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پروتکل درمان ته کمک تنتور اپیوم
تر گرفته از یافتههای اولیه طرح کطوری راهانذازی درمان ته کمک آگونیستت (تنتتور اپیتوم -اپتی تینتک) و
ارزیاتی نتایج دراز مذت آن
مقذمه:
زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙيقٖي خبييعئ ْٕ٘زٓ ّهطف ّ٘از ّرسض غيط ّدبظ ّبٕٖس ٛطٗئئ ٗ تطيبك ثب زاضٗٛبي زاضاي ذ٘ال ّكبث ،ٚعي ؾه ٚزٛه ٚاذيهط
ثه٘ضت يني اظ ؾٖو ثٖبٛبي فْس ٙزضّبٓ افتيبز زضآّس ٙاؾت .زض ائ ضٗـ ،زاضٗئي م ٚزاضاي ذ٘ال ّقئ افيٕ٘ي اؾت ثهه٘ضت مٖتهطً قهس ٙثهٚ
ّقتبزآ فطضّ ٚيىطزز ٗ ثيْبضآ ثدبي ّهطف ّ٘از ّرسض غيط ّدبظ ثّ ٚهطف ائ ّ٘از ّيپطزاظٕس.
اظ خَْ ٚزاضٗٛبئي م ٚثقٖ٘آ زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙاظ اقجبً ظيبزي ثطذ٘ضزاض قسٙإهس ّهيته٘آ اظ ّتهبزٗٓ  ،)Methadoneث٘پطٕه٘ضفئ
 ،)Buprenorphineاً اي اُ  ٗ )LAAMؾٍ٘فبت ّ٘ضفئ ٕبُ ثطزٗ .يػىي ٛبي ذبنهي زض تطميجهبت فه٘ج ٗخه٘ز زاضز مه ٚإٜٓهب ضا مبٕسيهساي
ّٖبؾجي خٜت زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙؾبذت ٚاؾت .زض ايٖجبضّ ٙيت٘آ ثٗ ٚخّ٘ ٙكتطك ظيط اقبض ٙمطز :
.1

ذ٘ضامي ٛؿتٖس يقٖي ٕيبظي ث ٚتعضيق ٕساضٕس.

.2

ذبٍم ث٘ز ٗ ٙفبضي اظ تطميجبت فطفي ثب ذ٘ال ٕبّكرم ٛؿتٖس.

.3

عً٘ اثط زضاظ ّست زاقتٍ ٚصا زفقبت ّهطف إٜٓب مْتط اؾت.

.4

خصة ٗ زفـ زقيق تط ٗ ّكرم تطي زض ّقبيؿ ٚثب ٛطٗيئ ٗ تطيبك زاضٕسٍ ،صا تد٘يع ضاحتتط ث٘ز ٗ ٙاحتْبً ّؿّْ٘يت مْتط اؾت.

اظ عطفي اظ إٓدبئين ٚائ زاضٗٛب ثه٘ضت مٖتطً قس ٗ ٙتحت ٕؾط پعقل ٗ زض ّطامع زضّبٕي فطضّ ٚي ىطزٕس اظ تْهبؼ ثيْهبضآ ثهب قهجن ٚقب هبج
مبؾت ٗ ٚف٘اضو اختْبفي  ،قضبئي ٗ اقتهبزي ٗاثؿتيي ثّ٘ ٚاز ّرسض ّي مبٛس .خبييعئ ْٕ٘زٓ ّهطف ّه٘از افيهٕ٘ي ثهب تطميجهبت زاضٗئهي ثبفه
مبٛف ؾ٘ز آٗضي فطضّ٘ ٚاز ّرسض قس ٗ ٙاظ ت٘ؾق ٚقجنٛٚبي فطض ٗ ٚقب بج ٕيع ّيمبٛس .ائ تطميجبت زاضٗئي زض ثطٕبّٛٚبي ّ٘فق ثب يبضإ ٚثهب ٗ
ث ٚقيْت إسك فطضّ ٚيىطزٕس ٍصا ّقتبزآ ثطاي تبّئ ٕيبظ ذ٘ز ثّ٘ ٚاز ّرسض ّدج٘ض ث ٚفقبٍيتٛبي ضس اختْبفي خٜت مؿهت زضآّهس ٕجه٘ز ٗ ٙاظ
ف٘اضو افتيبز مبؾتّ ٚيق٘ز.
زض ّدْ٘ؿ ٕنبت ّثجت ف٘ج ثبف قس ٙم ٚزضّبٕٜبي ٕيٜساضٕس ٙث ٚاضمبٓ فْس ٙزضّبٓ زض مك٘ضٛبي پيكطفت ٚتجسيٌ ىطزز.
ثقٖ٘آ ّثبً زض مك٘ضٛبي فطإؿ ،ٚايطٍٖس ٗ ؾ٘ئس ثيف اظ  75زض نس اقساّبت زضّبٕي افتيبز زض ضاؾهتبي زضّهبٓ ٕيٜساضٕهس ٙاؾهت .تٖٜهب زٗ مكه٘ض
اضٗپبئي ايتبٍيب ٗ يٕ٘بٓ ؾ ِٜزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙاظ مٌ زضّبٕٜبي ٗاثؿتيي ثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ظيط  30زضنس اؾت .زض مك٘ضٛبئي ٘ٓ آ ٍْبٓ ،اؾپبٕيبَٖٛ ،س،
اتطيف ٗ إيَؿتبٓ ٕيع ثئ  50تب  75زضنس زضّبٕٜبي افتيبز ث ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙاذتهبل زاضز.
زض ّيبٓ زضّبٕٜبي ٕيٜساضٕس ،ٙزضّبٓ ثب ّتبزٗٓ اظ قسّت ثيكتطي ثطذ٘ضزاض ث٘ز ٗ ٙزض خٜبٓ ٕيع ثه٘ضتي فطاىيط تقجي ٚقسٙاؾت .زض ايهب ت ّتحهسٙ
ٕ 205000فط ،زض اؾپبٕيب ٕ 70000فط ٗ زض آٍْبٓ ٕ 60000فط تحت زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب ّتبزٗٓ ٛؿتٖس .ائ زضّبٓ زض اٗايٌ زّ 60 ٚٛيالزي عطاحي
قس ٙاؾت ٗ تبمٖ٘ٓ اثط ثركي آٓ زض مبٛف ّهطف ّ٘از ّرسض ،تعضيق ٛطٗئئ ،ضفتبضٛبي ّدطّبٕ ٗ ٚإتقبً  HIVث ٚمطات ث ٚاثجبت ضؾيس ٙاؾت.
زضّبٓ زييطي م ٚزض مٖبض زضّبٓ ّتبزٗٓ زض اٗاؾظ ز 80ٚٛثّ ٚدْ٘ف ٚزضّبٕٜبي ٕيٜساضٕس ٙاضبف ٚىطزيس زضّبٓ ثب ث٘پطٕ٘ضفئ اؾت.
ثب ٗخ٘ز اثتال ثب ٗ زضنس قبثٌ ت٘خٜي اظ خْقيت ّطزآ ثئ  15تب  65ؾبً ث ٚؾ٘ءّهطف ّ٘از ّرسض زض مك٘ض ،اظتقجي ٚزضّهبٓ ٕيٜساضٕهسّ ٙهست
ظيبزي ْٕيىصضز ٗ فْال تدطث ٚائ زضّبٓ زض مك٘ض مْتط اظ 5ؾبً اؾت .زض حبً حبضط زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب ّتهبزٗٓ ثهه٘ضت افهعايف يبثٖهس ٙاي زض
ّطامع زٍٗتي ٗ ذه٘ني فطضّ ٚيىطزز ٗ ترْئٛب حنبيت اظ آٓ زاضٕس م ٚاظ حسٗز ّ 2يَي٘ٓ ّهطف مٖٖسّ٘ ٙاز ّرسض ،حهسٗز ٕ 140،000فهط اظ
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ائ زضّبٓ ثٜطّٖٙس ٛؿتٖس .ثب ت٘خ ٚث ٚائ ّؿئَٕ ٚيبظ ّجطُ ث ٚت٘ؾق ٚؾطيـ زضّبٓ ٕيٜساضٕهس ٙزض مكه٘ض ،زض اٗايهٌ ؾهبً  1384آيهئ ٕبّهّ ٚطامهع
ذه٘ني زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب آىٕ٘يؿت ث ٚته٘يت ٗظاضت ّحتطُ ثٜساقت ،زضّبٓ ٗ آّ٘ظـ پعقني ضؾيس .ثط اؾبؼ ائ ّه٘ث ،ٚپعقنبٓ فّْ٘ي افِ
اظ قبغٌ زض ثرف ذه٘ني يب زٍٗتي پؽ اظ ىصضإسٓ زٗض ٙآّ٘ظقي ٗ احطاظ قطايظ ظُ ّدبظ ث ٚتبؾيؽ ّطامع زضّبٓ ٕيٜساضٕسّ ٙيقهٕ٘س .زض ؾهبً
اًٗ  )1384حسٗز ّ 300طمع ٗ تب إتٜبي ؾبً ثقس خْقب ّ 600طمع زض مك٘ض فقبٍيت زاقتٖس ٗ ٛط ّطمع ثٖب ث ٚتقطيه قهبزض اؾهت تهب ؾهق 200
ثيْبض ضا ثب ضفبيت اؾتبٕساضز فضبي فيعيني ٗ ٕيطٗي إؿبٕي تحت زضّبٓ ثب ّتبزٗٓ قطاض زٛس .اٍجت ٚاقبض ٙىطزيس ٙمه ٚزضّهبٓ ثهب ّتهبزٗٓ ثبيؿهتي ثهٚ
ثيْبضآ تعضيق مٖٖسٛ ٙطٗيئ تقَق ىيطز.
ثٖؾط ّي ضؾس ّه٘ث ٚف٘ج حطمتي ّٖبؾت خٜت ت٘ؾق ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙزض مك٘ض ثبقسّ .طامع ّهصم٘ض عجهق تقطيه ّدهبظ ثه ٚفطضه ٚتطميجهبت
آىٕ٘يؿت افيٕ٘ي ٛؿتٖس .تب اؾفٖسّب 1383 ٙتٖٜب ّبز ٙآىٕ٘يؿت ّدبظ خٜت زضّبٓ ٗاثؿتيي ثّ ٚه٘از ّرهسض ،زاضٗي ّتهبزٗٓ ثه٘ز مه ٚثه ٚنه٘ضت
قطلٛبي ّ 5يَيىطّي ت٘ؾظ قطمت زاضٗپرف فطضّ ٚيىطزيس .اظ تبضيد ّهصم٘ض ثه ٚثقهس ث٘پطٕه٘ضفئ ٕيهع زض قبٍهت قهطلٛهبي ظيطظثهبٕي 8 ٗ 2
ّيَيىطُ ثّٖ ٚؾ٘ض زضّبٓ ّقتبزآ ٗاضز فٜطؾت زاضٗيي مك٘ض ىطزيس ٗ فْالً ّطامع زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب آىٕ٘يؿت ثؿبٓ ّتبزٗٓ ّدبظ ثه ٚفطضه ٚايهٔ
زاضٗ ٕيع قسٕس.
اظ عطفي زض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙت٘خ ٚثّ٘ ٚاضز ظيط ّ ِٜاؾت:
§ ٛطقسض زضّبٓٛب ّتٖ٘ؿ تط ثبقٖس اّنبٓ ّ٘فقيت ثب تط ّي ضٗز.
§ فسٙاي ثّ ٚتبزٗٓ يب ث٘پطٕطفئ پبؾد ْٕي زٖٛس.
§ زض فسٙاي ث٘يػّ ٙقتبزآ تطيبمي اؾتفبز ٙاظ ؾبيط زضّبٓٛب ث٘يػّ ٙتبزٗٓ) ث ٚؾٖيئ قسٓ ثيّ٘ضز ٗاثؿتيي ّٖدط ّي ىطزز.
§ زض ايطآ يني اظ اٛساف زضّبٓ ٕيٜساضٕسّْ ٙنٔ اؾت ت٘ق حطمت اظ تطيبك ث ٚمطاك ٗ ٛطٗيئ ثبقس.
§ مك٘ض ايطآ ث ٚزٍيٌ زاضا ث٘زٓ ٕيْطخ ذبل افتيبز يقٖي ٗف٘ض افتيبز ث ٚتطيبك ٕيبظّٖس زضّبٓ ٛبي ذالقبٕ ،ٚثسيـ ٗ ّٖحهط ث ٚفطز اؾت.
§ ث ٚزٍيٌ ٗؾقت مْي افتيبز زض ايطآ يبفتٔ آٍتطٕبتي٘ٛبي ّتقسز ضطٗضي اؾت .ث٘يػ ٙزض ن٘ضتي م ٚإٜٓهب فه٘اضو مْتهطي زض ّقبيؿه ٚثهٚ
ّتبزٗٓ زاقت ٚثبقٖس.
§ ت٘ؾق ٚظيطؾبذت زضّبٓ ٗ پػٗٛف زض مك٘ض زض ظّيٖ ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثؿيبض حيبتي ٗ اؾتطاتػيل اؾت ٗ ٛطقسض ّحققئ ايطإي اظ آىبٛي
ثيكتطي ثطذ٘ضزاض ثبقٖس ،مك٘ض زض ّ٘ققيت ّ ِٜتطي قطاض ذ٘اٛس زاقت.
اظ ّيبٓ زاضٗٛب يب ّ٘از پيكٖٜبزي خٜت زضّبٓ ٕيٜساضٕسّ ٙيت٘آ اظ تٖت٘ض اپيُ٘ ٕبُ ثطز .تٖت٘ض اپيُ٘ م ٚزض  2حبٍت  2 ٗ 1زضنس فطضّ ٚي ىطزز.
زض ٗاقـ فهبض ٙاٍنَي  20زضنس) تطيبك اؾت.
ضرتت ترای چه کسانی مناسة است :انتخاب تیمار
ثب ت٘خ ٚثٖ ٚس ّطحَ ٚپػٗٛفٛبي إدبُ قس ٙزض ظّيٖ ٚاؾتفبز ٙاظ تٖت٘ض اپيُٕ٘ ،يْطخ ٕؿجتبً خبّقي اظ ثيْبضآ ّؿتقس زضيبفت ائ زضّبٓ ثسؾهت
آّس ٙاؾت .ائ ٕيْطخ زض قبٍت:


ّ٘اضز ّهطف قغقي



ّ٘اضز فسُ ّهطف قغقي



ّ٘اضز اضخح ّهطف



ّ٘اضز ثب تطخيح فسُ ّهطف

قبثٌ اضائ ٚاؾت.
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موارد مصرف و ػذم مصرف قطؼی ()Absolute indications and contraindications
 -1ضضبيت زاٗعَجبٕ ٗ ٚآىبٛبٕ ٚثيْبض
تحت ٛطىٕ٘ ٚقطايغي ٛيچ ثيْبضي ٕجبيس ثه٘ضت اخجبضي  ٚاظ ؾ٘ي ّقبّبت قضبيي ٗ  ٚاظ خبٕت ثؿتيبٓ ٗ ٕعزينبٓ ثيْهبضٗ ،اضز زضّهبٓ ثهب
تٖت٘ض اپيُ٘ ىطززٗ .ضٗز مَي ٚثيْبضآ ثبيس آظازإ ٗ ٚآىبٛبٕ ٚن٘ضت ىيطز .قجٌ اظ ٗضٗز ثيْبض ٕيع ظُ اؾت ثيْبض اظ ّبٛيت ٗ ٗيػىيٛهبي تٖته٘ض
اپيُ٘ ثٖب ثط فطُ اذص ضضبيتٕبّ ٚآىبٛبٕ ٚپي٘ؾت ) مبّالً ّغَـ ىطزز .ظُ اؾت زضّبٕيطآ ٗيػىيٛبي زضّبٓ ثب تٖت٘ض ضا ثطاي ثيْهبضآ ت٘ضهيح
زاز ٗ ٙاٗ ضا اظ يٕ٘يي ٗ فطايٖس تد٘يع زاضٗ ّغَـ ؾبظٕس .زض ايٖجبض ٙث ٚپي٘ؾت ّطث٘ط ث" ٚاعالؿ ضؾبٕي ث ٚثيْبض ٗ ثؿتيبٓ" ّطاخق ٚفطّبييس.
اّب ظُ ث ٚشمط اؾت زضن٘ضتين ٚثيْبض ث ٖب ث ٚزؾت٘ض قضبييّ ،حنُ٘ ث ٚزضّبٓ اخجبضي ثقٖ٘آ ّثبً زضّبٓ اخجبضي اقبّتي قهس ٙثبقهس ،اىهط زض
خطيبٓ زضّبٓ ،ذ٘ز فالقْٖس ٗ ضاضي ث ٚزضيبفت تٖت٘ض اپيُ٘ ثبقس ،زضّبٓ ثب ائ ّبزّ ٙدبظ ذ٘اٛس ث٘ز.
ٗ -2اثؿتيي ثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي
ان٘ ثيْبض ثبيس ثط اؾبؼ ّقيبضٛبي ٗ DSM-IVاثؿت ٚثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي يب  opioid dependentثبقسّ .هطف ّ٘از افيٕ٘ي زض ايكبٓ ثبيهس ثهٚ
حسي قسيس ثبقس م ٚاظ ٕؾط ّالكٛبي تكريهيّ ،هساج ٗاثؿتيي تَقي ىطزز .فجبضت زييهط فهسُ ٗاثؿهتيبٓ ثهّ ٚه٘از افيهٕ٘ي ٗ يهب ّههطف
مٖٖسىبٓ تفٖٖي ّ٘از افيٕ٘ي ٗ ٍ٘ إٓنْٛ ٚعّبٓ اظ ٗاثؿتيي ث ٚؾبيط ّ٘از غيط افيٕ٘ي اظ خَّْ٘ ٚاز ّحهطك ،حكهيف ٗ  ...ضٕهح ثطٕهسّ ،دهبظ ثهٚ
اؾتفبز ٙاظ قطثت اپيُ٘ ْٕيثبقٖسّ٘ .اضزي ّكبٛس ٙقس ٙم ٚثيْبضآ ؾ٘ءّهطف مٖٖسٗ ٕٚ ٗ ٙاثؿت ٚثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ٛؿتٖس ٍٗي ثسٍيٌ ٗاثؿتيي
ْٛعّبٓ ثّ٘ ٚاز ّحطك اظ خَّْ ٚتبّفتبّئ ،ث ٚته٘ض ايٖن ٚزض ٛط حبً اظ افتيبز قسيس ضٕح ّيثطٕسٗ ،اضز زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ قهسٙإهس .ايهٔ
اقساُ ّدبظ ْٕي ثبقس ٗ ثبيس اظ ائ فٌْ ذ٘ززاضي مطز .ثسيٜي اؾت ٖبٕن ٚثيْبضي زاضاي ٗاثؿتيي ثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ثبقهسٗ ،اثؿهتيي ْٛعّهبٓ
ٗي ث ٚؾبيط ّ٘از غيط افيٕ٘ي اظ خَّْ ٚتبّفتبّئ ٍعّٗب ّبٕـ زضّبٓ ثب تٖت٘ض ٕيؿت.
ٗ -3اثؿتيي ثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ؾٖيئ )hardcore
ثيْبض فالٗ ٙثط إٓن ٚثبيس ٗاثؿت ٚثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ثبقسٗ ،اثؿتيي ٗي ثبيؿتي ثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ؾٖيئ ثبقس .فٜطؾت ّ٘از ؾٖيئ ث ٚقطاض ظيط اؾت:
 مطاك ٛطٗيئ
ٛ طٗيئ
 قيطٙ
 تطيبك
ٕ٘ ضخعيل
ّ٘ ضفئ غيط ّدبظ
ّ تبزٗٓ 1غيط ّدبظ
 تْدعيل
ٗاثؿتيبٓ ثّ٘ ٚاز افيٕ٘ي ٘ٓ مسيئ ،زيفٖ٘مؿيالت ،امؿيمسٓٛ ،يسضٗمسٓ ،زيٛيسضٛنسيئ  )DHCث٘پطٕ٘ضفئ ظيط ظثبٕي غيط تعضيقهي)
ٗ تطاّبزًٗ ّدبظ ث ٚاؾتفبز ٙاظ تٖت٘ض ٕيؿتٖس.

 1يکي از ًکات بحث اًگيس استفادٍ از تٌتْر اپيْم در هصرف کٌٌذگاى ّ ّابستگاى هتادّى است کَ
هتادّى خْد را در لالب برًاهَ درهاى ًگِذارًذٍ ّ بصْرت هجاز دريافت هيدارًذ ّلي عاللوٌذ بَ
اًتمال بَ تٌتْر ُستٌذ .در ايٌبارٍ بَ لسوت هربْط بَ اًتمال از هتادّى بَ تٌتْر هراجعَ
فرهاييذ.
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 -4ثيْبضإي م ٚزاضاي اذتال ت قسيس ضٗإپعقني فقبً ٗ ّٜبض ٕكس ٙپؿهين٘ظ ،ثيْهبض زٗقغجهي ،ثيْهبضي ذَقهي قهسيس ،افنهبض ذ٘زمكهي ٗ
زييطمكي زّبٕؽ ،اذتال ت ضٗإي ثب ّٖكب اضىبٕيل ،فقت ّبٕسىي شٖٛي ٗ اتيؿِ) ٛؿتٖس ٕجبيس زض زضّبٓ ثب قطثت تٖته٘ض قهطاض ىيطٕهس ثه٘يػٙ
ثبيس زقت ق٘ز م ٚثيْبضآ اظ ٕؾط ضٗإي ٗ قٖبذتي آىب٘ٛ ٗ ٙقيبض ٗ ؾبٍِ ث٘ز ٗ ٙقبزض ث ٚتبئيس ضضبيت ٕبّ ٚمتجي ثبقٖس.
 -5ثيْبضإي م ٚزاضاي افنبض ذ٘زمكي ٛؿتٖس يب زضّبٕيط اقساُ ث ٚذ٘زمكي ضا ّحتٌْ ّيزإس ٕجبيس زض زضّبٓ ثب قطثت تٖت٘ض قطاض ىيطٕس.
 -6ثيْبضإي م ٚز بض ثيْبضيٛبي فْس ٗ ٙفقبً غيط ضٗإي ّبٕٖس ثيْبضي پيكطفت ٚمجسي ،قَجي ،ضي٘ي ،مَي٘ي ،إ٘اؿ ثيْبضيٜهبي ٕئ٘پالؾهْيل،
ثيْبضيٜبي فقبً ات٘ايْي٘ٓ ٛؿتٖس ّ٘اضز ف٘ج ،قطايظ ّٖـ ّغَق ّيثبقٖس .اثتال ث ٚففٕ٘ت  HIVيب ٛپبتيت  Cث ٚذ٘زيذ٘ز ّبٕـ اؾهتفبز ٙاظ
تٖت٘ض ٕيؿت اّب ٗخ٘ز ثيْبضي پيكطفت ٚمجسي ث ٚىٕ٘ٚاي م ٚثط ّتبثٍ٘ؿيِ تٖت٘ض ٗ اٍنٌ ّ٘خ٘ز زض آٓ اثط ىصاضز خع ّ٘اضز ّٖهـ ّههطف اؾهت.
زض غيط ايٖه٘ضت زضّبٕيط ثب قضبٗت ثبٍيٖي ذ٘ز ّدبظ ث ٚىعيٖف ثيْبضآ خٜت زضّبٓ ثب تٖت٘ض ذ٘اٛس ث٘ز.
 -7ظٕبٓ ثبضزاض ٕجبيس زض زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ قطاض ىيطٕس.
موارد مصرف و ػذم مصرف نسثی )(Relative indications and contraindications
ّبثقي قطايظ ثطاي پصيطـ ثيْبضآ خٖجٕ ٚؿجي زاقت ٗ ٚثط اؾبؼ نالحزيس پعقل ّقبٍح ٗ ٗضقيت ثيْبض تقيئ ّيىطزز .زض ائ ظّيٖ ٚضاٛنبضٛهب
ٗ ت٘نيٛٚبي ظيط مْل مٖٖسٛ ٙؿتٖس:
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ثيْبضإي م ٚاظ ؾبيط زضّبٕٜبي افتيبز پبؾد ّغَ٘ة ٕيطفت ٗ ٚمْبمبٓ ثّ ٚهطف ّ٘از ازاّّ ٚيزٖٛس مبٕسيسٛبي ّٖبؾهجي خٜهت زضّهبٓ ثهب

تٖت٘ضاپيُ٘ ٛؿتٖس .زض ايٖجبضّ ٙيت٘آ ثّ٘ ٚاضز ظيط اقبض ٙمطز:



ثيْبض ثيف اظ  2ثبض اقساُ ث ٚؾِظزايي مطز ٙاّب ٛيچيب ٙث ٚپبمي ٕطؾيس ٙاؾت.
ٖبٕن ٚثيْبضي ثيف اظ  2ثبض اقساُ ث ٚؾِظزايي مطزٍٗ ٙي پبؾد ّغَ٘ة زٗض ٙپطٛيع ثيف اظ ّ 3ب )ٙحبنٌ ٕكس ٙثبقس.



ثيْبضإي م ٚؾِظزايي ّ٘فق زاضٕس اّب ّتقبقت ؾِظزايي ثدبي ثٜج٘زي ثؿ٘ي تكسيس فاليِ ٗ افت ضٗإي اختْبفي حطمت ّيمٖٖس.



ثيْبضإي م ٚاظ ؾٖسضُ ّحطّٗيت عً٘ مكٖس protracted withdrawal syndrome ٙضٕح ّيثطٕس .ثسئ ّقٖب م ٚثقس اظ ؾهِظزايهي ٗ
پطٛيع ثيف اظ ينْب ٙمْبمبٓ اظ فاليِ تطك ،مبٛف إطغي ،احؿبؼ ذؿتيي ّفطط ،اذتالً زض ذ٘اةٗ ،ؾ٘ؾ ٚقسيس ،ثي ح٘نَيي ،ضهق
ٗ ثي اقتٜبيي ضٕح ّيثطٕس.



ثيْبضإي م ٚث٘اؾغ ٚتدبضة قجَيٕ ،يطـ ّٖفي ث ٚضٗـٛبي پطٛيع ّساض زاقت ٗ ٚاظ آٓ ىطيعإٖس.



ثيْبضإي م ٚإييع ٙپبيئ ثطاي پطٛيع زاضٕس.



ثيْبضإي م ٚف٘زٛبي قجَي إٓبٓ ثب ف٘اضو قسيسي ٘ٓ افؿطزىي ٗ افنبض ذ٘زمكي ،ذ٘ز ظٕي ٗ پطذبقيطي قهسيسّ ،ؿهّْ٘يتّ ،ههطف
ٕبىٜبٕي ٗ افطاعي ّ٘از ّرسض ْٛطا ٙث٘ز ٗ ٙثيِ تنطاض ايٖيٕ٘ ٚف٘اضو زض ن٘ضت قنؿت ّدسز ؾِظزايي ّيضٗز.



ثيْبضإي م ٚزض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب ّتبزٗٓ يب ث٘ضپطٕ٘ضفئ ّ٘فق ٕج٘زٙإس ٗ اظ آٓ ذبضج قس ٙيب ثب ٗخ٘ز اضائ ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕهس ٙثهب ميفيهت
ّغَ٘ة ثب يني اظ زٗ ّبزّ ٙصم٘ض مْبمبٓ ثّ ٚهطف ازاّّ ٚيزٖٛس ثطاي زضّبٓ ثب تٖت٘ض ّٖبؾت ٛؿتٖس.
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ثيْبضإي م ٚزض ضٗـٛبي اختْبؿ ّح٘ض ٗ يب خَؿبت ذ٘زيبضي ٘ٓ ّقتبزآ ىْٖبُ قطمت مطز ٙاّب ثٜج٘زي ٕساقتٚإس.
ثيْبضإي مّ ٚهطف مٖٖس ٙؾٖيئ ّ٘از افيٕ٘ي ث٘يػ ٙمطاك ٗ ٛطٗئئ تعضيقي ٛؿتٖس ٍٗي إييهعٙاي ثهطاي زضّهبٓ ٗ ت٘قه ّههطف ّهبزٙ

افيٕ٘ي غيط ّدبظ ذ٘ز ٕساضٕس ّبٕٖس ّهطفمٖٖسىبٓ ذيبثبٕيٖ :ئ ثيْبضإي امثطاً فالقْٖس ث ٚؾِظزايي ٕج٘ز ٗ ٙزض ن٘ضت فطضه ٚزضّهبٓ ٕيٜساضٕهسٙ
ٕيع ثب غيجتٛبي ّنطض ٗ ّهطف ت٘اُ ّ٘ازّرسض اظ ازاّ ٚزضّبٓ ثه٘ضت ّ٘ثط ؾطثبظ ّيظٕٖس .ان٘ إييع ٙذ٘ز ضا ثط زٗضي خؿتٔ اظ ّ٘از پبيئ تَقهي
مطز ٗ ٙاظ قجن ٚحْبيتي ق٘ي ٕيع ثطذ٘ضزاض ٕيؿتٖس .إييعٗ ٙضٗز ث ٚعطح قطثت تٖت٘ض زضائ ثيْبضآ ّْنٔ اؾت نطفبً فهسُ ته٘آ پطزاذهت ٛعيٖهٚ

5

ّبزّ ٙرسض غيط ّدبظ يب تطؼ اظ ف٘اقت قبٕٕ٘ي ثبقس .ثب ائ ٗخ٘زٗ ،ضٗز ايٖيٕ٘ ٚثيْبضآ ثب ٕيت مبٛف آؾيت ٗ فالقْٖهس ؾهبظي ثه ٚاؾهتْطاض زضّهبٓ
ثالّبٕـ اؾت.
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ثيْبضإي مّ ٚهطف مٖٖس ٙقيط ٗ ٙتطيبك ٛؿتٖس ٗ قهس خسا قسٓ مبٌّ اظ ّ٘از افيٕ٘ي ضا زاضٕس ٍٗي ّهطف ذ٘ز ضا ؾٖيئتهط اظ آٓ شمهط

ّي مٖٖس م ٚقبزض ث ٚخسا قسٓ ينجبض ٙاظ آٓ ثبقٖسٖ .ئ ثيْبضإي ّقْ٘ ً ؾبثقّ ٚهطف زضاظ ّست قيط ٗ ٙتطيبك ٗ ىبٛي ثهب ّقهبزيط ثؿهيبض ظيهبز ضا
زاضٕس اّب ؾبثقّ ٚهطف ّ٘ازي ٘ٓ ٛطٗئئ ٗ مطاك ضا ْٕيزٖٛس ٗ اظ ٕؾط مبضمطز اختْبف ي ٗ فهطزي زض ٗضهـ ٕؿهجت ًب ّغَه٘ثي زض ّقبيؿه ٚثهب ؾهبيط
ّقتبزآ قطاضزاضٕس .زض ثطذي ّْنٔ اؾت ّهطف تطيبك ّحسٗز ثّ ٚقبزيط مِ ٗ زض حس  2-3ىطُ زض ضٗظ ثبقس .ثب ايٖحبً ٖئ ثيْبضإي شمط ّيمٖٖس
م ٚقبزض ث ٚخسا قسٓ اظ ّهطف ٍٗ٘ إسك ذ٘ز ث٘ز ٗ ٙقغـ ّهطف ثب ف٘ز ْٛطا ٙاؾتٖ .ئ ثيْبضإي اظ عطح قطثت تطيبك ث٘يػّ ٙسً قغـ تسضيدي
اؾتقجبً مطز ٗ ٙپبؾد ّغَ٘ة ٕيع ّيىيطٕس.
-4

ثيْبضإي م ٚان٘ ً فالق ٚيب ثبٗض ق٘ي ث ٚؾِظزايي ثؿيبض تسضيدي زض حس ّ 6-12ب ) ٙزاضٕس .ائ ثيْبضآ ّ٘اضزي ٛؿتٖس مّ ٚقْه٘ ً ذه٘ز

اظ عطيق قغـ آٛؿت ٗ ٚتسضيدي ّ ) taperingبزّ ٙرسض ّهطفي ذ٘ز ثٗٚيػ ٙتطيبك يب قيط ٙؾقي زض ضؾيسٓ ث ٚپطٛيع زاضٕس ٗ ثبٗض ق٘ي فطٖٛيهي
يب ذبٕ٘ازىي زاضٕس م ٚضا ٙزضّبٓ آٓٛب ،خسا قسٓ تسضيدي اظ ّ٘از ّرسض اؾت .ثؿيبضي قرهب يهب زض اعطافيهبٓ ذه٘ز اظ ضٗـ تٜيه ٚقهطثت ؾه٘ذتٚ
تطيبك ٗ ضقيق مطزٓ تسضيدي آٓ پبؾد ّٖبؾت زيس ٙيب ث ٚآٓ افتقبز زاضٕس .تدطثٕ ٚكبٓ زاز ٙم ٚايٖيٕ٘ ٚثيْبضآ زض ثطٕبّٛٚبي مبٛف ثؿيبض تسضيدي
ّتبزٗٓ يب ّ MTTقْ٘ ً ّ٘فق ٕج٘ز ٗ ٙقبزض ث ٚخسا قسٓ اظ ّتبزٗٓ ٕيؿتٖس ٍصا تٖت٘ض ّيت٘إس خبييعئ ّٖبؾجي ثطاي ائ ثيْبضآ ثبقس.
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ثيْبضإي م ٚتدطث ٚؾبيط زضّبٕٜبي ضايح اظ خَْ ٚؾِظزايي ٗ NA ،ؾبيط ىطٗٛٙبي ذ٘زيبضي ،زضّهبٓ ٕيٜساضٕهس ٙضا ٕساضٕهس ٗ ّطاخقه ٚإٜٓهب

اٍٗئ اقساُ زضّبٕي ثقس اظ اثتالء ث ٚافتيبز اؾت ثٜتط اؾت ث ٚزضّبٓ ٛبي ضايح اضخبؿ قٕ٘س ٛط ٖس ٖئ زؾت٘ضي ّغَق ٕج٘ز ٗ ٙثطذي ثيْهبضآ ثهٚ
ٗيػّ ٙبٕٖس ّ٘اضز  3يب  4ىبٛي مبٕسيساٛبي ّ٘فق ٗ ّغَ٘ثي خٜت زضّبٓ تٖت٘ض ٛؿتٖس.
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ثيْبضإي م ٚؾ٘ءّهطف ّ٘از ّرسض غيط افيٕ٘ي ّبٕٖس ؾ٘ءّهطف قيك ،ٚحكيف ،امؿتبظي ٗ  ....در کنار ٗاثؿتيي ثّ٘ ٚاز افيهٕ٘ي زاضٕهس،

خعء ّ٘اضز ثح إييع زضّبٓ ٛؿتٖس .پػٗٛفٛب فقال اظ آٓ حنبيت زاضٕس م ٚؾ٘ءّهطف ٖس ّبز ٙفالٗ ٙثط ّه٘از افيهٕ٘ي ثبفه مهبٛف اثطثركهي ٗ
ّ٘فقيت زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ ّيىطزز .اّب اظ عطفي ائ مبٛف ّ٘فقيت زضثبض ٙؾبيط زضّبٓٛبي پطٛيع ّساض ٗ ٕيٜساضٕسٕ ٙيع نهبزج اؾهت .زض ٖهئ
ّ٘اضزي ثب ت٘خ ٚث ٚايٖن ٚق٘اٛس قبعـ زض ٖئ ّ٘اضزي ٍ ٚيب فَي ٚزضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ ثطاي ايٖيٕ٘ ٚثيْبضآ ٗخ٘ز ٕساضز ٗ تدبضة فقَهي ٕيهع مهبفي
ٕيؿتٖس ٍصا ت٘نيّ ٚيق٘ز زضّبٕيط عي ثطضؾي ٗ ّكبٗض ٙثب ثيْبض ٗ ثٜطٙىيطي اظ تدطث ٚذ٘ز اقساُ ث ٚتهْيِىيطي ْٕبيس .زض ٖئ ّ٘اضزي احتْهبً
ّؿّْ٘يت ٗ ف٘اضو زاذَي-خؿْي ثقٖ٘آ ّثبً زض ّهطف مٖٖسىبٓ ْٛعّبٓ اٍنٌ ٗ ّ٘از افيٕ٘ي ) ثيْبضآ ثبيس ْ٘ٛاضّ ٙس ٕؾط ثبقس .ثهب ٗخه٘زي
مّ ٚهطف مٖٖسىبٓ ٖس ّبزٙاي زض امثط زضّبٕٜب ّ٘اضز ّكنٌ ؾبظتط ضا تكنيٌ ّيزٖٛس اّب اظ إٓدبئين ٚاّنبٓ ثٜط ٙثهطزٓ إٜٓهب اظ زضّبٕٜهبي خسيهس
ّبٕٖس زضّبٓ ثب قطثت اپيُ٘ ٕيع ّحتٌْ اؾتٕ ،جبيس ث ٚنطف ّهطف ٖس ّبز ٙثيْبضآ ضا اظ زضّبٓ ثب تٖت٘ض ّحطُٗ مطز.
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ثيْبضإي م ٚضاضي يب قبزض ث ٚضفبيت ض٘اثظ زضّبٓ ثب قطثت تٖت٘ض اظ خَّْ ٚطاخق ٚثّ ٚطمع زضّبٕي خٜت زضيبفت ؾْٜي ،ٚپطزاذهت حهق

اٍعحْٕ ).... ٗ ٚيؿتٖس عجقبً ثٜتط اؾت ٗاضز زضّبٓ ٕيطزٕس.
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ثب ت٘خ ٚث ٚفطضّ ٚحسٗزتط زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ زض ّقبيؿ ٚثب ؾبيط زضّبٓٛهب اظ خَْه ٚزضّهبٓٛهبي ٕيٜساضٕهس ٙثهب ّتهبزٗٓ ٗ ث٘پطٕه٘ضفئ،

ثيْبضإي مٛ ٚطىٕ٘ ٚقهس ؾفط ث ٚذبضج اظ مك٘ض ضا زاضٕس يب زض زاذٌ ايطآ قهس ّؿبفطت ثيف اظ  5ضٗظ زض عي ؾبً آتي ضا زاضٕس يهب قهطاض اؾهت ثهٚ
ّنبٓ زييطي ٕقٌ ّنبٓ ْٕبيٖس ثٜتط اؾت زض زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ قطاض ٕييطٕس.
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زض ٖٛيبُ زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ ،آظّبيف ازضاض ثيْبضآ اظ ٕؾط ّ٘ضفئ ْ٘ٛاضّ ٙثجت ذ٘اٛس ث٘ز .ثٖبثط ايهٔ ٖبٕنه ٚثهطاي ثيْهبضي اظ ٍحهبػ

خٖجٛ ٚبي قبٕٕ٘يّ ،بٕٖس آظّبيف قجٌ اظ اظزٗاج ،تبييس ى٘اٛيٖبّ ٚيب اؾترساُ ٗ ؾبيط ّ٘اضز ّكبث ،ٚزاضا ث٘زٓ آظّبيف ّٖفي ّ٘ضفئ ضطٗضي ثبقس عجقبً
ثيْبض ٕجبيس زض زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ قطاض ىيطز .ظُ ث ٚشمط اؾت م ٚاظ إٓدبيين ٚثب تنٍٖ٘٘غي فقَي اّنبٓ تْبيع ّهطف ّ٘از افيٕ٘ي غيط ّدبظ اظ تٖت٘ض

6

اپيُ٘ ثه٘ضت فيٖي ٗخ٘ز ٕساضز ٗ ىفتٛٚبي ثيْبض تب پبيبٓ زضّبٓ فْالً تٖٜب ّٖجـ آىبٛي ّبؾتٍ ،صا ّطامع زضّبٕي ْٕيت٘إٖس خٜهت ثيْهبضآ ىه٘اٛي
زاً ثط پطٛيظ اظ ّ٘از ّرسض غيط ّدبظ نبزض مٖٖس .اىط ثيْبضي ٕيبظّٖس ايٖيٕ٘ ٚى٘اٛيٛب ثبقسْٕ ،يت٘إس زض زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ قطمت مٖس.
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ّيعآ اعالفبت ّب زضثبض ٙاثطات ذفي قٖبذتي زض تٖت٘ض اپيُ٘ إسك اؾت .تب ظّبٓ تنْيٌ يبفتٛٚب ٗ تدبضة ثيكتط ،اظ ّهطف تٖته٘ض اپيهُ٘

زض افطازي م ٚزاضاي ّكبغٌ پط ذغط ث٘زٕ ٙؾيط مبض زض اضتفبؿ ،مبض ثب ّبقئآ ت ذغطٕبك ٗ حؿبؼ ،ضإٖسىبٓ ثيبثهبٕي) يهب زض افهطازي مهٕ ٚيبظّٖهس
٘ٛقيبضي ثب خٜت فقبٍيت ٛؿتٖس ،ذ٘ززاضي ق٘ز.
مراکسی که قادر ته ػرضه درمان ته کمک تنتور اپیوم هستنذ:
ثب ت٘خ ٚثٕ ٚتبيح ثسؾت آّس ٙاظ پػٗٛف زض ٖس ّطمع ،تبميس ثط ائ اؾت م ٚتٖت٘ض اپيُ٘ تٖٜب زض ّطامعي فطض ٚافِ اظ ؾطپبيي ٗ اقبّتي) ىهطزز
مّ ٚدبظ ث ٚاضائ ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثط اؾبؼ ّقطضات ٗظاضت ثٜساقت ،زضّبٓ ٗ آّ٘ظـ پعقني ّيثبقٖس .ايهٔ ّطامهع ّهيت٘إٖهس زض قبٍهت اّنبٕهبت ٗ
ٕيطٗي إؿبٕي ّ٘خ٘ز ذ٘ز زض مٖبض اضائ ٚؾْٜيّ ٚتبزٗٓ ،اقساُ ث ٚپصيطـ ثيْبض زض قبٍت زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ ٕيع ثْٖبيٖس .ثهب ايٖحهبً فهالٗ ٙثهط ايهٔ
قطط ظُ اؾت:
ّ -1طمع ؾبثق ٚاضائ ٚحساقٌ  1ؾبً زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب ّتبزٗٓ ٗ يب ث٘پطٕ٘ضفئ ضا زاقت ٚثبقس.
 -2عي ؾبثق ٚمبضي ذ٘زٍ ،غ٘ پطٗإ ٚيب قنبيت ّٖدط ثّ ٚحنّ٘يت قضبيي ٕساقت ٚثبقس.
 -3زاضاي فضبي أّ خٜت شذيط ٙتٖت٘ض اپيُ٘ ثبقس .ثب ت٘خ ٚثب ايٖنّْ ٚنٔ اؾت ٛط ثيْبض زض ّب ٙحسٗز  0/5تب ٍ 1يتط ّههطف تٖته٘ض زاقهتٚ
ثبقس ٗ زض ن٘ضت زاضا ث٘زٓ  50ثيْبض زض فٜطؾت زضّبٕٓ ،يبظ ث ٚشذيطٍ 50 ٙيتط تٖت٘ض اؾت ،ائ فضب ثبيس ؽطفيت حساقٌ ائ ّقهساض ضا زاقهتٚ
ثبقس .ثسيٜي زض اغَت ّ٘اضز شذيطٙؾبظي ٖئ حدْي زض ىبٗنٖسٗج ّيؿط ٕج٘ز ٗ ٙظُ اؾت اعبج يب إجبضي ثب حفبػ يهب زض ّحنهِ ثهب قفهٌ
ّٖبؾت ثطاي ائ ّٖؾ٘ض زض ٕؾط ىطفت ٚق٘زٛ .ط ّطمع زضّبٕي ثبيس ىٖدبيف إجبض ينْبّ ٙهطف ضٗظإ ٚذ٘ز ضا زاضا ثبقس.
 -4فضبي ّٖبؾت خٜت ت٘ظيـ تٖت٘ض ضا زاضا ثبقس .زض ائ ظّيٖ ٚثبيس زقت ىطزز م ٚتٖت٘ض زض قبٍت قيكٛٚبي ّ 250يَيٍيتطي فطضّ ٚيىطزز
ٗ ٕيبظ ضٗظإ ٚثيْبض ثبيس زض قيكٛٚبي ّدعا تقؿيِ ىطزز .ثب ت٘خ ٚث ٚايٖن ٚث٘ ٗ ؽبٛط تٖت٘ض ّْنٔ اؾهت ثهطاي ؾهبيط ثيْهبضآ ّبٕٖهس ثيْهبضآ
ّتبزٗٓ ،ث٘پطٕ٘ضفئ ،ؾِظزايي ،ضٗإسضّبٕي ٗ غيط )ٙتحطيل مٖٖس ٙث٘ز ٗ ٙثبف قطٗؿ ٗ triggerؾ٘ؾ ٚىطزز ،فطايٖس ت٘ظيهـ ٗ پيْبٕه ٚمهطزٓ
 dispensingثبيس حتيا ّنبٓ زض ّنبٕي ّدعا اظ ّطاخق ٚثيْبضآ غيط تٖت٘ض قطاض زاقتٗ ٗ ٚاخس تٜ٘يّٖ ٚبؾهت ٕيهع ثبقهس .اٍجتهٖ ٚبٕنه ٚزض
ٖئ فضبيي تٖت٘ض پيْبٕ ٚقس ٗ ٙزض قيكٛٚبي ينجبض ّهطف تقؿيِ قس ٗ ٙثط ؿت ذ٘ضز ،فطض ٚقيكٛٚهبي زض ثؿهت ٚزض ؾهبيط ّنهبٓٛهبي
ّطمع اظ خَْ ٚاعبج ت٘ظيـ ّتبزٗٓ يب ث٘پطٕ٘ضفئ ثالّبٕـ اؾت.
ّ -5طمع زضّبٕي زاضاي اثعاض پيْبٕ ٚمطزٓ تٖت٘ض ثب زقت ّ 1/4يَيّتط ّنقت ؾيؾي) ثبقس .ائ اّط اظ عطيق پيْبٕ ٚمٖٖسٛٙبي آظّبيكهيبٛي
 dispenserيب ؾبيط اثعاض آظّبيكيبٛي ٘ٓ ث٘ضت ،اؾت٘إّ ٚسضج ،ؾطٕو ّسضج اّنبٓپصيط اؾت.
مطخصات درمانگران مراکس ػرضه تنتور اپیوم
ٕيطٗي إؿبٕي ّطامع زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ ثبيس ٗاخس قطايظ ّقطضات ّطامع زضّبٓ ثب زاضٗي آىٕ٘يؿهت ّهه٘ة ٗظاضت ثٜساقهت ،زضّهبٓ ٗ آّه٘ظـ
پعقني ثبقٖس .ثب ايٖحبً ثب ت٘خ ٚث ٚحؿبؾيت زضّبٓ ث ٚمْل ائ ّهبزْٛ ٗ ٙچٖهئ تدطثه ٚثؿهيبض مْتهط زضّهبٓ ثهب آٓ زض ّقبيؿه ٚثهب ّتهبزٗٓ ٗ
ث٘پطٕ٘ضفئ ،زاضا ث٘زٓ ّ٘اضز تنْيَي ظيط اٍعاّي اؾت:
 .1پعقل ّؿئً٘ فٖي ٗ پعقنبٓ زضّبٕيط حساقٌ يل ؾبً ؾبثق ٚفقبٍيت زض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙزاقت ٚثبقٖس.
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 .2پعقل ّؿئً٘ فٖي ٗ پعقنبٓ فالٗ ٙثط زٗض 14 ٙضٗظ ٙزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙم ٚظّ ٚتبؾيؽ ٗ فقبٍيت زض ّطامع زضّبٓ ثب آىٕ٘يؿت اؾهت ّدْ٘فهبً
حساقٌ ثْست  10ضٗظ يب  40ؾبفت) آّ٘ظـٛبي تنْيَي زض قبٍت ؾْيٖبضٛبي ينطٗظ ،ٙمٖفطإؽٛهبي فَْهي ،مبضىهبٛٙهب ،زٗضٛٙهبي آّ٘ظقهي
ترههي زضيبفت زاقت ٗ ٚزاضاي ى٘اٛي ّطث٘ع ٚثبقس .آّ٘ظـٛب ثبيس زض ثطذي اظ ح٘ظٛٙبي ظيط ثبقس:

ّ هبحج ٚثب ثيْبض
 انً٘ ّهبحج ٚإييعقي
 تنٖيلٛبي ضفتبضي زض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙاظ خَّْ ٚسيطيت ّكطٗط ،قطاض زاز م٘تبّ ٙستٕ ،ؾبضت ؾبذتبضي)
 ضٗإسضّبٕي قٖبذتي ثيْبضآ
ّ ساذالت م٘تبBrief drug counseling ٙ
ّ ساذالت زاضٗيي ٗ غيط زاضٗيي زض ّ٘از ّحطك
ّ ساذالت غيط زاضٗيي زض زضّبٓٛبي ٕيٜساضٕسٙ
 اضظيبثي ؾبذتبضي زضّبٓٛبي ٕيٜساضٕسٙ
 ثطٕبّٛٚبي ؾبذتبضي پيكييطي اظ ف٘ز
 زضّبٓ اذتال ت ذ٘اةّ ،كنالت خٖؿي ،زضز ّعّٔ ،ثيْبضيٛبي ذَقي زض زضّبٓٛبي ٕيٜساضٕسٙ
 تساذالت زاضٗيي زض زضّبٓ ٕيٜساضٕسٙ
 ؾ٘ءّهطف ّ٘از ّحطك ،اٍنٌ ،حكيف ،ثٖعٗزيبظپئٛب زض زضّبٓٛبي ٕيٜساضٕسٙ
 زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙزض ثيْبضآ ٗ ىطٗٛٙبي ذبل
ّ سيطيت اؾتطؼ
ّ سيطيت ذكِ
ّٜ بضتٛبي حٌ ّؿئَٚ
 انً٘ ثبظت٘إي ٗ فقبٍؿبظي ضفتبضي زض ّقتبزآ
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 زضّبٓٛبي ىكتبٍتّ ،قٖ٘ي ٗ ذ٘زيبضي زض ّقتبزآ
 انً٘ ّكبٗض ٗ ٙآّ٘ظـ ذبٕ٘از ٙزض ّقتبزآ
.3

ّطمع ثبيس ث ٚاظاي تیص اظ  50ثيْبض تحت زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ زاضاي يل ضٗإكٖبؼّ ،كبٗض يب ّسزمبض تْبُ ٗقت ّرتم زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيهُ٘
ثبقس .ثسيٜي اؾت زض ن٘ضت زضّبٓ مْتط اظ ٕ 50فطٕ ،يطٗي إؿبٕي ّ٘خ٘ز قبزض ث ٚپ٘قف زضّبٓ ذ٘اٖٛس ث٘ز.

.4

ضٗإكٖبؼّ ،سزمبض يب ّكبٗض ّطمع ظُ اؾت حساقٌ زاضاي يل ؾبً ؾبثق ٚفقبٍيت زض ّطامع زضّبٓ ثب آىٕ٘يؿهت ثه٘ز ٗ ٙفهالٗ ٙثهط آٓ حهساقٌ
ّدْ٘فب ثّ ٚست  80ؾبفت زض ح٘ظٛٙبي ظيط آّ٘ظـ زيس ٙثبقس:
 انً٘ زضّبٓ ٕيٜساضٕسٙ
 انً٘ ّكبٗضّ ،ٙهبحج ٗ ٚثطذ٘ضز ثب ّقتبزآ
ّ ساذالت غيط زاضٗيي زض زضّبٓ ٕيٜساضٕسٙ
ّ ساذالت غيط زاضٗيي زض زضّبٓ ّ٘از ّحطك
ّ ساذالت غيط زاضٗيي زض ّكنالت ذبل زض ّقتبزآ اظ خَْ ٚاذتال ت خٖؿي ،ذ٘اة ،افؿطزىي ،پطذبقيطي ٗ ذكِّ ،هسيطيت اؾهتطؼ،
فقبٍؿبظي فبعفي ٗ ٛيدبٕي ،اضتجبعبت ثئ فطزي ،ذبٕ٘ازٙ
 ثبظت٘إي
 پيكييطي اظ ف٘ز ؾبذتبضي
 اضظيبثي ٗ ؾٖدف ؾ٘ءّهطف ّ٘از ّرسض
 ىطٗ ٙزضّبٕي
 ذبٕ٘از ٙزضّبٕي

ارزیاتی تیماران
إدبُ اضظيبثي زقيق اظ ثيْبضآ ظّّ٘ ٚفقيت ٗ پيييطي زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ اؾت .اظ إٓدبيين ٚتٖت٘ض اپيُ٘ يل ّرسض ثب قهسضت ؾ٘ءّههطف اؾهت،
ظُ اؾت ٛط ّطمع ضْٔ اذص قطح حبً زقيق ٗ ثطضؾي خبّـ ٕيْطخ ثيْبضآّ ،دْ٘فٚاي اظ اعالفبت ظيط ضا ثهسٗ قهطٗؿ زضّهبٓ زضثهبضٛ ٙهط ثيْهبض
ثسؾت آٗضز ٗ ٙثكنٌ اٍنتطٕٗيل شذيطْٕ ٙبييس .ائ اعالفبت ثب حفؼ اّبٕتساضي زض ٘ٛيت ثيْهبضآ ٗ ضفبيهت انهً٘ اذالقهي ٗ ضاظزاضي حطفهٚاي زض
اذتيبض ّؿئٍ٘ئ زضّبٕي قطاض ذ٘اٛس ىطفت.
.1

ّكرهبت فطزي ٕبُٕ ،بُ ذبٕ٘ازىيٕ ،بُ پسض ،تبضيد تٍ٘س ،قْبض ٙقٖبؾٖبّّ ،ٚحٌ تٍ٘س) .اظ ّدْ٘ؿ ائ اعالفهبت مهس  10ضقْهي اؾهترطاج
قسّ ٗ ٙجٖبي احطاظ ٘ٛيت فطز زض فئ حفؼ ىْٖبّي ذ٘اٛس ث٘ز .خٜت ائ ّؿئَ ٚث ٚپي٘ؾت ّطث٘ع ٚزض إتٜبي پطٗتنٌ ّطاخقْٕ ٚبييس.
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.2

ّكرهبت زّ٘ىطافيل پبي ٚقبٌّ خٖؽ ،ؾٔٗ ،ضقيت تب،ٌٛتحهيالت

.3

ّبزّ ٙرسض انَي ّهطفي

.4

ؾبثق ٚؾ٘ءّهطف زؾتٛ ٚبي فْسّ٘ ٙاز ّرسض اظ خَْ ٚإ٘اؿ ّ٘از افيٕ٘ي ث ٚتفنيل ،اٍنٌّ ،ه٘از ّحهطك ،حكهيف ،تهِ٘ٛظاٛهب ،زاضٗٛهبي
آضاّجرف ٗ ٕين٘تئ زض عي فْط

.5

ّهطف زؾتٛٚبي فْسّ٘ ٙاز ّرسض اظ خَْ ٚإ٘اؿ ّ٘از افيٕ٘ي ث ٚتفنيل ،اٍنٌّ٘ ،از ّحطك ،حكهيف ،تهِ٘ٛظاٛهب ،زاضٗٛهبي آضاّهجرف ٗ
ٕين٘تئ زض عي  30ضٗظ ىصقت ٚثب اقبض ٙث ٚضٗـ غبٍت ّهطف ٛطمساُ

.6

ّيعآ ّهطف ّبزّ ٙرسض زض ّب ٙىصقت ٚاظ ٕؾط ّقساض يب اضظـ ٕقسي آٓ

.7

ؾبثق ٚزضّبٓٛبي قجَي زض ظّيٖ ٚافتيبز اظ خَْ ٚضٗـٛبي ثؿتطي ،ثبظت٘إي اقبّتي ،اضزٗىبٛٙب ،ؾطپبيي ،ذ٘زيبضي ٗ غيطٙ

.8

ٗضقيت تعضيق زض ىصقت ٗ ٚحبً

.9

ؾبثق ٚظٕسآ

.10

قْ ٚاظ ضفتبضٛبي خٖؿي ثيْبض ث٘يػٕ ٙيبٛي ث ٚضفتبضٛبي خٖؿي پط ذغط

.11

ؾبثق ٚثيْبضي خؿْي فْسٙ

.12

ؾبثق ٚثيْبضي ضٗإي زض ىصقت ٗ ٚيب حبً افؿطزىي ،اضغطاة ،اقساُ يب افنبض ذ٘زمكي ،پؿين٘ظ ،ثؿتطي ضٗإپعقني)

.13

زاضٗٛبي ّ٘ضز اؾتفبز ٙثيْبض

.14

اعالؿ اظ ٗضقيت ٛپبتيت ٗ آٍ٘زىي ثٗ ٚيطٗؼ ايسظ

.15

ٗضقيت زضآّس ثيْبض ٗ اقتغبً ايكبٓ

.16

ٗضقيت ؾنٕ٘ت ٗ قطايظ ظٕسىي ثيْبض

.17

ؾ٘ءّهطف ّ٘از ّرسض زض ذبٕ٘ازْٛ ٗ ٙچٖئ افطازي م ٚثب ثيْبض ظٕسىي ّيمٖٖس

.18

ؾبثقّ ٚؿّْ٘يت ثب ّ٘از افيٕ٘ي

.19

ّيعآ حْبيتٛبي ذبٕ٘ازىي ٗ اختْبفي اظ ثيْبض

.20

2

يٕ٘يي اضخبؿ ٗ يب إييع ٙثيْبض زض ّطاخق ٚثّ ٚطمع زضّبٕي

زض مٖبض اضظيبثيٛبي ف٘ج ظُ پعقل ّقبٍح ّقبيٖبت ٗ ثطضؾيٛبي ظيط ضا ثقٌْ آٗضز:
.1

ّقبيٖ ٚفّْ٘ي ٗ فاليِ حيبتي

.2

آظّبيف ضٗتئ ذ٘ٓ ،قٖس ،إٓعيِٛبي مجسيّ ،بضمطز مَي٘يٗ ،ضقيت تطيىَيؿطيسٛب ٗ مَؿتطًٗ

.3

ٕ٘اض قَجي ثطاي ثيْبضآ زاضاي ؾبثقٕ ٚبضاحتي قَجي يب ؾٔ ثب ي  50ؾبً

.4

آظّبيف پبي ٚازضاض اظ ٕؾط ّ٘ضفئ ،ثٖعٗزيبظپئٛب ٗ ّتبّفتبّئ

فالٗ ٙثط ّقبيٖبت ّصم٘ض زض ثسٗ ٗضٗز ظُ اؾت ٛطّب ٙثركي اظ ائ اضظيبثيٛب تنطاض ىطزز .اعالفبتي م ٚظُ اؾت ّبٛبٕه ٚاظ ثيْهبض زضيبفهت ىهطزز
قبٌّ ّ٘اضز ظيط اؾت:
.1

ّهطف إ٘اؿ ّ٘از ّرسض ث ٚتفنيل زض ّب ٙىصقتٛ ٗ ٚعيٖ ٚآٓ

.2

ٗضقيت اقتغبً ثيْبض زض ّب ٙىصقتٚ

.3

تعضيق ٗ ضفتبضٛبي پطذغط خٖؿي زض ّب ٙىصقتٚ

 2اًجام آزهايص جِت ّيرّش ايذز ّ ُپاتيت الساهي ًيست ّ چٌاًچَ بيوار راغب است يا اًجام
دادٍ ًتيجَ آى پرسيذٍ ّ ثبت گردد.
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.4

ف٘اضو خبٕجي ٗ ٕكبٕٛٚبي ّؿّْ٘يت زض عي ّب ٙقجٌ

.5

حب ت ضٗإي ا ظ خَْ ٚذَق افؿطز ،ٙاضغطاة ،افنبض ذ٘زمي يب ذ٘ز ظٕي ،ت٘ٛ ٗ ِٛصيبٓ ،پطذبقيطيّ ،هطف زاضٗٛبي افهبة زض عهي ّهبٙ
قجٌ

زض ذالً ٗ فالٗ ٙثط اضظيبثيٛبي ّبٛبٕ ،ٚظُ اؾت پعقل ّقبٍح ثط اؾبؼ خسًٗ ظيط ثيْبض ضا ٗيعيت مطزْٛ ٗ ٙچٖئ آظّهبيفٛهبي ازضاض اظ ٕؾهط
ّهطف ّ٘از غيط افيٕ٘ي ثقٌْ آٗضز.

ٛفت ٚاًٗ

اقساُ ظُ

ٛفت2 ٚ

ٛفتهه 3 ٚتههب 8
ّب)2 ٙ

ّب 3 ٙثجقس

ٗيعيت

ٛط ضٗظ

ٛفتٚاي  2ثبض

ٛفتٚاي  1ثبض

ٛط ٛ 2فت ٚينجبض

آظّبيف ازضاض اظ ٕؾط ّتبّفتبّئ ٗ ثٖعٗزيبظپئٛب

ثسٗ زضّبٓ

ٛفتٚاي  1ثبض

ٛط ٛ 2فت ٚينجبض

ٛط ٛ 2فت ٚينجبض

خٜت ؾٍٜ٘ت إدبُ اضظيبثيٛبي ف٘ج ،ت٘ؾظ ّطمع َّي ّغبٍقبت افتيبز متبثچّ ٚسٕٗي تحت فٖ٘آ "پطٕٗهس ٙزضّهبٓ ؾ٘ءّههطف ّه٘از ّرهسض" ثهب
 ISAP: INCAS Substance Abuse Profileخٜت پبيف ٗ اضظقيبثي ثيْبضآ زض ثسٗ زضّبٓ ٗ ذالً ّبٛٙبي ثقسي عطاحهي ىطزيهسٙاؾهت.
ت٘نيّ ٚيق٘ز خٜت پيييطي ٗ ثجت اعالفبت ثيْبضآ اظ ائ زفتط  ٚاؾتفبز ٙىطزز.
ّ٘اضز ف٘ج ،ثط اؾبؼ ثبٗض ٕيبضٕسىبٓ پطٗتنٌ حساقٌ ضطٗضي اضظيبثي فَْي ٗ مبضثطزي ثيْبضآ اؾت .ثسيٜي اؾت ٛط ّطمع زضّهبٕي ٕه ٚتٖٜهب ّدهبظ
اؾت اظ اضظيبثيٛبي مبٌّتط اؾتفبزْٕ ٙبيس ،ثَن ٚاذص اعالفبت ثيكتط ٗ ثجت إٜٓب زض پطٕٗس ٙثيْبض ت٘نيٕ ٚيع ّيق٘ز.
الگوهای درمانی ته کمک ضرتت تنتور اپیوم
عي ثطضؾيٛبي ّقسّبتي ٖس اٍي٘ي ّ٘ثط زضّبٕي ث ٚمْل قطثت تٖت٘ضاپيُ٘ ثسؾت آّس ٙاؾت مّ ٚرتهطاً قطح زاز ٙذ٘اٛس قسٛ .هط اٍيه٘ اظ زٗ
خع زضّبٓ زاضٗيي يقٖي اؾتفبز ٙاظ تٖت٘ض اپيُ٘) ٗ خع غيط زاضٗيي يقٖي ّساذالت غيط زاضٗيي ضٗإكهٖبذتي) تكهنيٌ قهسٙاؾهت .اثتهسا اٍي٘ٛهبي
زاضٗيي ت٘ضيح زازّ ٙيق٘ز:
 الگوی درمان نگهذارنذه تا هذف اولیه کاهص آسیة :
زض ائ اٍي٘ يب ضٗـ ،ثيْبضآ ضٗظإّ ٚقبزيط ثبثتي اظ قطثت ضا ّهطف ّيمٖٖس ٗ زض خطيبٓ زٗض ٙزضّبٕي ّيعآ قهطثت ثيْهبضآ مهبٛف ْٕهييبثهس.
ٛسف اظ ائ اٍي٘ خبييعئ ؾبظي قطثت تٖت٘ض ثب ّبزّ ٙرسض غيط ّدبظ ثيْبضآ اؾت ٗ قجبٛت ظيبزي ث ٚزضّبٕٜبي آؾهتبٕ ٚپهبئئ Low threshold
ّتبزٗٓ زاضز .ثيْبضآ ّهطف ّبزّ ٙرسض ذ٘ز ضا مٖبض ىصاقت ٗ ٚعي ٖس ضٗظ ث ٚع٘ض مبٌّ ث ٚزضّبٓ ثب تٖت٘ض ّٖتقٌ ّيمطزٕس .ثٕ ٚؾهط ّهيضؾهس زض
ائ اٍي٘ ف٘ايس ظيط ثطاي زضّبٓ ثب تٖت٘ض ّته٘ض اؾت:
 .1قطثت ثغ٘ض قبٕٕ٘ي زض اذتيبض ثيْبضآ قطاض ّيىيطز ٍصا اظ تْبؼ ّقتبزآ ثب قجن ٚقب بج ٗ ز ٓ ّ٘از ّرسض مبؾتّ ٚيق٘ز .ثبٗض عطاحهبٓ
ائ اٍي٘ي زضّبٕي ثط ائ اؾت م ٚمبٛف تْبؼ ّقتبزآ ثب ٕؾبُ ت٘ظيـ غيط قبٕٕ٘ي ف٘ايس اختْبفي ،قبٕٕ٘ي  ،فطزي ٗ ضٗإي ظيهبزي ثهْٛ ٚهطاٙ
ذ٘اٛس زاقت.
 .2قطثتي م ٚت٘ؾظ تٍ٘يس مٖٖس ٙفطضّ ٚي-ق٘ز فبضي اظ ٕبذبٍهي ٗ تطميجبت افعٗزٕي ّكنٌ ؾبظ اؾت ٗ ثب ٗخ٘ز ّكنالت ٕبقي اظ ضؾه٘ة
ٗ تٕ ٚكيٖي مْبمبٓ زضّقبيؿ ٚثب تطميجبت غيط ّدبظ ،اظ ذَ٘ل ٗ ثجبت ثؿيبض ثيكتطي ثطذ٘ضزاض اؾت ٗ ث ٚثبثت مطزٓ زٗظ ّههطفي ٗ حهصف
ٕ٘ؾبٕبت خؿْي ٗ ضٗإي ٗ ّؿّْ٘يت احتْبٍي ٕبقي اظ ٕبپبيساضي زٗظ ضٗظإ ٚمْل ذ٘اٛس مطز.
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 .3زض ثيْبضآ تعضيق ي عجقبً إتقبً اظ ّهطف ث ٚقنٌ ٗضيسي يب تعضيقي ث ٚؾهْت ّههطف ذه٘ضامي مْهل ثطخؿهتٚاي ثه ٚؾهالّت ثيْهبض ٗ
اعطافيبٓ اؾت .ائ ّؿئَ ٚث ٚمبٛف إتقبً ثيْبضيٛبي ٕبقي اظ تعضيق ّبٕٖس ٛ ٗ HIVپبتيت زض خبّقٕ ٚيع احتْب ً اثط ىصاض ذ٘اٛس ث٘ز.
 .4تجسيٌ ّهطف مطاك ٗ ٛطٗئئ ي ٚتطيبك ٗ ّكتقبت آٓ قطثت تٖت٘ض) احتْهبً ظيهبز ثه ٚثجهبت ٗ ؾهالّت ضٗإهي ،خؿهْي ،اختْهبفي ٗ
ذبٕ٘ازىي ثيكتطي زض ثيْبضآ ْٛطا ٙاؾت.
 .5قطثت تٖت٘ض يب ث ٚن٘ضت ضاييبٓ يب قيْت اضظآ زض اذتيبض ثيْبضآ قطاض ّيىيطز ٗ اظ فكبض ّبٍي ٕبقهي اظ ذطيهس مهطزٓ ثهطاي ّه٘از ّرهسض
ّيمبٛس .ائ ّؿئَ ٚقبفستبً ثبيس ث ٚؾالّت ثيكتط ثيْبض ٗ ذبٕ٘ازّٖ ٙدط ىطزز.
 .6فسُ ذطيس ٗ ّهطف ّ٘از ّرسض غيط ّدبظ ثط قجن ٚت٘ظيـ  ٚزض حس مالٓ ٗ  ٚزض حس فطز اثط ىصاقت ٗ ٚؾ٘زآٗضي ٗ إؿدبُ إٓطا ّتعٍهعً
ّيؾبظز.
ّ .7طاخقّ ٚطتت ٗ ّٖؾِ ثيْبضآ ثّ ٚطامع زضّبٕي ثّٖ ٚؾ٘ض زضيبفت تٖت٘ض فطنت اؾتثٖبيي زض اذتيبض ٕؾبُ زضّبٕي قطاض ّيزٛهس تهب ثهب اضائهٚ
ذسّبت پعقني ،ضٗإپعقني ،ضٗإكٖبؾيّ ،كبٗضّ ٗ ٙسزمبضي ث ٚؾالّت ثيْبضآ مْل مٖٖس.
ّ .8دْ٘ؿ قطايظ ف٘ج فس ٙاي اظ ثيْبضآ ضا خٜت ٗضٗز ث ٚزضّبٕٜبي زييط اظ خَْ ٚضٗينطزٛبي پطٛيع ّساض فالقْٖهس ؾهبذتّْ ٗ ٚنهٔ اؾهت
زضّ بٓ ٕيٜساضٕس ٙثب تٖت٘ض زض ائ فس ٙث ٚفٖ٘آ ّطحَ ٚإتقبٍي زض قطٗؿ زضّبٕٜبي زييط فٌْ مٖهس .قه٘اٛسي ٗخه٘ز زاضز مه ٚثقهس اظ ّهستي
حض٘ض زض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب تٖت٘ض ،فس ٙظيبزي اظ ثيْبضآ فالق ْٖس ث ٚزضيبفت ذسّبت زييط قس ٗ ٙىبٛي ذ٘اؾتبض قغـ تسضيدي قطثت ٕيهع
ّي قٕ٘س.
 الگوی کاهص تذریجی ضرتت تنتور تا هذف قطغ کامل و رسیذن ته پرهیس
زض ائ اٍي٘ ثيْبضآ ثقس اظ ثبثت قسٓ ثط ضٗي قطثت تٖت٘ض ٗ مٖبض ٙىيطي اظ ّبزّ ٙرسض ّهطفي غيط ّدبظ عي ّست ٕؿجتبً ع٘ ٕي ث ٚفٖه٘آ ّثهبً
 6تب ّ 12ب ٙث ٚمبٛف تسضيدي ٗ قغـ مبٌّ قطثت اقساُ ّيمٖٖس .ق٘اٛسي قبثٌ ت٘خٜي اظ پػٗٛكٜبي قجَي زض ائ ثبضٕ ٙيع ثسؾت آّس ٙاؾت .قغهـ
تسضيدي احتْب ً اظ ضاٛٙبي ظيط ثطاي ثيْبضآ مْل مٖٖس ٙاؾت:
 .1اظ إٓدبئين ٚقغـ ٗ خسا قسٓ اظ ّبزّ ٙرسض ثؿيبض تسضيدي اؾت فْالً ثؿيبضي اظ ف٘ايس " اٍي٘ي زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب ّههطف اٍٗيه ٚمهبٛف
آؾيت " ٕيع ثطاي آٓ ّته٘ض اؾت .ثٗ ٚيػ ٙزض ٖس ّب ٙاًٗ ثؿيبضي اظ ثيْبضآ قجبٛت ظيبزي ثئ زٗ اٍي٘ احؿبؼ ّيمٖٖس.
 .2قغـ ثؿيبض تسضيدي ثب فالئِ مْتط ّحطّٗيت ٗ ٕبضاحتي ٕبقي اظ آٓ ْٛطا ٙاؾت.
 .3ثٖؾط ّي ضؾس زض فطايٖس تطك افتيبز إٓچ ٚاظ فاليِ ّحطّٗيت اْٛيت ثيكتطي زاضز فالئِ اؾتطؼ فّْ٘ي اؾت .ثسئ ّقٖي م ٚخسا قهسٓ
اظ يل ضفتبض افتيبزي ثب ثطٗظ يل ٗامٖف اؾتطؼ فّْ٘ي ْٛطا ٙاؾت .زض عي ّهبٛٙهبي اًٗ افهعايف تطقهح مه٘ضتيعًٗ،TNF ،ACTH ،
 ٗ IL-2ؾبيط پطٗتئئٛب ٗ ٘ٛضّ٘ٓٛبي ٗاثؿت ٚث ٚؾتطؼ ّكبٛسّ ٙيق٘زْٛ .عّبٓ طذٛٚبي قجبٕ ٚضٗظي  circadianتب ّستٛب ثقهس اظ
تطك اذتالً ٕكبٓ زاز ٗ ٙث ٚحبٍت اًٗ ذ٘ز ثبظ ْٕيىطزٕس .ائ ؾٖسضُ فطاىيط ّطتجظ ثب اؾتطؼ ٕ ٚتٖٜب ؾالّت فّْ٘ي ثيْبضآ ضا ث ٚذغط
ّيإساظز ،ثَن ٚثب حؿبؼ ؾبظي إٜٓب ث ٚاؾتطؼ ،ظّيٖٚؾبظ ف٘ز ٕيع ّيىطزز .زض خطيبٓ تطك تسضيدي ايهٔ فطنهت ثهطاي ؾيؿهتِ فههجي
ّطمعي فطاّ ِٛيىطزز تب ث ٚائ تغييطات إغجبج يبفت ٗ ٚاظ قست اثط آٓ ثط ف٘ز مبؾت ٚق٘ز.
 .4قغـ ثؿيبض تسضيدي ث ٚثيْبضآ فطنت ّيزٛس تب عي فطايٖس خسا قسٓ اظ ّبزّ ٙرسض ذ٘ز قطثت تٖت٘ض) ْٛعّهبٓ ثه ٚتهطّيِ خٖجهٛٚهبي
ذبٕ٘ازىي ،اختْبفي ،اقتهبزي ٗ فطزي ظٕسىي ذ٘ز اقساُ ْٕبيٖس .ثؿيبضي ثيْبضآ عي ّبٜٛبي اًٗ اٍي٘ي قغـ تسضيدي تب حس قبثٌ قجهٍ٘ي
ثّ ٚحيظ عجيقي ٗ ؾبٍِ ذ٘ز ثبظ ّيىطزٕس ٗ ْٛعّبٓ ث ٚانالح ّكنالت اقتهبزي ٗ قبٕٕ٘ي ظٕهسىي ذه٘ز اقهساُ ّهيمٖٖهس .ثبظىكهتٔ ثهٚ
ّحيظ قجٌ اظ افتيبز  reintegrationزض زضنسي اظ ثيْبضآ ثه٘ضت ّكٜ٘زي اتفبج ّيافتس.
 .5ؾطإدبُ فسٙاي اظ ثيْبضآ ث ٚپطٛيع مبٌّ  abstinenceاظ تْبُ ّ٘از افيٕ٘ي ّيضؾٖس ٗ ظٕسىي ثسٗٓ ّبزّ ٙرسض ضا زٕجبً ّيمٖٖس.
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 الگوی مرکة
ائ اٍي٘ آّيعٙاي اظ فطايٖسٛبي ف٘ج اؾت ثسئ ن٘ضت م ٚثطاي ّستي ث ٚفٖ٘آ ّثبً  3تب ّ 6ب ٙزٗظ ثيْبض ثبثت ٕي ٚزاقت ٚقس ٗ ٙثقهس اظ آٓ قغهـ
تسضيدي  6تب ّ 12ب ٚٛآغبظ ّيىطززٗ .اضح اؾت م ٚائ اٍي٘ ّرَ٘عي اظ ضٗـٛبي ف٘ج ث٘ز ٗ ٙف٘ايس ٛط زٗ إٜٓب ضا ثْٛ ٚطا ٙذ٘اٛس زاقت.

روش تؼثیه الگوهای درمانی دارویی:
تدبضة ّتقسزي زضثبض ٙيٕ٘يي تقجي ٚاٍي٘ٛبي ّرتَ زاضٗيي ثنْل تٖت٘ض اپيُ٘ عي  3ؾبً اذيط ثسؾت آّس ٙاؾت .زض قؿْت شيٌ ث ٚاذتههبض
قي٘ٛٙبي قطٗؿ ٗ اؾتْطاض زضّبٓ ثط اؾبؼ اٍي٘ٛبي "زضّبٓ ٕيٜساضٕس " ٗ "ٙمبٛف تسضيدي" ت٘ضيح زازّ ٙيق٘ز.
ّطاخقئ ثّ ٚطامع زضّبٕيٛ DIC ،بي ْٛنبضي مٖٖس ٙزض عطح يب ظٕسإي زض يني اظ ظٕسآٛبي قطمت مٖٖس ٙزض زضّهبٓ ثقهس اظ ت٘ضهيح خطييهبت
فطايٖس زضّبٓ ت٘ؾظ ىطٗ ٙزضّبٕي ،زض ن٘ضت افالُ ضضبيت متجي ث ٚقطمت زض ثطٕبّ ٚزضّبٓ ،ت٘ؾظ پعقل ّه٘ضز اضظيهبثي قهطاض ىطفته ٗ ٚزض خطيهبٓ
ّهبحج ٚاعالفبت ظُ زض ظّيٖ ٚؾبثق ٚؾ٘ءّهطف ّ٘ازّرسض ،ثيْبضيٛبي ضٗإي ْٛطا ،ٙثيْبضيٛبي خؿْي ،ؾهبثقّ ٚههطف زاضٗٛهبي غيهط ّرهسض،
ٗضقيت اقتهبزي ه اختْبفي ٗ ذبٕ٘ازىي مؿت ذ٘اٛس قسّ .كطٗح ّ٘اضز ّ٘ضز اضظيبثي زض قؿْت اضظيبثي ثيْبضآ شمط ىطزيسٙاؾت.
زض ن٘ضت ٗخ٘ز قطايظ ٗضٗز ث ٚزضّبٓ ٗ ٕج٘ز قطايظ فسُ زضّبٓ ٗ نالحسيس ٗ تأييس پعقل ّقبٍح ،ثيْبض خٜت زضّبٓ ؾهطپبيي ثهب تٖته٘ض ّقطفهي
ّي ىطزز .قجٌ اظ قطٗؿ زضّبٓ ،ثيْبضآ فالٗ ٙثط إدبُ آظّبيفٛبي ضٗتئ ،زض ن٘ضتي م ٚزاضاي ؾبثق ٚثيْبضي قَجي ضي٘ي ٗ يهب ثيْهبضيٛهبي فْهسٙ
زاذَي ثبقس ،ت٘ؾظ ْٛنبضآ ّترهم زاذَي ّقبيٖٗ ٗ ٚيعيت ّيىطزٕس .زض ن٘ضت ٕجه٘ز ّٖهـ عجهي زضّهبٓ ٗ ضفبيهت  7ثٖهس ّٖهسضج زض قؿهْت
إسينبؾي٘ٓٛبي ّغَق ،زضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ آغبظ ّي ىطزز.
زض ثسٗ زضّبٓ پطؾكٖبّ ٚؾبذتبضي  ISAPيب پطؾكٖبّٚاي ثب ّحت٘اي ّكبث ٚت٘ؾظ پعقنبٓ ّقبٍح ٗ ضٗإكٖبؾبٓ تنْيٌ قهس ٗ ٙىعاضقهبت ضٗظإهٚ
زض ظّيٖ ٚفاليِ ٗ ف٘اضو خبٕجي زاضٗٛب تٜي ٚذ٘اٛس قس.
زض اٍي٘ي زضّبٓ ٕيٜساضٕسْٛ ٗ ٙچٖئ زض اٍي٘ي مبٛف تسضيدي ان٘ ث ٚتطتيت ّ 3 ٗ 4طحَٕ ٚؿجتب ّدعا قبثٌ تقطي اؾت.
ائ ّطاحٌ خٜت زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙفجبضتٖس اظ:
ّ .1طحَ ٚاٍقبء
ّ .2طحَ ٚثجبت اٍٗي ٚيب ظٗزضؼ
ّ .3طحَ ٚثجبت انَي يب پبيساض
ّ .4طحَ ٚخسا قسٓ اظ زضّبٓ ٕيٜساضٕسٙ
زض خطيبٓ اٍي٘ي مبٛف تسضيدي ٕيع ائ ّطاحٌ ث ٚقطاض ظيط تقطي ّيقٕ٘س:
ّ .1طحَ ٚاٍقبء
ّ .2طحَ ٚثجبت اٍٗي ٚيب ظٗزضؼ
ّ .3طحَ ٚمبٛف تسضيدي
مرحله القاءْٛ :بٕيٕ٘ ٚمّ ٚكبٛسّ ٙيق٘ز ،نطف ٕؾط اظ ٕ٘ؿ اٍي٘ي زضّبٕي "زضّبٓ ٕيٜساضٕس "ٙيب "مبٛف تسضيدي") ائ ّطحَّ ٚكتطك اؾت.
ٛسف اظ آٓ تجسيٌ ّهطف ّبزّ ٙرسض ثيْبض افِ اظ تطيبك ،قيطٛ ،ٙطٗيئ ،مطاك يب ؾبيط تطميجبت اٗپي٘زي ثّ ٚقبزً فبضّبمٍ٘٘غيل آٓ ت٘ؾهظ تٖته٘ض
اپيُ٘ اؾت .ثقجبضت زييط ثيْبض ث ٚحسي تٖت٘ض زضيبفت زاضز تب اظ ٕؾط تدطث ٚفاليِ ّحطّٗيت زض حس ّهطف ّبزّ ٙرسض ّقًْ٘ ف٘ز ثبقس .ائ ّطحَهٚ
زض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب ّتبزٗٓ ٗ ِٛخ٘ز زاضز اّب اظ إٓدب م ٚتٖت٘ض اپيُ٘ قجبٛت ظيبزتطي ثّ ٚه٘از ّقْهً٘ ثيْهبضآ زاضز ىهصض اظ آٓ ّه٘از ثه ٚتٖته٘ض
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ضاحتتط ث٘ز ٗ ٙثيْبضآ إٓطا ث ٚؾٍٜ٘ت تحٌْ ّيمٖٖس .اؾبؼ آٓ ثؿيبض ؾبز ٙاؾت .اظ ثيْبض زضذ٘اؾت ّيق٘ز تب اظ قت قجٌ اظ قطٗؿ زضّبٓ ّهطف
ّ٘از ّرسض ذ٘ز ضا ّت٘ق ْٕبيس ٗ اظ ّهطف ذ٘زؾط زاضٗٛبي آضاّجرف ٕيع پطٛيعمٖس .ثط ائ اؾبؼ ثيْبض نجح ضٗظ قطٗؿ زضّبٓ زض نه٘ضت ضفبيهت
فسُ ّهطف اظ قت قجٌ ثب فاليِ ّحطّٗيت ّطاخق ٚذ٘اٛس مطز .زض ائ ظّبٓ خٜت ايكبٓ  10ؾيؾي تٖت٘ض اپيُ٘ تد٘يع ّيىهطزز ٗ  1ؾهبفت ثقهس
ثيْبض ّدسزاً اضظيبثي ّيق٘ز .زض ن٘ضت ٗخ٘ز فاليِ ّحطّٗيت تد٘يع  5ؾيؾي تٖت٘ض تنطاض ّيىطزز ٗ  1ؾبفت زييط ثيْهبض تحهت ٕؾهط ّهيّبٕهس.
پطٗؾ ٚف٘ج يقٖي تد٘يع  5ؾيؾي تٖت٘ض ٗ ثطضؾي ّدسز ثقس اظ ينؿبفت إٓقسض تنطاض ّيىطزز تب ثيْبظ اظ فاليِ ّحطّٗيت فبضي ىطزز.
زض ٖئ حبٍتي تد٘يع تٖت٘ض ّت٘ق قس ٗ ٙثيْبض ثقس اظ ينؿبفت ّطاقجت اظ ٕؾط ثطٗظ احتْبٍي ف٘اضو خبٕجيّ ،طذم ّيىطزز .ثيْبض ّصم٘ض ثقهس
اظ ؽٜط ْٛبٓ ضٗظ ح٘اٍي  5ثقس اظ ؽٜط) ّدسزاً ٗيعيت ّيق٘ز .زض ٖئ قطايغي زض ن٘ضت ٗخ٘ز فاليِ ّحطّٗيت زٗظ فهطىبٛي تد٘يع ّيقه٘ز.
ّقساض ائ زٗظ ثط اؾبؼ ت٘نيٛٚبي ظيط اؾت:
فسُ ٗخ٘ز فالّت تطك:تطذيم خٜت ٗيعيت ضٗظ ثقس
فاليِ ّاليِ تطكّ :قبزً يل ؾُ٘ حسٗز  )%30زٗظ نجح تنطاض ىطزز.
فاليِ ّت٘ؾظ تطكّ :قبزً ٕه زٗظ نجح تنطاض ىطزز.
فاليِ قسيس تطك :تب حسامثط  75زضنس زٗظ نجحيبٛي تنطاض ىطزز.
ثقٖ٘آ ّثبً اىط ثيْبض زض نجح ّدْ٘فب  20ؾيؾي تٖت٘ض زضيبفت زاقت ٗ ٚفهطىب ٙفاليِ ّت٘ؾظ تطك زاضز ،خٜت ايكبٓ 20 x 50%= 10 cc
ثقٖ٘آ زٗظ فهط تد٘يع ّيىطزز .زض ٖئ حبٍتي زٗظ مبٌّ ضٗظإ ٚثيْبض  30;10+20ؾيؾي ذ٘اٛس ث٘ز .زض امثهط ّه٘اضز ّقهبزيط ثسؾهت آّهس ٙثهٚ
اٍي٘ي ٕٜبيي ثيْبض ثؿيبض قجي ٚاؾت ٗ ثٖسضت عي ضٗظٛبي آتي ث ٚتغييط فْسٕ ٙيبظ پيسا ّيق٘زْٛ .چٖئ اٍي٘ي تقؿهيِ زٗظٛهب ثه ٚزٗ زٗظ نهجح ٗ
فهط خٜت ضٗظٛبي ثقسي ٕيع تنطاض ّيىطزز ثب ايٖحبً ىبٛي ظُ اؾت پعقل ّقبٍح زض ضٗظٛبي ثقس ثط اؾهبؼ قهست فاليهِ نهجحيبٛي ٗ ثقهس اظ
ؽٜط ،زٗظٛبي ّطث٘ع ٚضا ثه٘ضت ؽطي تط تٖؾيِ ْٕبيسٕ .نت ٚزييطي م ٚت٘نيّ ٚيىطزز ائ اؾت م ٚؾهقي قه٘ز زض ضٗظٛهبي ثقهسي ثتهسضيح ٗ تهب
حس اّنبٓ اظ زٗظ فهطىبٛي مبؾت ٚقس ٗ ٙثدبي آٓ ثط زٗظ نجح افعٗز ٙق٘ز .زٍيٌ ائ اّط تالـ ثطاي حساقٌ ضؾبٕسٓ زٗظ فهطىبٛي اؾهت ظيهطا زض
امثط ث يْبضآ ثغيط اظ ثيْبضآ ظٕسإي) ّْنٔ اؾت ّطمع زضّبٕي ّدج٘ض ث ٚاضائ ٚزٗظ ّٖعً )take-homeىطزز .زض ٖئ قهطايغي ثٜتهط اؾهت زٗظ
ّٖعً فهطىبٛي زض حساقٌ ث٘ز ٗ ٙاظ  %50زٗظ نيحيبٛي تدبٗظ ْٕٖبيس.
زض خطيبٓ ّطحَ ٚاٍقبء ثيْبضآ ث ٚع٘ض ضٗظإ ٚث ٚزضّبٕيبّ ٙطاخق٘ ْٕ ٚز ٗ ٙؾْٜي ٚزاضٗي ٛط ضٗظ ذ٘ز ضا زضيبفت ذ٘اٖٛس زاقت .ائ فٌْ تطخيحهبً
زض ايبُ تقغيٌ ٕيع ن٘ضت ذ٘اٛس ىطفت .ثيْبض ّ٘ؽ اؾت زٗظ ضٗظإ ٚذ٘ز ضا ٕيع زض حض٘ض پطؾتبض يب پعقهل عهطح ّههطف مٖهس .ثيْهبضآ غيهط اظ
زضّبٓقٕ٘سىبٓ زض ظٕسآٛب ،تٖٜب ّدبظ ث ٚزضيبفت حسامثط ّقبزً  50زضنس زٗظ نجحيبٛي ذ٘ز ثطاي ّٖعً ذ٘اٖٛس ث٘ز .ثقجبضت زييهط  2/3زٗظ مهٌ
ضٗظإ ٚنجح ٗ ّ 1/3بثقي خٜت فهط تد٘يع ذ٘اٛس قس .زض ثطٕبّ ٚزضّبٕي زض ظٕسآٛب ان٘ ً زٗظ ثطزٓ ثيّقٖب ث٘زّ ٗ ٙدبظ ٕيؿت .ثيْبضآ زض نه٘ضت
ٕيبظ ث ٚزٗظ ّنٌْ فهطىب ٙثبقٖس ،ثبيس قرهبً ث ٚزضّبٕيبّ ٙطاخقْٕ ٚبيٖس .پيفثيٖي ّيق٘ز مّ ٚطحَ ٚاٍقبء ؽطف ّهست يهل ٛفته ٚپبيهبٓ يبثهس .زض
خطيبٓ آٓ ظُ اؾت فالٗ ٙثط ّطاخق ٚضٗظإ ٚخٜت زضيبفت تٖت٘ض ،ثيْبض ٛط ضٗظ ت٘ؾظ پعقل ّقبٍح ٗيعيت ىطزز.
مرحله ثثات اولیه یا زودرس :ثقس إتقبً ثيْبض اظ ّبزّ ٙرسض غيط ّدبظ ث ٚتٖت٘ض ،ظُ اؾت ثيْبض ّستي ثط ضٗظ تٖت٘ض تثجيت ىطزز .ائ اّط حتهي
زض ن٘ضتينٛ ٚسف زضّبٓ مبٛف تسضيدي ٗ ٕ ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثبقس ،مْبمبٓ نبزج اؾت .زض خطيبٓ آٓ فاليِ تطك ٗ ٗؾ٘ؾ ٚثيْبضآ تقَيٌ يبفتهٚ
ٗ ثيْبض احؿبؼ ضضبيت اظ زٗظ ذ٘ز ذ٘اٛس زاقت .زض عي ائ ّطحَ ٚثيْبض ضٗظإ ٚخٜت زضيبفت تٖته٘ض ذه٘ز ّطاخقهْٕ ٚه٘ز ٗ ٙظُ اؾهت ثهه٘ضت
ٛفتٚاي  2ثبض ت٘ؾظ پعقل ّقبٍح ٗيعيت قٕ٘سٖ .بٕن ٚثيْبض اظ فاليِ ّحطّٗيت ضٕح ثجطز يب ٗؾ٘ؾ ٚذ٘ز ضا ثؿيبض ظيبز قيس مٖس ،پعقهل ّهيت٘إهس
زض خطيبٓ ائ ّطحَ ٚزٗظ ثيْبض ضا ّدْ٘فبً تب حسامثط يل ؾُ٘ افعايف زٛس .اّب ظُ ث ٚشمط اؾت م ٚائ افعايف زض ٛط ٕ٘ثت ٕجبيس ثيف اظ  %10زٗظ
قجَي ثبقس .ثقٖ٘آ ّثبً اىط ثيْبضي ضٗظإّ ٚدْ٘ؿ نجح ٗ فهط)  30ؾيؾي قطثت زضيبفت ّيزاضز ٗ ث٘اقـ زٗظ ّطحَ ٚاٍقهبء اٗ ايهٔ ّقهساض ثبقهس،
ٖبٕن ٚثقس اظ ىصقت ّثال ٛ 2فت ٚفاليِ تطك ضا تدطث ٚمٖس ،پعقل ّدبظ ذ٘اٛس ث٘ز زٗظ اٗ ضا حسامثط ث 40 ٚؾيؾي ثطؾبٕس .ت٘خه ٚزاقهت ٚثبقهيس
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ضؾبٕسٓ زٗظ اظ  30ؾيؾي ث 40 ٚؾيؾي ينجبضّ ٙدبظ ٕج٘ز ٙثسٍيٌ اّنبٓ ّؿّْ٘يت) ٗ حسامثط ضٗظإ %10 ٚيقٖي حسٗز  3ؾيؾي ّيت٘آ ث ٚزٗظ
ثيْبض افعٗز .زض ثقضي ثيْبضآ ّْنٔ اؾت زض ٖس ٛفت ٚاًٗ ثسٍيٌ تحٌْ ث ٚقطثت تٖت٘ضٕ ،يبظ ث ٚافعايف زٗظ ثؿت ٚث ٚظّبٓ ثطٗظ فاليِ ٚ ،نهجح ٗ
 ٚفهطىب ٙثبقس.
مرحله ثثات اصلی یا پایذاری :زض اٍي٘ي زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثقس اظ ؾپطي قسٓ ّطحَ ٚثجبت اٍٗيه ٚثيْهبض ٗاضز ّطحَه ٚانهَي زضّهبٓ ٕيٜساضٕهسٙ
ّيق٘ز .زض خطيبٓ ائ ّطحَ ٚزٗظ ثيْبض زض حس ثبثت ٕيٚزاقتّ ٚيق٘ز ٗ ثيْبض ضٗظإ ٚخٜت ّهطف زٗظ نجحىهب ٙذه٘ز ثهّ ٚطامهع زضّهبٓ ّطاخقهٚ
ّيمٖس .ثبٗض ثط ائ اؾت م ٚائ زٗض ٙث ٚثيْبض مْل ذ٘اٛس مطز تب ث ٚاٍي٘ي ظٕسىي عجيقي ثبظىكت ٗ ٚآؾيتٛبي افتيبز زض ٗي تب حس اّنبٓ تقَيهٌ
يبثس .خٜت ّ٘فقيت ائ اّط ْٛبٕغ٘ض م ٚاقبض ٙذ٘اٛس قسٕ ،قف ضٗإسضّبٕي ٗ ّكبٗض ٙثؿيبض ثطخؿت ٚث٘ز ٗ ٙثط اؾبؼ يبفتٛٚبي فقَي ثسٗٓ ّساذالت
غيط زاضٗيي ،قبٕؽ ّ٘فقيت ثؿيبض إسك ذ٘اٛس ث٘ز .زض ائ ّطحَ ٚث ٚغيط اظ ايبُ تقغيٌ ثيْبض زٗظ ّٖعً ضٗظإٕ ٚر٘اٛس زاقهت ٗ تٖٜهب زض ايهبُ غيهط
تقغيٌ ّدبظ ث ٚزضيبفت زٗظ ّٖطً فهطإ ٚاؾت.
مرحله جذا ضذن از درمان نگهذارنذه :زض ن٘ضت ثٜطّٖٙسي نحيح اظ ّساذالت غيط زاضٗيي ٗ پبيجٖسي ثه ٚضغيهِ زاضٗيهي تٖته٘ض ثؿهبٓ ؾهبيط
زضّبٓٛبي ٕيٜساضٕس ،ٙإتؾبض ّيضٗز ثيْبضآ ثقس ٖسئ ّب ٙيب ٖس ؾبً ،ث ٚثجبت ضفتبضي ضؾيس ٗ ٙاظ ٕؾط قبذمٛبي ضٗإي ،اختْهبفي ،اقتههبزي،
قغَي ،ذبٕ٘ازىي ٗ قضبيي ث ٚحس قبثٌ قجً٘ ثطؾٖس .زض ٖئ حبٍتي ظُ اؾت زضّبٕيط ثب ت٘افق ثيْبض ث ٚمبٛف ثؿيبض تهسضيدي زٗظ ثيْهبض ّجهبزضت
ْٕبيس .ائ مبٛف اظ پطٗتنٌ ذبني پيطٗي ْٕيمٖس ٗ نطفب ثط اؾبؼ مبٛف ؾپؽ اضظيبثي ؾپؽ مبٛف اؾت٘اض اؾت .ىبٛي ايهٔ ّطحَهّ ٚهيت٘إهس
قجيّ ٚطحَ ٚؾُ٘ اٍي٘ي مبٛف تسضيدي م ٚث ٚآٓ اقبض ٙذ٘اٛس قس ،ثبقس .ىبٛي ٕيع ظُ اؾت حتي اظ آٓ ٕيع ثه٘ضت ثغئتط افْبً ىهطزز ٗ ثهيف
اظ ينؿبً ثغً٘ إدبّسٕ .نتٚاي م ٚإٓطا اظ ّطحَ 3 ٚاٍي٘ي مبٛف تسضيدي ّتْبيع ّيمٖس ،ائ اؾت م ٚزض اٍي٘ي مبٛف تسضيديّ ،يهعآ مهبٛف ٗ
ظّبٓ ٛط مبٛف اظ اثتسا ّكرم قس ٗ ٙثبيؿتي حتيا ّنبٓ ثسآ پبيجٖس ث٘ز ٍٗي زض ّطحَ 4 ٚاٍي٘ي زضّبٓ ٕيٜساضٕس ،ٙفْال ت٘إبيي ٗ تْبيهٌ ثيْهبض
ظّبٓ خسا قسٓ ضا تقيئ ّيمٖس .ضْٖب ّبٕٖس ؾبيط ّطاحٌ زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثب تٖت٘ض ثيْ بض زض ائ ّطحَهٕ ٚيهع ثبيهس ضٗظإه ٚخٜهت زٗظ ضٗظإه ٚذه٘ز
ّطاخقْٕ ٚبيس ٗ تب ظّبٕين ٚزٗظ ثيْبض ث ٚظيط ّقساض ّقيٖي م ٚثسآ اقبض ٙذ٘اٛس قس ثطؾس ،زٗظ ّٖعً ّدبظ ٕر٘اٛس ث٘ز.
الگوی کاهص تذریجی :زض اٍي٘ي مبٛف تسضيدي ،ثقس اظ ّكرم ىطزيسٓ زٗظ ضٗظإ ٗ ٚتٖؾيِ ٕؿجت زٗظ نجح ث ٚفهط ٗ ؾپطي قهسٓ ّطحَهٚ
ثجبت اٍٗي ٚم ٚإتؾبض ّيطٗز ثقس اظ ّب ٙاًٗ حبنٌ ىطزز ،مبٛف تسضيدي آغبظ ّيىطزز .زض خطيبٓ مبٛف تسضيدي ٛط ّب ٙزٗظ ثيْبض ث 80 ٚزضنس زٗظ
ّب ٙقجٌ ّيضؾس .ثقجبضت زييط ٛطّب 20 ٙزضنس زٗظ ّب ٙقجٌ مبؾتّ ٚيق٘ز .ثقٖ٘آ ّثبً اىط زٗظ مٌ ضٗظإ ٚثيْبض  30ؾيؾي اؾت ،ثقس اظ ينْب ٙثٚ
ّ 30 x 80%= 24ccيضؾس .زض ّب ٙثقس ائ ضفِ ث ٗ 24 x 80%=~19cc ٚزض ّب ٙؾُ٘ ثّ 19 x 80%= 15cc ٚهيضؾهس .مهبٛف تهسضيدي
اؾتْطاض يبفت ٚتب تٖت٘ض مبّال قغـ ىطزز.
ظُ اؾت مَيٗ ٚيعيتٛب ٗ ّساذالت زضّبٕي زض قؿْتٛبي ّطث٘ع ٚزض پطٕٗس ٙثيْبضآ ٗ تطخيحبً پطؾكٖبّ ISAP ٚتنْيٌ ىطزز.
ْٛچٖئ ظُ ث ٚيبزآٗضي اؾت م ٚمَي ٚثيْبضآ ّيثبيؿتي ثط اؾبؼ قبذمٛبي ّقطض  ISAPيب اثعاضٛبي ّكبث ٚمّ٘ ٚضز اؾتفبزّ ٙطامع زضّهبٕي
قطاض ّيىيطٕس ،عي اضظيبثيٛبي ّبٛبّٕ٘ ٚاضزي قبٌّ :ؾ٘ءّهطف ّ٘ازّرسض ،ضفتبضٛبي خٖؿي ّربعطٙآّيع ،اؾتفبز ٙاظ ؾطٕو اقتطامي ،اضتنبة خطُ
ٗ خٖبيت ٗ ثبظزاقتٗ ،ضقيت قغَي ،ؾالّت خؿْي فّْ٘ي ٗ ضٗاثظ ذبٕ٘ازىي اضظيبثي ىطزز .ضضبيت ثيْبض اظ زضّبٓ ٗ اؾتْطاض حض٘ض ٗي ثطٕبّٛٚهب
ٗ تساُٗ ّهطف تٖت٘ض ،تقساز ّطاخقبت ثيْبضآ ث ٚزضّبٕيب ،ٙتقساز زفقبت ثٜطّٖٙسي اظ ذسّبت ّكبٗض ٗ ٙضٗآزضّهبٕي ٕيهع ثبيهس ثهه٘ضت زقيهق ثجهت
ىطزز.
مذاخالت غیر دارویی
ثط اؾبؼ ثطضؾي ٛبي اذيط زض زضّبٓ ثنْل تٖت٘ض اپيُ٘ٗ ،اضحب ّكرم ىطزيس ٙم ٚزضّبٓ ثسٗٓ اضائ ٚذهسّبت ّكهبٗض ٗ ٙضٗإهسضّبٕي ّحنهُ٘ ثهٚ
ّ٘فقيت إسك ث٘ز ٗ ٙثب احؿبؼ ٕباّيسي زض زضّبٕيط ٗ ثيْبض ْٛطا ٙاؾت .تق٘يت ّساذالت غيط زاضٗيي اظ ٍ٘اظُ زضّبٓ ثب ّ٘فقيهت ثب ؾهتّ .تبؾهفبٕٚ
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ٖ٘ٛظ ثسضؾتي ْٕيت٘آ زضثبض ٙحدِ ّغَ٘ة ّساذالت غيط زاضٗيي اؽٜبض تؾط ْٕ٘ز .اٍجته ٚايهٔ اثٜهبُ ّرهتم تٖته٘ض اپيهُ٘ ٕجه٘ز ٗ ٙزضثهبض ٙزضّهبٓ
ٕيٜساضٕس ٙثب ّتبزٗٓ م ٚثيف اظ  45ؾبً اظ فْط آٓ ّيىصضز ،نبزج اؾت .ثب ت٘خ ٚث ٚثطضؾي ّطامع ّرتَ ٗ اٍي٘ٛهبي ّتقهسز زضّهبٕيّ ،ه٘اضز ظيهط
خٜت اؾتفبز ٙاظ زضّبٓٛبي غيط زاضٗيي تبىيس ّيىطزز:
 يل اٍي٘ي زضّبٕي م ٚثب ّ٘فقيت ثؿيبض ثب ْٛطا ٙاؾت ٗ فْالً ّ٘فقتطئ اٍي٘ تَقي ّيىطززْٛ ،طاٛي زضّبٓ ثب تٖت٘ض ثب اٍي٘ي ّساذَهٚاي
ثط اؾبؼ مٖيط 60 ٙاؾت .زض خطيبٓ ائ اٍي٘ ،ثيْبض زض مبٛف تسضيدي  11تب ّ 12ب ٚٛتٖت٘ض قطاض ّهيىيطٕهس ٗ زض مٖهبض ّههطف تٖته٘ض اظ
ٕؾبُ حْبيتي ٗ ّكبٗضٙاي ثه٘ضت ّسزخ٘ ضاْٖٛب ثٜطّٖٙس ّيقٕ٘سٛ .ط ّسزخ٘ تحت ٕؾبضت يل ضاْٖٛب م ٚذه٘ز قهجالً ثه ٚقهي٘ ٙمهبٛف
تسضيدي قطثت تٖت٘ض ٗ ىبٛي حتي مبٛف تسضيدي تطيبكّ٘ ،فق ث ٚضٛبيي اظ افتيبز قسٙاؾت قطاض ّيىيطز .ضاْٖٛب فالٗ ٙثط ايدهبز ثؿهتط
آّ٘ظـّ ،كبٗض ٗ ٙحْبيت فطزيّ ،سزخ٘ ضا زض ّهطف زقيق ٗ مٖتطً قس ٙتٖت٘ض اپيُ٘ يبضي ّيمٖسّ .سزخ٘ ٕيع فهالٗ ٙثهط ثٜهطّٖٙهسي اظ
ٕؾبضت ٗ حْبيت ضاْٖٛبي ذ٘زّ ،بٛبٕ ٚزض حسٗز  12خَؿ ٚذ٘زيبضي زض ّحٌٛبي ٗاثؿت ٚث ٚمٖيط ٙقطمت ّيْٕبيس .ثسيٜي اؾهت فطايٖهس
ت٘ظيـ تٖت٘ض زض إحهبض ّطامع زضّبٕي ّبٕس ٗ ٙپعقل ّطمع زضّبٕي ٗيعيت ثيْبضآ ،ثطضؾي ف٘اضو زاضٗيي ،إدبُ آظّبيكهبت ّقهطض ضا ّبٕٖهس
زؾت٘ضاٍقٌْ ّٖسضج زض ثرفٛبي ف٘ج ازاّّ ٚيزٛسّ٘ .فقيت ائ اٍي٘ ثؿيبض ثب اضظيبثي ّيق٘ز ٗ اظ إٓدبيين ٚىطٗٛٙبي ذ٘زيهبضي ّبٕٖهس
مٖيط 60 ٙثرف فْس ٙاي اظ ّساذالت غيط زاضٗيي زض زضّبٓ ضا ثسٗٓ اذص ٛطيٖ ٚاظ ثيْبض ثقٜسّ ٙيىيطٕس اثهط فبيهس ٙزضّهبٓ ٕيهع ثه ٚعهطظ
ّحؿ٘ؾي افعايف ّييبثس .اظ إٓدبيين ٚآّيع ٙزضّبٓ ثب مبٛف تسضيدي ثنْل تٖت٘ض اپيُ٘ اظ يل ؾ٘ ٗ ّكبضمت زض ثطٕبّٛٚهبي مٖيهط60 ٙ
اظ ؾ٘ي زييط ثب ّ٘فقيت ثّ ٚطاتت ثيكتطي زض ّقبيؿ ٚؾبيط ضٗـٛب ٗ اٍي٘ٛبي زضّبٕي ث ٚمْل تٖت٘ض اپيُ٘ ثطذه٘ضزاض اؾهت ،ايهٔ آّيهعٙ
ثقٖ٘آ اٍي٘ي ّدعا قبثٌ تقجيّ ٚيثبقس .پطٗتنٌ زضّبٓ ثط اؾبؼ آّيع ٙف٘ج زض قؿْت پي٘ؾت اضائ ٚىطزيس ٙاؾهت ٗ ثهب ت٘خه ٚثه ٚقه٘اٛس
ثؿيبض ّثجت آٓ ،ظُ اؾت اٍٗ٘يت ٗ ّعايبي ذبل ثّ ٚطامعي م ٚاظ ائ اٍي٘ پيطٗي ّيمٖٖس زاز ٙق٘ز.
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 اضائ ٚذسّبت ضٗإسضّبٕي ٗ ّكبٗض ٙزض ّطمع ٗ ثنْل پطؾٌٖ زضّبٕي اٍي٘ي زييط ّساذالت غيهط زاضٗيهي اؾهت .ثهط ايهٔ اؾهبؼ ثيْهبضآ ٗ
ذبٕ٘از ٙإٜٓب ثبيس اظ حساقٌ ذسّبت ظيط ثٜطّٖٙس قٕ٘س:
 .1ضٗإسضّبٕي فهطزي ثهط ّجٖهبي "زضّهبٓٛهبي غيهط زاضٗيهي زض زضّهبٓ ٕيٜساضٕهس "ٙيهب “BDRC: Brief Drug and Risk
” Behavior Counselingثّ ٚست ّ 3ب ٗ ٙثّ ٚيعآ ٛفتٚاي  2خَؿ ٚيل ؾبفت ٚخٜت ّ 3ب ٙاًٗ)
 6 .2خَؿ ٚآّ٘ظـ ذبٕ٘از ٙزض ّ 3ب ٙاًٗ)
 .3خَؿبت يل ؾبفت ٚضٗإسضّبٕي حْبيتي ٗ ّكبٗض ٙفطزي ثّ ٚيعآ ٛفتٚاي  1خَؿ ٚاظ إتٜبي ّب ٙؾُ٘ ثجقس تب پبيبٓ زضّبٓ
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ترنامه دوز منسل
ثسٍيٌ اّنبٓ ثب ي ؾ٘ءّهطف آىٕ٘يؿتٛب ث٘يػ ٙتٖت٘ض اپيُ٘ ،ؾيبؾت ؾرتييطإٛٚبي خٜت زٗظ ّٖعً ظُ اؾت .ظُ اؾهت ؾيبؾهت ظيهط ثهسئ
ّٖؾ٘ض افْبً ىطزز:
 .1زض ٛفت ٚاًٗ ٗ تب ظّبٕي م ٚزٗظ ثيْبض تٖؾيِ ٕكس ٙاؾت ،زٗظ ّٖعً نطفبً ث ٚزٗظ فهطٛب ٗ ضٗظٛبي ايبُ تقغيٌ ضؾْي ّحسٗز ىطزز.
 3در ّالع استفادٍ از گرٍُّا ّ سازهاىُاي خْدياري در کٌار درهاىُاي رسوي ّ اکادهيک سْء
هصرف هْاد هخذر ًَ تٌِا اهرّزٍ هجاز ضٌاختَ هي ضْد بلکَ استفادٍ تْام از آًِا ّ داخل کردى
درهاى کالسيک در هذاخالت خْدياري بطذت تْصيَ هيضْد .اهرّزٍ استفادٍ از گرٍُّاي خْدياري بْيژٍ
گرٍّاي -12لذهي در کٌار رّاًذرهاًيُاي ضٌاختي-رفتاري بصْرت اهري هرسْم ّ هْثر در آهذٍ است.
آز آًجاييکَ تلفيك استفادٍ از تٌتْر اپيْم با رّشُاي -12لذهي ٌُْز هيسر ّ هرسْم ًيست ،تٌِا
الگْي رايج کَ بٌظر هي رسذ در دًيا هٌحصربفرد باضذ ،آهيسٍ الگْي کٌگرٍ  06يا الگُْاي هطابَ
آى با درهاى بکوک آگًْيست ( تٌتْر اپيْم) است.
 4در صْرت ارائَ درهاىُاي اختصاصي چْى کٌترل خطن ،هذيريت استرش ،هِارتُاي بييفردي ،زّج
درهاًي ،خاًْادٍ درهاًي ّ هطابَ آىُا ،ساعات ايي درهاىُا هيتْاًذ جس ساعات هْظف ارائَ
خذهات رّاًذرهاًي هحاسبَ ضذٍ ّ از ساعات فْق کسر گردد.
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 .2ثقس اظ تٖؾيِ زٗظ ٗ ؾپطي قسٓ ماه اول ،زض اٍي٘ي زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙزض ن٘ضتي م ٚزٗظ ضٗظإّ ٚدْ٘ؿ زٗظ نجحىبٛي ٗ فههطإ)ٚثب ي 20
ؾيؾي ثبقس ،زٗظ ّٖعً ث ٚزٗظ فهطٛب ٗ ضٗظٛبي تقغيٌ ضؾْي ّحسٗز ىطزز .زض ن٘ضتين ٚزٗظ ضٗظإ ٚثئ  20 ٗ 15ؾيؾي ثبقس ،ثيْهبضآ
ثه٘ضت يل ضٗظ زضّيبٓ خْقبً ّ 3طاخق ٚزض ٛفت ٚثّ ٚطمع زضّبٕي) زٗظ ّٖعً زضيبفت زاضٕس .زض زٗظ ثئ  10تهب  15ؾهيؾهي ؾيبؾهت زٗظ
ّٖعً ث 2 ٚضٗظ زض ّيبٓ خْقبً ّ 2طاخق ٚزض ٛفت ٚثّ ٚطمع زضّبٕي) افعايف يبثس .زض ٕٜبيت زض زٗظٛبي ضٗظإ ٚمْتط اظ  10ؾيؾي زٗظ ّٖهعً
ث 6 ٚضٗظ زض ٛفتّ ٚطاخق ٚينجبض زض ٛفت ٚخٜت ثيْبضآ) ذ٘اٛس ضؾيس
 .3زض اٍي٘ي مبٛف تسضيدي ثغيط اظ ّ٘اضز ْٛنبضي ثب ؾبظّبٓٛبي ذ٘زيبضي اظ خَْ ٚمٖيطّ ٗ 60 ٙكبث ٚآٓ) ثقس اظ تٖؾيِ زٗظ ٗ ؾپطي قهسٓ
هفته اول ،زض ن٘ضتي م ٚزٗظ ضٗظإّ ٚدْ٘ؿ زٗظ نجحىبٛي ٗ فهطإ)ٚثب ي  20ؾيؾي اؾت ،زٗظ ّٖعً ّبٕٖس اٍي٘ي زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙثهٚ
فهطٛب ٗ ايبُ تقغيٌ ّحسٗز ىطزز .زض ن٘ضتين ٚزٗظ ضٗظإ ٚث ٚثئ  20 ٗ 15ؾيؾي ضؾيس ٙثبقس ،ثيْبضآ ثه٘ضت يل ضٗظ زضّيبٓ خْقبً 3
ّطاخق ٚزض ٛفت ٚثّ ٚطمع زضّبٕي) زٗظ ّٖعً زضيبفت زاضٕس .زض زٗظ ثئ  10تب  15ؾيؾي ؾيبؾت زٗظ ّٖهعً ثه 2 ٚضٗظ زض ّيهبٓ خْقهبً 2
ّطاخق ٚزض ٛفت ٚثّ ٚطمع زضّبٕي) افعايف يبثس .زض ٕٜبيت زض زٗظٛبي ضٗظإ ٚمْتط اظ  10ؾيؾي زٗظ ّٖعً ث 6 ٚضٗظ زض ٛفتّ ٚطاخق ٚينجهبض
زض ٛفت ٚخٜت ثيْبضآ) ذ٘اٛس ضؾيس .ثسيٜي اؾت م ٚؾيبؾت اضائ ٚزٗظ ّٖعً ّٖ ٘ط ث ٚضفبيت مَي ٚض٘اثظ ت٘ؾظ ثيْبضآ ٗ پيطٗي ثّ٘ ٚقـ
اظ پطٗتنٌ مبٛف تسضيدي اؾت.
 .4زض ن٘ضتي م ٚثيْبض ثه٘ضت فقب ٕ ٚزض ىطٗٛٙبي ذ٘زيبضي اظ خَْ ٚمٖيط 60 ٙقطمت ْٕ٘ز ٗ ٙحض٘ض ٗي ت٘ؾهظ ايٖيٕ٘ه ٚؾهبظّبٓٛهب تبييهس
ىطززّ ٗ ،جٖبي زضّبٓ ٗي اٍي٘ي مبٛف تسضيدي اؾتّ ،يت٘آ ؾيبؾت زٗظ ّٖعً آظازإٚتطي ضا افْبً ْٕ٘ز .ثسئ ّٖؾ٘ض ثيْبضآ ّيت٘إٖس
زض ن٘ضتين ٚزٗظ ضٗظإ ٚث ٚثئ  40 ٗ 25ؾيؾي ضؾيس ٙثبقس ،ثه٘ضت يهل ضٗظ زضّيهبٓ ّ 3طاخقه ٚزض ٛفته )ٚزٗظ ّٖهعً زضيبفهت زاضٕهس.
زض زٗظ ضٗظإ ٚثئ  20تب  25ؾيؾي ؾيبؾت زٗظ ّٖعً ث 2 ٚضٗظ زض ّيبٓ ّ 2طاخق ٚزض ٛفت )ٚافعايف يبثهس .زض ٕٜبيهت زض زٗظٛهبي ضٗظإهٚ
مْتط اظ  20ؾيؾي زٗظ ّٖعً ث 6 ٚضٗظ زض ٛفتّ ٚطاخق ٚينجبض زض ٛفت ٚخٜت ثيْبضآ) ذ٘اٛس ضؾيس .خٜهت اعالفهبت ثيكهتط ثه ٚپطٗتنهٌ
پي٘ؾت زضثبضْٛ ٙنبضي ثب ّطامع ذ٘زيبضي ّطاحقْٕ ٚبييس.
ضرایط نگهذاری و توزیغ :
قطثت تٖت٘ضاپيُ٘ ضا زض قطايظ ّتقبضف ٕيٜساقت ٗ ٚاظ ٕ٘ض ذ٘ضقيس ،زّبي ثب يب پبئئ زٗض ٕيٜساضيس .قجٌ اظ ت٘ظيـ قهطثت تبميهس ّهيقه٘ز حتْهبً
قيك ٚضا ثر٘ثي تنبٓ زٛيسّ٘ .اضزي ّكبٛس ٙقس ٙاؾت م ٚقطثت ثط اثط ىصقت ظّبٓ تٕٚكئ قس ٗ ٙغَؾت آٓ اظ قؿْتٛبي ّرتَ تفبٗت مهطزٙ
اؾت .ث ٚىٕ٘ٚاي م ٚثطذي اظ ثيْبضآ اثطاظ زاقتٚإس اثط ٗ قسضت آٓ مبؾت ٚقسٍٗ ٙي فسٙاي زييط ثٖبىب ٙاثط إٓطا ثيف اظ زفقبت قجٌ احؿبؼ مطزٙإهس.
ّؿئَ ٚتٕٚكيٖي ٗ ضؾ٘ة ث ٚخساض قيكٕ ٚنت ٚاي ّ ِٜاؾت م ٚثبيس ثسآ ت٘خ ٚمطز :قطثت قجٌ اظ ت٘ظيـ ثره٘ثي تنهبٓ زاز ٙقه٘ز .تٍ٘يهسمٖٖهس ٙزض
ّطاحٌ ثقسي ثب انالح ف٘ضّب ؾي٘ٓ ائ ٕقم ضا ثط عطف ذ٘اٛس مطز.
خٜت ّهطف ٗ ت٘ظيـ تٖت٘ض ،قؿْت آٍّ٘يٖيّ٘ي زض قيك ٚضا يكنٖيس ٗ زضپ٘ـ پالؾتيني ضا ثطزاضيس .ثسٍيٌ غَيؼ ث٘زٓ تٖت٘ض ،ؾقي ٕنٖيس ثنْل
ؾطٕو ٗ ؾ٘ظٓ ّبٕٖس ؾطُ تعضيفي يب آّپً٘) إٓطا اظ ؽطف ذبضج ؾبظيس .ت٘خ ٚزاقت ٚثبقيس ّحت٘يبت تٖته٘ض اؾهتطيٌ ٕجه٘ز ٗ ٙمطلقتا قبثهٌ تعضيهق
ٕيؿت.
چنذ مالحظه اخالقی:


قطمت ثيْبضآ زض زضّبٓ مبّالً اذتيبضي ث٘زٕ ٗ ٙجبيس ٛيچيٕ٘ ٚزضّبٓ اخجبضي ن٘ضت پصيطز.



قجٌ اظ قطمت ٛط ثيْبض ت٘ؾظ ْٛنبضآ عطح ٗ ت٘ؾظ خعٗات ّنت٘ة ثب ّكرهبت زضّبٓ ثهب آقهٖب قهس ٗ ٙتٖٜهب ثقهس اظ ضضهبيت متجهي
آىبٛبٕ ٚقبزض ث ٚحض٘ض زض عطح ذ٘اٖٛس ث٘ز.
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زض مَيّ ٚطاحٌ زضّبٓ ثيْبضآ ثبيس ةت٘إٖس ثب ضضبيت قرهي اظ زضّبٓ ذبضج قٕ٘س.



مَيّ ٚساضك ٗ پطؾكٖبّ ٗ ٚؾ٘اثق ّحطّبّٕ ٚبٕس ٙتٖٜب ّ٘ضز اؾتفبز ٙاظ اعالفبت ثسؾهت آّهس ،ٙپهػٗٛف ٗ تحقيهق اؾهت .زييهطآ حتهي
ثؿتيبٓ ثيْبضآ ٕيع ّدبظ ث ٚزؾتطؾي ث ٚآٓ ْٕيثبقٖسٛ .طىٕ٘ ٚاؾتفبز ٙزييط اظ ٕتبيح ثسؾت آّسّٖ٘ ٙط ثه ٚاخهبظ ٙمتجهي اظ ثيْهبضآ ٗ
ّدطيبٓ عطح اؾت.



ثيْبضآ ثقس اظ اتْبُ زٗض ٙزضّبٓ ٗ زٗض ٙپيييطي ٗ ذطٗج اظ عطح ،مْبمبٓ ّهيت٘إٖهس ثهط اؾهبؼ ضه٘اثظ ٛهط ّطمهع اظ ذهسّبت زضّهبٕي،
ّكبٗضٙاي ٗ حْبيتي ثٜطّٖٙس قٕ٘سٛ .يچ ثيْبضي ٕجبيس ث ٚزٍيٌ اتْبُ يب إهطاف اظ عطح تٖته٘ض اپيهُ٘ اظ زضيبفهت زضّهبٓٛهبي ّ٘خه٘ز زض
ّطامع ّحطُٗ ىطزز.



زضن٘ضت فسُ تْبيٌ ث ٚحض٘ض زض عطح ،ثيْبضآ ثبيس ة ت٘إٖس اظ ؾبيط ذسّبت زضّبٕي ّ٘خ٘ز زض ّطامع ّطث٘ع ٚاظ خَْ ٚزضّبٓ ثب ّتهبزٗٓ
ٗ ث٘پطٕ٘ضفئ ّبٕٖس ؾبيط ثيْبضآ ثٜطّٖٙس قٕ٘س.

پیوست :اطالع رسانی ته تیماران و تستگان
افتيبز يل ثيْبضي ع٘ ٕي ّست ٗ ّعّٔ اؾت ،ث ٚائ ّقٖي م ٚزض اغَت ّ٘اضز ثيْبض ّجتال ث ٚافتيبز ،ؾبٍٜبي ظيبزي ثب آٓ زؾت ث ٚىطيجبٓ اؾت ٗ
زضن٘ضت فسُ ّساذَ ٗ ٚزضّبٓ ،ثيْبضي اٗ ّقْ٘ ً سیر پیص رونذه ،تخریثی و ػودکننذه زاضز .ثب ىصقهت ظّهبٓ ،زض ثؿهيبضي اظ ّه٘اضز ّيهعآ
اؾتفبز ٙاظ ّ٘از ّرسض زض ّقتبزآ ثيكتط قس ٗ ٙائ ثيْبضآ ث ٚؾ٘ي ّ٘از ّكنٌ آفطئ تطي ٘ٓ ٛطٗئئ ٗ مطاك ٗ ضٗـ ٛهبي پطذغهطي ه٘ٓ
تعضيق مكيسّ ٙيقٕ٘س .اظ عطفي ث ٚتسضيح ائ ّهطف مٖٖسىبٓ اظ ٕؾط ضٗإي ،خؿْي ،اختْبفي ،ضفتبضي ،اقتهبزي ٗ ذبٕ٘ازىي افهت ّهي مٖٖهس ٗ
ىبٛي ّكنالت قبٕٕ٘ي ٕيع ث ٚائ ف٘اضو افعٗزّ ٙي ىطزز .ثؿيبض اتفبج ّيافتس م ٚثب پيكطفت افتيبز ،ثيْبض قغٌ ذ٘ز ضا اظ زؾت ّي زٛس ٗ اظ ٕؾط
اقتهبزي افت ّي مٖس ،زض ظٕسىي ظٕبق٘يي ٗ ذبٕ٘ازىي ز بض اقنبً ّي ق٘ز ،ث ٚؽبٛط ٗ ٕؾبفت ذ٘ز ثي ت٘خّ ٚي ىطزز ،ثب اعطافيهبٓ ثهّ ٚكهبخطٙ
ّي پطزاظز ،اظ پصيطـ ّؿئٍ٘يت ّي ىطيعزّ ،كنالت خؿْي پيسا ّي مٖس ،ز بض افؿطزىي ٗ اضغطاة ّيقه٘زّ ،هطزُ اٗ ضا عهطز مهطز ٗ ٙثهٗ ٚي
ثي افتْبز ّي قٕ٘س ،اظ ف٘اضو خٖؿي ضٕح ّي ثطز ٗ ...
زض ٖئ قطايغي ثيْبضآ تهْيِ ّيىيطٕس م ٚضفتبض ذ٘ز ضا تغييط زٖٛس ٗ ّهطف ذ٘ز ضا قغـ مٖٖس.
فس ٙاي اظ ثيْبضآ ان٘ قبزض ٕيؿتٖس ّهطف ذ٘ز ضا ٗ ٍ٘ ثّ ٚست إسمي ّت٘ق مٖٖس .زض ائ فس ،ٙتهطك ّههطف ّه٘از ثقهسضي ثهب فاليهِ قهسيس
خؿْي ٗ ضٗإي ْٛطا ٙاؾت م ٚزض ّيبٕ ٚضا ٙثيْبض ّٖهطف قس ٗ ٙاظ پطٛيع ثبظ ّيّبٕس .اىط  ِٛث ٚپطٛيع ٛط ٖس م٘تبّ ٙست ّيضؾهس ،ثهسٍيٌ ظيهبزي
فاليِ ،تطخيح ّيزٛس م ٚمهطف ّ٘از ّرسض ضا اظ ؾط ىيطز .فس ٙاي ٕيع ثب ّكقت فطاٗآ ٗ تحٌْ ف٘اضو خؿْبٕي قسيس تطكّ٘ ،از ّرسض ضا مٖهبض
ّي ىصاضٕس .اّب ثقس اظ ّستي زٗثبض ٙثّ ٚهطف ّ٘از ّرسض ضٗي ّي آٗضٕس ٗ ثب ٗخ٘ز ايٖن ٚث ٚذ٘ز ٗ اعطافيبٓ قً٘ زاز ٙإس م ٚآذهطئ ثهب ّهطفكهبٓ
ثبقس ،زض ٕباّيسي ٗ ٕبثبٗضي زٗثبضّ ٙهطف ضا قطٗؿ ّي مٖٖس .زٗضٛ ٙبي ّهطف ٗ قغـ ّهطف ،ىبٛي إٓقسض تنطاض ّي ق٘ز م ٚثطاي ثيْبض ٗذهبٕ٘از،ٙ
ٛيچ اّيس ٗ افتْبزي ثطخبي ْٕي ىصاضز .زض ائ ّ٘اضز ،ىبٛي ثيْبض ٗ ذبٕ٘ازّ ،ٙتبؾفبٕ ٚث ٚؾطظٕف ينسييط ّي پطزاظٕس ٗ ٛطيل ،زييهطي ضا ّقههط
ّي قْبضز .ذبٕ٘از ،ٙإييع ٙثيْبض ضا ظيط ؾ٘اً ثطزّ ٗ ٙسفي ّي ق٘ز اٗ تالـ مبفي ٕنطز ٙاؾت .ثيْبض ٕيع ذبٕ٘از ٙيب قطايظ ثيطٗٓ ضا ّقهط زإؿتٗ ٚ
ّسفي اؾت إٜٓب ثب ايدبز فكبض ضٗحي ثبف ف٘ز ّهطف قس  ٙإس .ىبٛي ٕيع ف٘اٌّ زييطي ّثٌ اؾتْطاض فالئِ خؿْيٗ ،ؾ٘ؾّ ،ٚكنالت اقتهبزي،
ٗ غيطّ ٙؿئً٘ قنؿت ثيْبض قٖبذتّ ٚي قٕ٘س.
زض ٖئ قطايغي ث ٚثيْبضآ ت٘نيّ ٚيق٘ز ،ثدبي زضّبٓٛبي م٘تبّ ٙست ث ٚزضّبٓٛبي ع٘ ٕيتط اظ خَْ ٚزضّبٓٛبي ٕيٜساضٕس ٙضٗآٗضٕس.
زض حبً حبضط زض ايطآ زٗ زاضٗي ّتبزٗٓ ٗ ث٘پطٕ٘ضفئ ثّٖ ٚؾ٘ض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙاؾتفبزّ ٙي قٕ٘س .تٖت٘ض اپيُ٘ ٕيع ثهسئ ّٖؾه٘ض ثهّ ٚدْ٘فهٚ
زاضٗٛبي ّدبظ زض زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٗ ٙزضاظ ّست افعٗز ٙقس ٙاؾت .ائ زٗ زاضٗٛب ذ٘اني ّكبث ٚثب ّ٘از ّرسض ثط ضٗي ثيْبض زاضٕس ،ثب ائ تفبٗت م:ٚ
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قطٗؿ ٗ ٕبپسيس قسٓ اثط إٜٓب آٛؿتّ ٗ ٚاليِتط اؾتّ .قٖي ائ حطف آٓ اؾت م ٚثب ّهطف ائ ّ٘از ٗضقيت خؿهْي ّقتهبز زض حبٍهت ّتقهبزً
ّبٕس ٗ ٙاظ ٕؾط ضٗحي ز بض ٕ٘ؾبٕبت ٕر٘اٛس قس .ائ زضحبٍيؿت مّ٘ ٚاز ّرسض غيط ّدبظ ث٘يػ ٙمطاك ،زض امثهط اٗقهبت ٕ٘ؾهبٕبت قهسيسي ايدهبز
ّي مٖٖس ،ىبٛي ثيْبض ضا ثؿيبض ؾطذ٘ـ ٗ ٕكئ ٗ ،ٚىبٛي اٗ ضا ز بض ذْبضي قسيس ّي مٖٖس .ائ ٕ٘ؾبٕبت ثط ضٗحي ٚثيْهبض اثهط ّرهطة ىصاقهتٗ ٚ
قؿْت ظيبٕجبض ف٘اضو افتيبز ضا ؾجت ّي ق٘ز .ائ زاضٗٛب اظ عطيق مبّال ثٜساقتي تٜي ٚقس  ٙا ٕسٍ ،صا فبقس ٛطىٕٕ٘ ٚبذبٍهي ثه٘ز ٗ ٙفه٘اضو إٜٓهب
ثطثسٓ ّقتبز ثٗ ٚيػ ٙمَي ٗ ٚمجس ٗ زؾتيب ٙى٘اضـ زض حساقٌ ّْنٔ اؾت .زض حبٍينّ ٚههطف ّه٘از غيطقهبٕٕ٘ي ّكهنالت خؿهْي فطاٗإهي تٍ٘يهس
ّي مٖس .ثب اؾتفبز ٙاظ ائ زاضٗٛب ث ٚن٘ضت زضّبٓ ٕيٜساضٕس ،ٙفالئِ خؿْبٕي ٗ ٗؾ٘ؾ ٚثّ ٚيعآ ظيبزي زض ثسٓ ثيْهبض مٖتهطً ّهيقه٘زٕ .ساقهتٔ
ٗؾ٘ؾ ٗ ٚمٖتطً فالئِ خؿْبٕي ثط ضٗحي ٚثيْبض ٗ ذبٕ٘از ٙاثط ذيَي ّثجتي زاضز ٗ زض ثيْبض ،تْبيٌ ثّ ٚهطف ّ٘از ضا تبحس ظيبزي ّت٘ق ّهي مٖهس.
تقبزً ضفتبضي ثٗ ٚخ٘ز آّس ٙزض ثيْبض ،ثٗ ٚض٘ح ثبف ذ٘اٛس قس م ٚمْتط ذكْيئ ق٘ز ٗ ث ٚزٕجهبً آٓ ّكهنالت ذهبٕ٘ازىي ،قهغَي ٗ حقه٘قي
مْتطي ذ٘اٛس زاقت .فسُ ٕيبظ ث ٚتٜيّ ٚبزّ ٙرسض غيطقبٕٕ٘ي ،ثبف ّي ق٘ز ثيْبض ٕيبظي ث ٚتْبؼ ثب قب بقچيبٓ ٗ فطٗقٖسىبٓ ّ٘از ٕساقت ٚثبقس ٗ
فالٗ ٙثط اظ ثئ ضفتٔ ذغط زؾتييطيٕ ،يبظي ث ٚپطزاذت ٛعيٖ ٚثطاي تٜيّ ٚبزّ ٙرسض ٕ ِٛر٘اٛس زاقت.
ثب قطاض ىطفتٔ ثيْبض ضٗي ائ ضٗـ زضّبٕي ،قجن ٚزٗؾتبٓ فطز تغييط ّي مٖس ،ث ٚائ ّقٖي م ٚثيْبض ظّبٓ ،إييع ٗ ٙقطايظ ّٖبؾجي ثطاي تْبؼ ثب
افطاز ؾبٍِ ذ٘اٛس زاقت.
زاضٗٛبي زضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙذ٘ضامي ٛؿتٖس .ثٖبثطائ اىط ثيْبض قجال ّ٘از ّرسض ضا تعضيق ّى مطز ٙاؾت ،ضفتبض تعضيقي زض اٗ مبٛف ذ٘اٛهس يبفهت.
ثطاي ثؿيبضي اظ ثيْبضآ ،تعضيق ّٖدط ث ٚايدبز ظذِ ٛبي ٗؾيقي زض ؾغح ثسٓ قس ٗ ٙثب إٜساُ ضه ٛهب ْٛهطا ٙاؾهت .زض زضّهبٓ ٕيٜساضٕهس ،ٙايهٔ
ف٘اضو اظ ثئ ّيضٗز .ثب ت٘ق تعضيق ،احتْبً ؾطايت ثؿيبضي اظ ثيْبضيٜبي ففٕ٘ي ثٗ ٚيػ ٙايسظ) اظ ضا ٙؾطٕو ٗ ؾ٘ظٓ ثطعطف ّيق٘ز.
ثب اؾتفبز ٙنحيح اظ زضّبٓ ٕيٜساضٕس ،ٙاّنبٓ ّؿّْ٘يت ثب ّ٘از ّرسض ثؿيبض مبٛف ّييبثسّ .تبؾفبٕ ٚينهي اظ ز يهٌ ّهطه ٗ ّيهط زض ّقتهبزآ،
ّهطف ٕبىٜبٕي ٗ ثيف اظ حس ّبزّ ٙرسض اؾت مّٖ ٚدط ثٚ
ّؿّْ٘يت يب ثيف ّهطف ّ 1يق٘ز .ث ٚزٍيٌ ذَ٘ل ائ زاضٗٛب ،مؿي م ٚزضّبٓ ٕيٜساضٕس ٙزضيبفت ّيمٖس ،مْتط زض ّقهطو ّؿهّْ٘يت قهطاض
ّيىيطز .زض ٕٜبيت ثب ت٘ق ّهطف ّ٘از ّرسض ٗ مبٛف ٗؾ٘ؾ ٗ ٚفالئِ ضٗحي ٗ خؿْي ،فطنت ثبظىكت ثيْبض ث ٚظٕسىي فهبزي ،إترهبة قهغٌ ٗ
ت٘خ ٚث ٚظٕسىي ذبٕ٘ازىي فطاّ ِٛيق٘ز.
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اقبض ٙىطزيس م ٚاٍي٘ي ْٛنبضي ثب ؾبظّبٓٛب ٗ ىطٗٛٙبي ذ٘زيبضي م ٚزضّبٓ ثب آىٕ٘يؿت ضا زض مٖبض فقبٍيتٛبي غيط زاضٗيهيّ ،كهبٗض ،ٙثهبظت٘إي ٗ
حْبيتي ذ٘ز پصيطا ٛؿتٖتس ،ثه٘ضت ثؿيبض قبثٌ ت٘خٜي ثبف افعايف اثطثركي زضّبٓ ّهيىهطززٍ .هصا ّطامهع زضّهبٓ ّهيت٘إٖهس ضؾهْبً ثهب ايٖيٕ٘هٚ
ؾبظّبٓٛب ٗاضز تقبٌّ ٗ ْٛنبضي قٕ٘س .زض ايٖجبضّ٘ ٙاضز ظيط ثبيس ضفبيت ىطزز.
ّ .1طامع زضّبٕي فطض ٚمٖٖس ٙزضّبٓ ثب تٖت٘ض اپيُ٘ ثب ؾبظّبٓٛب ٗ ىطٗٛٙبي ذ٘زيبضي م ٚزضّبٓ ثب آىٕ٘يؿت زض ائ ّ٘ضز تٖت٘ض اپيهُ٘ ضا پهصيطا
ث٘ز ٗ ٙإٓطا ظّ ٚزضّبٓ ّ٘فق ّيزإٖس) ضؾْبً افالُ ْٛنبضي مٖٖس.
 .2ثيْبضآ اظ ٕؾط زاضٗ زضّبٕي اظ خَْ ٚزضيبفت تٖت٘ض مبّال تحت ٕؾط ّطمع زضّبٕي ّبٕس ٗ ٙمَيهّ ٚقهطضات اظ خَْه ٚقهطايظ پهصيطـ ،اضظيهبثي،
ٗيعيتٛبي ّقطض ثط اؾبؼ پطٗتنٌ انَي ن٘ضت ّيپصيطز .زض ايٖجبض ٙپعقل ٗ ّطمع زضّبٕي ّؿئً٘ مَيّ ٚهساذالت زاضٗيهي ثيْهبض اظ خَْهٚ
ثطٕبّ ٚتٖؾيِ ٗ مبٛف زٗظ اؾت .اٍجت ٚثسيٜي اؾت زض ٖئ قطايغي پعقل ٗ ّطمع زضّبٕي ّيت٘إس ٗ ت٘نيّ ٚيق٘ز اظ زيهسىبٕ ٗ ٙؾهطات
ضاْٖٛبٛب ٗ افضبي ؾبظّبٓ ٗ ىطٗٛ ٙبي ذ٘زيبضي خٜت تٖؾيِ زٗظ ثٜط ٙخ٘يس .تدطثٕ ٚكبٓ زاز ٙم ٚذ٘ز ثيْبضآ ٗ ّقتبزآ اؾجق زض ٖهئ
ّ٘اضزي ثؿيبض زقيق فٌْ مطز ٗ ٙحسامثط ضضبيت ثيْبض فطاّ ِٛيىطزز .ثب ايٖحبً ٕؾط ٕٜبيي ثب ّطمع زضّبٕي ٗ پعقل ّقهبٍح اؾهت ٗ ايكهبٓ
ّؿئً٘ ّطاقجت اظ ٕؾط فاليِ ٗ ف٘اضو زاضٗ ٛؿتٖس.
ّ .3طمع زضّبٕي فالٗ ٙثط تٖؾيِ زٗظ تٖت٘ض ثيْبض ثط پيكطفت مَي ،فاليهِ ضٗإهي ٗ ؾهيط زضّهبٓ ٗ ّههطف ّه٘از ّرهسض اظ ضا ٙاضظيهبثي ّهٖؾِ ٗ
آظّبيفٛبي ّقطض ثط اؾبؼ پطٗتنٌ انَي اقساُ ّيْٕبيٖس.
 .4ثيْبض اظ ّساذالت غيط زاضٗيي تحت ٕؾط ىطٗٛٙبي ذ٘زيبضي ثٜطّٖٙس ّيىطزز .زض ايٖه٘ضت ثيْبض ٗ ّطمع ّرتبض ٛؿتٖس ذ٘ز ٕيهع ّهساذالت
غيط زاضٗيي ثط اؾبؼ پطٗتنٌ انَي ضا ث ٚاخطا ىصاضٕس يب تْبّبً إٓطا اظ ضا ٙىطٗٛ ٙبي ذ٘زيبضي تبّئ ْٕبيٖس .ثقجبضت زييهط زض نه٘ضت ضضهبيت
ثيْبض ٗ تهْيِ ّطمع زضّبٕي ٗ پعقل ّقبٍحّ ،يت٘آ مَي ٚيب ثركي اظ ّساذالت غيط زاضٗيي ّبٕٖس ّكبٗض ٙفطزي ،آّ٘ظـ ذبٕ٘از ،ٙخَؿهبت
ؾبذتبضي  ،BDRCغيط ٙضا ثط ىعاض ٕنطز ٗ ٙث ٚىطٗٛٙبي ذ٘زيبضي ّحً٘ ْٕ٘ز).
ّ .5طمع زضّبٕي ٛعيٖٛٚبي ذ٘ز اظ خَْٛ ٚعيٖ ٚتٖت٘ض ٗ حق ٗيعيت ٗ ؾبيط ذسّبت فطض ٚقس ٙذه٘ز ضا ثهط اؾهبؼ ّقهطضات زضيبفهت ّهيزاضز.
ؾبظّبٓٛبي ذ٘زيبضي ّدبظ ث ٚزضيبفت ٛعيٖ ٚاظ ثيْبضآ ٕيؿتٖس ٗ مَي ٚفسّبت زض قبٍت ذ٘زيبضي ن٘ضت ذ٘اٛس ىطفت.
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