
االدمان:

العالج بمساعدة الدواء

 استخدام بعض األدویة بالتزامن مع االستشارة وغیرھا من
 العالجات السلوكیة األخرى، لعالج األمراض الناتجة عن
استعمال المواد، ومنع الجرعات الزائدة من المواد األفیونیة

معالجة المفاھیم الخاطئة

 الھدف النھائي للعالج بمساعدة الدواء ھو الشفاء
 التام، بما في ذلك القدرة على أن یعیش الفرد حیاة

ذاتیة التوجیھ

تحسن في نجاة المریض

زیادة معدل االستمرار في العالج

 تقلیل االستخدام غیر المشروع لألفیون وغیره من النشاطات االجرامیة بین

األشخاص الذین یعانون من اضطرابات متعلقة باستعمال المواد

زیادة قدرة المرضى على الحصول على وظیفة والمحافظة علیھا 

 تحسین نتائج الوالدة بین النساء اللواتي یعانین من اضطرابات متعلقة باستعمال

المواد وھن حوامل

 من المفاھیم الخاطئة الشائعة عن العالج بمساعدة الدواء أنھ یعالج
ادماناً ویستبدلھ بإدمان آخر

 
 حقیقة. عندما یتم وصفھا، یمكن ألدویة عالج اإلدمان أن
 تخفف من الرغبة بتناول المخدرات وتمنع االنتكاس من

"دون أن تسبب "الثمالة

الخرافات والحقائق

 .خرافة: یمكن استعمال العالج بمساعدة الدواء لفترة قصیرة فقط
 

 حقیقة: لیس ھناك فترة واحدة تناسب الجمیع. قد یستعمل
 البعض أدویة العالج بواسطة الدواء لمدة أشھر أو سنوات أو

سنوات عدیدة أو حتى على مدى الحیاة

أصدرھا مركز أبحاث المجتمع

 مرض مزمن في الدماغ یتسبب بالرغبة في واستعمال المخدرات
بشكل قھري، أو یصعب احتواؤه، بالرغم من عواقبھ الضارة

?(MAT) ما ھو العالج بمساعدة الدواء 

فوائد ھذه الطریقة في العالج

 ھناك ٣ أدویة مختلفة لمعالجة اضطرابات
استخدام المواد األفیونیة

خرافة: أدویة عالج االدمان ھي "عقبة" تمنع "الشفاء التام".
 

 حقیقة: یمكن للمرضى الذین یستقر وضعھم عبر العالج
 بمساعدة الدواء أن یحققوا "الشفاء التام"، بحسب باحثین

ومختصین بارزین في اإلدمان

میثادون، بوبرینورفین، و نالتركسون



الوصم

الوصم واللغة

 مجموعة من االعتقادات السلبیة تحملھا جماعة أو مجتمع تجاه
موضوع ما أو تجاه مجموعة من الناس

تصنع اللغة فرقاً. استعمال لغة تتمحور حول االنسان مھم من أجل تقلیل الوصم.

 عندما یتعرض األشخاص للوصم، ینظر
إلیھم نظرة دونیة بسبب حالتھم الصحیة

ال تستعمل ھذه اللغة استعمل ھذه بدیالً

مدمن(ة)

مشكلة مخدرات / عادة مخدرات

تعاطي المخدرات

نظیف

وسخ

مدمن سابق

بدیل عن المواد األفیونیة

 

شخص لدیھ اضطراب متعلق باستعمال مادة

اضطراب متعلق باستعمال مادة

اساءة استخدام أو استخدام ضار للمخدر

ممتنع، لیس مستعمالً نشطاً

مستعمل نشط

شخص یخضع للعالج

أدویة لإلدمان

 

 یمكن للوصم أن یؤثر سلباً على تقدیر الشص لذاتھ
 وأن یدمر العالقات مع من یحبھم، وأن یعیق من
یعانون من اإلدمان من الوصول الى العالج

 یمكن للوصم أن یؤثر سلباً على عدة أمور، من ضمنھا:
الرغبة في تلقي العالج.

الرغبة في الوصول الى الرعایة الصحیة.
الحد من الضرر.  

تقدیر الذات والصحة العقلیة.


