چه کسی معتاد است؟

روانیییی و اقتصیییادی ،شکسیییت کیییاری پیییی در پیییی در ییییک
پییییییس زمینییییییه مسییییییتعد شخصیییییییتی زمینییییییه سییییییاز پیییییییدایش
وابستگی مواد است.

اعتیاد به مواد یک شبه و ناگهانی بوجود نمی آید.
اعتیاد سیری تدریجی و مزمن دارد.

مراحل اعتیاد:
.1تجربه :اعتیاد از تجربه ی ماده آغاز می شود.
گاها حس کنجکاوی گاها اصرار دوستان.
.2مصرف تفریحی و تفننی :چند وقت یکبار در
جمع دوستان و در مهمانی ها .بعضی افراد مصرف
ماده را تا آخر عمر به همین شکل ادامه می دهند.
اینان در حقیقت استعداد به معتاد شدن و زمینه اعتیاد
ندارند .اما خطر آنجاست که همه آنهایی که معتادند
مصرف ماده را با مصرف تفننی و تفریحی آغاز
کرده اند .بنابراین ما هرگز به هیچ انسانی توصیه
نمی کنیم که مواد اعتیادآور را حتی به صورت تفننی
و گهگاه مصرف کند.
.3سوء مصرف مواد :سوء مصرف مواد عبارت
است از حالت خفیف اعتیاد و بدین معنی که یا ماده
اعتیادآور ضعیف است و حد اعتیادآور کم و یا فرد
هنوز تازه آغاز کرده است.
 .4وابستگی به مواد :مرحله ای است که فرد در
صورت کاهش مصرف ماده یا ترک آن دچار عالئم
کارایی از
ترک می شود .در این مرحله افت شدید
ِ
دست دادن شغل ،فروپاشی خانواده و هیچ چیز دیگر
برای معتاد اهمیتی ندارد .بازگشت از این مرحله
بسیار دشوار است.

موارد اعتیاد آور:
چرا کسی معتاد می شود؟
اعتیاد چون دیگر اختالالت روانی ،علل چند عاملی و
ترکیبی دارد و هرگز یک علت واحد ندارد.
.1مراحل رشد :یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز،
اعتیاد ،کاستی های مراحل رشد است چگونگی مدارا با
مشکالت زندگی انسانی که به جنگ مشکالت می رود
از ستیز با دشواری ها لذت می برد و پس نمی نشیند .در
مقابل فردی که در برخورد با کوچکترین دشواری بر
سر و روی خود می کوبد ،آیه یاس سر می دهد .انسان
های گروه اول بندرت به اعتیاد روی می آورند اما
انسانهای گروه دوم شاید بندرت بتوانند از دام اعتیاد
بگریزند.

 .2اختالالت شخصیت :اختالل در شکل گیری و رشد
شخصیت عامل مهمی در زمینه سازی و استعداد به
وابستگی مواد است.
 .3عوامل ارثی
 .4آشفتگی خانواده :فقدان پدر یا پدری که به وظایف
خود عمل نمی کند .طالق و جدایی خانواده ای که در آن
معتاد وجود دارد یا با خرید و فروش مواد سر وکار
دارد ،درگیری خانوادگی ،فقر و فقر فرهنگی ،دیگر
نابسامانی های ویژه حاشیه نشینی شهرها ،فشارهای

 .1نیکوووووتی  :مووووادث مووووودرث موجووووود در
توتو ( سیگار و تنباکو) است
 .2حشیش
 .3الکل
 .4مووووووواد ا یونی(تریووووووایی وووووورویی و
مواد مشابه)
 .5کوکائی
 .6آمفتوووووووامی وووووووا و ترکیبوووووووات شوووووووبیه
آمفتامی (اکس تزی)
 .7اضووووووووووووووووو را زدا ا(دارو وووووووووووووووووای
آرامبخش)
 .8حوووووووول وووووووا و موووووووواد استنشوووووووا ی:
بنوووووزی ی چسووووو وا یموووووای سووووووخت
نوووودیی رنووووپ ووووای اسوووو ریی مووووورد
مصوووورف معتووووادی یوووور وووورار مووووی
گیرند.
 .9دارو ای نیروزا

ابلیت درما اعتیاد:
اعتییییییاد ییییییک اخیییییتالل روانپزشیییییکی اسیییییت امیییییا نکتیییییه

زنییییدگی ،شییییرکت در گروههییییای خییییود یییییاری و روان
درمانی است.

اینجاسییت کییه معتییاد بیمییاری اسییت کییه بییه بیمییار مانییدن
خود اصرار دارد.
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی

دشیییواری درمیییان اعتییییاد در ایییین اسیییت کیییه فیییرد معتیییاد

آذربایجان غربی

تماییییل و انگییییزه بیییه درمیییان نیییدارد .اگیییر ایییین شیییرایط

مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

حاصیییل آیییید بیییا قاطعییییت میییی تیییوان گفیییت کیییه اعتییییاد
کامال درمان پذیر است.
 .1بنیییییابراین اگیییییر او آمیییییادگی و انگییییییزه داشیییییته
باشییییید ،روانپزشیییییک بیییییا تجیییییویز داروهیییییایی

نییییییاراحتی او را بییییییه حییییییداقل رسییییییانده ،بییییییی
قیییییراری ،درد ،بیییییی خیییییوابی و دیگیییییر عالئیییییم
ترک را کنترل خواهد کرد.
 .2گییام دوم مرحلییه سییم زدایییی اسییت .سییم زدایییی
بیییه ایییین مفهیییوم اسیییت کیییه پزشیییک بیییا تجیییویز
داروهییییایی بییییدن او را بییییرای زنییییدگی بییییدون
مییاده اعتیییادآور آمییاده مییی سییازد .اییین مرحلییه
بسییته بییه نییو مییاده و عمییر نیمییه آن چنیید روز
یییییا چنیییید هفتییییه طییییول مییییی کشیییید .در پایییییان
مرحلیییییه سیییییم زداییییییی فیییییرد از نظیییییر جسیییییمی
دیگیییر معتیییاد نیسیییت .از بیییین رفیییتن وابسیییتگی
جسیییییمی بیییییه معنیییییی بهبیییییودی نیسیییییت مفهیییییوم
بهبییییودی از بییییین رفییییتن رفتییییار دارو جویانییییه
است این کار نیازمند تغییرات در سبک
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