده 

ای آرام و صمیمی داشتم. یکی از صمیمی ترین دوستانم 
معتاد بود همنشینی با او باعث شد راه این دوست را انتخاب 

کنم. خماری ناشی از مصرف مواد حس رهایی را در من ایجاد می کرد. 
و وقتی مصرف می کردم به هیچ چیز جز تهیه مواد برای نوبت بعد فکر نمی 
کردم. نمی دانستم که خود را اسیر چه مرگ خاموشی کرده ام.  مدتها به فکر 
ترک افتاده بودم اما به دلیل داشتن اعتماد به نفس پایین و ضعفی که در خود 

می دیدم نمی توانستم پا جلو گذاشته و روی هدفم مصمم باشم.« 
 اما امید برگشت به خانواده و فرزندان باعث می شود  او برای نجات خود از این 
منجالب تالش کند. » بعد از 24 سال با حمایت خانواده و اطرافیانم و باال بردن 
اعتماد به نفس و نیز توکل بر خدا بر تصمیم خودم مصمم شدم و برای همیشه 
خودم را از این هیوال نجات دادم. رمز موفقیت من چیزی جز توکل بر خدا و 
باال بردن اعتماد به نفسم نبود تا اینکه بعد از دوران پاکی حتی رفتار همه نسبت 
به من تغییر کرد و آرامش و اطمینان در خانواده و اطرافیان به من بیشتر شد«. 
از سختی های ترک می گوید اینکه خانواده و جامعه باید معتاد را به عنوان 

یکی بیمار بپذیرند. و باور کنند شخص 
معتاد باید از نظر روحی و جسمی درمان 

بشود.
کاری در ابتدا سختی خودش را دارد اما درخواست من از مردم و هر 

مسؤلین این است که لطفا باور کنند که  اعتیاد یک بیماری است؛ و در حد شک 
و تردید نیست بلکه شخص معتاد باید از نظر روحی و جسمی درمان بشود. 
» معتاد در صورتی که جسمش پاک ولی روحش درمان نشده باشد مجدد 
به قبل خود بر می گردد.« اینکه فکری  برای شغل آنها  در نظر داشته تا با 
مشغول بودن خود به فکر مصرف مواد مخدر نیافتند. او به افراد مبتال به اعتیاد 
هم پیشنهادی دارد »پیشنهاد من به افرادی که تصمیم به ترک اعتیاد کرده 
اما هنوز بر تصمیم خود مصمم نشدند این است که بیستون کندن فرهاد نه 
کاریست آسان/عشق شیرین به سر هر که نهد کوه کن است. اگر انسان اراده 
کند موفق به انجام هر کاری خواهد شد و در پایان بدون شک 100 درصد به 

رضایت کامل خود می رسد«.

روی دیگر زندگی
  روایت زندگی یک فرد بهبود یافته از اعتیاد

صادق زارعی، 10 سال  است که آن آدم سابق نیست. او که در برهه ای از زمان، فردی نا امید از زندگی بود، اکنون به 
گفته خودش، روی دیگر سکه زندگی را تجربه می کند. تجربه ای که بر آمده از حس رهایی است. متولد 1356 است. 
او در حال حاضر مددکار تنها مرکز ترک اعتیاد اجباری یزد است. وقتی برایش از پرونده ویژه ای در مورد اعتیاد در نشریه 
بهروزی گفتیم، با روی باز از پیشنهاد ما استقبال می کند و از دنیای آلودگی ها و دنیای پاکی هایش برایمان می گوید. 
گفته های وی از هنگامی که وارد سیاهی ها شد، تا هنگامی که بزرگترین رمز زندگی برایش هویدا شد را از زبان خودش 

دنبال می کنیم.

روزی که پاک شدم
گفتگو با یک بهبود یافته از اعتیاد

امیر نیک آذین- کارشناس ارشد روانشناسى بالینى
سه نکته اساسی می توان در مورد »عباس ورشویی« بیان داشت: اول آنکه فرایند معتاد شدن و ترک اعتیاد 
فرایندی است که سال ها و بلکه تا آخر عمر گریبان فرد معتاد را می گیرد. اولین مصرف مواد هر چند به صورت 
تفننی، می تواند به معتاد شدن فرد منجر شود. به عبارتی فردی ممکن است برای اولین بار تریاک را به صورت 
تفننی مصرف کند، بعد از گذشت یکسال مجدداً مصرف تفننی انجام دهد، کم کم این فواصل یک ساله به 
فواصل چند ماهه تبدیل شده و در یک چشم به هم زدن فرد معتاد است. البته دوستان، خانواده و شرایط اجتماعی 
و اقتصادی فرد نیز در تسریع معتاد شدن فرد دخیل هستند. همچنین ترک مواد نیز فرایندی طوالنی می باشد. 
نکته دوم نقش حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد می باشد. حمایت اجتماعی شامل حمایت دوستان، حمایت 
خانواده و حمایت سایر افراد جامعه می باشد. بدون شک ورشویی از حمایت خانواده برخوردار بوده تا نهایتاً توانسته 
است که مصرف مواد را کنار بگذارد. و نهایتاً نکته سوم بینش صحیح ورشویی نسبت به بیماری خود می باشد. 
وی دالیل اعتیاد خود را به خوبی بیان می کند، از مشکالت ترک آگاهی کامل دارد و نهایتاً می داند که مبارزه 

اش با اعتیاد تا پایان عمر ادامه دارد.

نظر کارشناسی
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تعداد رو به رشدی از نوجوانان و جوانان این داروها را مورد سوءمصرف قرار 
می دهند تا کارایی مطالعه و تحصیل خود را افزایش دهند.

مصرف داروهای محرک برای افرادی که دچار بیش فعالی هستند همیشه از بحثهای 
چالش برانگیز است که آیا می تواند باعث اعتیاد این افراد در آینده شود

داروهای محرک یادگیری را افزایش نمی دهد
حقایقی در مورد داروهای محرک

 
 مترجمان: دکتر محمد على صادقى پور

درمانگر اعتیاد   
 فاطمه محمدی

   روانشناس

داروهای محرک شامل آمفتامین ها)مثل Adderall که ترکیبی از آمفتامین و دکستر و 
آمفتامین بوده و برای درمان بی خوابی هم بکار می رود( و متیل فنیدیت )با نام های تجاری 
Ritalin و Concerta( اغلب برای درمان اختالل بیش فعالی و نقص توجه در کودکان و 

نوجوانان و یا بزرگساالن به کار می روند.
مبتالیان به بیش فعالی در توجهشان مشکل دارند و معموال بیش فعال و تحریک پذیر می باشند. 
این الگوی رفتاری معموال خودش را در سنین پیش دبستانی و یا سالهای اولیه دبستان نشان 
می دهد. هر چند خیلی از عالئم همراه با افزایش سن بهبود می یابد ولی اختالل می تواند تا 

بزرگسالی هم ادامه دار باشد.
تشخیص بیش فعالی رو به افزایش است و در سال 2011 بر اساس پژوهشهای مرکز پیشگیری 

و کنترل بیماری ایالت متحده 11درصد افراد در سنین17-4 سالگی دچار بیش فعالی بوده اند.
محرکهایی که تجویز می شوند اثر تمرکز و آرام سازی روی بیماران دارند. این داروها به شکل 
قرص و کپسول در دوزهای متفاوت برای مصرف روزانه در نظر گرفته شده اند. درمان بیش 
فعالی با این محرکها و البته به همراه روان درمانی کمک می کند تا بیماران عزت نفس بهتری 

پیدا کنند، توانایی تفکرشان بهبود یابد و روابط خانوادگی و اجتماعی مؤثرتری را داشته باشند.
این داروها گاهی مورد سوء مصرف قرار می گیرند به ویژه زمانی که مقادیر باالتری از دارو ارائه 
می شود یا در موارد غیر از بیماری و بدون نسخه تجویز می شود. از آنجایی که این داروها اشتها 
را کاهش داده و باعث کاهش خواب و افزایش تمرکز و توجه می شوند، گاهی افراد برای درس 

خواندن و به ویژه در شبهای امتحان از این داروها استفاده می کنند.
از آنجایی که این داروها باعث سرخوشی می شوند بعضاً توسط برخی افراد برای تفریح و 
سرگرمی سوء مصرف می شود. خرد کردن قرصها و حل نمودن آنها در آب و تزریق ماده حاصله 

می تواند از روشهای مصرف آنها باشد.

آیا داروهای محرک شما را باهوش تر مى کند؟

تعداد رو به رشدی از نوجوانان و جوانان این داروها را مورد سوءمصرف قرار می دهند تا کارایی 
مطالعه و تحصیل خود را افزایش دهند. متأسفانه باور غلطی وجود دارد که مصرف این داروها 

باعث بهبود و ارتقاء توان یادگیری 
می شود. محرکها باعث افزایش بیداری می شوند، ولی مطالعات نشان داده است که هیچ 
افزایشی را در میزان و توان یادگیری افراد عادی نمی دهند. بلکه پژوهش ها نشان داده است 
که مصرف کنندگان محرکها پیشرفت تحصیلی کمتری نسبت به افرادی که مصرف نمی کنند 

دارند.
تمام محرکها سطح دوپامین مغز را افزایش می دهند. دوپامین انتقال دهنده ی عصبی است که 
با لذت، حرکت و توجه ارتباط دارد. اثر درمانی محرکها با افزایش آرام، مستمر و کنترل شده ی 
دوپامین درست مطابق روال طبیعی مغز انجام می گیرد. دوزی که توسط پزشک تجویز می شود 

آرام آرام و مدیریت شده تغییر می کند تا به اثر درمانی خود برسد.
وقتی که دارو خارج از نظارت کادر درمانی مصرف می شود باعث افزایش سریع دوپامین می شود 
) مشابه آنچه در مصرف آمفتامین«شیشه« اتفاق می افتد( و این باعث اختالل ارتباط طبیعی بین 

سلولهای مغزی شده و سر خوشی ایجاد شده خطر اعتیاد را به شدت افزایش می دهد.
محرک ها می توانند باعث افزایش فشار خون، ضربان قلب، دمای بدن و کاهش خواب و اشتها 
شوند. وقتی که این داروها مورد سوءمصرف قرار می گیرند باعث سوءتغذیه و عوارض ناشی از 
آن هم می شوند. مصرف مکرر این داروها باعث پرخاشگری و بدبینی مفرط می شود. در مقادیر 

باالی مصرف باعث عوارض قلبی و حتی سکته ی قلبی و مغزی نیز می شوند.
اعتیاد به محرکها برای کسانی که بدون نظارت تیم تخصصی پزشکی آنها را مصرف می کنند 
بسیار شایع است. افرادی که به صورت مستمر مصرف کننده ی این داروها هستند دچار عالئم 
قطع مصرف می شوند که شامل خستگی، افسردگی و اختالل خواب می باشد. مصرف تزریقی 
این داروها آسیبها را دو چندان نموده و حتی گزارشاتی از انسداد عروقی برای تکه های قرص 

حل نشده وجود دارد.
مصرف داروهای محرک برای افرادی که دچار بیش فعالی هستند همیشه از بحثهای چالش 
برانگیز است که آیا می تواند باعث اعتیاد این افراد در آینده شود. خوشبختانه مطالعات نشان 
داده است که مصرف علمی و تحت کنترل پزشکی این داروها در این افراد ریسک اعتیاد را 

باال نمی برد.                                       

خط ملی اعتیاد
خط ملی اعتیاد با شماره تماس 09628 از اسفند ماه سال 87 
به عنوان خط کمکی برای راهنمایی مردم و مراجعه آنها به 
نزدیکترین مرکز درمانی اعتیاد و یا معرفی خدمات موردنیاز آنها 

طراحی شده است.
آماده  تا 8 شب  از 8 صبح  کاری  در سه شیفت  مرکز  این 
پاسخگویی و مشاوره رایگان به افرادی است که درباره امور 

پیشگیري،کاهش آسیب و درمان اعتیاد، داروها و نحوه استفاده 
از آن و نشانی مراکز درمانی ترک اعتیاد که دارای مجوز هستند، 

اطالعات تخصصی می خواهند.
افراد مشاور در این مرکز، تحصیلکرده، مددکار و پزشک عمومی 

هستند که در حوزه اعتیاد نیز کار تجربی کرده اند. 
میانگین مدت زمان مشاوره به تماس  گیرندگان با این خط 5 تا 
6 دقیقه است. بیشترین مشاوره ها نیز در زمینه راه های درمانی 
بهتر، معرفی مراکز درمانی معتبر و جلوگیری از گرایش جوانان 

به مصرف مواد مخدر است.

مراکز درمان اعتیاد

مرکز اجتماع درمان مدار اقامتي 
مرکزي شبانه روزي است با دورة 14 هفته اقامت براي بازتواني 
و درمان بیماران وابسته به مواد که روابط بین فردي و کارکرد 
اجتماعي آنها به شدت افت کرده، اجتماع درمان مدار با تأکید بر 
تغییرات رفتاري و شناختي، شامل برنامه هاي ساختاریافته فردي 
و اجتماعي نظیر: خدمات روانشناختي، مشاوره، آموزش خانواده، 
گروه درماني، تشکیل گروههاي خودیار خدمات مددکاري و  
پیگیري است. رویکرد اجتماع درمان مدار رویکردي اجتماعي 
است که از طریق بوجود آمدن تغییرات کلي در شیوه زندگي فرد 
معتاد به وي امکان طي طریق بهبودي را مي دهد. این برنامه 
بر خودیاري، رشد فردي و حمایت هم گروهها و ایجاد محیط 

معنوي در مرکز تأکید دارد.

مرکز اجتماع درمان مدار غیراقامتي
مرکزي روزانه و غیراقامتي با دورة 14 هفته براي بازتواني و 
درمان بیماران وابسته به مواد که روابط بین فردي و کارکرد 
دارابودن  علت  به  و  نشده  متالشي  کلي  به  آنها  اجتماعي 
فعالیتهاي اجتماعي قادر به اقامت تمام وقت در مرکز نیستند. 
این افراد قادرند پس از سم زدایي به صورت روزانه از خدمات 
آموزشي – درماني، با کمک اجتماعي براي بهبود، تعدیل یا 
این  برند.  سود  خود  رفتار  و  شخصیت  زندگي،  نظام  تغییر 
و  زندگي  بر  مدار  درمان  اجتماع  برنامة  طریق  از  مداخالت 

شخصیت او اعمال مي گردد.

اقامتي میان مدت مصرف کنندگان  مرکز بهبودي 
مواد

حقوقي  اشخاص  توسط  که  مي گردد  اطالق  مرکزي  به 
اهداف  راستاي  در  که  غیردولتي  سازمانهاي  و  )تشکل ها 
سالمت و خدمات اجتماعي فعالیت مي کنند و در اساسنامه 
آنها به فعالیتهاي درمان، بازتواني یا بهبودي اعتیاد اشاره شده 

باشد( تشکیل مي گردند و این مراکز با کسب مجوز از سازمان 
بهزیستي و تحت نظارت آن به صورت اقامتي میان مدت )30 
تا 90 روز( فعالیت مي کنند. رویکرد اصلي مراکز اقامتي میان 
مدت بر مشارکت گروههاي همتا و خودیار )معتادان بهبودیافته( 
ارائه  بهبودیافته  معتادان  متمرکز است و خدمات آن توسط 
اعتیاد تحت  بازتواني  با مراکز درمان و  این مراکز،  مي شود. 
تأیید سازمان در  یا پزشک دوره دیده مورد  نظارت سازمان 
جهت کمک و همکاري )غربالگري، نظارت بر سم زدایي بدون 
دارو( و ارائه خدمات تخصصي در مواقع لزوم و نظارت بیشتر  بر 

خدمات خود در ارتباط مستمر و نزدیک هستند.

مرکز درمان و بازتواني وابستگي به مواد
یا  حقیقي  اشخاص  توسط  که  مي گردد  اطالق  مرکزي  به 
حقوقي با کسب مجوز از سازمان بهزیستي تأسیس گردیده و 
تحت نظارت آن به صورت سرپایي و اقامتي کوتاه مدت فعالیت 
مي کند و در آن خدمات آموزشي، مشاوره اي، روان درماني ، 
مداخالت دارویي و حمایتهاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي 

گیرد.

مرکز اجتماع درمان مدار
 مکانی است اقامتی یا نیمه اقامتی برای بازتوانی معتادانی که 
مایلند درمانشان را بعد از مرحله سم زدایی )ترک جسمی( ادامه 
زندگی  قواعد  براساس  مرکز  این  درمانی  برنامه های  دهند. 
اجتماعی طراحی شده است و به صورت گروهی اجرا می شود. 
TC از حروف اول Theraputic Community گرفته 
شده که به معني جمعي از افراد است که خود آن جمع، درمان 

کننده مي باشد.

مرکز سرپناه شبانه
مکاني است که به منظور کاهش آسیب و براي اسکان موقت 
و شبانه معتادان با رفتار پرخطر و بي خانمان راه اندازي مي شود.

مرکز گذري
مکاني است که به معتادان با رفتار پرخطر، خدمات کاهش 

آسیب ارائه مي نماید.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

اغلب زنان باردار مصرف کننده مواد به علت الگوی خاص زندگی خود و ترس از فاش 
شدن مصرف مواد، از خدمات مراقبتهای بارداری استفاده نمی نمایند. 

در مادران بارداری که از درمان نگهدارنده با متادون استفاده می کنند، کاهش حرکات 
جنین و کاهش ضربانات قلب و تنفس در جنین دیده می شود.

 مهسا تشکر  کارشناس
    دفتر پیشگیری از معلولیتها و مشاور ژنتیک

مقدمه

زنان بارداری که از مواد مخدر استفاده می کنند نه تنها 
خود بلکه جنین خود را نیز در معرض خطر قرار می 
دهند. الگوی زندگی زن باردار مصرف کننده مواد برای 
خود و خانواده اش آسیب رسان است و بیشتر وقت او 
طی روز صرف تهیه مواد و مصرف مواد می شود. لذا 
وقت برای پرداختن به فعالیتهای معمول روزمره ندارند. 
اغلب زنان باردار مصرف کننده مواد به علت الگوی 
مصرف  شدن  فاش  از  ترس  و  خود  زندگی  خاص 
مواد، از خدمات مراقبتهای بارداری استفاده نمی نمایند. 
وابستگی به مواد نه تنها برای سالمت مادر مضر است 
بلکه سالمت جنین و نوزاد را نیز در معرض خطر قرار 

می دهد .
برخی زنان وابسته به مواد نشانه های اولیه بارداری مانند 
تهوع، استفراغ و گاهاً بی حالی را به عالئم ناشی از 
پرهیز از مواد نسبت می دهند و همین امر باعث می 
شود مصرف مواد را افزایش داده و جنین خود را در 
معرض سطوح باالی مواد قرار دهند.زنان باردار مصرف 
کننده مواد در معرض خطر باالی سوء تغذیه هستند 
و اغلب مراقبت بارداری کافی نمی گیرند و در محیط 
پر از خشونت و استرس زندگی می کنند. مکانیسم 
های سرکوب کننده مرکز اشتها و گرسنگی در سیستم 
عصبی مرکزی یا تداخل در جذب  باعث سوء تغذیه 
می گردد. کمبود آهن، فولیک اسید، نیکوتینیک اسید، 
در  تشنج  ایجاد  باعث  روی  و  منیزیم   ،B6 ویتامین
مادران الکلی و استفاده کنندگان مواد مخدر می گردد. 
مصرف اپیوئیدها حین بارداری باعث کاهش وزن تولد ، 
نارسی و اختالالت تنفسی در نوزاد می گردد.کنده شدن 
جفت، مرگ داخل رحمی، تاخیر رشد داخل رحمی، دفع 

مکونیوم درجنین، نارسایی جفت، خونریزی طوالنی بعد 
از زایمان، مسمومیت بارداری، زایمان زودرس، پارگی 
زودرس کیسه آمنیوتیک سقط خودبخودی از جمله 

عوارض زایمانی شایع در زنان باردار وابسته به مواد 
مخدر است.

 
عوارض طبى شایع در زنان باردار وابسته 

به مواد
مصرف مواد مخدر در دوران بارداری عوارض 

عفونی چون بیماریهای منتقله جنسی نظیر 
مجرای  عفونت  کزاز،  ایدز،  و  هپاتیت 

ادراری، پنومونی و عوارض غیرعفونی 
قلبی،  بیماری  خونی،  کم  مثل: 

اختالالت  سایر  و  افسردگی 
بارداری،  دیابت  روانی، 

فشارخون باال، اختالالت 
دندانی، ورم زیاد بدن به 

همراه خواهد داشت. 
 در این افراد، در صورت 
مواد   این  مصرف  قطع 

آنها  کودک  که  زمانی 
متولد می شود  عالیم ترک 

را تجربه می کند که این تجربه 
می تواند بسیار ناراحت کننده و مضر برای 

نوزاد آنها باشد و معمواًل نوزادان این مادران با اعتیاد به 
همان ماده متولد می شوند . این نوزادان در زمان تولد 
معتاد هستند و به دلیل نرسیدن مواد مخدر به آنان دارای 
عالئمی همچون تشنج، تندتند نفس کشیدن، اسهال، 
در  توانایی   عدم  و  شدید  بیقراری  کشیدن،  خمیازه 
شیرخوردن می شوند که این عالئم تاحدود 10 روز بعد 
از تولد در نوزاد دیده می شود. مصرف تمامی موادمخدر 
سنتی و صنعتی توسط مادر باردار باعث آسیب رساندن 

به جنین شده و عالئمی مانند عقب ماندگی ذهنی و 
اختالالت یادگیری در کودک ایجاد می کند.

سوء  در  نوزادی  و  بارداری  برآیندهای  ارتقاء  برای 
مصرف کنندگان مواد، به همکاری و هماهنگی یک 
تیم تخصصی نیاز است تا خدمات درمانی مورد نیازتداوم 
داشته و مادر باردار تحت کنترل منظم باشد. اولین تماس 
مادر باردار با سیستم سالمت به هر شکل و هرجایی 
که باشد فرصت مناسبی است تا زن باردار و خانواده 
اش را به سمت سیستم مراقبت هدایت کرده، تا این 

مراقبتها قبل، حین و پس از زایمان نیز ادامه یابد. 
از آنجا که بین مراقبتهای بارداری و سالمت نوزاد 
ارتباط مستقیمی وجود دارد، مراجعه دیرهنگام حین 
بارداری ممکن است باعث بروز سندروم محرومیت 
در نوزاد گردد. در قدم اول بایستی در مورد وابستگی 
زن باردار به مصرف مواد مطمئن شده و خطرهای 
ناشی از مصرف مواد را به فرد باردار اطالع داد. سپس 
اقدامات حمایتی از مادر باردار صورت می پذیرد. نکته 
بسیار مهم درمورد زنان باردار وابسته به مواد مخدر این 
است که حتماً بایستی جهت قطع موادمصرفی از مراکز 
درمانی کمک بگیرند. درمان نگهدارنده با متادون می 
تواند به فرد کمک نماید تا به عالئم قطع مواد غلبه 
نماید. متادون با دوزهای مشخص شده توسط مراکز 

درمانی برای نوزاد  بی خطر است .
درمان نگهدارنده با متادون: 

متادون یک داروی طوالنی اثر است و باعث می شود 
ولع فرد برای مصرف مواد کاهش یابد، از ایجاد حالتهای 
خماری می کاهد و باعث بهترشدن سالمت جسمی و 
روانی فرد می گردد. تجربه حاالت خماری برای زنان 
باردار بسیار خطرناک است زیرا انقباضات رحمی 
تشدید شده و ممکن است باعث زایمان زودرس 
و یا سقط جنین گردد. به عالوه درمان با متادون 
وسوسه مصرف مواد غیر قانونی را کاهش می دهد.

در مادران بارداری که از درمان نگهدارنده با متادون 
کاهش  و  جنین  حرکات  کاهش  کنند،  می  استفاده 

ضربانات قلب و تنفس در جنین دیده می شود.
سندروم پرهیز نوزادی

نوزاد بعد از تولد، دیگر در معرض مواد مصرف شده 
توسط مادر قرار ندارد و به همین دلیل دچارعالئم پرهیز 

می گردد.

نوزادانی که معتاد متولد می شوند
اثرات سوء مصرف موادمخدر برجنین دردوران بارداری
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 مرضیه یگانگى 
   کارشناس امور کودکان و نوجوانان

خانواده اولین محیط تربیتی رشد کودک است و با اینکه 
در طول زمان، بسیاری از کارکردهای خود را به نهادهای 
مختلف اجتماعی محول نموده، اما هیچ نهادی تا کنون 
نتوانسته است، مهم ترین کارکرد آن را که پرورش و 
تربیت فرزندان است، به طور کامل به عهده بگیرد . 
اهمیت تاثیر خانواده بر رشد فرد به قدری است که همه 
نظریه های موجود، توجه خود را بدان معطوف نموده 
اند . دیدگاه بیولوژیایی - فیزیولوژیایی به شباهت فرزند 
به والدین به لحاظ زیستی توجه دارد و تربیت وی را 
در محیط خانواده، سبب شباهت او به ایشان می داند. 
نظریه روان پویشی به تاثیر قاطع والدین در شکل گیری 
شخصیت کودک در پنج سال اولیه رشد، اشاره دارد. 
نظریه یادگیری رفتاری - اجتماعی که همه گونه رفتار 
آدمی را به یادگیری های او نسبت می دهد نیز به محیط 
خانواده، توجه زیادی دارد . نظریه یادگیری مشاهده ای 
نیز که رفتار فرد را حاصل مشاهده رفتار دیگران می داند، 
به نقش والدین به عنوان اولین الگوهای کودک توجهی 
خاص دارد.  دیدگاه شناختی هم که هرگونه رفتار را 
نتیجه تعبیر و تفسیر اطالعاتی می داند که فرد از محیط 
خارج دریافت می کند ، معتقد است که معنی دادن به 
وقایع زندگی را اولین بار، کودک در محیط خانواده می 
آموزد . سرانجام ، رویکرد مربوط به نظام خانواده نیز 
توجه زیادی به الگوهای روابط خانوادگی مبذول می 

دارد.
و  کودک  هر  ماوای  و  مامن  خانواده،  اینکه  وجود  با 
مشکالت  از  بسیاری  بروز  در  خود  اما  است  نوجوان 

رفتاری منجمله اعتیاد نقش بسزایی بازی می کند. 
مطالعات انجام شده بر روی روابط والدین با کودکان 
نموده  را مشخص  رفتاری  بعد  دو  وجود  نوجوانان،  و 
است: یکی بعد پذیرش - طرد و دیگری آزاد گذاشتن 
- محدود کردن والدین پذیرنده در رابطه خود با فرزند، 
عاطفه ، تایید ، گرمی و محبت نشان داده و کمتر از تنبیه 
بدنی استفاده می کنند . در حالی که والدین طرد کننده 
با کودکانشان سرد بوده و از تنبیه بدنی نیز بیشتر استفاده 
می نمایند . پیداست که از دیدن فرزندانشان لذت نمی 
برند و حساسیتی نسبت به نیازهای وی نشان نمی دهند 
. در بعد آزاد گذاشتن - محدود کردن، مقدار آزادی ای 
که به کودک داده می شود، مورد توجه قرار می گیرد. 
والدین معتقد به آزاد گذاشتن ، به کودک اجازه تصمیم 
گیری داده و او را در انجام تصمیم خود آزاد می گذارند ، 
در حالی که والدین معتقد به محدود کردن، کودک خود 

را به شدت کنترل می نمایند. 
از  انجام شد )1969(،  در مطالعه ای که توسط ماسن 
7400 نوجوان درباره شیوه های فرزند پروری سوال شد. 
در این تحقیق که دامنه آن از تسلط کامل والدین تا خود 
رهبری کامل نوجوان بود، هفت نوع والدین مشخص 
گردیدند که عبارتند از:  مستبد، مقتدر، آزاد منش، تساوی 
خواه، اجازه دهنده، سهل انگار و غفلت کننده. هنگامی 
که از نوجوانان خواسته شد تا به احساس خود از ناخواسته 
بودن، پاسخ گویند، درصد بیشتری از نوجوانان به خانواده 
های مستبد ، سهل انگار و غفلت کننده پاسخ مثبت 

دادند . 
بالدوین )1945( اظهار می دارد که نگرش های پذیرنده 
و دموکراتیک والدین، امکان رشد را به حداکثر می رساند. 

فرزندان چنین والدینی، امکان بهتری برای رشد ذهنی، 
ابتکار و امنیت عاطفی دارند، در حالی که فرزندان والدین 
طرد کننده و سلطه جو، افرادی متزلزل، پرخاشگر و 

ستیزه جو هستند. 
انسجام خانوادگی نیز همواره به عنوان عامل موثر در 
بهداشت و سالمت روانی اعضای خانواده مطرح شده 
است. در محیط خانوادگی منسجم ، اعضای خانواده 
برای رسیدن هر یک از افراد به اهداف خود وی را یاری 
داده و تشویق می نمایند، در حالی که در خانواده های 
نامنسجم از هم گسیخته  حرکت افراد به جهت های 
مختلف ، نیروهای آنان را هدر داده و دستیابی به اهداف 

را مشکل می سازد . 
فرزندان این خانواده ها که والدین را درگیر مسایل خود 
می بینند، احساس طرد و تنهایی نموده و به انزوا پناه می 
برند و در این انزوا خود را یار و یاورخویش دانسته و غرق 
در خود شیفتگی می گردند؛ عاملی که سبب درون گرایی 

و گرایش فرد به اعتیاد می شود . 
عدم ارتباط والدین با فرزند - به خصوص پدرانی که 
تصور می کنند، تنها وظیفه آنان فراهم آوردن نیازهای 
مادی فرزند است - موجب اختالل رابطه والد - فرزندی 
و انحراف نوجوان و پناه بردن وی به دوستان می شود. 
مطالعات انجام شده در ایران نیز وجود پیوندهای سست 
خانوادگی را در خانواده های معتادان، آشکار ساخته است. 
شیوه  که  دهند  می  نشان  همچنین  متعدد  مطالعات 
احساس والدین نسبت به فرزنداشان، تاثیر مهمی در 

رشد اجتماعی و عاطفی آنان دارد 
کودک  به  والدین  نگرش  نحوه   )198( ایلنگورث 
را در زمره عواملی می داند که کودک را در معرض 
خطر روان شناختی قرار می دهد. توجه بیش از اندازه 
، محافظت زیاد، وجود انضباط بیش از اندازه در محیط 
خانه و یا فقدان آن ، وجود خصومت ، اظهار نارضایتی ، 
تحقیر ، سرزنش، طعنه ، استهزا، فقدان تشویق و تمجید 
و عشق و همچنین عدم درک ذهن کودک در حال 

رشد، در زمره این عوامل هستند
اظهار  نیز   )1979( کورد  مک  )1978(و  فارینگتون 
داشته اند که تنبیه خشن بدنی، طرد کودک و ناپایداری 

انضباط، ممکن است وی را برای انجام رفتارهای ضد 
اجتماعی و بزهکارانه آماده نماید.

از طرف دیگر کودکانی که  توسط  پدر یا مادر معتاد بزرگ 
شده اند همیشه از فشارها و مشکالت عصبی و آسیب های 
روانی جدی و عمده ای در عذاب هستند.  آنها همیشه به 
شدت مراقب اوضاع و احوال و محیط اطراف خود هستند 
و چشم در چشم اطرافیان خود می دوزند تا اگر خطری آنها 

را تهدید کرد 
به موقع متوجه بشوند. اگر در دیگران حالت هایی را 
مشاهده کنند که  آنها را به یاد رفتارهای پدر یا مادر 
معتادشان بیاندازد به سرعت از خود واکنش نشان داده و 

تا حدودی خود را از خطر و تهدید دور می کنند. 
ممکن است آنها در دوران کودکی یاد گرفته باشند که 
اگر با انجام کارهای خوب و دلخواه خود موجبات رضایت 
والدینشان را فراهم کرده و روز آنها با آرامش سپری شود، 
آسیب کمتری متحمل شوند. این گونه رفتار ها که برای 
جلب رضایت خاطر دیگران در دوران کودکی در پیش 
گرفته می شوند در بزرگسالی نیز ممکن است ادامه پیدا 
کنند. همه این مسائل باعث می شود تا آنها نتوانند در 
فراز و نشیب روابط و مناسبات عاشقانه، زندگی راحت و 
آسوده ای داشته باشندشیوه تربیتی والدین در طول دوره 
نوجوانی نیز همچنان ادامه می یابد. بسیاری از والدین 
در این دوره نیز با نوجوان خود به مانند کودک رفتار 
می کنند و همچنان به امر و نهی های خود ادامه می 
دهند. این امر سبب احساس حقارت و آزردگی نوجوان 
شده و باعث می گردد تا برای اثبات هویت خویش و 
اینکه دیگرکودک نیست به کشیدن سیگار ، نوشیدن 

مشروبات الکلی و یا مصرف مواد مخدر روی آورد. 
چنین شیوه ای همچنین سبب می گردد تا نوجوان فاقد 
اعتماد به نفس، دست رد به سینه دوستان نزده و با 
هم نوایی با ایشان به اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی 
آورد.دوره نوجوانی دوره ای بحرانی است و این واقعیت 
شناخته شده ای است که در این دوره بر میزان بزهکاری 
ها از جمـله اعتیـاد به الـکل و مواد مـخدر افـزوده می 
شود یکی از مهم ترین وظایف این دوره برای نوجوان، 

شکل دهی مجدد روابط با والدین است.

 ، افراد به جهت های مختلف  از هم گسیخته  حرکت  نامنسجم  در خانواده های 
نیروهای آنان را هدر داده و دستیابی به اهداف را مشکل می سازد . 

از طرف دیگر کودکانی که  توسط  پدر یا مادر معتاد بزرگ شده اند همیشه از فشارها 
و مشکالت عصبی و آسیب های روانی جدی و عمده ای در عذاب هستند. 

برخی زنان وابسته به مواد نشانه 
های اولیه بارداری مانند تهوع، 

استفراغ و گاهاً بی حالی را به 
عالئم ناشی از پرهیز از مواد 

نسبت می دهند و همین امر 
باعث می شود مصرف مواد را 
افزایش داده و جنین خود را در 
معرض سطوح باالی مواد قرار 

دهند.زنان باردار مصرف کننده 
مواد در معرض خطر باالی سوء 

تغذیه هستند و اغلب مراقبت 
بارداری کافی نمی گیرند و در 
محیط پر از خشونت و استرس 

زندگی می کنند.

نقش والدین در اعتیاد 
کودکان و نوجوانان

درمان غیر دارویی برای این کودکان مقدم تراست که  
شامل مراقبتهای حمایتی مانند محیط آرام، شیردهی 
مکرر، در آغوش گرفتن مکرر کودک و تغذیه مکرر 
با حجم کم می باشد. تغذیه با شیر مادر شدت عالئم 

محرومیت و نیاز به درمان دارویی را کاهش می دهد.
عالئم سندروم پرهیز نوزادی

گریه با صدای بلند، تحریک پذیری، لرزش، اختالالت 
خواب، گرفتگی بینی، عطسه، اشکال در شیر خوردن به 
علت مشکالت مکیدن، سفتی دست و پا، وزن نگرفتن، 
اسهال و استفراغ، تشنج، التهابات پوستی، افزایش دمای 
بدن و تعریق از عالئم سندرم پرهیز نوزادی است. در 
واقع این عالئم وقتی در نوزاد بروز می یابد که مواد مورد 
نیازی که پیش از این از مادر می گرفت به او نمی رسید. 
بیشتر نوزادانی که دچار این سندروم می شوند طی 24 
تا72 ساعت نشانه ها ی این سندروم را نشان می دهند.

مدت زمانی که طول می کشد تا عالئم این سندروم 
مادر  موادی که  نوع  به عواملی چون   نمایان گردد 
نیمه  و  زایمان  از  قبل  روز  سه  طی  کرده  استفاده 
عمرموادی که مادر مصرف کرده بستگی دارد.کاهش و 
قطع مصرف مواد غیرقانونی در طول بارداری خطر بروز 
سندروم پرهیز نوزادی را کاهش می دهد.گاهی اوقات 
نیز نیاز به مداخالت دارویی می باشد. مقدار دارو بستگی 

به وزن نوزاد و شدت سندروم دارد. 

منبع:
برگرفته شده از : مقاله راهنمای مدیریت وابستگی به 

مواد دربارداری ،زایمان ،شیردهی و نوزادی 
باهمکاری دفترسالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

اداره پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب سو ء مصرف 
مواد با مشارکت دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
معاونت بهداشت و اداره سالمت مادران)وزارت بهداشت 

ودرمان وآموزش پزشکی ،معاونت درمان(
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

 محبوبه وفائیان
   کارشناس ارشد روانشناسي

 زماني که در آن به سر مي بریم کمترین مجال را براي 
نکردني  باور  سرعت  دهد.  مي  ما  به  اشتباهات  جبران 
پیشرفت و رقابت همه جانبه ملت ها براي تسخیر منابع 
بیشتري از جهان  زندگي را تالشي همیشگي تبدیل کرده 
است که در این میان تنها چیزي که جوامع بشري را 

همچنان به هم متصل نگاه مي دارد، ارتباطات است. 
ابزار ها و شیوه هاي متفاوت ارتباط امروزه امکان گزینش 
و انتخاب را براي افراد مختلف فراهم آورده است. ابزار هر 
چه باشد محتوائي که از طریق آن انتقال مي یابد را تحت 
تاثیر خود قرار مي دهد از این رو امروزه سیاستگذاران ، 
دولتمردان و صاحبان قدرت در پي دست یافتن به ابزار 

هاي موثري براي ارتباط هستند.
عالوه بر این که ابزار هاي ارتباطي در مسیر تحقق اهداف 
کالن جامعه به کار مي روند در زمینه آموزش و مصون 
سازي جوامع در برابر خطرات مختلف مورد بهره برداري 
قرار مي گیرند. با این جمله که صدا و سیما دانشگاهي 
بزرگ و همگاني ست همه آشنا هستیم. امروز باید باید 
رسانه ها اعم از رادیو و تلویزیون، نشریات ، اینترنت و ابزار 
هائي از این دست را به درمانگاهي براي واکسینه کردن 
مردم در برابر خطرات اجتماعي تبدیل کرد. آیا رسانه هاي 
ما امروزه اینگونه نقشي دارند؟ از چه رو رسانه ها باید براي 
ایمن سازي مردم در برابر خطرات مورد دقت نظر و توجه 

بش از پیش قرار گیرند؟

وجوه ممیز رسانه در امر پیشگیري از اعتیاد
دامنه اثر و جامعه مخاطب وسیعي که رسانه ها در اختیار 
دارند بارز ترین وجه ممیزه آنها براي ورود به کارزار مقابله 
با آسیب هاي اجتماعي از جمله اعتیاد مي باشد. اگر چه 
امروزه بر تاثیر آموزش چهره به چهره در پیشگیري از 
اعتیاد تاکید مي شود اما نگاهي واقع بینانه به حجم وسیع 
افرادي که باید در برابر این خطرات ایمن شوند و همچنین 
تعداد افرادي که مي توانند به عنوان کارشناس یا مربي به 
این دست  آموزش ها بپردازند روشن مي نماید پوشش 
گسترده جامعه سالم جز با بهره گیري از ابزار هاي رسانه 

اي مختلف امکان پذیر نمي باشد. 
 عالوه بر این کم هزینه بودن این دست آموزش ها از 
طریق رسانه دلیل قابل قبولي براي تاکید بر استفاده از 
این ابزار مي باشد. پر واضح است که اگر آموزش هاي 
پیشگیرانه که عموما باید براي تمام افراد جامعه اعمال 
گردد و غالبا به دلیل دیرآیندي نتیجه کمتر مورد توجه 
سیاستگذاران قرار مي گیرد از شیوه هاي کم هزینه تر بهره 
نجوید محکوم به تعطیلي است. عالوه بر این پائین بودن 
هزینه ها در این حوزه مي تواند منجر به ادامه و ایجاد دوره 
ها و یا مقاطع تکمیلي براي این دست آموزش ها گردد 
و میزان اثر بخشي آموزش ها را افزایش دهد. در ضمن 
افرادي که مایلند در جریان این موزش ها قرار گیرند با 
احتمال بیشتري امکان بهره مندي از آنها را خواهند داشت. 
این دسترسي آسان و مخاطب محوري خود به عنوان برگ 
برنده استفاده کنندگان از ابزار رسانه در رابطه با کاهش 
آسیب هاي اجتماعي را ترغیب مي نماید و پیش آگاهي 

این آموزش ها را نوید بخش تر مي نماید.
از جمله نکات دیگري که مي بایست در خصوص استفاده 
از رسانه ها براي آموزش هاي پیشگیرانه به آن اشاره 
کرد، مخاطب شناسي دقیقي است که صورت مي گیرد. 

استفاده از ابزارهاي رسانه اي این امکان را فراهم مي آورد 
تا مخاطبین مختلف در برنامه هاي مختلف آموزشي قرار 
گیرند و با ادبیات مناسب خودشان آموزش ها را دریافت 
تعداد  افزایش  به  امتیاز منجر  این  نمایند. واضح است  
مخاطب و همچنین اثر بخشي بهتر آموزش ها مي گردد. 
اگر رسانه در شناسائي و جذب مخاطب خود و تهیه و ارائه 
محتواي مناسب دقت نظر کافي را اعمال نماید بدون شک 

عمیق ترین تاثیرات را بر مخاطب بر جا خواهد نهاد.

عالوه بر این دالیل ، جنبه هاي دیگرزي نیز مي تواند 
نقش رسانه ها را در پیشگیري اولیه از اعتیاد مورد تاکید و 
تائید قرار دهد کما اینکه امروزه نیز در تمام دنیا با استفاده 
از این ابزار ها به مداخالت پیشگیرانه مي پردازند ام به 
عنوان نکته پایاني شایسته است به این مورد اشاره نمائیم 
که هنر به عنوان یکي از برجسته ترین زبان هاي ارتباط 
انسانها در رسانه ها زاده مي شود و گسترش مي یابد،  از 
انجا که هنرمندان و هنروران در پي نشر ایده و نگاه خود 

به جامعه هستند بیشتر از سایر اقشار به رسانه ها نزدیکند 
و این باعث امتزاج هنر و رسانه گردیده است که نکته اي 

کلیدي و قابل بهره برداري مي باشد.

 وضعیت موجود رسانه ها در پیشگیري از اعتیاد
     امروزه رسانه ها ي گوناگون در امر آموزش و پیشگیري 
از اعتیاد عموما به سراغ گروهي که به این آسیب گرفتار 
شده اند مي روند.و نه گروهي که مي بایست از این آسیب 
محافظت شوند. پرداختن به آن دسته از افرادي که مبتال به 
این آسیب گشته اند اگر چه مي تواند به عنوان زنگ خطر 
و یا درس عبرت انگیزي براي دیگر مخاطبان جلوه گر 
شود اما هدف اولیه باید متمرکز بر پیشگیري از ابتال جامعه 
باشد، نادیده گرفتن جمعیت قابل توجهي که مواد مخدر را 
از نزدیک ندیده اند و یا در موقعیت سوء مصرف آن قرار 

نگرفته اند هشدار دهنده و خطر آفرین است.
ارائه تصویري دور از ذهن و یا بسیار استثائي از معتاد عالوه 
بر این که نمي تواند در بازداري اعتیاد نقشي داشته باشد 
گاه اثرات معکوسي نیز در جامعه ایجاد مي نماید. متاسفانه 
وضعیت امروز رسانه هاي ما بویژه صدا و سیما در بیان و 
نمایش معتادان به گونه اي است که مخاطب معمولي 
نمي تواند با آن ارتباط برقرار نماید و یا سرنوشت خود را از 
آن بسیار دور مي داند. ارائه تصویري از یک معتاد به گونه 
اي که اعتیاد را بسیار منفور و فرد معتاد را بسیار شاخص و 
یا اصطالحا تابلو نشان دهد مانع از تقویت خویشتن داري 
افراد براي پرهیز از تجربه مصرف مواد مي شود چرا که مي 

پندارند » من هرگز به آنجا نخواهم رسید« . 
رسانه باید تصویري واقعي از مسیر بروز و انتشار آسیب را 
نشان دهدو نه اینکه نمونه هاي نادر و یا بسیار بارز و منفور 
یک آسیب را به زیر ذره بین برده و نمایش دهد. پر واضح 
است که هیچ کس از معتاد کارتن خوابي که خانواده اش 
او رها کرده اند و او نیز براي نجات خود انگیزه و رغبتي 
نشان نمي دهد خوششان نمي آید و مطمئن هستند شرایط 

رسانه باید تصویري واقعي از مسیر بروز و انتشار آسیب را نشان دهدو نه اینکه نمونه هاي 
نادر و یا بسیار بارز و منفور یک آسیب را به زیر ذره بین برده و نمایش دهد.

 متاسفانه وضعیت امروز رسانه هاي ما بویژه صدا و سیما در بیان و نمایش معتادان به 
گونه اي است که مخاطب معمولي نمي تواند با آن ارتباط برقرار نماید

نقش رسانه در آموزش و پیشگیری 
از اعتیاد

امروزه براي انتقال دانش 
مي بایست به دنبال بهترین زمان 

ها و بهترین مکان ها بود چرا که 
مخاطب براي دریافت حجم زیاد 

اطالعاتي که او را در بر گرفته 
است وقت چنداني ندارد. فعال 
شدن سیستم هاي پیام رساني 

در محل هائي که ازدحام جمعیت 
را داراست مانند سالن انتظار 

فرودگاه ها ، سالن انتظار قطار 
هاي شهري و بین شهري و یا 

ورزشگاه ها مي تواند با هزینه اي 
کم جمعیت زیادي را تحت پوشش 

آموزشي قرار داد.
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وقتی خود را شناختم
تاثیر مهارت خودآگاهی بر پیشگیری از اعتیاد

 سید محمد رضا قائم محمدی
   کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعى

مهارت خود آگاهی یعنی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط قوت , ضعف , 
توانایی ها , انزجارها , ترس ها و ... که باعث میشود فرد بتواند با شناخت کامل 
خود , در مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده هدف گذاری کند و با استفاده از 
توانایی های خود برای رسیدن به این اهداف تالش نموده و از موانع رسیدن به این 
اهداف که همان ترس ها , انزجارها و .. می باشد نیز آگاه بوده و مراقب مزاحمت 

عوامل منفی برای دسترسی به اهداف خود باشد . 
فردی که خود را بشناسد طبیعی است در زمان هایی که در شرایطی که می تواند 
منجر به تصمیم گیری برای ورود به جریان مصرف مواد می شود با دانستن نقاط 
ضعف خود , مراقبت می کند تا در دام ضعف هایی که احتماال قبال در زندگی 
باعث شکست او شده اند گرفتار نشود و خود را به سیالب رودخانه ی که او را به 
سمت نابودی می کشاند نمی سپارد . همچنین این فرد با شناخت نقاط قوت خود 
راه برون رفت  و فرار از یک تعارف نابجا یا فشار دوستان یا گرفتار شدن در یک 
جریان اجتماعی  که او را به سمت اعتیاد می کشد را راحت تر از فردی پیدا می کند 

که خود را نمی شناسد و از نقاط قوت و ضعف خودش آگاه نیست . 
فردی که خود را می شناسد  بهتر از فردی که این مهارت را نیاموخته است 
می تواند به درخواست ها و خواهش ها و یا فشارهایی که از سوی گروههای 
همساالنش برای مصرف مواد بر او وارد می شود نه بگوید  چون مهارت قاطعیت 
و جرات ورزی نیز جزیی از مهارت خود آگاهی است که به فرد آموزش می دهد 
تا در جریان زندگی اجتماعی خود , بدون اینکه به حقوق دیگران تجاوز کند , حق 

خود را از جامعه طلب کند و بگیرد . 
برای اینکه ملموس تر و عینی تر بتوانم تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی را بیان  

کنیم نکات زیر را یادآور می شویم.
1.سعی کنیم توانایی های خود را به یاد بیاوریم. نوشتن آنها برروی یک کاغذ می 

تواند در یادآوری بهتر کمک کند.
2.نقاط ضعف و  عیوب خود را نیز بنویسیم.

3.برای جمع کردن نقاط قوت و ضعف خود  فقط به ذهنیات خودمان توجه نکنیم.  
نظرات اطرافیان که ما را می شناسند خیلی کمک کننده است 

4.یادمان باشد برای هر انسانی مسیری به سمت موفقیت وجود دارد که میتواند با 
مسیر دیگران برای موفقیت متفاوت باشد .

5.انسان موجود فوق العاده توانمندی است. پیشرفت بشر در طول تاریخ و اختراعات 
و اکتشافات که امروزه برای ما قابل استفاده و دسترسی است عالمت این توانمندی 

بشر است.
6.باید وقتی باور داریم که کاری درست است , توانایی داشته باشیم از درست بودن 
آن در جمع و بین دوستانمان دفاع کنیم و اگر باور داریم رفتاری اشتباه است نیز 

همین کار را بکنیم .
7.یادمان باشد که مسئولیت هررفتاری که انجام میدهیم به عهده ی خودمان است 
و هیچ گاه دنبال بهانه که مسئولیت رفتارمان را به گردن دیگری بیندازیم نباشیم .

8.در مسیر موفقیت باید از همه ی توان خود برای رسیدن به اهداف متعالی که 
برای خود تعریف کرده ایم استفاده کنیم . یعنی در اراده برای دستیابی به اهدافمان 

محکم بایستیم .
9.واقع بین باشیم به این معنی که وقایع اطرافمان را درست نگاه کنیم . چون اگر 
فقط مثبت نگر باشیم این خوش بینی می تواند ما را به سمت آنچه نمیخواهیم 
ببرد و اگر بد بین باشیم نیز می تواند این نگاه منفی ما را از بعضی فرصت های 

پیش رو  دور کند .
10.برای خودمان اهداف بلند و گران قیمتی تعریف کنیم و قدر خود را بدانیم چون 
انسان موجود بسیار ارزشمندی است به قدری که در متون دینی ما , خودشناسی 

معادل خداشناسی قرار گرفته است . پس قدر خود را بدانیم .
11.در مسیر دستیابی به اهدافمان خدا را فراموش نکنیم . چون او تنها نیرویی است 
که بسیار بهتر از ما می داند که خیر و صالح ما در چیست و ما را بهتر از خودمان 
به سمت خوبی ها هدایت می کند پس به او توکل کنیم و با اراده ای محکم در راه 

دستیابی به اهداف بزرگی که داریم تالش کنیم . 
12.اگر گاهی با همه ی تالشی که می کنیم به اهداف مورد نظر دست نمی یابیم 
باید خودارزیابی کنیم و اشکال و ایراد کار خود را پیدا کنیم و با بازنگری مجدد و 

توان دوباره راه خود را به سمت موفقیت در پیش بگیریم . 

اگر معتاد با تصویري خاص و تیپ شناسي معیني به مردم معرفي شود تمرکز از 
پیشگیري بر مقابله، درمان و یا جنبه هاي کیفري و حقوقي مسئله اعتیاد افزایش         

مي یابد

استفاده از رسانه هاي دیداري ، شنیداري ، نوشتاري و الکترونیک به عنوان اولین 
فرصت بهره گیري از پتانسیل عظیم رسانه ها باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

بسیاري این فرد را به اینجا رسانده است که در مورد من مصداق پیدا 
نخواهد کرد. 

اگر معتاد با تصویري خاص و تیپ شناسي معیني به مردم معرفي 
شود تمرکز از پیشگیري بر مقابله، درمان و یا جنبه هاي کیفري و 
حقوقي مسئله اعتیاد افزایش مي یابد در حالي که موفقیت در امر 
مبارزه با مواد مخدر هنگامي حاصل خواهد شد که تقدم اقدامات با 

پیشگیري از ابتال باشد.
در اینجا الزم است یاد آور شویم که پیشگیري در سه سطح قابل 

تعریف است:
پیشگیري سطح 1 : این سطح به جلوگیري از بروز آسیب مي پردازد. 
در واقع با پیشگیري سطح یک ما از ابتال جامعه به آسیب پیشگیري 
مي نمائیم در این نوع پیشگیري تمام افراد جامعه هدف ما را تشکیل 
مي دهند حتي کساني که تا کنون به مواد مخدر نیاندیشیده اند و یا 
هرگز آن را ندیده اند. در این سطح پیشگیري هدف درمان یا مقابله 
با خرید و فروش نیست بلمه تمرکز بر کاهش تقاضا و آگاه سازي 
در جهت بي زاري براي استتفاده و افزایش آگاهي با هدف تقویت 
خویشتن داري مي باشد. پیشگیري سطح یک هر فرد را به  پلیسي 
هوشیار ، معلمي دلسوز و پرستاري مراقب تبدیل مي نماید تا از فرد در 

تمام موقعیت ها در برابر ابتال به آسیب محافظت نماید.
پیشگیري سطح 2: در این نوع پیشگیري تشخیص به موقع آسیب 
، کاهش عوارض و درمان مورد توجه است . تمرکز در این سطح 
پیشگیري بر کساني است که دچار آسیب شده اند و اکنون باید براي 
نجات آنها گامي برداشت. معموال ابتال به آسیبي مانند اعتیاد عوارض 
و تبعات اجتماعي در پي دارد که در صورت نادیده گرفته شدن احتمال 
بهبود کامل فرد آسیب دیده را بسیار کاهش مي دهد و یا در صورت 

درمان احتمال ابتالء مجدد وي را افزایش مي دهد. 
پیشگیري سطح 3: در این سطح به بازتواني معتاد کمک مي شود و 
تالش مي شود تا وي به زندگي  معمولي خود بازگردد. اگر به دلیل 
اعتیاد کار و یا زندگي زناشوئي خود را از دست داده است مجددا آنها 
را به دست آورد. این سطح نیز در تکمیل سطح دوم پیشگیري براي 
جلوگیري از عود آسیب و دوام و ماندگاري فرد در دوران پاکي مورد 

توجه قرار مي گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که رسانه مي بایست بر جامعه سالم و یا 
مخاطبیني تمرکز نماید که اکثریت جامعه را تشکیل مي دهند و این 

اکثریت همان افرادي هستند که به پیشگیري سطح یک نیاز دارند.
کم توجهي در پرداختن به پیشگیري اولیه یا همان پیشگیري سطح 
یک بویژه به وسیله رسانه مي تواند نتایج جبران ناپزیري در پي داشته 
باشد. افرادي که با دریافت اطالعات پیرامون خطر اعتیاد هر یک مي 
توانند به سرباز جبهه پیشگیري تبدیل شوند در صورت کم توجهي 

خود در دام اعتیاد گرفتار مي گردند.
اما آیا رسانه در عرصه پیشگیري اولیه به خوبي عمل مي کند؟ چه 
سهمي از مردم به وسیله رسانه در برابر اعتیاد مصون مي گردند؟ 
جایگاه هر یک از رسانه ها چه میزان است؟ پر مخاطب ترین رسانه 

براي پیشگیري اولیه از اعتیاد کدام رسانه است؟

 نتایج یک پژوهش دانشگاهي
پژو هشي با هدف بررسي نقش رسانه در پیشگیري از اعتیاد بر روي 
80 نفر از دانشجویان شهر یزد انجام شد. هدف از این پژوهش که 
شیوه میداني از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفت تعیین 
میزان سهم هر یک از ابزار هاي اطالع رساني در آگاهي جوانان 
این  نتایج  اعتیاد بوده است.  با  با مسائل مرتبط  دانشجو در رابطه 
پژوهش نشان داد که فیلم هاي سینمائي و تلویزیوني به میزان 81 
درصد، گزارش ها و برنامه هاي رادیوئي به میزان 39درصد،  پوستر و 
عکس به میزان 68درصد بر نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر 
تاثیر مي گذارد. این یافته نشان مي دهد سیاست گزاران برنامه هاي 
آموزش پیشگیري از اعتیاد مي بایست با در نظر گرفتن تاثیر متفاوت 
هر یک از ابزار هاي فوق مناسبت ترین ابزار را براي انتقال آموزش 
هاي پیشگیرانه برگزینند.در ادامه این پژوهش نشان مي دهد 86درصد 
از دانشجویان معتقدند بین تصویري که از یک معتاد در رسانه ارائه 
مي شود و تصویر واقعي که از یک معتاد در جامعه مي بینند، به میزان 
کمي هماهنگي و همساني وجود دارد و تنها 14درصد از آنها این 

تصاویر را تقریبا یا کامال هماهنگ مي دانستند.   
و  با همکاري  بایست  مي  رسانه  ارباب  دهد  مي  نشان  یافته  این 
همفکري کارشناسان امر مبارزه و مقابله با اعتیاد اقدام به برنامه سازي 
نمایند تا واقعیت هاي مربوط به اعتیاد را انگونه که هست به مردم 

نشان دهند. ارائه تصاویر غیر واقعي و دور از ذهن از اعتیاد امکان ایجاد 
احساس سرنوشت مشترک را در بین مخاطبین و بینندگان کاهش 
مي دهد. تعامل برنامه سازان رسانه و کارشناسان عرصه پیشگیري از 
اعتیاد مي تواند منجر به واقعي شدن  آموزش ها و تاثیر بیشتر آن بر 
مخاطبین گردند. روشن است که ادبیات رسانه مي بایست با انچه براي 
مخاطب آشناست نزدیک باشد به همین اندازه نیز مهم است انچه از 
اعتیاد و عوارض آن به مخاطب انتقال مي یابد در مقایسه واقعي و 

مبتني بر واقعیت مشهود اجتماعي باشد.
در ادامه این پژوهش دانشجویان در پاسخ به این سوال که معموال با 
تبلیغات ضد مواد از چه طریقي آشنا شده اند  5/9درصد  گفته اند از 
طریق پوستر و بروشور، 83درصد از طریق فیلم و سریال، 5/5درصد 
از طریق کتاب و مقاله و 2درصد از طریق تابلو هاي تبلیغات شهري 

آشنا شده اند.
این ارقام و نسبت ها نشان مي دهد استفاده از ابزارهاي نویني همچون 
سامانه هاي ارسال پیام کوتاه، بلوتوث، اینتر نت و غیره در کارزار مقابله 
با تقاضاي مصرف مواد مخدر هنوز چندان به کار گرفته نشده اند. و 
همچنان تاثیر گذاري فیلم ها و سریال ها بر مخاطب در صدر مي 
باشد. با عنایت به اینکه ساخت یک سریال و یا فیلم سینمائي غالبا با 
هزینه هاي بسیار باالئي همراه است ارباب رسانه و سیاست گذاران 
مقابله با تقاضاي مواد مخدر باید در جهت به کار گرفتن ابزار هاي کم 
هزینه تر همچون پیام هاي کوتاه، بلوتوث و سایت هاي اینتر نتي گام 

هاي جدي تري بردارند.
امروزه براي انتقال دانش مي بایست به دنبال بهترین زمان ها و 
زیاد  حجم  دریافت  براي  مخاطب  که  چرا  بود  ها  مکان  بهترین 
اطالعاتي که او را در بر گرفته است وقت چنداني ندارد. فعال شدن 
سیستم هاي پیام رساني در محل هائي که ازدحام جمعیت را داراست 
مانند سالن انتظار فرودگاه ها ، سالن انتظار قطار هاي شهري و بین 
شهري و یا ورزشگاه ها مي تواند با هزینه اي کم جمعیت زیادي را 

تحت پوشش آموزشي قرار داد.

فرصت هاي رسانه
استفاده از رسانه هاي دیداري ، شنیداري ، نوشتاري و الکترونیک به 
عنوان اولین فرصت بهره گیري از پتانسیل عظیم رسانه ها باید مورد 
توجه مسئولین قرار گیرد. همچنین از فرصت هاي دیگر موجود در 
رسانه ها امکانات نویني از قبیل : پیامک، اینتر نت، بلوتوث، پیام هاي 
چند رسانه اي و پست الکترونیک مي باشد. توجه دادن تمام اقشار 
جامعه از طریق کانال هاي مختلف رسانه اي و تاکید بر این مهم که 
هیچ کس در برابر مواد مخدر مصون نیست نیز مي تواند از قابلیت 
هاي دیگري باشد که در اختیار رسانه است. همچنین تقویت باورهاي 
دیني در رابطه با پیشگیري اولیه از طریق رسانه در ایمن سازي و 

واکسیناسیون اجتماعي مخاطبین حائز اهمیت است. 
 از نکات دیگري که مي توان به آن اشاره کرد سرمشق گیري گروه 
کودک و نوجوان از رسانه ها مي باشد از این رو مي توان از ابزار هاي 
رسانه براي ترویج الگو هاي سالم زندگي و الگوهاي صحیح رفتاري 
بهره جست. بویژه براي گروه سني کودک و نوجوان. در اختیار داشتن 
نیروي متخصص در امر برنامه سازي ، تبدیل بسته هاي آموزشي به 
محتواهاي برنامه سازي و افزودن چاشني هنر و خالقیت و همچنین 
هیجان و جذابیت به محتواهاي آموزشي نیز از فرصت ها ئي است که 
ارباب رسانه در اختیار دارند. البته در کنار این فرصت باید به این نکته 
نیز توجه داشت که اگر دانش برنامه سازان و تهیه کنندگان برنامه هاي 
رسانه به روز نباشد ممکن است میزان اثر بخشي آموزش ها تنزل یابد. 
کما اینکه گاهي تبلیغ یک رفتار پسندیده به دلیل عدم رعایت نکات 
کارشناسي و جزئیات مسئله به ضد تبلیغ تبدیل مي گردد.در پایان باید 
به این مهم پرداخت که تقویت باور هاي دیني و استفاده از آموزه هاي 
اسالمي در ایمن سازي افراد جامعه ما که با این باور ها و اعتقادات در 
ارتباط نزدیکتري نسبت به جوامع دیگر مي باشند مي تواند مفید فایده 
واقع گردد. افزایش خویشتن داري و خودکنترلي از طریق افزایش باور 

هاي دیني به مصونیت جامعه در برابرخطرات منجر مي گردد.
منابع: 

حاجي ده آبادي ، محمد علي . »مقاله نقش تربیت دیني در پیشگیري 
از اعتیاد. »، مجموعه مقاالت برگزیده )1379(.

 . :احمد رضواني  ترجمه  بودن.  روانشناسي  به سوي  ابراهام.  مزلو، 
انتشارات آستان قدس )1371(.

سید محسني ، سید شهاب. ارتباط با رسانه در روابط عمومي. نشر 
خجسته )1387(.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد 
به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده 15 
اصالحیه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
مصلحت  تشخیص  مجمع   1389/5/9 )مصوب   1376
نظام( به تصویب رسید. مواد این آئین نامه به شرح ذیل 

است.
ماده1ـ به منظور ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب 
یا  و  مخدر  مواد  به  اعتیاد  دچار  نحوی  به  که  افرادی 
روانگردان گردیده اند مراکز زیر حسب نوع خدمتی که ارائه 
می نمایند به عنوان مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب 

تعیین می گردند:
مرکزی  به  مواد:  به  وابستگی  سرپایی  درمان  مرکز  1ـ 
اطالق می گردد که امکانات ارائه خدمات درمان دارویی و 
غیردارویی برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان 

را داشته باشد.
به  مواد:  به  وابستگی  بستری  یا بخش درمان  2ـ مرکز 
مکانی اطالق می شود که امکانات ارائه خدمات درمان سم 
زدایی )بازگیری( و خدمات پیشگیری از عود و درمان های 
غیردارویی را به صورت بستری برای مصرف کنندگان مواد 

مخدر و یا روان گردان داشته باشد.
3ـ مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد: به 
مرکزی اطالق می شود که به صورت اقامتی داوطلبانه و 
میان مدت )یک تا سه ماه( فعالیت می کند. رویکرد اصلی 
در این مرکز سم زدایی )بازگیری( به همراه درمان های 
دارویی و غیردارویی ترجیحاً با مشارکت گروه های همتا 
و خودیار برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان 

است.
مرکزی  به  همتا:  گروه های  اقامتی خودیاری  مرکز  4ـ 
اطالق می گردد که مددجویان به صورت داوطلبانه برای 
مدت یک تا سه ماه در آن اقامت کرده و خدمات حمایتی 
را دریافت می کنند. رویکرد اصلی این مرکز بر مشارکت 
گروه های همتا و خودیار )معتادان بهبودیافته( به منظور 
پیشگیری از عود در افرادی است که مراحل سم زدایی 

)بازگیری( را گذرانده اند.
 :  )TC( بلندمدت اجتماع درمان مدار اقامتی  5 ـ مرکز 
مرکزی شبانه روزی )دوره های سه تا شش ماهه( برای 
مواد مخدر و  به  وابسته  افراد  به  بازتوانی  و  ادامه درمان 
یا روانگردان است. رویکرد اصلی در این مرکز بر تغییر 
رفتاری و شناختی شامل برنامه های خدمات روان شناختی، 
مشاوره، آموزش خانواده، تشکیل گروه های خودیار، خدمات 

مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص است.
6ـ  مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای 
آگونیست: مرکزی مستقل و یا واحدی از مراکز موضوع 
این ماده است که در آن براساس پروتکل های ابالغی، 
درمانگر در اجرای ماده 41 قانون اصـالحیه قانون اصالح 
قـانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مـجاز به استفاده 
درمان  برای  )افیونی(  مخدر  مواد  آگونیست  داروهای  از 

وابستگی به مواد مخدر می باشد.
7ـ مرکز مشاوره بیماری های رفتاری: مرکزی است که 
زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی، خدمات مشاوره، آموزش، مراقبت و 
بیماری های  ایدز و سایر  آمیزشی،  بیماری های  درمان 
انتقال را به افراد داوطلب و افراد مبتال به بیماری  قابل 
 )+HIV( های آمیزشی یا مبتال به ویروس نقص ایمنی
، معتادان تزریقی، معتادان بی خانمان و خانواده های آنان 

ارائه می کند.
8ـ  مرکز کاهش آسیب: مرکزی است که در مورد معتادانی 
که قادر و یا حاضر به ترک دائم نیستند و به دلیل رفتارهای 
از خود بروز می دهند به منظور کنترل و  پرخطری که 
کاهش آسیب های آنان به جامعه و سایر افراد و در راستای 

ترغیب آنها برای درمان تأسیس و اداره می گردد.

تبصرهـ  مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب برای 
نگهداری معتادان موضوع ماده 16 اصالحیه قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر در آیین نامه مربوطه، توسط 
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر)اداره کل درمان و حمایت 
های اجتماعی( با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط 
تدوین و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد رسید.

ماده2ـ مراکز درمانی با هدف درمان و بهبود معتادان به 
مواد اعم از مواد مخدر یا روانگردان ها در شرایط مقتضی 
با مدیریت دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های 
مردم نهاد طبق ضوابط این آیین نامه تأسیس و مدیریت 

می شوند.
ماده3ـ هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند طبق ضوابط این 
آیین نامه و مقررات مربوطه نسبت به تأسیس و راه اندازی 

مرکز حسب مورد اقدام نماید.
تبصره1ـ دستورالعمل تأسیس و راه اندازی و بهره برداری 
هر کدام از مراکز توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
های  حمایت  و  درمان  کمیته  تصویب  از  پس  و  تهیه 
اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیرکل ستاد 

ابالغ می گردد.
تبصره2ـ مرجع صدور مجوز تأسیس و راه اندازی و بهره 
برداری مراکز تبصره 1 این ماده به صورت ذیل خواهد بود.

1ـ صدور مجوز برای مرکز درمان سرپایی وابستگی به 
مواد، مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد مرکز 
اقامتی خودیاری گروه های همتا، مرکز اقامتی بلندمدت 
اجتماع درمان مدار ) TC( و مرکز کاهش آسیب از طریق 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  یا  و  بهزیستی کشور  سازمان 

آموزش پزشکی مجاز می باشد.
2ـ مرجع صدور مجوز سایر مراکز موضوع ماده یک این 
آیین نامه صرفاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

خواهد بود.
3ـ مراکز درمان سرپایی وابستگی به مواد که از سازمان 
اندازی واحد  راه  برای  اند  بهزیستی مجوز دریافت کرده 
درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست می 
توانند با دریافت مجوز مربوطه از وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی فعالیت نمایند.
تبصره3ـ پروتکل های درمانی شامل نحوه اقدام در هر 
مرکز درخصوص نحوه درمان و داروهای مورد استفاده و 
نحوه تجویز با تصویب و ابالغ وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی مورد اجرا قرار می گیرد.
ماده4ـ نظارت بر عملکرد درمان و کاهش آسیب توسط 
»کمیته نظارت کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش 
بهداشت،  وزارت  از  نماینده  نفر  سه  از  متشکل  آسیب« 
درمان و آموزش پزشکی )معاونت درمان، معاونت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو( سه نفر نماینده از وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی، امور بیمه ای و امور 
آسیب های اجتماعی هر کدام یک نفر( یک نفر از سازمان 
نظام پزشکی کشور و دو نفر نماینده از دبیرخانه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر )اداره کل درمان و حمایت های اجتماعی و 
دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم 
نهاد( صورت می پذیرد. دبیرخانه این کمیته در دبیرخانه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر )اداره کل درمان و حمایت های 

اجتماعی( مستقر می باشد.
تبصره1ـ »کمیته نظارت استانی بر مراکز مجاز درمان و 
کاهش آسیب« حسب دستورالعمل کمیته نظارت کشوری 
بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب متشکل از نمایندگان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، نماینده 
اداره کل بهزیستی استان، نماینده نظام پزشکی استان و 
کارشناس  و  اجتماعی  های  و حمایت  درمان  کارشناس 
شورای  دبیرخانه  مردمی  های  مشارکت  حوزه  با  مرتبط 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مسئولیت نظارت و 
کنترل بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع این 

آیین نامه را برعهده خواهند داشت.
نحوه  و  مراکز  ارزیابی  و  نظارت  دستورالعمل  تبصره2ـ 
برخورد با تخلفات توسط کمیته نظارت کشوری بر مراکز 
مجاز درمان و کاهش آسیب تهیه و از سوی دبیرکل ستاد 

برای اجرا ابالغ می گردد.
ماده5ـ  ساالنه برای تسریع امور نظارت و ارزیابی بر مراکز 
موضوع این آیین نامه اعتبار الزم از محل اعتبارات مصوب 
ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأیید دبیرکل ستاد تعیین می 
تا در چارچوب مصوبات و زیر نظر کمیته نظارت  گردد 
کشوری بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب از سوی 
و  درمان  کل  )اداره  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرخانه 

حمایت های اجتماعی( هزینه گردد.
ماده6 ـ شرایط و وظایف مؤسس/ مؤسسان برای مراکز 
درمان سرپایی و بستری مطابق آیین نامه تأسیس درمانگاه 
ها و یا مطب پزشکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و برای سایر مراکز وظیفه مؤسس صرفاً انجام امور 

مدیریتی و پشتیبانی و معرفی مسئول فنی می باشد.
ماده7ـ مسئولیت کلیه امور درمانی مطابق با پروتکل های 
ابالغی در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب با مسئول 

فنی خواهد بود.
تبصره1ـ شرایط مسئول فنی شاغل در مراکز مجاز درمان 
و کاهش آسیب تابع شرایط مندرج در آیین نامه و تأسیس 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمانی  مراکز  و  ها  درمانگاه 

آموزش پزشکی می باشد.
تبصره2ـ پزشک مسئول فنی مراکز مجاز درمان و کاهش 
آسیب در دوره های بازآموزی 5 ساله خود باید حداقل 50 
امتیاز از برنامه مدون بازآموزی را به برنامه های آموزشی در 
زمینه اعتیاد، روانپزشکی و عفونی )هپاتیت و ایدز( اختصاص 

دهد.
ماده8 ـ هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیردارویی 
خارج از پروتکل های درمانی ابالغی در مراکز مجاز درمان 

و کاهش آسیب تخلف و مشمول مجازات های مداخله 
غیرمجاز در امور پزشکی خواهد بود.

ماده9ـ رعایت دستورالعمل های بهداشتی و درمانی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای کلیه مراکز مجاز 
درمان و کاهش آسیب الزامی است. تخلف از این امر عالوه 
بر پیگرد قانونی الزم از موجبات لغو مجوز به طور موقت و 

یا دائم می گردد.
ماده10ـ هر فرد حقیقی یا حقوقی صرفاً مجاز است از یکی 
از دستگاه های اجرایی مذکور در تبصره 2 ماده 3 این آیین 
نامه درخواست صدور مجوز نماید. ارسال کپی مجوز صادر 
شده توسط دستگاه های اجرایی مربوطه به دبیرخانه شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان الزامی است.
و  مورد  حسب  صادره  مجوزهای  اعتبار  مدت  ماده11ـ 
براساس دستورالعمل های  با وظایف هر مرکز  متناسب 

مربوطه موضوع ماده این آیین نامه خواهد بود.
ماده12ـ افراد حقیقی و یا حقوقی درخواست کننده مجوز 
باید مدارک کامل شده خود را به صورت کامل به همراه 
درخواست کتبی به دستگاه اجرایی مربوطه تسلیم نمایند 
و دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز موظف است حداکثر 
ظرف مدت یک ماه پس از دریافت مدارک، نظر کتبی 
موافق و یا مخالف خود را )با ذکر دلیل( به داوطلب اعالم 
نماید. در صورت عدم ارائه پاسخ توسط دانشگاه اجرایی 
ذی ربط، داوطلب می تواند رأساً نسبت به درخواست برای 

بررسی در کمیته نظارت استانی اقدام نماید.
تبصره1ـ پس از تکمیل مدارک مثبته مدت زمان صدور 
مجوز نباید از دو ماه بیشتر باشد. مسئول حسن اجرای این 
تبصره باالترین مقام مسئول دستگاه اجرایی در استان می 

باشد.
تبصره2ـ عدم بهره برداری از مرکز چهار ماه پس از صدور 
مجوز فعالیت و یا توقف در فعالیت بیشتر از سه ماه موجب 

ابطال مجوز به صورت موقت یا دائمی می گردد.
ماده13ـ تأسیس هرگونه مرکز خارج از این آیین نامه و 
عدم رعایت ضوابط عمومی، آیین نامه ها و دستورالعمل 
های ابالغی از سوی مراجع ذیصالح توسط مراکز موضوع 
این آیین نامه تخلف محسوب می گردد و موجب اعمال 
مربوطه  مقررات  و  قوانین  در  تعیین شده  های  مجازات 

خواهد بود.
ماده14ـ در اجرای بند 2 مصوبات جلسه 125 ستاد مبارزه 
با مواد مخدر دستگاه های اجرایی ذی ربط و مراکز درمان 
و کاهش آسیب و موضوع این آیین نامه موظفند نسبت 
به جمع آوری و ثبت داده های مورد نیاز در سامانه ملی 
اطالعات مبارزه با مواد مخدر در حوزه درمان و کاهش 

آسیب اقدام نمایند.
با  تبصره ـ عدم همکاری مراکز موضوع این آیین نامه 

سامانه مذکور به منزله لغو مجوز فعالیت خواهد بود.
ماده15ـ پس از ابالغ این آیین نامه از سوی دبیر کل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها 

مغایر ملغی می گردد.

مرجع صدور مجوز سایر مراکز موضوع ماده یک این آیین نامه صرفاً وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

مسئولیت کلیه امور درمانی مطابق با پروتکل های ابالغی در مراکز مجاز درمان و 
کاهش آسیب با مسئول فنی خواهد بود.

آیین نامه ای برای  درمان و کاهش آسیب اعتیاد 
به مواد مخدر و روانگردان ها

مرکز کاهش آسیب؛ مرکزی 
است که در مورد معتادانی که 

قادر و یا حاضر به ترک دائم 
نیستند و به دلیل رفتارهای 

پرخطری که از خود بروز می دهند 
به منظور کنترل و کاهش آسیب 
های آنان به جامعه و سایر افراد 

و در راستای ترغیب آنها برای 
درمان تأسیس و اداره می گردد.
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حدود چهار دهه از زمانیکه ماکس ول جونز نخستین مرکز تی سی را در یکی از 
بیمارستان های روان پزشکی انگلستان راه اندازی کرد می گذرد.

در سال 1398 هجری شمسی برای اولین بار در طول تاریخ بشر تعداد افراد 
باالی شصت سال با تعداد کودکان برابری خواهد کرد. 

شورایی برای ساماندهی امور سالمندان

 محمود آسایش
  کارشناس دبیرخانه شورای ساماندهى امور سالمندان استان

در اغلب جوامع از جمله کشور ایران مرز قراردادي 60 سال سن، یعني زماني که فرد از 
خدمت بازنشسته می شود، آغاز سالمندي را نشان مي دهد و به همین دلیل افراد 60 ساله 

و باالتر به عنوان سالمندان یک کشور شناخته مي شوند.
مروری بر آمار سالمندان در ایران و جهان نشان می دهدکه در سالیان آتی به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه با معضلی به نام انفجار جمعیت سالمندان روبرو خواهیم شد و 
پیش بینی میشود در سال 1398 هجری شمسی برای اولین بار در طول تاریخ بشر تعداد 
افراد باالی شصت سال با تعداد کودکان برابری خواهد کرد. اینک بطور متوسط سالیانه 
1/7 درصد به جمعیت جهان اضافه میشود در حالیکه این رقم در افراد باالی 65 سال و 

باالتر به میزان 2/5 درصد میباشد.
کشور ما ایران  نیز از این سیر تغییرات بی نصیب نبوده و به مدد افزایش شاخصهای 
بهداشتی و درمانی، اقتصادی و اجتماعی، هم اینک شاخص امید به زندگی در کشور به 
74 سال رسیده است و پیش بینی میشود که جمعیت باالی 60 سال ایران در سال 1400 
هجری شمسی به بیش از 10 در صد جمعیت کل کشور ودر سال 1430 هجری شمسی 
به بیش از 25 در صد این جمعیت بالغ شود. نرخ جمعیت سالمندی در استان یزد بر اساس 
سرشماری سال 1385 به میزان 8/3 درصد می باشد و این میزان در برخی نقاط استان 

به 13 درصد نیز می رسد.
با توجه به موارد فوق وبه منظور ساماندهی وبرنامه ریزی الزم در زمینه سالمت و رفاه 
سالمندان, شورای ملی سالمندان در سال 1383 به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی و دبیری سازمان بهزیستی کشور و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی, 
مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و روسای 
سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی، صدا وسیما، تربیت بدنی، بازنشستگی کشوری، تامین 
اجتماعی، ورئیس کمیته ا مداد حضرت امام و سه نفر متخصص دانشگاهی تشکیل گردید.

این شورا با هدف بهبود روش زندگی و ارتقاء کیفیت آن و ایجاد رضایت از زندگی در 
سالمندان از طریق ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی به آنان و با سیاست 

ها و خط مشی های :
- فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه

- تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند
- تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند کشور

-تأکید بر حفظ احترام، شأن و حرمت سالمند
- فراهم ساختن امکان مشارکت مردم ، انجمن ها و موسسات غیر دولتی

در استان یزد نیز به ریاست استاندار محترم و دبیری سازمان بهزیستی به منظور پیگیری 
الزم جهت اجرای سیاستها و مصوبات شورای ملی سالمندان با ترکیب مدیران کل 

دستگاههای فوق و سایرین شامل:
- نماینده مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی

- شهردار مرکز استان
- مسئول دبیرخانه خیرین استان

- مدیر عامل یکی از تشکل های مردمی فعال در امور سالمندان به انتخاب و معرفی 
بهزیستی استان تشکیل گردیده است.

شورای ساماندهی امور سالمندان استان می تواند در هر یک از شهرستان های استان 
کمیته ای را با ترکیب مشابه استان  و با ریاست فرماندار و دبیری رئیس بهزیستی 
شهرستان ایجاد نماید تا اجرای تصویب نامه مذکور و مصوبات شورای ملی سالمندان در 

سطح شهرستان مربوطه را پیگیری نماید.
شورای استانی ساماندهی امور سالمندان استان یزد تا کنون 8 جلسه در استانداری تشکیل 

داده است و برخی از مصوبات آن به شرح ذیل میباشد:
معرفی استان یزد به عنوان شهر دوستدار سالمند،  پیگیری مصوبه هیئت دولت در زمینه 
مرکز تحقیقات سالمندی،  نامگذاری یکی از میادین، پارکها و یا خیابانها به نام سالمندان، 
ساخت ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی با همکاری بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی 
و کمیته امداد، ادغام خدمات مراقبتی سالمندان در برنامه های شبکه بهداشت، برگزاری 
دوره های آموزشی ویژه کارمندان در آستانه بازنشستگی، ایجاد بانک اطالعات سالمندان 
استان، مناسب سازی ادارات و اماکن عمومی، توجه به پژوهش در حوزه سالمندی، تدوین 

سند جامع امور سالمندان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی. 
در همین راستا شورای ساماندهی امور سالمندان در شهرستانهای استان نیز تشکیل 
گردیده است. برای مثال در سال گذشته تعداد 11 جلسه شهرستانی شورا تشکیل گردیده 
است. در پایان الزم به ذکر است پرجاذبه بودن کار برای سالمندان، عالقمندی و تأکید 
مدیر کل بهزیستی استان  جهت کار بیشتر در حوزه سالمندان، ریاست استاندار محترم 
بر شورا و عضویت تعداد قابل توجهی از مدیران کل استان را می توان از نقاط قوت و 
تشکیل نشدن مرتب جلسات، عملی نشدن مصوبات، عدم شرکت بعضی از اعضاء ، 
تخصصی نشدن دبیرخانه و عدم بهره مندی آن از پرسنل و امکانات کافی را می توان از 

نقاط ضعف این شورا برشمرد

حدود چهار دهه از زمانیکه ماکس ول جونز نخستین مرکز تی سی 
را در یکی از بیمارستان های روان پزشکی انگلستان راه اندازی کرد 
می گذرد. وی این مرکز را  در سال 1953 برای بیماران روانی بنیان 
  THERAPEUTICگذاشت. تی سی برگرفته شده از کلمه التین
COMMUNITY   به معنی اجتماع درمان مدار است. جایی که 
باید زندگی سبز را دوباره آغاز کرد. این شیوه امروز در دنیا به عنوان 
یک روش شناخته شده است. در ایران نیز بهزیستی طی دهه 80  در 
اجرای بند 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 
مصوب 80/11/27 مجلس محترم شوراي اسالمي، اقدام به تاسیس و 
راه اندازی مراکز اجتماع درمان مدار در سطح کشور نمود.  این مراکز به 
عنوان مراکز علمی و نوین، جایگزین مراکز سنتی بازپروری معتادین 
گردید. در یزد نیز این مرکز که پیش از این در سال 80 راه اندازی 
شده بود و پس از 8 سال فعالیت به دلیل... متوقف شد. اما پایایی 
در پاکی معتادان بهبود یافته این مرکز باعث شد این مرکز مجدد 

در ماه جاری شروع به فعالیت کند.
  مرکز اجتماع درمان مدار، محیطی است که به فرد بیمار کمک 
می کند تا افکار، احساسات و رفتارهای منفی خود را بشناسد، آنها 
را کنار بگذارد و رفتارهای جدید و مناسب را جایگزین آن کند. 
محیطی که به فرد یاد می دهد چگونه بدون مصرف مواد زندگی 
کند. روابط عاطفی و وابستگی افراد در مرکز اجتماع درمان مدار 
و  ها  در سختی  که  ای  خانواده  است.  خانواده  افراد یک  همانند 

شادی ها همراه یکدیگرند.
به گفته دکتر صادقی پور معاون پیشگیری بهزیستی استان یزد 
رویکرد اجتماع درمان مدار نسبت به اعتیاد رویکرد جدیدی است 
که  از این دیدگاه ، اختالل سوء مصرف مواد به کل شخصیت فرد 
شامل زمینه های شناختی، رفتاری، خلقی، طبی، اجتماعی و روانی 
مربوط مي شود و وابستگی جسمی فرد در بافت روانشناختی و الگوی 

زندگی او در نظر گرفته مي شود. 
وی هدف اساسی اجتماع درمان مدار ایجاد تغییرات کلی در سبک 
زندگی معتاد ذکر می کند و می گوید: اینکه معتاد از مصرف مواد مخدر 
پرهیز کند، صداقت فردی داشته باشد مهارتهای اجتماعی مفید کسب 
کند و عقاید ضد اجتماعی و رفتارهای غیر قانونی خود را حذف کند و 
بتواند با درمان روحی و جسمی خود بهبود یافته و به جامعه بازگردد.

سید رضا فاطمی کارشناس اعتیاد بهزیستی نیز دراین باره می گوید: 

از دیدگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی 
اختالل دارند، برخی از ویژگیهای آنها شامل تحمل پایین در مقابل 
ناکامی، اعتماد به نفس پائین، عدم مسئولیت پذیری، افکار غیر واقع 
بینانه، ریا کاری، خود فریبی و مواردی از این دست هست که برای 
بهبودی باید الگوهای منفی رفتاری، تفکر و احساساتی که زمینه ساز 
مصرف مواد در فرد مي شوند تغییر یافته، و سبک زندگی عاری از 

مواد رشد یابد. 
این کارشناس اعتیاد در خصوص نحوه ارائه خدمات در مرکز اجتماع 
درمان مدار می گوید: یک روز کاری در مرکز اجتماع درمان مدار 
شامل جلسات متعدد از قبیل جلسات صبحگاهی، جلسات عمومی و 
سمینارها، گروه های کاری آموزشی، گروه های درمانی، مشاوره های 

فردی، تفریح و بازی است.
به گفته وی برنامه اجتماع درمان مدار برای همه معتادان تجویز 
نمی شود  بلکه افرادیکه از سایر شیوه های درمان سرپائی، درمان 
بستری و نیمه بستری  نتیجه نگرفته اند و با وجود اقدامات مکرر 
برای قطع مصرف، هنوز وابستگی آنها به مصرف مواد ادامه داشته و 
این وابستگی موجب افت عملکرد اجتماعی آنها شده باشد، به مرکز 
  T.C اجتماع درمان مدار ارجاع مي شوند .فاطمی شرط ورود به مرکز
را سم زدائی یا ترک جسمی می داند و می گوید: در اولین مرحله الزم 
است افراد را به مرکز پذیرش و درمان معتادین خود معرف مراجعه 
نموده مرحله سم زدائی را با مراجعه به روانپزشک، پزشک، روانشناس 
و مددکار مرکز آغاز نمایند بعد از آن چنانچه متقاضی شرایط پذیرش 

را دارا باشد در نوبت پذیرش مرکز T.C قرار میگیرد.
 T.C وی می افزاید: هنگامیکه نوبت پذیرش فرد فرا رسید وارد مرکز
شده و به مدت 15 روز مرحله آشناسازی یا جهت یابی را  سپری 
میکند، در این مدت با قوانین، اصول، سلسله مراتب، برنامه ها و 

ضوابط مرکز آشنا میگردد.
وی با بیان اینکه برخی افراد توانائی سازگاری با اصول مرکز را ندارند، 
بنابراین وارد مرحله درمان نشده مرکز را ترک میکنند می گوید: اما 
کسانیکه اصول مرکز را میپذیرند آنرا امضاء کرده وارد مرحله درمان 
میشوند. تیم درمان با توجه به وضعیت فرد مقیم و با کمک او برای 
این طرح  در  تدوین مي کنند،  سیر درمان وی یک طرح درمانی 
نیازهای مقیم به جلسات مختلف درمانی، گروه درمانی، مشاوره فردی، 

کار درمانی و... تعیین مي شود.

تالش برای بازگشت 
به جامعه

هروئین در راس هرم
گزارشی از وضعیت اعتیاد مقیمان مرکز اجباری ترک اعتیاد یزد

با توجه به ضرورت و مشکالت و چالش های موجود و با هدف ایجاد 
مرکزی دانش محور و مبتنی بر تجربیات موفق سازمان بهزیستی در 
امر درمان و پیشگیری از اعتیاد  بویژه  تجربیات مبتنی بر درمان اجتماع 
محور )T.C( نخستین مرکز اجباری ترک اعتیاد استان در دیماه 93 

راه اندازی شد

.این مرکز اقدام به پذیرش تعداد کل پذیرفته شدگان در این مرکز از بدو 
تأسیس 1270 نفر بوده است. همچنین تعداد بیماران فعلی این مرکز 
220 نفر می باشد. تعداد افرادی که دوره درمانی را با موفقیت به پایان 
رسانیده اند 909 نفر بوده است. همچنین 97 نفر به علت وجود بیماری و 
9 نفر از مرکز فرار کرده اند که در کل 35 نفر از آنها به مرکز بازگشته اند. 
از نظر بومی و غیر بومی بودن بیشتر افراد مراجعه کننده به این مرکز 
با تعداد 719 نفر بومی و 393 نفر غیر بومی و همچنین 158 نفر جزء 

اتباع بیگانه بوده اند. 

از نظر نوع ماده مصرفی تریاک با 217 نفر در جایگاه اول و مواد مخدر 
هروئین با 340 نفر، حشیش با 181 نفر، شیشه با 163 نفر، متادون با 
157 نفر در جایگاه های بعدی قرار دارند.  همچنین و 126 نفر انواع 
مختلف مواد را مصرف می کرده اند. نهایتاً امار این مرکز نشان می 
دهد که 49 نفر مواد را به صورت تزریق وریدی  مصرف می کرده اند.   
2 نفر از مراجعه کنندگان به بیماری ایدز و 123 نفر آنها به هپاتیت 

مبتال بوده اند. 
از نظر میزان تحصیالت 251 نفر از مراجعه کنندگان بیسواد، 243 نفر 
آنها تحصیالت ابتدایی، 370 نفر آنها تحصیالت راهنمایی، 315 نفر 

دیپلم و 91 نفر تحصیالت باالتر از دیپلم داشته اند. 
از نظر سن  بیشترین مراجعه کنندگان به این مرکز با تعداد 510 نفر 
در دامنه سنی 35 تا 45 سال قرار داشته اند. همچنین 164 نفر دارای 
سنین بین 18 تا 25 سال، 383 نفر در دامنه سنی 25 تا 35 سال و 213 

نفر در دامنه سنی باالتر از 45 سال قرار داشته اند. 
از نظر شغل، 926 نفر بیکار و 344 نفر شاغل بوده اند. 



حه 
صف

 |1
39

ر 4
و تی

داد 
خر

|
 14

 

نشـریه تخصصى اجتماعـى

 تبلیغات مسموم در جامعه داللت بر این موضوع دارد که مصرف مواد صنعتي 
سبب افزایش قواي جنسي خواهد شد.

ارزان بودن، فراوان بودن، سهولت مصرف، شایعات دروغ در مورد شیشه 
باعث افزایش مصرف ان در جامعه شده است. 

 امیر نیک آذین
کارشناس ارشد روانشناسى بالینى   

یکی از بزرگترین مشکالت اغلب کشورها در عصر 
امروز، پدیده سوء مصرف مواد است، که بطور مستقیم 
و غیر مستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، کیفیت زندگی 
ساکنین آن ها را تحت الشعاع قرار داده است. دسته 
بندی ها مختلفی از نوع مواد اعتیاد آور، نحوه مصرف 
مواد و انواع اثرات جسمی و روانی آنها ارایه شده است. 
یکی از این دسته بندی ها مربوط به الگوی مصرف 

مواد مخدر می باشد. 
به طور کلی تغییرات الگوی مصرف مواد را می توان از 
سه منظر تغییر سن شروع مصرف مواد، تغییر نوع ماده 
مصرفی، تغییر نحوه مصرف مواد مورد بررسی قرار داد. 
تغییر نوع ماده مصرفی از افیونی ها مانند تریاک، شیره 
و هروئین به سمت محرک ها مانند شیشه یکی از 
چالش های مهم جامعه مبارزه با مواد مخدر در ایران 
محسوب می شود. اگر چه امار های دقیق و مدونی در 
مورد میزان مصرف محرک ها، نحوه تولید، میزان تولید 
و میزان آسیب های ناشی از آنها در کشور وجود ندارد، 
با این حال گزارش های متخصصان ترک اعتیاد و 
منابع انتظامی تا حدودی می توانند دیدگاه قابل قبولی 
برای این معظل به ما ارایه دهند. به طوری که حدود 
26 درصد از جمعیت معتادین، معتاد به مواد صنعتی 
هستند که آمار باالیی است و متاسفانه روز به روز در 

حال افزایش است. 
 به طور کلی تغییرات مربوط به نوع ماده مصرفی را می 

توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد:

1-ضعف در آگاهى و رشد باورهای غلط
باور های غلط در مورد مواد محرک صنعتی مانند شیشه 

را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
الف: باور غلط شیشه حاوی مرفین نیست، پس  اعتیاد  

ندارد و مصرف آن باعث اعتیاد نمی شود: 
واقعیت اینست که شیشه یک ماده محرک بسیار اعتیاد 
آور است بطوریکه در بسیاری از مقاالت پزشکی قدرت 
اعتیاد زایی آنرا بیشتر از مواد محرکی مانند کوکائین 
معتادین  از  بسیاری  آن است که  دانند. حقیقت  می 
مصرف کننده شیشه با همین انگیزه اقدام به مصرف 
نموده و یکبار مصرف سبب ایجاد تمایل و احساس 
آنان شده که موجبات  ادامه مصرف در  برای  مثبت 
وابستگی روانی به اینگونه مواد را در آنان فراهم نموده 

است.
ب: باور غلط پایین بودن آسیب هاي ناشي از مصرف 

مواد صنعتي و شیمیایي
تبلیغات سوء در جهان به گونه اي است که وانمود 
صنعتي  مواد  مصرف  از  ناشي  هاي  آسیب  میشود، 
و شیمیایي به میزان قابل مالحظه اي کمتر از انواع 
مواد  مصرف  و  است   ) )افیوني  طبیعي  موادمخدر 
شیمیایي خطري براي سالمتي افراد ندارد. پژوهش 
ها نشان داده است که آثار سوء ناشي از مصرف مواد 
صنعتي و شیمیایي به مراتب باالتر از آثار موادمخدر 
ابعاد  در  رواني  شدید  هاي  خسارت  و  است  طبیعي 
مختلف، خط بطالن بر این تبلیغات دروغین کشیده 

است.

ج: ایجاد انرژي مضاعف به واسطه مصرف مواد صنعتي 
و شیمیایي:

 عده اي بر این باورند که مصرف مواد صنعتي سبب 
انرژي مضاعف خواهد  و  احساس شعف و شادماني 
گردید. باید یادآور شد که مصرف مواد صنعتي سبب 
ایجاد توهم در ذهن و بروز لطمه به سیستم اعصاب 
مرکزي مغز خواهد شد. بنابراین بیمار مغزي نمي تواند 

با احساس شعف و ... روبرو گردد.
د:  افزایش قواي جنسي ناشي از مصرف مواد صنعتي 

و شیمیایي:
 تبلیغات مسموم در جامعه داللت بر این موضوع دارد 
که مصرف مواد صنعتي سبب افزایش قواي جنسي 
بررسي هاي صورت  نتایج  خواهد شد. در حالي که 
پذیرفته ، حکایت از آن دارد که در دراز مدت همزمان با 
وابستگي رواني به مو اد صنعتي، میل جنسي در مصرف 
کننده را کاهش میدهد و سبب تضعیف قواي جنسي 

خواهد شد.
ه: آرامش، افزایش تمرکز و خالقیت ناشي از مصرف 

مواد صنعتي شیمیایي:
دسته اي از مصرف کنندگان مواد صنعتي و شیمیایي 
اظهار مي دارند که مصرف مواد صنعتي سبب افزایش 

)مصنوعي( هوشیاري، خالقیت، بهبود کارایي خواهد 
شد. باید یادآور گردید که مصرف این گونه مواد و بروز 
وابستگي هاي روحي و رواني براي مصارف مجدد، 
سبب روان پریشي )جنون( و آشفتگي هاي ذهني در 

مصرف کنندگان گردیده است.
و: باورغلط مصرف شیشه باعث مثبت شدن آزمایش 
اعتیاد نمی شود:بسیاری از سوداگران مواد و مصرف 
کنندگان شیشه اینگونه تبلیغ می کنند و بر این باورند 
که مصرف شیشه با انجام آزمایش مشخص نمی شود  
در حالیکه واقعیت این است که انجام آزمایش شیشه  
استفاده از کیت های مخصوص متامفتامین ها بصورت 
کاماًل دقیق و اختصاصی قابل انجام می باشد و با انجام 
این آزمایش دقیقاً نوع ماده مصرفی مشخص خواهد 

شد
همچنین سوداگران مرگ، با عناوین عوام  فریبي چون 
»عامل افزایش توان جسمي«،» داروی ترک اعتیاد به 
مخدرها «،  »داروي محرکه جنسي« ، »عامل زیبایي 
و تناسب اندام« و بسیاري موارد دیگر، براي عرضه این 

ماده در جامعه تبلیغ  می نمایند.
ز: باور غلط شیشه موجب الغری و زیبایی پوست می 

شود:

ارایه شیشه و مواد مخدر صنعتی در قالب قرص های 
الغری و غیره در آرایشگاه ها و مراکز ورزشی زنانه 
باور اشتباه می باشد. شیشه فعالیت  از همین  ناشی 
سیستم عصبی را افزایش داده و این ماده موجب باال 
رفتن حس هوشیاری و سرخوشی می شود و سپس با 
همان شدتی که فرد را به اوج رسانده به همان سرعت 
افسردگی،  بروز  و موجب  کوبد  زمین می  به  را  فرد 
خستگی شدید و ناتوانی می شود. از اثرات منفی دیگر 
شیشه می توان احساس رخوت، شل شدن عضالت 
قلب،  افزایش ضربان  تنفس،  صورت، ضعیف شدن 
کاهش اشتها، یبوست و تهوع نام برد. موادمخدر باعث 
تغییر رنگ روی افراد می شود و متاسفانه الغر شدن 
دلیلی است که برخی از دختران و زنان به مصرف این 
ماده روی می آورند. شیشه بر خالف نظرات افراد که 
اعتیاد نمی آورد شدیداً موجب وابستگی فرد به آن می 
شود و فرد بعد از هر با استفاده ولع بیشتری به مصرف 

آن پیدا می کند.

2-تغییرات مربوط به قیمت 
تغییرات مربوط به قیمت دومین عامل در جهت گیری 
به سمت مواد محرک می باشد. افزایش تولید مخدر 
در کشورهای همسایه بر بازار مخدرها تاثیر گذاشته به 
نحوی که در بازار مواد مخدر از عمده تا خرده فروش 
کاهش قیمت را مشاهده می کنیم به نحوی که قیمت 

هروئین و شیشه با کاهش زیادی روبرو شده است.
 ارزان بودن، فراوان بودن، سهولت مصرف، شایعات 
در  ان  مصرف  افزایش  باعث  شیشه  مورد  در  دروغ 
ماده  این  بودن  آور  به علت سود  است.  جامعه شده 
مخدر، مافیای مواد مخدر به خاطر تغییر الگوی مصرف 
مواد از مواد سنتی به روان گردان های صنعتی، شیشه را 
وارد بازار کرده که تولید آن به سادگی در یک فضای 4 
تا 6 متری ممکن است. جالب است بدانید لوله باز کن ها 
است.  شیشه  اصلی  اجزای  از  روانگردان  دارو های  و 
و  می شود  تولید  ایران  داخل  در  که  شیشه ای  بین 
شیشه ای که در خارج از ایران تولید می شود و به شیشه 
تایلندی معروف است تفاوت بسیار زیادی وجود دارد 
تولید می شود 85  ایران  داخل  در  که  زیرا شیشه ای 
درصد تقلبی بوده و باعث بروز بیماری های مغزی و 
عصبی و حتی مرگ می شود. شیشه داخل ایران از 
مختلف  اسیدهای  افزودن  با  روان گردان  قرص های 
در آشپزخانه تولید می شود اما شیشه های خارجی مانند 
شیشه های تایلندی یا فیلیپینی معمواًل از آمفیتامین ها یا 
متاآمفیتامین یا کتاآمفیتامین تولید می شود. قباًل زمان 
دسترسی به شیشه در تهران و ایران 15 دقیقه بود اما 
بعد از گسترش مبارزات پلیس این زمان به یک ساعت 

افزایش پیدا کرده است. 

تغییر روند مصرف مواد از افیونی 
ها به محرک ها
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در سرطان حنجره مثل هر سرطان دیگري یکسري تغییرات سلولي رخ مي دهد. 
یعني تعدادي از سلولها از حالت نظم خود خارج مي شوند

 اصوالً هرگاه گرفتگي صدا بیش از دو یا سه هفته طول بکشد حتماً باید جهت معاینه 
حنجره اقدام شود.

 مهدي صادقي  منصوره اخوان صفار
کارشناسان گفتاردرماني   

حنجره عضوي است در قسمت جلوي گردن که توسط 
یکسري از بافتهاي غضروفي و استخواني حمایت مي 
شود. از نظر تشریحي استخوان المي در قسمت باالي 
آن قرار گرفته است. محافظت اصلي حنجره را غضروف 
تیروئید بر عهده دارد. در واقع محتواي داخلي آن است 
که معني و مفهوم اصلي حنجره را مي سازد که به 
زبان ساده به سه بخش فوقاني، میاني و تحتاني تقسیم 

مي شود.
مهمترین نقش حنجره در عمل تنفس است. نقش مهم 
دیگر آن ایجاد کالم است. البته صدایي که از حنجره 
خارج مي شود صدایي خام است که باید در قسمتهاي 
دیگر پردازش شود تا قابل فهم باشد. عملکرد دیگر آن 

کمک غیر مستقیم در بلع مواد غذایي است.
توده های بدخیم، توده های خوش خیم

در سرطان حنجره مثل هر سرطان دیگري یکسري 
تغییرات سلولي رخ مي دهد. یعني تعدادي از سلولها از 
حالت نظم خود خارج مي شوند که نمود آن در حنجره 
به صورت ایجاد بافتهاي غیر طبیعي یا نابجا است. البته 
به وجود آمدن یک بافت یا توده همواره به معني این 
نیست که آن بافت سرطاني باشد. وقتي تغییر بافتي 
ایجاد شده با یکسري عوامل زمینه ساز مستعد کننده 
همراه باشد مي تواند به روندي منجر شود که ما از 
آن به سرطاني شدن یا بدخیم شدن یاد مي کنیم. 
اساسي  تفاوتهاي  خیم  بد  و  خیم  خوش  هاي  توده 
دارند. از نظر فاکتورهاي زمینه اي توده هاي بدخیم، 
تفاوتهاي فاحشي با توده هاي خوش خیم دارند. به 
عنوان مثال بد استفاده کردن از صدا شامل مدت زمان 
زیاد صحبت کردن یا سر و صداهاي غیر معمول که 
خارج از حد طبیعي باشد، اینها ضایعاتي که ایجاد مي 
کنند معمواًل خوش خیم هستند. در حالي که عوامل 

زمینه ساز توده هاي بدخیم متفاوتند.تفاوت دیگر 
از نظر شکل ظاهري آنهاست که البته صد درصد 
ثابت نیست و در نهایت تصمیم گیري براي بد 
خیم بودن یا خوش خیم توده به گزارش پاتولوژي 

ضایعه موکول مي شود.
شایعتر  صورت  به  حنجره  هاي  توده  بیشتر 
خوشبختانه خوش خیم هستند، چرا که زمینه 
هاي مستعدکننده آنها هم شایعترند. عالوه بر 
سرو صداي بلند و زیاد صحبت کردن، آلرژي 

هاي مختلف و برگشت ترشحات اسیدي معده 
نیز از عوامل مستعدکنندة بروز توده هاي خوش 

خیم هستند. استفاده از سیگار هم در ابتدا 
مي تواند توده هاي خوش خیم ایجاد 

کند که در مراحل بعد در این مورد 
باید به بدخیمي هم فکر کرد.

خشونت صدا، عالئم 
بروز سرطان حنجره 
و  ها  توده  عالئم 
حنجره  مشکالت 
یکسري عالئم مشترک 

هستند و بر اساس عالئم، 
خوش خیم بودن یا بدخیم 

بودن آن را نمي توان تفکیک 
شایعترین  و  مهمترین  کرد. 

عالمتي که در بیماران مي بینیم »خشونت صدا« و یا 
گرفتگي صدا است. اصواًل هرگاه گرفتگي صدا بیش از 
دو یا سه هفته طول بکشد حتماً باید جهت معاینه حنجره 
اقدام شود. البته خشونت صدا همواره نشانگر توده هاي 
بدخیم نیست. درگیري اگر بر روي تارهاي صوتي باشد 
به شکل خشونت صدا و اگر توده در قسمتهاي فوقاني 
حنجره باشد تغییر صدا بیشتر به صورت گرفتگي صدا 
خواهد بود. از عالئم بارز دیگر باالخص وقتي ضایعه 
پیشرفته تر باشد و قسمتهاي تحتاني حنجره را درگیر 
کرده باشد،»مشکالت تنفسي« است. عالمت دیگر مي 
تواند »خونریزي« باشد. ممکن است توده آنقدر بزرگ 
شود که ایجاد خونریزي روشن کند که عمدتاً همراه با 
سرفه است. »سرفه هاي مزمن« هم از عالئمي مي 
تواند باشدکه در صورت ادامه پیدا کردن باید بررسي 
»توده  است  ممکن  تر  پیشرفت  مراحل  در  و  شود 
هاي گردني« ایجاد بشود. خوشبختانه60درصد موارد 
سرطان حنجره در مراحل  ابتدایي آن که دست اندازي 
به بافتهاي اطراف وجود ندارد، تشخیص داده مي شود. 
بسیاري از عالئمي که اشاره شد مثل گرفتگي صدا و 
خشونت صدا یا سرفه ممکن است در بیماریهاي ساده 
اي همچون سرماخوردگي هم ایجاد شوند، مهمترین 
مسأله اي که باید به آن اشاره شود که باعث نگراني 
نشود عالئمي است که به صورت مزمن و طوالني 
مدت وجود دارندکه حتماً باید مورد بررسي قرار بگیرند.

آیینه هاي حنجره 
معاینة  باید  ابتدا  حتماً  بیمار  شکایت  به  توجه  با 
الرنگوسکوپي انجام شود یعني حنجره با وسایل مختلف 
بازبیني مي شود. یکي از این وسایل استفاده از »آیینه 
هاي حنجره« است که ابزاري قدیمي و ساده هستند. 
امروزه از وسایل پیشرفته تري هم کمک گرفته میشود 
تشخیص  تا 
قیق  د

به  است.  جمله  این  از  »استروبوسکوپ«  باشد.  تر 
زبان ساده با فیلمي که از وضعیت حنجره مي گیرد به 
پزشک و آسیب شناس گفتار و زبان کمک مي کند تا 
بارها آن را بازبیني کند و ضایعه را بهتر بررسي نماید. 
در این روش خود بیمار هم مي تواند در جریان مشکل 
خود قرار بگیرد. با انجام تصویربرداري)استروبوسکوپي( 
مجدد بعد از عمل مي توان میزان بهبودي را بررسي 
کرد. این امکاناتي است که امروزه تحول بزرگي در 
کمک به تشخیص پزشک و گفتاردرمانگر ایجاد کرده 

است.
روشهاي دیگري در مراحل بعدي همچون رادیوگرافي 
انجام مي شود. CT اسکن در مراحل پیشرفته از نظر 
بررسي میزان درگیري اعضاي مجاور، براي تصمیم 
گیري کمک کننده است که بر حسب مورد با نظر 
پزشک انجام مي شود و در نهایت چیزي که حرف 
آخر را مي زند الرنگوسکوپي یا دید مستقیم جراح زیر 
بیهوشي و در اتاق عمل است. زماني این کار انجام مي 
شود که اقدامات اولیة تشخیصي انجام شده باشد و با 

ظن قوي تشخیص را صد درصد مي کنیم.
روش دیگر نمونه برداري است. حنجره یک فضاي 
بسته است. به طور معمول اگر شک به بدخیمي ضایعه 
باشد بعد از برداشتن آن حین عمل قسمتي از آن به 

مرکز پاتولوژي ارسال مي کنیم.
سیگار کشیدن سرطان حنجره مى آورد

چیزي  و  است  »سیگار«  اي  زمینه  عامل  مهمترین 
امروز  به  تا  حنجره  سرطان  بروز  براي  آن  از  باالتر 
شناخته نشده است، کما اینکه نوعي از سرطان حنجره 
)SCC( 95درصد موارد در افراد سیگاري ایجاد مي 
شود. عامل مهم دیگر »الکل« است مخصوصاً وقتي 
فرد هم سیگاري و هم الکلي باشد.مسألة دیگر »شغل« 
بیمار است. افرادي که در پاالیشگاه ها، کارگاه هاي 
صنایع چوب و در کارخانه هاي رنگ سازي شاغل 
یکسري  هستند.  بیشتري  خطر  معرض  در  هستند 
امراض »ویروسي« مانند پاپیلوما هم گاهي در ایجاد 
سرطان حنجره دخیل هستند. از مسائل دیگر که اخیراً 
بیشتر مطرح مي شود »برگشت اسید معده« است. 
تحریکات مزمن برگشت اسید معده بر حنجره مي 

تواند زمینه ساز بروز سرطان حنجره باشد.
از لیزر درمانى تا برداشتن کامل حنجره

مرحله  چه  در  بیماري  که  دارد  بستگي  درمان 
اي تشخیص داده شود. در مراحل اولیه خیلي از 
کارکردهاي حنجره را مي توانیم حفظ کنیم و 
برداشته  کامل  حنجره  نیست  الزم 
شود. جراحي بدون برش 
است،  خارجي 
با  مثاًل 

استفاده از لیزر مي توان تومورهاي کوچک را که به 
برداشت که ضریب  اند،  نکرده  اندازي  اطراف دست 

درماني خیلي خوب و باالیي دارد.
درماني(  رادیوتراپي)اشعه  است  بعدي ممکن  قدم  در 
پیشرفت  کمي  بدخیمي  که  مراحلي  در  باشد.  الزم 
کرده است باز مي توان قسمتهایي از حنجره را نگه 
داشت تا مسیر تنفس و صحبت کردن بیمار تا حدود 
قابل توجهي حفظ شود. در مراحل پیشرفته تر مسلمًا 
چاره اي جز برداشتن کامل حنجره نیست که به هر 
حال بعد عمل بیمار مشکالتي را خواهد داشت. البته 
با توجه پیشرفتهاي امروزي، براي رفع این مشکالت 
هم تا حدودي به بیمار کمک مي شود. عالوه بر روش 
جراحي که ذکر شد، از رادیوتراپي )اشعه درماني( هم 
استفاده مي شود. امروزه در مواردي هم از روش شیمي 

درماني استفاده مي کنند.
عالوه بر شیمي درماني که در موارد پیشرفته گاهي 
تعدادي  از  مطالعات  از  برخي  در  شود  مي  استفاده 
امروزه روشهایي مثل  نیز استفاده شده است،  داروها 
»فنودینامیک تراپي« بعالوة استفاده از لیزر در مراحل 
پیشرفته مطرح شده اند، ولي هنوز این روشها بسیار نوپا 

و در دست بررسي هستند.
توانبخشي صوت 

و  شود  داده  تشخیص  اولیة  مراحل  در  بیماري  اگر 
جراحي محدود انجام شده باشد غیر از ایجاد خشونت 
صدا، مشکلي را براي بیمار ایجاد نخواهد کرد که با 
جلسات گفتاردرماني قابل درمان است. زماني که الزم 
مي شود بخشي از حنجره برداشته شود، دردسرهایي را 
بیمار خواهد داشت، مثاًل غذا خوردن او تا مدتي دچار 
مشکالتي است. در بیماراني که حنجره کاماًل برداشته 
مي شود دیگر وسیله اي براي تولید صدا وجود ندارد که 

مشکلي مهم است. 
یکي  شود،  مي  گرفته  درنظر  روش  سه  امروزه 
واسطة  به  که  گفتاري  یعني  است  مروي«  »گفتار 
باقیماندة راه گوارشي و مري ایجاد مي  از  عبور هوا 
بیمار آموزش مي دهد. در  به  شود که گفتاردرمانگر 
این روش بیمار منظور خود را در فاصلة نزدیک مي 
تواند به دیگري بیان کند. راه دیگر استفاده از »وسایل 
الکترونیکي« است که در کنار حلق در محل حنجرة 
برداشته شده قرار مي دهند. این دستگاه ارتعاشات در 
آن ناحیه را تبدیل به یک رفتار صوتي مي کند. این 
صدا یکنواخت، ماشیني و در همة افراد یک شکل است 
که باعث شکایت بیمار مي شود. صدا واضح و قابل 
بازار  به  دیگري  وسایل  اخیر  در سالهاي  است.  فهم 
 Bloom Singer پزشکي آمده است تحت عنوان
یا Provox که حد فاصل راه گوارشي و راه هوایي 
در گردن این وسیله تعبیه مي شود. بیمار با گذاشتن 
انگشت روي سوراخ تراکئوستومي خود در زمان بازدم 
سبب عبور هوا از مسیر گوارشي مي شود که بافتهاي 
مخاطي حفظ شده و بازسازي شده آن ناحیه به لرزش 
در مي آیند و صدا تولید مي شود. صدایي خوشایندتر از 
دستگاههاي الکترونیکي معمول دارد. البته این وسیله 
هم ممکن است بعد از مدتي دچار عارضه شود و نیاز 

به تعویض باشد.
از مشکالت دیگر بیماران سرفه هاي مزمن، مشکالت 
بویایي و اشکال در تشخیص طعم غذا مي تواند باشد. 
در کل از راههاي مختلفي براي کاهش مشکالت بیمار 

و بهبود وضعیت زندگي فرد استفاده مي شود.

وقتی صدا خشن می شود
درباره سرطان حنجره
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

 رادمنش
   رئیس جامعه معلولین استان یزد

جلسه با صحبت های آقای تیمور نماینده تاجیکستان 
شروع شد و بعد ضمن معرفی دوستان، خانم کریستینا 
که از استرالیا آمده بود اداره جلسه را به دست گرفت 
بود که  ملل  از NGO های سازمان  ای  نماینده  او 
قرار شد در این سمینار 4 روزه مباحث پیرامون حقوق 
آموزشی و دسترسی برای کودکان معلول و دیگر قوانین 
و کنوانسیون های بین المللی حقوق معلولین را تدریس 

نماید و مشارکت اعضای جلسه هم باید باشد.
از کشورهای  بازدید  توجه  با  خانم  این  که  راستی  به 
مختلف و دیدار با NGO ها تجربه و مسلط به اداره 

کالس ها بود.
در صبح روز اول سمینار اعضای شرکت کننده ضمن 
در  که  هایی  فعالیت  و  خود  مؤسسه  و  خود  معرفی 
کشورشان انجام می دهند را به صورت نمایش فیلم و 
power point ارائه نمودند نوبت به من که رسید 
از قبل گزارشی را به صورت زبان انگلیسی آماده کرده 
بودم و ضمن توزیع آن بین شرکت کنندگان فیلمی هم 
از فعالیت های جامعه معلولین استان یزد پخش نمودم که 
بعد از تمام شدن فیلم من خیلی برایشان جالب بود و مورد 

تشویق حضار به خصوص خارجیان قرار گرفتم.
جلسه بعد از ظهر با شروع صحبت های خانم کریستینا 
در مورد کنوانسیون حقوق معلولین شروع شد و توسط 
مترجمین همراه ما ترجمه می شد نکته جالب این که 
صحبت هایی که خانم کریستینا داشت فکر می کرد 
که این قوانین اصاًل در ایران اجرا نمی شود ولی بعد 
از صحبت های او من وقت گرفتم و از اجراء شدن این 
قوانین در ایران گفتم که چندین سال است که در ایران 
اجراء می شودو حمایت های دولت و سازمان بهزیستی 
و نهادهای حمایتی و پیگیری NGO ها استکه این 
قوانین اجرا و یا در حال اجرایی شدن است که باز برای ان 
ها خیلی متعجب بود که چه طور کشور ایران توانسته این 
قوانین را اجراء نماید و چگونه به درستی من از این قوانین 
اطالع دارم و دوباره مورد ستایش و تشویق قرار گرفتم 
بعد از جلسه بعد از ظهر خانم کریستینا از من خواست 
بیشتر در مورد قوانینی که در ایران اجراء می شود توضیح 
بدهم که من با مستندات خود گوشه ای از این قوانین 

را بیان نمودم.
روز دوم هم سمینار در صبح و بعد از ظهر با حضور اعضاء 
و به صورت کارگاه آموزشی برگزار گردید و هر یک درباره 
موضوعات بحث شده به صورت پرسش و پاسخ و ارائه 

نظر جلسه را گرم می کردند.
در روز سوم از صبح زود همگی برای بازدید از مراکز 
آموزشی و حرفه آموزی معلولین سوار اتوبوس شدیم و 

حرکت کردیم اولین جای بازدید یک مرکز آموزشی و 
حرفه آموزی بود که با استقبال گرم بچه ها و کادر مدرسه 
شروع و بعد از خوشامدگویی برای بازدید از کالس های 
درس و کارگاه تولیدی رفتیم. معلولین ذهنی با بهره های 
هوشی متفاوت در کنار بعضی دیگر دانش آموزان سالم 
در حال فراگیری بودندکه وقتی من سؤال کردم گفتند آن 
ها هم معلول هستند ولی من قانع نشدم. به کالس های 
دیگر هم سرزدیم و یک قسمت دیگر از مدرسه آشپزخانه 
بود که معلولین ذهنی در آنجا غذا و شیرینی درست می 

کردند و برای فروش به بازار می فرستادند.
این مدرسه به گفته مدیر آن اصاَل دولت حمایتی در آن 
ندارد و تمام هزینه ها از خود معلولین گرفته می شود بعد 
از بازدید به سوی یک مرکز آموزشی دیگر در محیطی 
متفاوت رفتیم که این مرکز در داخل یک پارک جنگلی 
بزرگ بود در آن جا از مهد کودک تا بچه های 12 ساله 
بودند تعدادی از بچه های دارای معلولیت اوتیسم و ناشنوا 
و جسمی حرکتی مشغول آموزش بودند کالس ها در 
سکوهای بلند قرار داشت و در آن جا معلولین با افراد سالم 
تقریباً در یک کالس مشترک درس می خواندند. آب و 
هوای شرجی و معتدل و محیط سرسبز جنگلی خیلی 
جالب بود و به گفته مسئول آن مرکز، هدف شناختن 
اهمیت فضای سبز  و آلوده نکردن محیط زیست و 
آموزش آن به بچه ها بود در آنجا بچه ها در اوقات 
بیکاری برگ های ریخته شده را جمع آوری و در محلی 

به صورت کمپرست و به فروش می رساندند.
در روز چهارم استادی که خودش معلول بود از اندونزی 
دچار  است  سالی  چند  که  او  بود  آمده  تدریس  برای 
معلولیت شده بود درس و تحصیالت خود را ترک نکرده 
بود و با مشکالت زیادی که داشته توانسته بود کرسی 
استادی دانشگاه مالزی را بگیرد  او به بیان مشکالت 
معلولین و قوانین دست و پا گیر معلولین در کشورش 
اشاره نمود در صحبت های او این طور بیان می شد 
که وقتی یک نفر معلول در مالزی به دنیا می آید دولت 
مدارک هویتی به او نمی دهد و خدمات دولتی هم به او 
خیلی ناچیز است و خانواده باید تمام هزینه های پزشکی 
و دارویی و حتی وسایل توانبخشی را متقبل شود که 
خیلی وضعیت بدی است ولی او توانسته بود با پشتکار 
خود در دانشگاه آمریکا به تحصیل بپردازد و االن در 
دانشگاه مالزی مشغول به تدریس است بعد از صحبت 
های آن استاد کالس به صورت فشرده برگزار شد و جمع 
بندی این چهار روز و راهکارهای آن مورد بررسی قرار 
گرفت. حضور و مشارکت فعال ایرانیان در این چند روز 
خیلی قابل تحسین بود و من خوشحال بودم که خیلی 
باید به ایران اسالمی افتخار کنیم و ذهن من از قبل 
روشن تر و آگاه تر شد و از این که توانستم حقایق را برای 

دوستان خارجی روشن کنم افتخار می کنم.
بعد از اتمام جلسه همگی عکس یادگاری باهم گرفتیم و 

خود را برای رفتن فردا به ایران آماده کردیم.
نکات مهمی که من در این سفر فرا گرفتم به صورت 

خالصه بیان می کنم :
مردم کشور اندونزی با جمعیت حدود 250 میلیون نفر 
تقریباً به سر می برند و درست است که کشورشان در 
حال پیشرفت است ولی بیکاری خیلی بیداد می کند و 

تقریباً زن و مرد باهم کار می کنند. 

چون تقریباً لباس متحدالشکل می پوشند نمی توان 
بین پولدار و فقیر زیاد فرقی قائل شد فقط به وسیله 
داد  توان کمی تشخیص  باال می  مدل  ماشین های 
زنان معموالض در بخش خدماتی به ویژه نظافت شهر 
و فضای سبز مشارکت داشتند. زباله ها توسط گاری 
دستی که به خودشان وصل بود جمع آوری می شد. 
تعداد بیشماری موتورسیکلت در سطح شهر که گاهی 
وقت ها فکر می کردی فقط رژه موتورسوارها است البته 
همه آن ها مجهز به کاله ایمنی بودند. وجود موتورهای 
سه چرخ به گفته خودشان تاکسی ویژه بود، شهر اصاًل 
مناسب سازی برای تردد معلولین نبود به علت این که 
تمام سطح پیاده روها توسط دست فروش ها اشغال شده 
بود. وجود اتومبیل های خارجی  مدل باال و تردد آن ها 
در سطح شهر و خیلی از همه مهم تر اتومبیل کهنه در 
شهر به ندرت دیده می شد. نکته ای که قابل تأمل و از 
رسومات است مردم در شهر جاکارتا وقتی پیر می شوند 
باید از شهر خارج شوند و در جزیره ها و روستاها ساکن 
شوند که من به این موضوع دقت کردم و در این چند روز 
اصاًل یک نفرپیرمرد یا پیر زن ندیدم. وجو آسمان خراش 
های بزرگ و فروشگاه ههای زنجیره ای بزرگ هم قابل 
توجه بود به علت این که مردم این کشور مسلمان و اهل 
تسنن هستند صدای اذان 5 مرتبه در مساجد پخش می 

شود و مردم در نماز جماعات شرکت ویژه دارند.
وجود دست فروش های زیادی که کاالهای خود را به 
وسیله گاری دستی که متصل به دوچرخه ها بود اجناس 
خود را به فروش می رساندند. خرید مردم روزانه و در حد 
مصرف روزانه خانواده ها بود و بیشتر از سبزیجات و میوه 
های متنوع جنگلی و همچنین از آبزیان دریایی استفاده 

می نمودند.
در فرودگاه اندونزی از مسافرین ایرانی به خوبی استقبال 
بودم  معلول  ویژه که من  به  داشتند  برخورد خوبی  و 

همکاری خوبی با من داشتند که جای قدردانی را دارد.
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سفرنامه  اندونزی

 وجود اتومبیل های خارجی  مدل 
باال و تردد آن ها در سطح شهر و 
خیلی از همه مهم تر اتومبیل کهنه 
در شهر به ندرت دیده می شد. 

نکته ای که قابل تأمل و از رسومات 
است مردم در شهر جاکارتا وقتی 

پیر می شوند باید از شهر خارج 
شوند و در جزیره ها و روستاها 

ساکن شوند که من به این موضوع 
دقت کردم و در این چند روز اصاًل 

یک نفرپیرمرد یا پیر زن ندیدم.


