
اعتیاد:

درمان بھ کمک دارو

 استفاده از داروھایی خاص ھمراه با مشاوره و سایر
 درمان ھای رفتاری برای درمان اختالالت مصرف

مواد و پیشگیری از اوردوز شبھ افیونی

شفاف سازی تصورات اشتباه

ھدف نھایی MAT  بھبودی کامل شامل کسب 
توانایی زندگی تحت کنترل شخص است

نجات جان و افزایش عمر بیمار

افزایش نرخ بازداری از مصرف در درمان

 کاھش مصرف آشکار مواد مخدر و سایر اقدامات جنایی در میان افراد

مبتال بھ اختالالت مصرف مواد

 افزایش توانایی بیمار برای

یافتن کار و حفظ آن

افزایش باروری سالم در میان زنانی کھ

اختالالت مصرف مواد دارند و باردار ھستند 

 

 این است کھ این روش، اعتیادی MAT تصور اشتباه رایجی درباره
را جایگزین دیگری می کند

 
 واقعیت. زمانی کھ داروھای ترک اعتیاد بھ درستی تجویز
 شده باشد، می تواند وسوسھ مواد را کم و از عود اعتیاد

بدون ایجاد «نشئگی» جلوگیری کند

تصورات اشتباه و واقعیت

می توان تنھا برای مدتی کوتاه استفاده کرد MAT تصور اشتباه: از.
 

 واقعیت: یک مدت ثابت مشخصی برای ھمھ افراد وجود ندارد. افراد
 را ماه ھا، سال ھا، چندین MAT می توانند داروھای مورد استفاده در

سال یا حتی در تمام طول عمر خود استفاده کنند
 

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

 بیماری مغزی مزمن با وسوسھ جستجو و استعمال مواد
 کھ علی رغم وجود عواقب مضر، بی اختیار یا کنترل آن

دشوار است

 درمان بھ کمک دارو(MAT) چیست ?

مزایای این رویکرد درمانی

 داروی مختلف برای درمان اختالل مصرف 3
مواد شبھ افیونی وجود دارد

 تصور اشتباه: داروھای ترک اعتیاد مثل «عصایی» ھستند کھ مانع
.«بھبودی واقعی» می شوند

 
 واقعیت: بھ گفتھ متخصصان و محققان برجستھ اعتیاد، افرادی
 بھ وضعیت باثباتی رسیده اند می توانند بھ «بھبودی MAT کھ با

واقعی» دست یابند

 متادون ، بوپرنورفین  و نالتروکسون



انگ و بدنامی

انگ و زبان

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

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

 زمانی کھ شخصی بدنامی را تجربھ
 می کند، بخاطر وضعیت سالمتی او بھ

چشم حقارت دیده می شود

از این واژه ھا اجتناب کنید در عوض از این واژه ھا استفاده کنید

معتاد

مشکل مواد مخدر/عادت مصرف مواد مخدر

سوء استفاده از مواد مخدر

پاک

آلوده

معتاد سابق

جایگزین ماده مخدر

 

شخص دارای اختالل استفاده از مواد

اختالل سوء مصرف مواد

سوء مصرف مواد، استفاده آسیب زا

خوددار، بدون مصرف

مصرف کننده

فرد در حال بھبودی

داروھای ویژه درمان اعتیاد

 

 انگ زدن و بدنامی بالقوه می تواند بر عزت نفس
 یک فرد تأثیر منفی بگذارد، بھ روابط او با

 عزیزانش آسیب بزند و باعث شود افرادی کھ از
اعتیاد رنج می برند نتوانند بھ درمان دسترسی یابند

 انگ و بدنامی می تواند اثری منفی بر زمینھ ھایی از

جملھ موارد زیر بگذارد:
.تمایل برای دریافت درمان

.تمایل برای دسترسی بھ خدمات درمانی

.کاھش آسیب

عزت نفس و سالمت روان

 

 


