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مشخصات سند
عنوان سند

پروتکل تشخیصی و درمانی وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان

نویسندگان

دکتر علیرضا نوروزی ،دکتر محبوبه فیروزکوهی ،دکتر نسرین دودانگی ،دکتر بیتا وحدانی ،دکتر
نسرین حبیبی
● درمانگران در جایگاه و مراکز تخصصی و فوقتخصصی درمان اختالالت مصرف

گروه مخاطب

مواد کودکان و نوجوانان
● مدیران و کارشناسان برنامههای درمان اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان
در سازمانهای ارایهدهنده خدمات به کودکان و نوجوانان
ویرایش

اول

زمان تدوین

پائیز 1399

تماس

تهران ،شهرک غرب ،بلوار ایوانک ،ساختمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،برج
آ ،ط  ،۸واحد سالمت روان و اعتیاد

تدوین :کمیته علمی و مشورتی درمان اعتیاد ،معاونت درمان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
پروتکل حاضر به سفارش مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها ،معاونت درمان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و اداره
کل درمان و حمایتهای اجتماعی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر با حمایت صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) تحت نظارت فنی
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت ،دفتر ارزیابی فنآوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت ،معاونت درمان ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین شده که بدین وسیله از ایشان قدردانی میشود.
نویسندگان:


دکتر علیرضا نوروزی ،متخصص روانپزشکی مرکز ملی مطالعات اعتیاد،دانشگاه علوم پزشکی تهران



دکتر محبوبه فیروزکوهی ،فوقتخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان



دکتر نسرین دودانگی ،فوقتخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



دکتر بیتا وحدانی ،متخصص روانپزشکی و کارشناس مسؤل درمان اختالالت روان و اعتیاد ،معاونت درمان ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر نسرین حبیبی ،فوقتخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تقدیر و سپاسگزاری:
همچنین از صاحبنظران نامبرده ذیل که راهنماییهای ارزشمند خود را در فرآیند تدوین پروتکل و یا در خصوص پیشنویسهای
تهیهشده با ما در میان گذاشتند ،صمیمانه تشکر مینماییم:


خانم طاهره آذری ،کارشناس اداره مددکاری اجتماعی ،معاونت درمان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر مهین اسالمی ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،عضو هیأت علمی دانشگه علوم پزشکی کرمان



دکتر منا اسالمی ،متخصص روانپزشکی ،کارشناس مسؤل اداره درمان و حمایتهای اجتماعی ،ستاد مبارزه با مواد مخدر



خانم آزاده اولیائی ،کارشناس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد ،سازمان بهزیستی کشور



دکتر سیدمحمدحسین جوادی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رئیس اداره مددکاری ،معاونت
درمان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر رزیتا داوری آشتیانی ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،عضو هیأت علمی دانشگه علوم پزشکی شهید بهشتی



دکتر کتایون رازجویان ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



دکتر سپیده رضاپور ،نماینده وزارت آموزش و پرورش



دکتر نوید رهبر ،مشاور معاون وزیر دادگستری



خانم سیدهزینب جاللی ،کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ،قوه قضائیه



دکتر محمدرضا چراغزاده ،رئیس اداره نظارت بر درمان مراکز سرپایی ،معاونت درمان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران



دکتر میترا حکیم شوشتری ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران



آقای احمد خاکی ،معاون دفتر کودکان و نوجوانان ،سازمان بهزیستی کشور



سرکار خانم خاکی ،سرپرست دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان



دکتر مریم خیری ،رئیس اداره راهنماهای بالینی ،معاونت درمان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر مصطفی شفیعی ،متخصص بیهوشی و کارشناس درمان اختالالت روان و اعتیاد ،مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها،
معاونت درمان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر الهام شیرازی ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوانان ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران



دکتر سیدمهدی صابری اردستانی ،متحصص روانپزشکی ،عضو هیأت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور



دکتر ماندانا صادقی ،پزشک و پژوهشگر ،مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



آقای صفر عارفی ،کارشناس دفتر حقوقی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر فریبا عربگل ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



دکتر جواد عالقبندراد ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران



دکتر فریبا فرنقی ،متخصص کودکان ،فلوشیپ مسمومیت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



دکتر علی فرهودیان ،متخصص روان پزشکی ،عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد ،دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی



خانم لیال قاسمزاده ،کارشناس درمان اختالالت روان و اعتیاد ،مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها ،معاونت درمان ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



دکتر سیدابراهیم قدوسی  ،رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد و الکل ،معاونت بهداشت ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی



آقای حمیدرضا طاهرینخست ،کارشناس امور جوانان ،صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)



دکتر جواد محمودی قرائی ،فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران



دکتر معصومه معارفوند ،دکترای مددکاری اجتماعی ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



دکتر نادر منصورکیائی ،دکترای جامعهشناسی ،مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی



دکتر محمد نظری پویا ،کارشناس اداره کل بهداشت و درمان ،سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور



دکتر سیدیاسر موسوی ،فوقتخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران



دکتر زهرا واعظی  ،کارشناس دفتر سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد ،معاونت بهداشت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور
و ستاد مبارزه با مواد مخدر

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فنآوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر عبدالخالق کشاورزی ،دکتر مریم خیری
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مقدمه:
درباره این سند
هدف اصلی تدوین پروتکل حاضر تأمین توصیههای مبتنی بر شواهد علمی در شناسایی زودرس و مداخله متناسب ،به منظور توسعه
ظرفیت کشوری در راهاندازی و ارایه خدمات تخصصصی و فوقتخصصی درمان وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان
است.
گروه مخاطب این بسته کارکنان تیم چندرشتهای شاغل در مراکز فوقتخصصی/تخصصی درمان اختالالت مصرف مواد در کودکان
و نوجوانان هستند.
در این جا چارچوب کلی برای غربالگری ،شناسایی ،ارزیابی جامع ،برنامهریزی درمان و درمان اختالالت مصرف مواد در در کودکان
(تا  12سالگی) و نوجوانان ( 13تا  1۸سالگی) ارایه میگردد .تمرکز توصیههای اختصاصی در محتوای آموزشی حاضر بر درمان
وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان قرار دارد .در این جا به درمان سندرم پرهیز نوزادی برای نوزادان متولد شده از
مادران مصرفکننده مواد افیونی پرداخته نمیشود.
همهگیریشناسی
مطالعات بینالمللی نشان میدهد اوایل نوجوانی ( 12-14سال) و اواخر نوجوانی ( 15-17سال) حسّاسترین دوره زمانی برای
شروع مصرف مواد بوده و شروع مصرف مواد غیرقانونی در دوره سنی  1۸-25سال به حداکثر خود میرسد .تجربه مصرف مواد در
نوجوانان معموالً با مصرف سیگار آغاز میشود .در میان مواد غیرقانونی ،مصرف حشیش و الکل در نوجوانان و جوانان شایع است.
پس از سیگار و الکل ،حشیش از شایعترین مواد مصرفی در نوجوانان و جوانان بوده و شیوع مصرف آن با سهولت دسترسی و خطر
درکشده پایین مرتبط است .دو الگوی خاص مصرف مواد در گروههای مختلف کودکان و نوجوانان دیده میشود :مصرف داروهای
بزمی مثل متآمفتامین و اکستیسی در نوجوانان و جوانان در پسزمینه مهمانی و مصرف مواد استنشاقی مثل تینر ،بنزین ،چسب و...
در کودکان و نوجوانان مصرف مواد عالوه بر اختالل در کارکرد تحصیلی و اجتماعی ،خطرات متعددی برای سالمت جسمی و
روانی کودکان و نوجوانان در پی دارد .نتایج مطالعه جهانی بار بیماریها در سال  2013نشان میدهد که بار قابل انتساب به مصرف
مواد به صورت قابل مالحظهای در نوجوانان و بزرگساالن جوان رو به افزایش است.
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شواهد درباره شیوع وابستگی به مواد افیونی و سایر اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان محدود است .بر اساس دادههای
ارایه شده در کتاب سال مبارزه با مواد مخدر در سال  ،1394در یک مطالعه کشوری شیوع مصرف مواد در دانشآموزان مقطع سوم
راهنمایی تا چهارم دبیرستان از  0/5درصد در سال  13۸2به  %1در سال  1390رسیده است.
شیوع مصرف و اختالالت مصرف مواد در برخی زیرجمعیتهای آسیبپذیر کودکان و نوجوانان مانند کودکان خیابانی و کودکان
مقیم کانونهای اصالح و تربیت به صورت قابل مالحظهای باالتر است.
سببشناسی و عوامل خطر
عوامل اثرگذار بر سیر پیشرفت مصرف مواد به اختالل مصرف چندگانه و پیچیده بوده و شامل موارد زیر میشوند:


عوامل سطح فردی (ژنتیک ،رشد روانی ،رفتاری و عصبی ،اختالالت سالمت روانی ،رفتاری در سنین پایین) ،عوامل سطح
گروه همتا (نفوذ و فشار اجتماعی)،



عوامل سطح خانوادگی (کارکرد والدین و خانواده)،



عوامل سطح مدرسه (کارکرد تحصیلی ضعیف ،ضعف در فراهم آوردن فرصت برای رشد اجتماعی مناسب) و



عوامل سطح ساختاری (فقر ،مهاجرت ،محیط اجتماعی -اقتصادی).

سن پایین شروع مصرف یک عامل پیشبینیکننده قوی برای شکلگیری اختالالت مصرف مواد در طول عمر است .پیشرفت
سریعتر از مصرف به سوی اختالالت مصرف اغلب با سن پایینتر شروع مصرف و دفعات مصرف رابطه دارد تا طول مدت
مصرف .کسانی که در سنین پایینتر مصرف مواد را شروع میکنند در فاصله زمانی کمتری دچار اعتیاد میشوند تا کسانی که اولین
بار مصرف مواد را در بزرگسالی تجربه کردهاند.
هر گونه عارضهای که منجر به دیسترس جنینی یا هیپوکسی شود خطر اختالل استرس پس از سانحه و اختالالت یادگیری را باال
میبرد ،که به نوبه خود میتواند منجر به خطر مصرف مواد در سالهای بعدی زندگی شود .عواملی همچون تروما ،استرس قبل و
بعد از تولد و تجارب اولیه زندگی میتواند در سالهای بعدی عمر از طریق تغییر در بیان ژن و بدون تغییر در توالی  DNAخود
را به صورت پاتولوژی اعتیاد نشان دهد .این عوامل عبارتند از مواجهه قبل از تولد با مواد ،هیپوکسی موقع تولد ،تغذیه ضعیف،
تاریخچه سوءرفتار جنسی در کودکی و دوباره در نوجوانی ،جدایی والدین ،اختالل یادگیری شناسایینشده و اختالل بیشفعالی و
نقص توجه ،استرس ناشی از اُفت تحصیلی و مصرف مواد در سن پایین.
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هر گونه اختالل روانپزشکی که در مراحل تکاملی شناسایی و درمان نشده باشد ،میتواند خطر درگیری با مصرف مواد را افزایش
دهد .سایکوپاتولوژی همبود میتواند پیش از مصرف مواد وجود داشته باشد ،باعث تشدید آن شده یا متعاقب آن پدید آید.
عالیم و نشانههای اختالالت روانپزشکی عموماً پیش از شروع مصرف مواد پدید میآیند .بنابراین میتوان گفت همبودی روان-
پزشکی در نوجوانان مبتال به اختالالت مصرف مواد معموالً اولیه یا مستقل است.
نشان داده شده است که اختالالت بیرونیسازی 1از عوامل خطر اصلی پیشبینیکننده شروع مصرف و ایجاد اختالالت مصرف مواد
است .برخی عوامل خطر مرتبط با شکلگیری اختالالت بیرونیسازی ،فرد را به اختالالت مصرف مواد نیز آسیبپذیر میکند .اختالل
سلوک یک عامل پیشبینیکننده قوی شروع مصرف مواد و پیشرفت به سمت اختالالت مصرف مواد است .اختالل نافرمانی
مقابلهای 2و اختالل کمتوجهی و بیشفعالی 3تا حدی خطر ابتال به اختالالت مصرف مواد را افزایش میدهد ،هر چند درباره میزان
اثر  ODDیا  ADHDبه دلیل همبودی آنها با اختالل سلوک اختالف نظر وجود دارد.
غربالگری ،ارزیابی و تشخیص:

رازداری
یکی از مالحظات اخالقی و قانونی مهم در درمان کودکان و نوجوانان ظرافتهای مرتبط با بحث رازداری در این گروه جمعیتی
است .هنگام کار با کودکان این موضوع ندرتاً مشکلآفرین است ،اما نوجوانان ،گاه ترسها و نگرانیهایی درباره رازداری و انتقال
حرفهایشان به والدین نشان میدهند .این نگرانیها به صورت خاص حول و حوش رابطه با جنس مخالف ،سیگار کشیدن،
مصرف الکل و مواد ،نزاع یا دزدیهای کوچک از مغازه میچرخد .نوجوانان ممکن است به خاطر ترس از افشای رازهایشان نزد
والدین برای دریافت برخی مراقبتهای مورد نیاز نظیر درمان اختالالت مصرف مواد ،اختالل استرس پس از سانحه متعاقب سوءرفتار
جنسی ،بارداری ناخواسته یا درمان عفونتهای منتقله از راه جنسی مراجعه نکنند.
به منظور عملکرد بالینی مطلوب ،حفظ رازداری در درمان کودکان و نوجوانان در یک فرآیند سه مرحلهای قابل دستیابی است:
 گام اول -درمانگر باید نحوه ارتباط خود را با هر یک از طرفین مراجعهکننده مشخص کند.

1

externalizing
)oppositional defiant disorder (ODD
3
)attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD
2
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 گام دوم -در بحث های اولیه مشخص گردد که نحوه به اشتراک گذاشتن اطالعات چگونه خواهد بود و چه اطالعاتی ،با
چه فردی و در چه زمانی به اشتراک گذاشته خواهد شد .این توافق باید به نحوی متناسب با سن و سطح درک کودک یا
نوجوان تنظیم گردد.
 گام سوم -در برنامههای درمانی طوالنیمدت با افزایش سن کودک معموالً ظرفیت کودک یا نوجوان مراجع در خودمختاری
افزایش یافته و الزم است به نیاز مراجع برای داشتن حریم خصوصی احترام گذاشته شود .در این گونه موارد درمانگر
باید شرایط جدید را با مراجع و خانواده او به بحث گذاشته و با آنها در خصوص نحوه به اشتراک گذاشتن اطالعات
توافق نماید.
در اجرای فرآیند باال توجه به نکات زیر اهمیت اساسی دارد:



گرچه به لحاظ بالینی و اخالقی الزم است درمانگر حدود و شرایط رازداری را روشن کند ،اما درمانگر نمیتواند به یک
فرد صغیر به لحاظ قانونی بابت حفظ کامل رازداری از والد یا قیم قانونی تضمین بدهد .والد یا قیم قانونی حق دارد به
جزییات پرونده درمانی کودک یا نوجوان خود دسترسی داشته باشد .به دالیل بالینی درمانگران باید از والدین بخواهند از
این حق خود صرف نظر نمایند ،هر چند درمانگران نمیتوانند مانع استفاده – هر چند از منظر بالینی غیرسازنده -والدین
از این حق شوند.



قضاوت بالینی تعیین میکند چه اطالعاتی و در چه حد با خانواده مراجع زیر سن قانونی در میان گذاشته شود .درمانگر
ممکن است درخواست مراجع برای حفظ محرمانگی را به عنوان نشانهای از تالش او برای دستیابی به خودمختاری بیشتر
در نظر گرفته و خواست او را محترم شمارد .در مقابل درمانگر ممکن است تصمیم بگیرد برخی از اطالعات را بر خالف
میل مراجع با والدین یا قیم قانونی او در میان گذارد.

 اگر بیمار احساس کند اطالعات طرحشده در جلسه درمان بدون اطالع او با دیگران به اشتراک گذاشته شده است ،اثر
مخربی بر ارتباط درمانی خواهد داشت .بنابراین صرف نظر از موافقت یک مراجع نوجوان برای در میان گذاشتن اطالعات
با والدین ،درمانگر باید قبل از در میان گذاشتن هر گونه اطالعات با اشخاص ثالث نوجوان باید از محتوای اطالعاتی که
قرار است به اشتراک گذاشته شود و زمان آن مطلع گردد.



در مواردی درمانگران مکلف به در میان گذاشتن اطالعات هستند .خطر جدی آسیب به خود یا دیگران باید با والدین
و/یا سایر اشخاص ثالث در میان گذاشته شود .کودک آزاری ،مسامحه یا سوءرفتار با کودک مشمول قوانین گزارشدهی
اجباری هستند .محدودیت های رازداری باید متناسب با سن و میزان قدرت تمیز مراجع کودک و نوجوان با او در میان
گذاشته شود.
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بسیاری از رفتارهای مشکلآفرین کودکان و نوجوانان در حدی که مشمول گزارشدهی اجباری باشند نیستند .با این وجود
برخی رفتارها مرزی می باشند و درمانگر باید درباره آنها دست به قضاوت بالینی بزند .به این دلیل ارایهکنندگان درمان
به کودکان و نوجوانان باید دانش کافی درباره ملزومات گزارشدهی اجباری را داشته و در مواردی که شک دارند ،از
مشاوره با روانپزشکان فوقتخصص کودک و نوجوان بهره مند گردند.

اصل رازداری در حوزه مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای کودکان و نوجوانان معموالً به این صورت بیان میگردد که ارایهدهندگان
خدمات مجاز نیستند اطالعات مراجعان کودک و نوجوان خود را با کسی به جز والدین یا قیم قانونی آنها در میان بگذارند .عالوه
بر این همچون موارد بزرگساالن اصل رازداری در کودکان و نوجوانان مطلق نبوده و استثنائاتی دارد .این استثنائات عبارتند از:



قصد جدی آسیب به خود یا خودکشی



قصد جدی آسیب به دیگران یا دیگرکشی



وجود شواهد قطعی یا مطرحکننده قرار داشتن کودک در معرض آسیبهای قابلتوجه و جدی نظیر کودکآزاری ،سوءرفتار
با کودکان

در موارد باال رازداری میتواند به ضرر مراجع باشد ،لذا درمانگران باید در جهت خیر و منافع مراجعان متناسب با موقعیت والدین
و/یا مراجع قانونی را مطلع نموده و آنها را به منظور ارایه مراقبت بهینه به مراجع درگیر کند.
رضایت و موافقت آگاهانه
در قانون بسیاری از کشورها از جمله کشور ما افراد زیر  1۸سال صغیر 1محسوب میشود .افراد صغیر عموماً نمیتوانند به لحاظ
قانونی برای درمان رضایت دهند و والد یا قیم قانونی آنها باید این کار را از طرف آنها انجام دهند.
از دیدگاه حقوقی اقسام صغیر عبارتند از:



صغیر غیرممیز :شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست ،زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمیدهد.



صغیر ممیز :صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است  ،با اینکه به سن بلوغ نرسیده ،زشت را از زیبا و سـود
را از زیان باز میشناسد.که بسته به فرد حدود  6-7سالگی صغیر ممیز میشود.

به لحاظ اخالقی و قانونی رویه زیر برای اخذ رضایت برای دریافت مداخالت درمان اعتیاد توصیه میگردد:

minor
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 کودکان زیر  7سال (صغیر غیرممیز) :رضایت آگاهانه 1از والد یا قیم قانونی
 کودکان  7تا  1۸سال (صغیر ممیز) :اخذ موافقت آگاهانه 2از خود بیمار و رضایت آگاهانه از والدین



کودکان دارای حکم رشد :رضایت آگاهانه از خود فرد

در برخی موقعیتها اخذ رضایت از والدین ضرورت ندارد .این موقعیتها عبارتند از:



کودک یا نوجوان از حضانت والد خود خارج شده و تحت حضانت دولت است .هر چند در این موارد اخذ رضایت قیم
قانونی مورد نیاز خواهد بود.



زمانی که کودک یا نوجوان در معرض خطر آنی و جدی آسیب یا مرگ بوده و امکان دسترسی به والد یا قیم قانونی وجود
ندارد( .بند ج ماده  15۸قانون مجازات اسالمی جدید) و



زمانی که نوجوان از طرف دادگاه برای اخذ تصمیم درباره دریافت خدمات شناسایی و درمان رشید شناخته شده و حکم
رشد گرفته است.

اصول مصاحبه
ممکن است فرد در مرحله پیشتأمل 3جهت تغییر باشد و در نتیجه میزان درگیری خود را با مواد ناچیز یا کم اهمیت جلوه دهد.
برقراری راپو 4با فرد به لحاظ افزایش احتمال در میان گذاشتن مصرف مواد اهمیت اساسی دارد .ایجاد یک اتحاد درمانی 5زودهنگام
و قدرتمند با استفاده از سبک مصاحبه انگیزشی 6که با یک رویکرد عاری از قضاوتگری و مراجعمحور است ،در این زمینه بسیار
تأثیر گذار خواهد بود.
سبک مصاحبه انگیزشی با اکثر رویکردهای درمانی دیگر سازگار بوده و میتواند به صورت تلفیقی مورد استفاده قرار گیرد .سبک
انگیزشی به صورت خاص برای کار با نوجوانان مفید و از نظر رشدی متناسب است زیرا آنها اغلب در برابر مراجع قدرت
(بزرگساالن) که آنها را مجبور به تغییر رفتار میکنند ،مقاومت نشان میدهند .به عالوه ،استفاده از مصاحبه انگیزشی به نوجوان به
لحاظ درونی کردن انگیزه در کاهش یا قطع مصرف مواد به جای تغییر رفتار پاسخ به فشارهای بیرونی کمک مینماید.

1

informed consent
informed assent
3
pre-contemplation
4
rapport
5
therapeutic alliance
6
motivational interviewing (MI) style
2
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در ابتدای جلسه ارزیابی مشکالت مرتبط با اختالالت مصرف مواد ،الزم است والدین یا مراقبان حضور داشته باشند .این موضوع
مجال تعیین مقررات محرمانگی (از جمله استثنائات رازداری شامل موارد سوءرفتار ،مسامحه یا تهدید به آسیب به خود یا دیگران)
را فراهم می آورد .پس از آن ،مصاحبه خصوصی با فرد در برقراری یک ارتباط درمانی پایدار و قدرتمند همراه با تکمیل شرح حال
با اطالعاتی که فرد تمایل به ارایه آن در حضور خانواده نداشته ،مورد نیاز خواهد بود .در خاتمه مصاحبه با والدین یا مراقبان میتواند
در اخذ تاریخچه مشکالت قعلی ،تاریخچه سیر و تکامل کودک و ارزیابی روانپویاییهای درون خانواده مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه برخورد با نگرانی والدین
در صورتی که یکی از والدین به مصرف مواد در فرزند خود شک دارد ،درمانگر باید از والد بخواهد مشاهدات خود را به دقت
فهرست کند .تظاهرات مصرف مواد در نوجوانان اغلب میتواند با عالیم غیراختصاصی همچون موارد زیر رخ دهد:



دیر به خانه آمدن بعد از مدرسه



نوسانات خلقی



تحریکپذیر شدن



نقض قوانین و مقررات خانه



افت نمرات



از دست دادن عالقه به تفریحات



تغییر در شبکه دوستان



تغییر در عادات فیزیولوژیک همچون خواب و اشتها

در صورتی که والدین این حاالت را در فرزند خود مشاهده کنند خصوصاً اگر بیش از یک مورد و/یا قابلتوجه باشد ،ارزیابی بیشتر
از نظر سالمت رفتاری شامل اختالالت مرتبط با مواد ضرورت دارد ،هر چند توجه به این موضوع الزم است که هیچ کدام از این
عالیم اختصاصی نبوده و ممکن است در سایر اختالالت روانپزشکی نیز مشاهده شوند.
عالوه بر موارد باال ،گاه والدین مشاهده عالیم اختصاصیتر را گزارش میکنند .وجود این عالیم با احتمال بیشتر مطرحکننده
اختالالت مصرف مواد هستند:


پنهانکاری ،دروغ گفتن ،دزدیدن پول یا وسایل منزل
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تظاهرات آشکار مسمومیت مواد



کم شدن یا گم شدن داروهای نسخهای واجد پتانسیل سوءمصرف



پیدا شدن مواد یا وسایل مصرف در وسایل فرزند

در مواردی والدین اظهار می کنند ،فرزند خود را در حین مصرف یکی از انواع مواد (برای مثال سیگار یا حشیش) دیدهاند .در این
گونه موارد ارزیابی بیشتر والدین از نظر نحوه برخوردشان با مصرف مواد در فرزندشان اهمیت باالیی داشته و اطالعات مهمی درباره
نگرش خانواده درباره مصرف مواد در اختیار درمانگر میگذارد .در این گونه موارد مشاوره خانواده درباره نحوه برخورد با عضو
خانواده درگیر مشکالت رفتاری یا مصرف مواد که از مراجعه داوطلبانه امتناع میکند ،توصیه میگردد.
غربالگری
پزشکان ارایهکنندگان مراقبت به کودکان و نوجوانان شامل پزشکان عمومی و متخصصان کودکان و نوجوانان موقعیت منحصر به
فردی برای شناسایی زودرس مصرف مواد در کودکان و نوجوانان دارند.
در کودکان در صورت ظن بالینی و در نوجوانان به طور معمول غربالگری درباره اختالالت مصرف مواد در جایگاههای غیراختصاصی
برای ارایه خدمات بهداشتی ،درمانی به کودکان و نوجوانان توصیه میگردد.
اصول راهنمای غربالگری و شناسایی زودرس مشکالت سالمت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان عبارتند از )1( :پرهیز
از آسیب )2( ،اخذ رضایت و موافقت آگاهانه )3( ،استفاده از یک فرآیند غربالگری علمی )4( ،محافظت از اطالعات جمعآوری
شده حین غربالگری و تضمین استفاده مناسب از آن و ( )5پیوند با خدمات ارزیابی و درمان.
غربالگری مصرف مواد باید در محیط خصوصی ،بدون حضور والدین یا مراقبان انجام شود .رویکردها و رویههای شناسایی زودرس
باید به هنجارها و مقتضیات فرهنگی احترام گذاشته و آنها را در نظر گیرد .فرد مجری غربالگری و افراد درگیر در فرآیند باید واجد
صالحیت بوده و آموزشهای کافی را دیده باشند .غربالگری تنها احتمال وجود مشکل را تعیین میکند و نباید به عنوان تشخیص
یا برچسب استفاده شود.
غربالگری ،مداخله مختصر و ارجاع به درمان 1یک رویکرد ادغامیافته و جامع به لحاظ یافتن افراد درگیر مصرف مواد و ارایه مداخله
مختصر زودرس به منظور کاهش مصرف پرخطر و ارجاع به درمان محسوب میگردد.
غربالگری درگیری با مصرف مواد میتواند از طریق پرسشگری مستقیم یا ابزارهای غربالگری استاندارد انجام پذیرد:

)Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment (SBIRT
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پرسشگری مستقیم

در جایگاههای مراقبت اولیه ،پرسش از تمام نوجوانان و جوانان درباره مصرف مواد متعاقب یک ارزیابی عمومی سالمت انجام شده
و الزم است شامل پرسشهایی درباره مصرف مواد دخانی ،الکل و سایر مواد باشد .در مراکز نگهداری کودکان ،جایگاههای سالمت
روان و کانونهای اصالح و تربیت ،با توجه به وضعیت پرخطر کودکان و نوجوانان مراجعهکننده غربالگری معمول از نظر مصرف
مواد قابل توصیه است.
هنگامی که شک به مصرف مواد در یک کودک یا نوجوان وجود دارد ،پرسشگری مستقیم شامل سؤال درباره فرکانس مصرف انواع
مواد و پیامدهای مصرف میشود.
به منظور اجتناب از هر گونه برداشت غلط ،در محتوای هر سؤال غربالگری درباره دفعات (فرکانس) مصرف مواد ،باید نوع ماده و
دوره زمانی مدّ نظر مصاحبهکننده مشخص شود .به عنوان مثال« :در سه ماه گذشته ،چند وقت یک بار ماده  ...را مصرف کردهاید؟»
پرسش درباره پیامدهای مصرف بر سالمتی و کارکردهای فرد اطالعات تکمیلی ارزشمندی در اختیار شما میگذارد .به عنوان مثال:
«مصرف ماده  ...چه اثر بر سالمت/رابطه شما با خانواده/عملکرد تحصیلی شما گذاشته است؟»
اغلب افتراق مصرف آزمایشی از مصرف مشکلآفرین در کودکان و نوجوانان دشوار است .در صورت ،گزارش فرد از مصرف مواد
(مصرف یک بار یا بیشتر مواد) و/یا تجربه پیامدهای منفی مرتبط با آن (تشنج ،مشکالت با والدین یا اُفت تحصیلی در فرد مصرفکننده
ترامادول) ارجاع و پیگیری ضرورت پیدا میکند.


ابزارهای غربالگری استاندارد

در مطالعات بین المللی ابزارهای غربالگری استاندارد برای تعیین سطح خطر و یا میزان درگیری با مصرف مواد در نوجوانان معرفی
شده است .یکی از این ابزارها پرسشنامه  CRAFFTبرای غربالگری مصرف مواد در نوجوانان است .نمره  2یا بیشتر در این غربالگری
مثبت تلقی شده و نشاندهنده آن است که نوجوان در معرض خطر باال برای اختالالت مرتبط با مصرف مواد قرار دارد .هر چند این
پرسشنامه در زبان فارسی استاندارد نشده است.
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کادر  -1پرسشنامه  -CRAFFTیک آزمون غربالگری کوتاه برای سوءمصرف مواد در نوجوانان

 -Cآیا تا کنون سوار ماشینی بودهاید که راننده آن (فرد دیگری یا خود شما) الکل یا مواد مصرف کرده باشد؟
 -Rآیا تاکنون الکل یا مواد را برای آرام کردن خود ،داشتن احساس بهتر درباره خود یا احساس راحتی در جمع
مصرف کردهاید؟
 -Aآیا تاکنون الکل یا مواد را زمانی که تنها هستید مصرف کردهاید؟
 -Fآیا اعضای خانواده یا دوستان شما تاکنون بهتان گفتند که باید مصرف الکل یا مواد خود را کم کنید؟
 -Fآیا تاکنون کارهایی را که هنگام مصرف الکل یا مواد انجام دادهاید ،فراموش کردهاید؟

 -Tآیا تاکنون در حال مصرف الکل یا مواد دچار مشکل شدهاید؟
* 2مورد یا بیشتر مطرحکننده مشکل جدی است.

پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که ارایهدهندگان مراقبت به کودکان و نوجوانان اگر صرفاً بر قضاوت بالینی خود اتکا داشته باشند،
سطح خطر درگیری با مصرف مواد در این گروه جمعیتی را به مراتب کمتر از میزان واقعی برآورد میکنند.
عالوه بر این ،حتی نوجوانانی که پرهیز از مصرف مواد را ذکر میکنند باید درباره سوار شدن در ماشینی که راننده آن مواد مصرف
نموده ،مورد سؤال قرار گیرند.
همان طور که گفته شد پرسشنامه  CRAFFTدر زبان فارسی استاندارد نشده است ،اما استفاده از آن عالوه بر کمک به غربالگری
مصرف پرخطر مواد ،اطالعات ارزشمندی درباره قرارگیری فرد نوجوان در پسزمینه رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد به درمانگران
میدهد.
گروه تدوینکننده پروتکل استفاده از پرسشگری مستقیم درباره فرکانس و پیامدهای مصرف انواع مواد در سه ماه گذشته را ،برای
غربالگری اختالالت مصرف مواد را توصیه میکنند.
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شکل  -1فلوچارت شناسایی و ارجاع کودکان و نوجوانان مشکوک یا مبتال به اختالالت مصرف مواد
شناسایی موارد مشکوک یا مبتال به اختالالت مصرف مواد
در سازمانهای ارایهدهنده خدمات به کودکان و نوجوانان

خیر

اورژانس طبی یا روان پزشکی؟

خیر
اورژانس اجتماعی؟

بله

ارجاع فوری به بیمارستان

بله

خیر

گزارش فوری به اورژانس اجتماعی
تثبیت؟

ارجاع غیرفوری به مراکز

بله

فوقتخصصی و تخصصی
درمان اختالالت مصرف مواد

خیر
تثبیت؟

بله

در کودکان و نوجوانان

ارزیابی چندبعدی؟

تعیین سطح مراقبت
برنامهریزی درمان
ارایه مداخالت درمانی
پایش و پیگیری

11

با توجه به همراهی باالی مصرف مواد با سایر رفتارهای پرخطر شامل قرارگیری در پسزمینه رانندگی تحتتأثیر مواد استفاده تکمیلی
از پرسشنامه  CRAFTTکمککننده است.
مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان با احتمال باالیی ممکن است با وضعیتهای اورژانسی در حوزه
سالمت جسمی یا روانپزشکی یا مسائل اجتماعی همراه باشد .اختالالت مصرف مواد به خودی خود ،اورژانس روانپزشکی
محسوب نمیشوند ،اما در صورت وجود اورژانسهای جسمی/روانپزشکی یا اجتماعی ،خانواده یا مراقبان فرد باید مطلع شده و
فرد به صورت فوری جهت دریافت خدمات مورد نیاز ارجاع داده شود.
در شکل  1فلوچارت برخورد با مشکالت مرتبط با مصرف مواد در کودکان و نوجوانان برای کارکنان سازمانهای ارایهدهنده خدمات
به کودکان و نوجوانان ارایه شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه برخورد با اورژانسهای جسمی ،روانپزشکی و اجتماعی در سازمانهای ارایهدهنده خدمات
به کودکان و نوجوانان ،مراجعه به دستورالعملها و راهنماهای مرتبط توصیه میگردد.
تشخیص
الزم است که درمانگران بتوانند بین مصرف ،مصرف نابجا ،مصرف مخاطرهآمیز/آسیبرسان ،وابستگی و اختالالت مصرف مواد
افتراق دهند .چنانچه غربالگری مطرحکننده احتمال ابتال به اختالالت مصرف مواد باشد ،الزم است تشخیص اختالالت مصرف مواد
بر اساس مالکهای تشخیصی  DSM-5یا  ،ICD-11انجام شود .تشخیص اختالالت مصرف مواد با استفاده از مصاحبه بالینی با فرد
و اخذ اطالعات جانبی از والدین یا مراقبان و در صورت تناسب ازمعلمها ،پلیس یا دادسرای کودکان و نوجوانان انجام میپذیرد.
مصرف مواد که از حد مصرف آزمایشی ،تفننی و گاهگاهی فراتر رفته و به درگیری مشکلآفرین با مواد میرسد بر اساس DSM-
 5ذیل اختالل مصرف مواد و در  ICD-11ذیل مصرف آسیبرسان و سندرم وابستگی به مواد طبقهبندی میشود.
تشخیص اختالل مصرف مواد در  DSM-5بر اساس داشتن دو مورد یا بیشتر از  11مالک در طول دوره  12ماهه تعریف میشود.
اختالل مصرف مواد در  DSM-5بر حسب تعداد مالکهای مثبت به سه سطح خفیف ( 2-3مالک) ،متوسط ( 4-5مالک) یا شدید
( 6مالک یا بیشتر) طبقهبندی میشود.
مصرف آسیبرسان مواد به صورت مصرف مواد به نحوی تعریف میشود که منجر به آسیب جسمی یا روانپزشکی فرد شده باشد.
در  ICD-11تشخیص وابستگی به مواد بر اساس  2مورد یا بیشتر از  3مالک شامل از دست دادن کنترل ،تغییر پیشرونده در
اولویتهای زندگی و مالک فیزیولوژیک (تحمل/محرومیت) تعریف میشود.
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جنبههای شناختی ،روانشناختی و رفتاری اختالالت مصرف مواد شامل اجبار به مصرف ،از دست دادن کنترل مصرف ،تداوم مصرف
علیرغم مواجهه با پیامدهای منفی و ولع مصرف مشخص میگردد .جنبههای فیزیولوژیک وابستگی شامل تحمل و محرومیت
میشوند.
برخی مالکهای تشخیصی اختالالت مصرف مواد در نوجوانان کاربرد کمتری دارند .به عنوان مثال تحمل به مواد ،ویژگی 1تشخیصی
پایینتری در نوجوانان دارد ،زیرا در نوجوانان ایجاد تحمل در زمان نسبتاً طوالنی رخ می دهد .نوجوانان ممکن است به دلیل تجربه
کمتر با مصرف مواد یا بینش کمتر به مشکالت خود معنای برخی مالکهای تشخیصی را به درستی درک نکنند.
ارزیابی
اخذ شرح حال عوامل مؤثر/تاریخچه شکلگیری اختالالت مصرف مواد و سایر اطالعات طولی درباره عوامل خطر رشدی ،شروع
و پیشرفت عالیم روانپزشکی و مصرف مواد ،به لحاظ ترسیم یک خط سیر زمانی 2طول عمر به منظور در نظر گرفتن ارتباط زمانی
عالیم و نشانهها مفید خواهد بود.
صرف زمان جهت اخذ تاریخچه رشد و تکامل میتواند در ایجاد اعتماد/ارتباط میان شما و مراجع تأثیر بسزایی داشته باشد .این
موضوع کمک میکند مراجع به مصاحبهکننده اعتماد بیشتری نموده و در نتیجه جهت در میان گذاشتن مصرف مواد خود احساس
راحتی بیشتری نماید.
به دلیل همبودی باالی اختالالت مصرف مواد و سایر اختالالت روانپزشکی ،مصاحبهکننده باید سیر زمانی عالیم اختالالت مصرف
مواد و سایر اختالالت روانپزشکی را به دقت ارزیابی و ثبت کند .این رویکرد به مصاحبهکننده کمک میکند ارتباط متقابل بین
مصرف مواد و اختالالت روانپزشکی را دریابد.
گزارش شخصی
درمانگران باید همیشه نتایج ارزیابی مصرف مواد در مراجعان با استفاده از گزارش شخصی را با احتیاط تفسیر نموده و میزان معتبر
بودن آن را در ذهن خود مورد سؤال قرار دهند .با این وجود مطالعات بینالمللی نشان دادهاند که گزارش شخصی اکثر نوجوانان در
مراکز تخصصی درمان اعتیاد یا مدارس در مقاطع زمانی مختلف پایا و قابل اعتماد است.
اکثر نوجوانان مراجعهکننده به جایگاههای درمان اعتیاد مصرف مواد را میپذیرند و تعداد معدودی از نوجوانان متقاضی درمان به
پرسش درباره مواد خیالی (نام مواد فرضی که در واقع وجود ندارند و برای ارزیابی صحت گزارشدهی پرسیده میشوند) پاسخ

specifity
timeline
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مثبت میدهند .جمعیت های خاص خصوصاً نوجوانان با خصوصیات ضداجتماعی برجسته ،با احتمال بیشتری مصرف مواد جعلی
را تأیید میکنند.
درمانگران و پژوهشگران پدیده اثر «پذیرش -ترخیص» 1را مورد توجه قرار دادهاند که در آن سطوح مصرف گزارششده در
ترخیص از میزانهای گزارششده هنگام پذیرش باالتر است .عوامل احتمالی دخیل در این پدیده شامل انکار ،طفره رفتن از
خودافشایی به دلیل شرم ،فرار از پیامدهای منفی ناشی از آشکار شدن مصرف و نهایتاً افزایش توانایی نوجوان در گزارش دقیقتر
مواد مصرفی و مشکالت مرتبط با آن در سیر درمان میگردد.
استفاده از روشهای سم شناسی مثل آزمایش ادرار در تأیید گزارش شخصی فرد درباره مصرف اخیر یک ماده مشخص میتواند
کمک کننده باشد.
در نهایت ،نگرش و مهارت مصاحبهکننده اغلب مهمترین عامل در ارتقای اعتبار گزارش شخصی است .چنانچه مطالعات نشان داده
است برقراری ارتباط مبتنی بر احترام ،پذیرش و همدلی اعتبار گزارش شخصی را به صورت قابل مالحظهای بهبود میدهد.
حوزههای ارزیابی
نتایج ارزیابی جامع معموالً تعیینکننده نیاز افراد برای درمان و تعیین سطح مراقبت مناسب برای آنها است .در فرآیند ارزیابی جامع
مشکالت و نقاط قوت نوجوان در ابعاد مختلف کارکردی نیز بررسی میشوند .ابعاد مختلفی که باید در ارزیابی در نظر گرفته شوند
عبارتند از رفتارهای مصرف مواد ،مشکالت روانپزشکی و رفتاری ،کارکرد تحصیلی و شغلی ،کارکرد خانوادگی ،ظرفیت اجتماعی
و روابط همتایان و تفریحات و سرگرمیها.
ضروری است که ارزیابی جامع دربرگیرنده موارد زیر باشد:


تاریخچه مصرف
 oتاریخچه دقیق سن شروع و سیر پیشرفت مصرف مواد به تفکیک نوع مواد
 oتغییرات در دفعات و مقدار مصرف مواد شامل وضعیت فعلی مصرف مواد



پسزمینه مصرف
 oزمانها و مکانهای معمول مصرف

intake-discharge effect
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 oالگوی مصرف مواد در همتایان و نگرش آنها
 oشروعکنندههای معمول مصرف


تاریخچه درمانهای پیشین برای اختالالت مصرف مواد



سایر حوزههای کارکردی
 oخانواده
 oروابط
 oمدرسه
 oسالمت روانی (اختالالت روانپزشکی همبود ،سابقه درمانهای روانپزشکی)
 oسالمت جسمی (رفتارهای پرخطر مرتبط با مصرف مواد ،عفونتهای منتقله از راه جنسی ،عفونتهای منتقله از
راه خون ،سوانح و جراحات عمدی و غیرعمدی ،بیشمصرفی)



مشکل از دیدگاه مراجع
 oمیزان انگیزه و آمادگی برای درمان

تاریخچه مصرف مواد باید با ماده اصلی مصرفی فرد از دید خود فرد شروع شود .درمانگر باید با یک سؤال بازپاسخ مصاحبه را
شروع کند« :درباره سابقه مصرف ترامادول خود بگویید؟» به فرد سرنخهایی درباره روند مصرف موادش بدهید« :آیا مصرف شما در
طول زمان زیاد شده؟» «اوایل چند وقت یک بار  ...مصرف میکردید؟ حاال چطور؟» پس از اخذ شرح حال درباره ماده اصلی مورد
مصرف فرد ،درمانگر باید سابقه مصرف سایر مواد را بررسی و ثبت نماید.
بسیاری از کودکان و نوجوانان درگیر مصرف مواد مشکالت خود را به مصرف مواد نسبت نمیدهند .در این گونه موارد اشاره به
موضوع از طرف درمانگر کمککننده است .در صورتی که نوجوان هر گونه مشکل با مصرف مواد را انکار کند ،مصاحبهکننده
میتواند به مشکالت ناشی از مصرف مواد با والدین ،مشکالت تحصیلی و انضباطی در مدرسه ،اُفت تواناییهای ورزشی ،رها کردن
فعالیت ورزشی ،نزاع و جر و بحث با دوستان حین مسمومیت مواد ،مشکالت جسمی (برای مثال بیشمصرفی ،جراحات ناشی از
تصادف یا زمین خوردن) ،تماس جنسی ناخواسته و مشکالت قانونی اشاره نماید.
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درمانگر همچنین باید از بیمار درباره تالشهای گذشته وی برای کاهش یا قطع مصرف مواد با یا بدون دریافت کمک از درمانگران
حرفهای سؤال بپرسد .دالیل بیمار برای اقدامات قبلی به ترک اطالعات ارزشمندی درباره پیامدهای منفی درکشده ناشی از مصرف
مواد در اختیار درمانگر گذاشته و به او جهت ارایه بازخورد شخصیشده کمک میکند.
آزمایش ادرار
آزمایش ادرار از نظر مصرف مواد میتواند بخش مفیدی از ارزیابی باشد .باید از جمعآموری صحیح نمونه و انجام آزمایش برای
تمام مواد هدف اطمینان حاصل شود .آزمایش ادرار در ارزیابی اولیه اطالعات حاصل از مصاحبه با بیمار و خانواده را تکمیل نموده
و در ارزیابیهای بعدی اطالعات ارزشمندی درباره میزان موفقیت درمان در اختیار درمانگران میگذارد.
جدول  –1آزمایش مواد در ادرار
نام ماده

نیمهعمر (ساعت)

زمان شناسایی پس از آخرین مصرف

مورفین

2-4

 24-72ساعت

کدیین

6-۸

 24-72ساعت

هروئین

2-3

 24-72ساعت

متادون

15-60

7-10

حشیش (کانابینوئیدها)

10-40

یک بار مصرف  1-3روز

آمفتامین

10-15

 24-72ساعت

متآمفتامین

 ۸ساعت

 24-72ساعت

کوکائین

0/۸-6/0

 24-96ساعت

باربیتوراتها

20-96

 1-2روز

بنزودیازپینها

20-90

 3روز بعد از دوز درمانی

فنسیکلیدین

7-16

 14-30روز

الاسدی

-

 1/5-5روز

الکل

-

تا  12ساعت ،بعد از جذب

مصرف متوسط  3-5روز
مصرف سنگین  10روز

کاهش با سرعت  0/02میلیگرم/دسیلیتر در ساعت

آزمایش ادرار روش انتخابی در ارزیابی مصرف اخیر مواد در جایگاههای بالینی است.
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کیتهای سریع آزمایش ادرار جهت اغلب مواد به صورت جداگانه در دسترس است .پنجره تشخیص مواد مختلف در آزمایش ادرار
متفاوت است .در مصرف مواد غیرقانونی رایج مانند مورفین و متآمفتامین دوره زمانی تشخیص ماده در آزمایش ادرار 4۸-72
ساعت است .در جدول  1پنجره تشخیصی مصرف اخیر مواد مختلف ارایه شده است .پنجره تشخیصی ارزیابی مصرف اخیر مواد
در مطالعات مختلف متفاوت است .جدول ارایه شده در اینجا برگرفته از کتاب لویس  2017است.

معاینه
عالوه بر گزارش شخصی و آزمایش ادرار ،مشاهده مستقیم شاخصهای رفتاری و روانشناختی برای مصرف مواد میتواند مکمل
مفیدی برای فرآیند ارزیابی باشد .یک چکلیست ساده همچون وجود جای تزریق اخیر ،محل زخم مربوط به تزریق قدیمی ،عالیم
محرومیت و مسومیت مواد به این منظور میتواند کمککننده باشد.
مقیاس بالینی محرومیت مواد افیونی 1یک پرسشنامه  -11آیتمی است که جهت اندازهگیری شدت محرومیت از مواد افیونی (به
عنوان مثال اندازه مردمک ،تعریق و ) ...استفاده میشود.
گزارش دیگران
گزارش والدین برای شناسایی بسیاری از مشکالت سالمت روان همچون نقصتوجه و بیشفعالی و مشکالت سلوک نسبتاً معتبر
است .با این حال بعید است والدین بتوانند گزارش دقیقی از دفعات و مقدار مصرف مواد فرزند خود ارایه نمایند.
جمعآوری اطالعات از همتایان اگر در حال حاضر مصرفکننده مواد نبوده یا در درمان باشند ،ارزشمند خواهد بود .هر چند دسترسی
به همتایان دشوار بوده و این کار به اخذ موافقت خود بیمار و رضایت والد/مراقب/قیم قانونی او نیاز دارد.
خصوصیات بالینی اختصاصی انواع مواد
سیر زمانی شکلگیری اختالل بر حسب خصوصیات هر فرد ،نوع ماده مصرفی و طریقه مصرف متفاوت است .هر یک از انواع مواد
مجموعهای از مشکالت اختصاصی را برای کودکان و نوجوانان مصرفکننده مواد ایجاد مینماید که واجد اهمیت بالینی هستند.
خصوصیات بالینی اختصاصی مهم طبقات مختلف مواد شایع مورد مصرف در کودکان و نوجوانان در کشور در بسته آموزشی درمان
وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان ارایه شده است.

)Clinical Opiate Withdrawal Scale (COWS
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اقدامات ضروری جهت درمان:
مطالعات حوزه درمان وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان در ابتدای راه خود است ،اما در سالهای اخیر شاهد پیش-
رفتهایی در زمینه معرفی مداخالت دارویی و روانشناختی مؤثر بودهایم.
تطبیق جایگاه درمانی
برای برنامهریزی درمان کودکان و نوجوانان مبتال به وابستگی به مواد افیونی سطح و نوع مداخله درمانی مورد نیاز باید تعیین شود.
به تطبیق نیازهای فرد با یک مداخله درمانی (مثالً درمان نگهدارنده با بوپرنورفین) ،بدون توجه به جایگاه درمانی تطبیق روش
درمانی 1و به تطبیق نیازهای مُراجع با میزان جامعیت و تخصصی بودن خدمات در یک جایگاه درمانی خاص (مثالً درمان سرپایی،
بستری یا اقامتی) تطبیق جایگاه درمانی 2گفته میشود.
به دلیل اثرات شدیدتر اختالالت مصرف مواد بر حوزههای کارکردی در کودکان و نوجوانان ،آنها معموالً در مقایسه با بزرگساالن به
مراقبتهای جامعتر و سطوح مراقبت تخصصیتر در مقایسه با بزرگساالن نیاز دارند.
به طور معمول ،زمانی که یک سطح مراقبت مورد نیاز برای درمان اختالالت مصرف مواد در دسترس نیست ،محدودیت در منابع
باید از طریق ارایه خدمات در سطوح دیگر مراقبت در دسترس پوشش داده شود .به دلیل مالحظات ایمنی این موضوع معموالً منجر
به درمان مراجع در سطوح مراقبت باالتر میشود .به عنوان مثال در نوجوان مبتال به وابستگی به ترامادول که بر اساس ارزیابی نیاز
به درمان سرپایی دارد در صورت فراهم نبودن خدمات سرپایی تخصصی یا فوقتخصصی ،درمان ناگزیر در بخش بستری روانپزشکی
کودک و نوجوان انجام میپذیرد .این موضوع در کوتاهمدت منجر به دریافت خدمات تخصصیتر برای نوجوان میگردد ،اما نیازهای
درمانی طوالنیمدت فرد را پوشش نمیدهد.
برای انتخاب سطح و جایگاه ارایه درمان ارایه چندبعدی در حوزههای زیر باید انجام پذیرد:


بعد  -1مسمومیت و محرومیت



بعد  -2بیماریها و عوارض طبی



بعد  -3بیماریها و عوارض هیجانی ،رفتاری و شناختی



بعد  -4آمادگی برای تغییر

modality matching
placement matching

18

1
2



بعد  -5عود ،تداوم مصرف یا پتانسیل تداوم مشکل



بعد  -6محیط بهبودی/زندگی

وضعیت کودک یا نوجوان مبتال به وابستگی به مواد در هر یک از این ابعاد راهنماهایی درباره تعیین سطح مراقبت مطلوب در اختیار
درمانگران قرار میدهد.
در نظام درمان اعتیاد در کشور خدمات شناسایی و درمان اختالالت مصرف مواد در مراقبتهای بهداشتی اولیه و جایگاههای
اختصاصی درمان اعتیاد در سطوح سرپایی ،اقامتی و بستری ارایه میگردد.
سطح مراقبت مناسب برای ارایه درمان ،پایینترین (محدودیت کمتر برای بیمار و هزینه کمتر برای نظام درمانی) سطحی از مراقبت
است که میتوان به صورت ایمن و مؤثر مداخالت درمانی را ارایه کرد.
درمان سرپایی
در صورتی که بیمار مبتال به وابستگی به مواد افیونی در ارزیابی چندبعدی ویژگیهای زیر را داشته باشد ،جهت درمان سرپایی
مناسب است:


خطر عوارض جدی و تهدیدکننده حیات در طول دوره قطع مصرف مواد وجود نداشته باشد (بعد .)1



بیماری یا اختالل طبی یا روانپزشکی حاد یا اورژانسی وجود نداشته باشد (ابعاد  1و .)2



سابقه عودهای مکرر در دستیابی به اهداف اولیه درمان در درمان سرپایی وجود نداشته باشد (بعد .)4



محیط خانواده و زندگی فرد برای دستیابی به بهبودی ،امن و حمایتکننده باشد (بعد .)6

قدم بعدی درمان این گروه از بیماران و خانواده های آنها ارزیابی میزان انگیزه و آمادگی آنها برای شرکت در یک برنامه ساختارمند
درمان سرپایی است .الزم است که دیدگاهها و انتظارات بیماران و خانوادهها درباره نوع درمان مناسب مورد کاوش قرار گرفته و به
سؤاالت و نگرانی های آنها پاسخ داده شود .استفاده از یک سبک انگیزشی همکاری بیمار و خانواده او را جهت درگیر شدن و
مشارکت در برنامه درمان سرپایی تقویت مینماید.
در بیمارانی که آمادگی و انگیزه جهت تغییر رفتار مصرف مواد را ندارند ،در کنار تکنیکهای تقویت انگیزه ،استفاده از یکی از دو
رویکردهای زیر به تناسب میتواند مفید باشد:
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افزایش دوز مداخله در سطح سرپایی از طریق مشاوره با خانواده به منظور حذف عوامل خانوادگی میداندهی 1در مصرف،
فشار مدرسه در درمان



کاهش دوز مداخله در سطح سرپایی از طریق تمرکز مداخله روی سایر مشکالت مرتبط و/یا غیرمرتبط با مصرف مواد و
در نظر گرفتن اهداف بینابینی

در بیمارانی که آمادگی و انگیزه کافی جهت آغاز درمان ندارند خصوصاً در نوجوانان بزرگتر ،استفاده اجباری از درمانهای
محدودکننده (مثل بستری اجباری در سطح  )3غیرسازنده بوده و ممکن است منجر به بدتر شدن اعتیاد در طوالنیمدت شود .البته
باید توجه داشت اورژانسهای طبی یا روانپزشکی استثناء محسوب میشود .هدف اصلی از مداخله ،برقراری ارتباط درمانی قوی
با بیمار به منظور اثرگذاری بر پیامدهای درمانی طوالنیمدت است .هر چند ،یک دوره بستری اجباری چند هفتهای یا چند ماهه با
دستیابی به پرهیز در کوتاهمدت همراه است ،اما بر پیامدهای طوالنیمدت ( 12ماهه) مرتبط با مصرف مواد و کارکردهای نوجوان
تأثیری ندارد.
برنامههای روزانه 2که امکان ارایه خدمات جامع درمانی به مدت  20ساعت یا بیشتر در هفته را فراهم میکنند ،جایگاههای مناسبی
در خدمات درمان و توانبخشی نوجوانان مبتال به اختالالت مصرف مواد دارند .به برنامههای روزانه در منابع بینالمللی ،بستری
نسبی 3نیز گفته می شود .در صورتی که محیط خانه ایمنی و ثبات کافی جهت حمایت از بهبودی فرد داشته باشد ،اقامت روزانه
میتواند مداخالت توانبخشی و بازتوانی را در حد برنامههای اقامتی تأمین نماید .ارائه برنامههای روزانه در کشور ما توسعه چندانی
نداشته ،با این وجود متناسب با توسعه برنامههای روزانه جهت درمان و بازتوانی اختالالت روانپزشکی در کشور ،خدمات درمان
اختالالت مصرف مواد کودکان و نوجوانان میتواند به صورت ادغامیافته در این جایگاهها ارایه گردند.
یکی از اهداف مداخالت رفتاری کودکان و نوجوان ،بازگرداندن مُراجع به مدرسه و بهبود کارکرد تحصیلی او است .به طور معمول،
در درمان سرپایی کودکان و نوجوانان ،بیمار باید جهت شرکت در کالسهای مدرسه تشویق شده و در ساعات قبل یا بعد از مدرسه
به قصد شرکت در جلسات درمانی به اتفاق والدین یا مراقبان مراجعه نماید.
درمان بستری
سطح سه مراقبتهای درمان و بازتوانی اعتیاد از برنامههای اقامتی و بستری تشکیل شدهاند .مالکهای قراردهی مراجعان در برنامههای
اقامتی و بستری درمان اعتیاد به شرح زیر است:

1

enabling
day programs
3
partial hospitalization
2
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الزم است مراجعانی که از یک اورژانس طبی یا روانپزشکی رنج میبرند (ابعاد  1تا  )3در سطح بستری خدمات درمانی
را دریافت نمایند.



مراجعانی که یک اورژانس طبی یا روانپزشکی ندارند (ابعاد  2و  ،)3اما به دلیل مشکالت همبود (غیراورژانسی) هیجانی،
شناختی و رفتاری (بُعد  )3در دستیابی به اهداف اولیه درمان سرپایی مکرراً دچار شکست شدهاند (بعد  5ارزیابی) یا به
دلیل نداشتن محیط بهبودی مناسب (بعد  6ارزیابی) امکان ارایه درمان سرپایی برای آنها فراهم نیست ،از درمان اقامتی نفع
میبرند.

این مالکها به صورت در مطالعات بینالمللی جهت قراردهی نوجوانان مبتال به اختالالت مصرف مواد مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مشکالت بُعد  6که میتواند مطرحکننده نیاز به درمان اقامتی نوجوانان باشد ،عبارتند از :محیط خانه نااَمن و آشفته ،مصرف مواد در
خانواده و رفتارهای ضداجتماعی که جداسازی طوالنیمدت و درمان اقامتی جهت غلبه بر تأثیرات منفی آنها ضرورت دارد .در
برخی موارد مراکز اقامتی انتخابهای مناسبی جهت محافظت اقامتی طوالنیمدت در برابر اثرات سمّی مواجهه با مصرف مواد،
زندگی در محیط زندگی مشکلدار یا زندگی در خردهفرهنگ مصرف مواد و رفتارهای اجتماعی است.
کاربرد بالینی مالکهای قراردهی
گروه تدوینکننده این پروتکل توصیه میکند تمام کودکان و نوجوانان مشکوک یا مبتال به اختالالت مصرف مواد در یک مرکز
فوق تخصصی یا تخصصی درمان اختالالت مصرف مواد کودکان و نوجوانان به صورت جامع مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس
نتایج آن تطبیق جایگاه درمانی در سطح سرپایی یا بستری زیر نظر فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان یا متخصص روان-
پزشکی آموزشدیده انجام پذیرد.
خدمات اقامتی ویژه کودکان و نوجوانان در کشور توسعه اندکی داشته است .تا زمان شکلگیری مدل مؤثر و مقرون به صرفه
برنامههای اقامتی ویژه کودکان و نوجوان ،خدمات مورد نیاز ،میتواند از طریق جایگاههای بستری ارایه شود.
در مواردی که محیط بهبودی جهت درمان مناسب نیست (بُعد  ،)6یک جایگزین برای درمان بستری ،شامل انتقال مُراجع به یک
مرکز نگهداری شبهخانواده سازمان بهزیستی و ارایه خدمات درمان اعتیاد از طریق جایگاههای سطح  2است .در این موارد درمانگر
باید منافع و خطرات بالقوه فرآیند قانونی جداسازی و انتقال به مراکز نگهداری شبهخانواده سازمان بهزیستی را به دقت در نظر گیرد.
روند برنامههای درمان و بازتوانی اعتیاد در حال حرکت از برنامههای با دوره زمانی ثابت به برنامههای با دوره زمانی منعطف متناسب
با نیازهای هر مراجع است .با این حال ،به نظر میرسد در هر مداخله درمانی یک آستانه زمان حداقلی مشخص پیشبینیکننده
پیامدهای درمانی مطلوب باشد.
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در صورتی که یک برنامه درمانی در دستیابی به اهداف خود ناموفق عمل کند ،الزم است بر اساس نتایج پایش و ارزیابی دورهای
وضعیت بیمار برنامه درمان مورد بازبینی قرار گیرد .بازبینی برنامه درمان میتواند شامل تغییر در نوع و سطح ارایه مراقبت باشد.
درمان اعتیاد در کودکان و نوجوانان یک فرآیند طوالنیمدت است .به دلیل ماهیت مزمن و عودکننده اختالالت مصرف مواد ،منطقی
است که انتظار داشته باشیم درمان سیر طوالنیمدت داشته باشد .با در نظر گرفتن این موضوع ،در مراقبت مستمر از یک اختالل
مزمن و عودکننده همچون اعتیاد ،دارا بودن خوشبینی به درمان و نگرش «هرگز تسلیم نشو» 1در بیماران مقاوم به درمان توصیه
میشود.
در حال حاضر به نظر میرسد درصد اندکی از کودکان و نوجوانان نیازمند درمان اختالالت مصرف مواد در کشور به این خدمات
دسترسی دارند .انتظار میرود در قالب یک نظام سطحبندی شده با اولویت توسعه جایگاههای سرپایی و بستری فوق-
تخصصی/تخصصی درمان اعتیاد امکان دسترسی به این خدمات در سطح کشور تسهیل گردد.
انتظار میرود با استفاده از مالکهای قراردهی بیماران ارایهشده در این بخش ،درمانگران بتوانند شناخت بهتری از نیمرخ کودکان
و نوجوانان مبتال به اختالالت مصرف مواد و نیازهای درمانی آنها به دست آورده و متناسب با منابع و امکانات در دسترس بهترین
سطح مراقبت را برای آنها انتخاب نمایند.
به منظور سنجش اعتبار مالک های قراردهی بیماران و ارزشیابی پیامدهای درمانی ،استفاده از ابزارهای ارزیابی چندبعدی و جامع
معرفی شده در این سند در بدو مراجعه و سپس در فواصل زمانی مشخص توصیه میگردد.
مداخالت روانی ،اجتماعی
هر گونه درمان اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان باید شامل یک برنامه رواندرمانی استاندارد با یا بدون درمان دارویی
باشد .مداخالت مبتنی بر شواهد در درمان اختالالت مصرف مواد شامل خانوادهدرمانیهای اختصاصی ،درمان شناختی ،رفتاری و
مصاحبه انگیزشی میشوند.
درمان کودکان و نوجوانان باید توسط یک گروه چندرشتهای کارکنان شامل روانشناسان آموزشدیده ارایه گردد.
درمان روانشناختی اختالالت روانپزشکی همبود میتواند ماندگاری در درمان را افزایش دهد.
رویکردهای مبتنی بر خانواده بیشترین حمایت تجربی را دارند .مداخالت خانواده برای درمان مصرف مواد اهداف مشترکی را دنبال
میکنند:

never give up
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ارایه آموزشهای روانشناختی درباره اختالالت مصرف مواد که مقاومت خانواده در درمان را کاهش داده و انگیزه و
درگیری در برنامه درمان را تقویت میکند.



کمک به والدین و خانواده جهت شروع و حفظ مراجعه نوجوان در درمان متناسب و دستیابی به پرهیز



کمک به والدین و خانواده در ایجاد مجدد ساختار با تعیین حدود و پایش دقیق فعالیتها و رفتارهای نوجوان



بهبود ارتباطات در میان اعضای خانواده



وارد کردن سایر اعضای خانواده در درمان یا گروههای حمایتی

رویههای درگیر کردن اختصاصی به عنوان بخشی از مداخالت مبتنی بر خانواده در این مداخالت ادغام شده است .سایر درمانهای
مبتنی بر خانواده مانند خانوادهدرمانی چندبعدی و درمان چندسیستمی نیز اجزای قوی برای درگیر کردن مراجع دارند.
درمان شناختی ،رفتاری براساس این فرضیه بنا نهاده شده است که فرآیندهای یادگیری نقش مهمی در پیدایش رفتارهای مشکلساز
مثل مصرف مواد دارند .این روش درمانی اصول یادگیری شرطیسازی کالسیک و عامل را برای اصالح خطاهای شناختی و باورهای
منفی زیربنای آن به کار میبندد .درمان شامل آموزش فنون اختصاصی به نوجوان جهت مقابله با مواد است .این فنون شامل موارد
زیر میباشند:


شناسایی موقعیتها و شروعکنندههای مصرف



مهارتهای مقابله با میل شدید به مصرف



مدیریت افکار درباره مصرف



نحوه برخورد با لغزش و عود



مهارتهای اختصاصی در زمینه عدم پذیرش مصرف مواد به عنوان مثال به نوجوان آموخته میشود ،در چشمان فردی که
به او مواد تعارف کرده مستقیم نگاه کرده و بالفاصله و به نحوی قاطع بگوید «نه»



مهارتهای مقابله عمومیتر شامل مهارتهای ارتباطی ،راهبردهای حل مسأله ،مدیریت خشم و خلق ،آموزش آرامبخشی

درمان شناختی رفتاری به صورت فردی یا گروهی در جایگاههای سرپایی یا اقامتی قابل ارایه است .شواهد متعددی اثربخشی درمان
شناختی ،رفتاری را در نوجوانان مبتال به اختالالت مصرف مواد با و بدون اختالالت روانپزشکی همبود نشان دادهاند.
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مصاحبه انگیزشی از مجموعهای از راهبردها جهت کمک به افراد به منظور غلبه بر احساس دودلی (دوسوگرایی) درباره تغییر رفتار
مصرف مواد و ورود به یک برنامه درمانی استفاده میشود.
این راهبردها عبارتند از:


گوش دادن فعاالنه



ایجاد تفاوتها1



اجتناب از جر و بحث



لغزیدن بر مقاومت2



القای اُمید

درمان تقویت انگیزه در قالب  1تا  4جلسه درمانی فردی یا گروهی بهتنهایی یا همراه با درمان شناختی ،رفتاری استفاده میشود .در
این مداخله ،متعاقب ارزیابی بیمار بازخورد و توصیه به قطع مصرف به صورت غیرمقابلهای 3ارایه میگردد ،در عین این که به
مسؤلیت شخصی فرد برای تصمیمگیری برای زندگی خود احترام گذاشته میشود.
مطالعات اثربحشی مصاحبه انگیزشی ،مجموعهای از عناصر مشترک در مداخالت درمانی مبتنی بر رویکرد انگیزشی را شناسایی
نموده اند .این عناصر که به صورت کوتهنوشت با سرنامِ FRAMES 4توصیف میشوند ،عبارتند از:


بازخورد



توصیه



منوی گزینهها



همدلی



مسؤلیت شخصی

1

developing discrepancy
rolling with resistance
3
non-confrontational
4
acronym
2

24



خودکارآمدی

مصاحبه انگیزشی از طریق افزایش حجم و عمیق «کالم تغییر» انگیزه فرد برای تغییر را باال میبرد .نوجوانان عموماً در برابر
رویکردهای هدایتگرانه و مقابلهای مقاومت نشان میدهد و اغلب برای تغییر رفتار دودل و کم انگیزه هستند .این موضوع اهمیت
استفاده از رویکردهای انگیزشی را مورد تأکید قرار میدهد.
اصول مصاحبه انگیزشی میتواند به صورت مؤثری در ترکیب با درمانهای شناختی ،رفتاری و رویکردهای مبتنی بر خانواده مورد
استفاده قرار گیرد.
درمان دارویی
شواهد حمایت کننده از درمان دارویی اختالالت مصرف مواد در کودکان و نوجوانان اندک است .الزم است که این عوامل دارویی
فقط بعد از مرور دقیق اقدامات پیشین درمانی تجویز گردند .هر گونه مداخله دارویی در درمان اختالالت مصرف مواد باید در
پسزمینه یک برنامه جامع مداخالت روانی ،اجتماعی شامل راهبردهایی جهت افزایش درگیری در درمان و پایبندی به دارو باشد.
فارماکوکینیک و فارماکودینامیک داروها در کودکان و نوجوانان با بزرگساالن متفاوت است .به عالوه در دوره نوجوانی تغییرات
روان شناختی و فیزیولوژیک متعددی در فرد در حال رخ دادن است که درک اثرات دارو را بر روی فرد پیچیده میکند .در واقع
نوجوان ،یک بزرگسال کوچک نیست و دارو ممکن است بر روی او در مراحل مختلف رشدی اثرات متفاوتی بگذارد.
شروع یک رژیم دارویی جدید میتواند بر الگوهای خواب و اشتهای فرد اثر گذاشته و باعث ایجاد تنش روانی برای او شود .توصیه
میشود نوجوان و خانواده یا مراقبان او از این موضوع مطلع باشند و در صورت وقوع هر گونه عوارض جانبی موضوع را با درمانگر
در میان بگذارند .توجه به تغذیه مناسب ،مصرف کافی مایعات و رعایت اصول بهداشت خواب به منظور به حداقل رساندن این
گونه عوارض توصیه میگردد.
در تنظیم دوز دارو در درمان بازگیری از مواد در کودکان و نوجوان باید دقت کافی صورت پذیرد تا از یک طرف عالیم به اندازه
کافی کنترل شده و از طرف دیگر از بروز عوارض جانبی اجتناب گردد.
دریافت آب و غذا در طول دوره محرومیت از مواد برخی مواد (مثل مواد افیونی) به منظور اجتناب از بروز اختالالت الکترولیتی و
هیپوگلیسمی اهمیت اساسی دارد.
تعیین نیاز به درمان دارویی
درگیری با مصرف مواد در کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد هنوز به سطح وابستگی نرسیده است .آنها ممکن است دورههای
مصرف افراطی مواد مختلف را ذکر کنند که معموالً با تظاهرات مسمومیت و بیشمصرفی خود را نشان میدهد .این بیماران ممکن
25

است جهت درمان مسمومیت به درمان طبی نیاز پیدا کنند ،اما تا زمانی که مصرف آنها به حد وابستگی فیزیولوژیک نرسیده اغلب نیاز
به مداخالت دارویی برای درمان وابستگی به مواد افیونی نخواهند داشت .باید توجه داشت که عالیم و نشانههای اختالالت اضطرابی
در کودکان و نوجوانان با سندرم محرومیت از مواد اشتباه نشود.
به طور معمول جهت شروع درمان دارویی وابستگی به مواد افیونی ،وجود نشانههای عینی محرومیت و آزمایش مثبت از نظر مصرف
اخیر مواد افیونی (مانند مورفین یا ترامادول) ضرورت دارد .در صورت منفی بودن آزمایش ادرار یا فقدان نشانههای عینی محرومیت
در صورت نیاز به مداخله دارویی میتوان از کلونیدین و درمانهای عالمتی استفاده نمود.
در جایگاه های تأدیبی به علت فاصله زمانی بین آخرین مصرف و اولین ویزیت ،نتیجه آزمایش ادرار ممکن است منفی باشد .در این
گونه موارد معاینه از نظر عالیم و نشانههای محرومیت از مواد افیونی و اطالعات به دست آمده از شرح حال و منابع جانبی دیگر
میتواند کمککننده باشد.
عوامل زیر در جهت گرفتن تصمیم در خصوص تعیین نیاز به درمان دارویی میتواند کمک کند:


تاریخچه مصرف :کمیت ،دفعات ،زمان آخرین مصرف ،طریقه مصرف انواع مواد



عالیم و نشانههای محرومیت



آزمایش ادرار از نظر مواد افیونی



یافتههای معاینه فیزیکی به عنوان مثال آثار تزریق



اطالعات جانبی دیگر همچون خانواده ،گزارش درمانگران قبلی بیمار

قطع تریاک منجر به شروع محرومیت در عرض  ۸-10ساعت و قطع هروئین منجر به شروع عالئم محرومیت در عرض  4-6ساعت
شده و در عرض  36تا  72ساعت به اوج میشود .با متادون و بوپرنروفین عالیم محرومیت دیرتر شروع و طوالنیتر ادامه پیدا
میکند.
انتخاب درمان دارویی
پیش از تصمیمگیری درباره نوع مداخله دارویی در درمان وابستگی به مواد افیونی تعیین سطح مداخله اهمیت اساسی دارد .تعیین
سطح مداخله بر اساس یک ارزیابی جامع و چندبعدی صورت میپذیرد .در صورت وجود خطر جدی و قریبالوقوع در هر یک از
حوزههای محرومیت/مسمومیت ،بیماریهای جسمی و اختالالت روانپزشکی (ابعاد  1تا  3ارزیابی) ضروری است که درمان بیمار در
سطح بستری در یک بخش فوقتخصصی/تخصصی درمان اختالالت مصرف مواد کودکان و نوجوانان ارایه گردد .عالوه بر این ،در
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کودکان و نوجوانانی که مشکل جدی در بعد ( 6نداشتن محیط زندگی حمایتکننده از بهبودی) دارند ،مداخله بستری به منظور عرضه
مداخالت اجتماعی و خدمات حمایتی ممکن است ضرورت پیدا کند.
وابستگی فیزیولوژیک به مواد افیونی یک مشکل اورژانسی کودکان و نوجوانان محسوب نمیشود .به عنوان یک اصل ضروری است
که هر گونه مداخله دارویی در درمان وابستگی فیزیولوژیک به مواد افیونی ،بعد از تثبیت مشکالت اورژانسی به لحاظ طبی ،روانپزشکی
و اجتماعی انجام پذیرد .به عنوان مثال در یک کودک خیابانی وابسته به مواد افیونی الزم است که ارزیابی جامع فوریتهای اجتماعی
شامل بیخانمانی (خیابانی بودن) ،کودک آزاری و بدسرپرستی به دقت در نظر گرفته شده و مداخله متناسب ارایه گردد .همچنین در
این بیمار به صورت موازی در خصوص ارایه درمان دارویی بازگیری یا تثبیت اقدام میشود .یک رویه غلط در برخورد با بیمار فوق
بازگیری بستری از مواد افیونی بدون توجه به شرایط ناپایدار محیطی ،خانوادگی و اجتماعی کودک است که میتواند عود به مصرف
مواد با فاصله زمانی کوتاهی بعد از درمان را به دنبال داشته باشد.
برنامهریزی درمان در وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان از یک رویکرد مراقبت پلکانی با افزایش تدریجی جامعیت
مداخله درمانی پیروی مینماید.
هر گونه مداخله دارویی در درمان وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان باید در پسزمینه یک برنامه درمانی جامع متمرکز
بر درمان اختالالت طبی و روانپزشکی همبود و بهبود وضعیت روانی ،اجتماعی و رفاهی فرد ارائه گردد.
مداخله دارویی برای درمان بیخوابی جهت بیمارانی در نظر گرفته شود که به مداخالت غیردارویی پاسخ ندادهاند و علیرغم تثبیت
بر روی دارو یا تکمیل دوره بازگیری از مشکالت خواب رنج میبرند .در صورتی که رویکردهای غیردارویی یا دارودرمانیهای
معمول مثل آنتیهیستامینها در درمان بیخوابی مؤثر نبوده و باعث خستگی و/یا ناراحتی در طول روز شده باشد ،یک دوره
کوتاهمدت استفاده از داروهایی همچون زولپیدم یا بنزودیازپینها ،را میتوان در بیمار در نظر گرفت .نباید استفاده از بنزودیازپینها
بیش از یک هفته تجاوز کند زیرا ممکن است منجر به وابستگی در بیمار گردد .در این گونه موارد ارزیابی دقیقتر بیمار از نظر علل
بیخوابی شامل اختالالت روانپزشکی همبود باید در نظر گرفته شود.
استفاده از داروهای ضدافسردگی دارای خصوصیات خوابآور همچون ترازودون یا میرتازاپین صرفاً به منظور درمان بیخوابی در
نوجوانان توصیه نمیشود.
در ادامه مالکهای انتخاب درمان دارویی برای وابستگی به مواد افیونی در گروههای سنی کودکان (زیر  12سال) و نوجوانان ( 12تا
 1۸سال) به تفکیک ارایه شده است.


درمان وابستگی به مواد افیونی در کودکان (زیر  12سال)
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مطالعات نشان میدهد مصرف مواد در کودکان زیر  12سال کمتر تقویتکننده است و بروز وابستگی به مواد در این دوره سنّی
غیرشایع بوده و در صورت وجود با مشکالت شدید به لحاظ ناپایداری وضعیت خانواده و محیط همراه است .بنابراین در درمان
وابستگی به مواد افیونی در کودکان ارزیابی و مداخله درباره موضوعاتی نظیر مصرف مواد در خانواده ،کودکآزاری ،صالحیت
سرپرستی والدین و ...اهمیت اساسی دارد.
در صورت وجود وابستگی فیزیولوژیک به مواد افیونی در کودکان استفاده از درمان عالمتی با استفاده از کلونیدین و درمانهای
عالمتی دیگر توصیه میگردد .شواهد درباره ایمنی و اثربخشی درمان نگهدارنده با نالترکسان در کودکان زیر  12سال کافی نیست،
لذا گروه تدوینکننده سند حاضر ،استفاده از این رویکرد درمانی را توصیه نمیکند.


درمان وابستگی به مواد افیونی در نوجوانان ( 12تا  18سال)

در نوجوانان وابسته به مواد افیونی بازگیری با بوپرنورفین و در صورت تناسب تداوم درمان با نالترکسان خوراکی توصیه میشود.
در صورتی که یک اقدام به بازگیری با بوپرنورفین موفق نبوده یا برخی شاخصهای نشاندهنده خطر باال وجود داشته باشد ،درمان
نگهدارنده با بوپرنورفین میتواند از ابتدا در نظر گرفته شود .مالکهای نشاندهنده خطر باال عبارتند از:
 oمصرف تزریقی مواد
 oعفونت اچآیوی یا هپاتیت سی
 oزندانی بودن
 oبارداری
 oسابقه بیشمصرفی مکرر
 oتخریب شدید ناشی از اعتیاد به مواد افیونی که با مشکالت شدید تنظیم هیجانی ،افت شدید عملکرد تحصیلی
و/یا درگیری در فعالیتهای غیرقانونی مشخص میشود.
الزم است درمان با بوپرنورفین به صورت بازگیری یا نگهدارنده به عنوان دارودرمانی انتخابی در وابستگی به مواد افیونی (اعم از
مواد افیونی غیرقانونی و داروهای اُپیوئیدی تجویزشده همچون ترامادول) در نوجوانان در نظر گرفته شود .درمان نگهدارنده با متادون
جزء در موارد استثناء نباید برای اشخاص زیر  1۸سال مورد استفاده قرار گیرد .موارد استثنا برای ورود به درمان نگهدارنده با متادون
در نوجوانان وابسته به مواد افیونی عبارتند از:
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 oسن باالی  16سال،
 oمالکهای خطر باال نظیر مصرف هروئین ،تزریق مواد ،عفونت اچآیوی و هپاتیت سی ،زندانی بودن ،بارداری،
سابقه بیشمصرفی مکرر و تخریب شدید ناشی از اعتیاد به مواد افیونی و
 oعدم پاسخ به درمان نگهدارنده با بوپرنورفین
درمان نگهدارنده عموماً یک هدف درمانی در نوجوانان به حساب نمیآید گرچه اقلیتی از نوجوانان ممکن است از یک دوره کوتاه
مدت درمان نگهدارنده و سپس کاهش دوز سود برند .طول مدت درمان نگهدارنده در این گروه از بیماران میتواند چندین ماه باشد
و به شدت وابستگی ،مشکالت در سایر حوزههای کارکردی و میزان حمایت خانوادگی بستگی دارد.
در صورت تجویز درمان نگهدا رنده با داروهای آگونیست ضروری است که نیاز به تداوم درمان در فواصل زمانی  3ماهه مورد
بازبینی قرار گرفته و کاهش تدریجی دوز و قطع دارو در صورت تناسب مد نظر گرفته شود.
ویزیت منظم بیماران ضروری بوده و دوز دارو باید بر اساس نیاز هر بیمار بازبینی شود .طول دوره بهینه برای درمان باید به صورت
انفرادی تعیین شود .تجویز همزمان داروهای روانپزشکی برای درمان مشکالت روانپزشکی در مواردی مورد نیاز است.
برای اطالعات بیشتر درباره فارماکولوژی کلونیدین ،بوپرنورفین ،نالترکسون و متادون و شواهد ایمنی و اثربخشی درمان با این داروها
در درمان وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان به بسته آموزشی درمان وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان
مراجعه شود.
پروتکل بازگیری با کلونیدین
در کنترل عالیم و نشانههای محرومیت کودکان (زیر  12سال) وابسته به ترکیبات افیونی ،درمان بازگیری با کلونیدین توصیه میشود.
خط اول بازگیری از مواد افیونی در نوجوانان ( 12تا  1۸ساله) درمان با بوپرنورفین است ،در این گروه جمعیتی کلونیدین به عنوان
روش درمان بازگیری در بیمارانی مناسب خواهد بود که تمایل به درمان با بوپرنورفین نداشته یا سطح وابستگی خفیف یا نامشخص
به مواد افیونی دارند.
کلونیدین همچنین میتواند به عنوان درمان کمکی در انتهای دوره بازگیری با بوپرنورفین در تخفیف عالیم محرومیت استفاده شود.
کلونیدین به صورت قرص خوراکی آنیرهش با دوز  0/2میلیگرم در فارماکوپه کشور ما در دسترس است.
در بازگیری با کلونیدین توجه به نکات زیر الزم است:


اندازه گیری فشارخون و ضربان قلب پایه
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توضیح کامل در باره اثرات دارو و سیر مورد انتظار در درمان به بیمار و خانواده/مراقبان



به بیمار توضیح داده شود که استحمام با آب داغ یا دوش طوالنی نگیرد ،زیرا منجر به اتساع وریدی و افت فشار خون می
گردد.



تجویز دوز شروع  0/05 – 0/1میلیگرم دو بار در روز ،این دوز را میتوان در مقادیر  0/05 – 0/1میلیگرم روزانه تا حداکثر
 1/2میلیگرم در روز افزایش داد.



دوز دارو بر حسب شدت عالیم محرومیت و تحمل بیمار به عوارض جانبی شامل افت فشار خون وضعیتی تنظیم میشود.



در هر نوبت معاینه و پس از هر تغییر دوز ارزیابی از نظر نبض ،فشار خون و عوارض جانبی ضروری است.



پزشک درمانگر موظف است که در صورت کاهش ضربان قلب به زیر  55یا افت فشار خون سیستولیک زیر  90یا
دیاستولیک زیر  60میلیمتر جیوه آن نوبت تجویز دارو را متوقف نماید.



الزم است که دوز دارو به مدت  5-7روز ثابت نگه داشته شود.



پزشک درمانگر دوز دارو را در مقادیر  0/1-0/2میلیگرم هر  2-4روز کاهش داده و قطع نماید.



الزم است که پزشک در طول معاینات کاهش دوز دارو نیز ،فشار خون بیمار را ارزیابی نماید .در صورت وقوع افزایش
فشار خون برگشتی سرعت کاهش دوز را کاهش دهد.

عوارض جانبی کلونیدین شامل افت فشار خون ،خشکی دهان ،خوابآلودگی و برادیکاردی می شود .در شروع درمان و سپس به
صورت منظم ضروری است که فشار خون و ضربان قلب بیمار چک شود .ایمنی دارو در بارداری و شیردهی تأئید نشده است (گروه
.)C
اگر پزشک درمانگر برای کودک کلونیدین را شروع کرده ،جهت پیشگیری از هر نوع تداخل دارویی احتمالی از تجویز داروهایی
که حاوی آتروپین هستند مثل لوموتیل (دیفنوکسیالت و آتروپین) پرهیز نماید.
داروهای کمکی مورد استفاده در سمزدایی با کلونیدین


درد

در نوجوانان ایبوپروفن با دوز  200-400میلیگرم هر  4ساعت در صورت لزوم ،تا حداکثر  1200میلی گرم در روز
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در کودکان  12-6سال ایبوپروفن با دوز  4-10میلیگرم/کیلوگرم/دوز تا  4بار در روز (تا حداکثر  1200میلیگرم در روز) محاسبه
و تجویز گردد.


تهوع و استفراغ

در نوجوانان دیفنهیدرامین یا هیدروکسیزین با دوز  25-100میلیگرم ،هر  6-۸ساعت در صورت نیاز
درکودکان دیفنهیدرامین یا هیدروکسیزین با دوز  1میلیگرم/کیلوگرم/دوز ،هر  6-۸ساعت در صورت نیاز


اسهال

لوپرامید  2میلیگرم با دوز شروع  2-4میلیگرم تجویز شود .بعد از هر نوبت که بیمار شکمش شل کارکرده  1-2میلیگرم تا
حداکثر  16میلیگرم در روز میتواند تجویز گردد.
در بیمارانی که به دلیل اسهال یا استفراغهای مکرر دچار کمبود آب بدن یا دهیدراتاسیون شدهاند ،جایگزینی مایعات و اصالح
الکترولیتها در صورت نیاز باید انجام شود.
عالئمی مثل بیاشتهایی ،هیپوترمی و هیپوگلیسمی شایعترین مشکالت در مراحل اولیه بازگیری مواد افیونی هستند .توصیه به دریافت
آب و مایعات کافی در طول دوره بازگیری به بیماران صورت پذیرد.
در هنگام تجویز دارو های جانبی توصیه میشود از پایینترین دوز درمانی مؤثر استفاده شود.
پروتکل بازگیری با بوپرنورفین در نوجوانان
الزم است که به بیمار و خانواده او درباره درمان با بوپرنورفین و پتانسیل بوپرنورفین در القای عالیم محرومیت آموزش کافی داده
شود .بدون توضیح کافی ویژگیهای هر روش درمانی امکان اخذ رضایت آگاهانه از والدین و موافقت آگاهانه از نوجوان وجود
نخواهد داشت .هنگام تجویز تحت نظارت دارو باید حداقل به مدت  10دقیقه بیمار تحت نظر گرفته شود.
الزم است که جهت به حداقل رساندن خطر القای عالیم محرومیت در دریافت اولین دوز بوپرنورفین حداقل به مدت  ۸ساعت از
آخرین مصرف هروئین 12 ،ساعت از آخرین مصرف تریاک و  24- 36ساعت از آخرین مصرف متادون بیمار گذشته باشد.
محرومیت از مواد افیونی القاء شده در صورت وقوع در عرض  1-3ساعت از اولین دوز شروع ،در عرض  6ساعت به حداکثر
رسیده و سپس فروکش میکند .در صورت وقوع محرومیت شدید استفاده از داروهای کمکی همچون کلونیدین اندیکاسیون دارد.
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در مطالعات درمان وابستگی به مواد افیونی در نوجوان نشان داده شده است سمزدایی با بوپرنورفین در مقایسه با کلونیدین با موفقیت
بیشتر در دستیابی به پرهیز همراه است و درمان نگهدارنده با بوپرنورفنی از سمزدایی با بوپرنورفین از نظر نگهداشتن بیماران در
درمان موفقتر عمل میکند.
بازگیری از بوپرنورفین در دو فازبه شرح زیر اجرا میشود( :یک) القاء و (دو) بازگیری.
اهداف مرحله القا عبارت است قطع مصرف مواد افیونی غیرمجاز و انتقال بیمار به بوپرنورفین است به طوری که )1( :نشانهها و
عالیم محرومیت کامالً کنترل شده یا ناچیز باشد )2( .شروع بوپرنورفین باعث القای سندرم محرومیت در بیمار نشود )3( .عالیم و
نشانههای تجویز دوز بیش از حد مورد نیاز بروز نکند.
مراحل القای درمان به شرح زیر است:


ویزیت بیمار و مشاهده عالیم عینی محرومیت از مواد افیونی (شدت محرومیت  13یا بیشتر در )COWS



شروع درمان حداقل  ۸ساعت پس از آخرین نوبت مصرف هروئین یا کراک 12 ،ساعت پس از آخرین مصرف تریاک و
 24 – 36ساعت پس از آخرین مصرف متادون



توضیح کامل اثرات دارو به بیمار و خانواده



اخذ موافقت آگاهانه نوجوان و رضایت آگاهانه والد/مراقب/قیم قانونی



الزم است که بیمار دارو را به مدت  5-10دقیقه بدون صحبت کردن زیر زبان خود نگاه دارد .به بیمار توضیح داده میشود
که در طول این مدت میتواند آب دهان خود را قورت دهد اما باید از قورت دادن قرصهای زیرزبانی اجتناب کند.



شروع درمان با تجویز  2-4میلیگرم بوپرنورفین زیرزبانی



تحت نظر گرفتن بیمار به مدت  2ساعت و تجویز  0-4میلیگرم داروی بیشتر در صورت نیاز (بدین ترتیب دوز روز اول
بیمار در دامنه  2-۸میلیگرم تعیین میشود.



در جایگاه بستری در نوجوانان بزرگتر (وزن باالی  70کیلوگرم) افزایش دوز در روز اول تا  12میلیگرم مجاز است.



در روزهای بعدی در صورت نیاز روزانه  2-4میلیگرم (تا حداکثر  14-16میلیگرم روزانه) میتوان دوز دارو را افزایش
داد.



تجویز تحت نظارت دارو
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ارزیابی و پایش مداوم و مرور بالینی منظم و اطمینانبخشی به بهبود پایبندی به رژیم دارویی و ماندگاری در درمان کمک میکند.
شایعترین عوارض بوپرنورفین احساس طعم فلزی در دهان و سردرد است.
پس از القای موفقیت آمیز درمان با بوپرنورفین ،از روز چهارم یا پنجم کاهش تدریجی دوز و قطع دارو آغاز میگردد .در درمان
بستری و یا در صورت استفاده از یک رژیم بازگیری با دوز ثابت ،کاهش دوز از روز دوم میتواند آغاز شود .الزم است که سرعت
تجویز دوز در حدی باشد که باعث القای عالیم و نشانههای محرومیت شدید در فرد بیمار نشود .در کادر  2جزییات سه رژیم
بازگیری مختلف با استفاده از بوپرنورفین ارایه شده است.
در خصوص مؤثرترین رژیم بازگیری از بوپرنورفین در نوجوانان شواهد کافی در دسترس نیست .گزارشهای بالینی حکایت از آن
دارد که طول دوره درمان بازگیری معموالً بر اساس نیازهای اختصاصی هر بیمار و جایگاه درمانی به صورت فردی تعیین میشود.
با توجه به مرور شواهد موجود از کاربرد بوپرنورفین جهت بازگیری از مواد افیونی میتوان گفت تعیین سرعت کاهش دوز
بوپرنورفین از اصول کلی زیر پیروی میکند:


در جایگاه بستری با توجه به امکان نظارت  24ساعته بیمار در یک محیط کنترلشده و ارایه مراقبت در یک محیط
نظارتشده و به منظور کاهش هزینههای درمان ،رژیمهای بازگیری سریعتر در عرض  1-2هفته توصیه میگردد.



در جایگاههای سرپایی با توجه به امکان باالتر لغزش و عود به مصرف مواد غیرمجاز ،سرعت آهستهتر کاهش دوز به طور
معمول سه هفته یا بیشتر توصیه میگردد.



طول دوره بازگیری چه کوتاه و چه بلند باشد ،عالیم بازگیری معموالً تا مدتی پس از خاتمه درمان دارویی تداوم مییابد.
بنابراین ارایه آموزش و حمایت روانی ،اجتماعی در خاتمه دوره بازگیری در کنار تجویز داروهای کمکی مثل دوز کم
کلونیدین میتواند به تسکین عالمتی بیمار کمک کند.
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کادر  -2کاهش تدریجی دوز بوپرنورفین

رژیم 1
دامنه دوز

رژیم 2
کاهش دوز روزانه

رژیم 3

روز

دوز

دوز

دوز

باالی  16میلیگرم

 4میلیگرم هر  1-2هفته

روز 1

 8میلیگرم

روز 1-4

 8میلیگرم

 8-16میلیگرم

 2-4میلیگرم هفتگی

روز 2-4

 6میلیگرم

روز 5-8

 6میلیگرم

 2-8میلیگرم

 2میلیگرم هفتگی

روز 5-7

 4میلیگرم

روز 9-12

 4/8میلیگرم

روز 8-10

 2میلیگرم

روز 13-16

 2/8میلیگرم

روز 11-13

 0/8میلیگرم

روز 17-20

 2میلیگرم*

روز 14-15

 0/4میلیگرم

*كاهش بیشتر  0/4میلیگرم هر  3-4روز
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در بیماران تثبیت شده بر روی متادون می توان بیمار را ابتدا به بوپرنورفین منتقل نموده و سپس بازگیری را با استفاده از این دارو
انجام داد هر چند انتقال از دوزهای باالتر از  20-30میلی گرم متادون به بوپرنورفین امکانپذیر نیست ،زیرا باعث القای عالیم
محرومیت شدید میشود ،بنابراین در صورت دریافت دوز باالی متادون الزم است ابتدا دوز متادون بیمار به زیر  20-30میلیگرم
در روز رسیده سپس بیمار به بوپرنورفین منتقل گردد .در انتقال از متادون به بوپرنورفین الزم است حداقل  24-36ساعت بین آخرین
دوز متادون و اولین دوز بوپرنورفین فاصله زمانی در نظر گرفته شود.
در صورتی که در طول درمان بازگیری با بوپرنورفین لغزشهای مکرر به مصرف مواد غیرمجاز رخ دهد ،انتقال به درمان نگهدارنده
بوپرنورفین میتواند در نظر گرفته شود.
در طول دوره بازگیری از مواد افیونی بیمار باید حداقل هفتهای  2بار و در صورت نیاز بیشتر توسط پزشک ویزیت شود .در صورت
وجود هر گونه نگرانی بابت افزایش عالیم محرومیت از مواد افیونی ضروری است که سرعت کاهش دوز کاهش داده شده یا در
صورت لزوم دوز اندکی افزایش داده شود.
درمان نگهدارنده با بوپرنورفین
پس از القای درمان با بوپرنورفین در یک نوجوان وابسته به مواد افیونی ،جهت ورود به درمان نگهدارنده نیاز است که دوز دارو
تدریجاً افزایشیافته (تا حداکثر  24میلیگرم در روز) تا حدی که انسداد اپیوئیدی در فرد ایجاد نماید ،بیمار وارد درمان نگهدارنده
با بوپرنورفین خواهد شد.
به لحاظ بالینی بروز انسداد اُپیوئیدی با کاهش قابل مالحظه در وسوسه و اشتغال ذهنی با مصرف مواد مشخص میشود.
در صورتی که در یک برنامه درمان بازگیری با بوپرنورفین سرپایی بیمار دچار لغزشهای مکرر در درمان شود ،ضروری است که
انتقال به درمان نگهدارنده با بوپرنرفین یا سطح مراقبت با جامعیت باالتر (بستری) در نظر گرفته شود.
در تنها مطالعه کنترل شده موجود ،پس از القای درمان با استفاده از پروتکل ذکرشده در اینجا ،دوز بوپرنورفین در صورت نیاز تا
حداکثر  24میلیگرم در روز افزایش داده شد .نتایج مطالعه ایمنی و کارآیی بالینی مطلوب این رژیم درمانی را تأیید نمود.
درمان نگهدارنده با بوپرنورفین عموماً یک هدف درمانی در نوجوانان به حساب نمیآید گرچه اقلیتی از نوجوانان ممکن است از
یک دوره تثبیت/درمان نگهدارنده و سپس کاهش دوز سود برند .طول مدت درمان نگهدارنده در این گروه از بیماران میتواند
چندین ماه باشد و به شدت وابستگی ،مشکالت در سایر حوزههای کارکردی شامل اختالالت روانپزشکی همبود بستگی دارد.
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شواهد درباره درمان دارویی طوالنی مدت نوجوانان وابسته به مواد افیونی محدود است .در صورت تجویز درمان نگهدارنده با
داروهای آگونیست ،الزم است که نیاز به تداوم درمان در فواصل زمانی  3ماهه مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش تدریجی دوز و
قطع دارو در صورت تناسب مد نظر گرفته شود.
درمان نگهدارنده با متادون
درمان نگهدارنده با متادون میتواند یک گزینه درمانی مناسب در نوجوانان بزرگتری باشد که به سایر روشهای درمانی پاسخ
کافی ندادهاند.
توصیه میشود به منظور اطمینان از ایمنی ،متادون با دوز کم شروع و تدریجاً افزایش داده شود .تجویز دوز به نحو نامتناسب میتواند
منجر به بیشمصرف ناشی از سمیّت تجمعی دارو در روزهای اول شود.
الزم است که دوز اولیه متادون  5-10میلیگرم باشد .این دوز به علت دوره کوتاهتر مصرف و سطوح نامشخص تحمل در نوجوانان
از دوز توصیه شده در بزرگساالن پایینتر است .به علت نیمهعمر طوالنی و متغیر متادون دوره تحت نظر به لحاظ ارزیابی از نظر
پاسخ درمانی مورد انتظار از یک دوز منفرد حداقل  4ساعت است .هر گونه نیاز جهت دریافت دوز بیشتر باید پس از ویزیت پزشک
درمانگر انجام شود .به طور کلی در خصوص تجویز مکرر دوز و القای سریع متادون خصوصاً در نوجوانان باید احتیاط نمود.
سطح پایدار پالسمایی متادون عموماً در عرض  5روز پس از شروع درمان حاصل میشود و به همین دلیل تا دستیابی به مرحلة
تثبیت ویزیت روزانه و تحت نظر گرفتن بیمار الزامی است .مراحل القای درمان با متادون در کادر  3آورده شده است.
کادر  -3القای درمان با متادون

روز اول

 10-20میلیگرم متادون

روز دوم

 30میلیگرم ( 15میلیگرم متادون دو بار در روز در درمان بستری)

روز سوم

مشابه روز دوم

روز چهارم

تا  40میلیگرم بسته به پاسخ بیمار به دوز روز سوم

روز پنجم

 30-40میلیگرم ،میتوان به صورت روزانه تجویز نمود.
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با توجه به احتمال سمّیت تجمعی با متادون نمیتوان در روز اول دوز معادل ماده افیونی غیرقانونی (بر اساس تخمینهای موجود از
خلوص ماده) را محاسبه و به بیمار تجویز نمود .القای درمان با متادون بر اساس پروتکلهای مشخص انجام شده و دوز روزانه
خصوصاً در شروع درمان از مقادیر مشخصی نباید بیشتر باشد.
القای درمان با متادون در نوجوانان از اصول کلی زیر پیروی میکند:


آموزش کافی درباره روش درمانی انتخاب شده به بیمار و خانواده یا سرپرست بیمار داده میشود.



اولین دوز متادون حداقل  ۸ساعت پس از آخرین مصرف مواد افیونی غیرقانونی تجویز میشود.



آزمایش ادرار از نظر مواد افیونی مثبت بوده یا بیمار عالیم آشکار محرومیت از مواد افیونی دارد.



دوز شروع  5-10میلیگرم به صورت تحت نظارت به بیمار تجویز میشود.



 4ساعت بعد بیمار مجدداً ویزیت و بر اساس حضور و شدت عالیم مسمومیت یا محرومیت در خصوص تجویز دوز
بیشتر در روز اول تصمیمگیری میشود .در نوجوانان دوره زمانی تحت نظر گرفتن بیمار بعد از دوز اول متادون به دلیل
نیمهعمر متفاوت متادون طوالنیتر است.



مقیاسهای شدت محرومیت نظیر  COWSبه پایش شدت محرومیت میتواند کمک کند.



در صورت وجود عالیم محرومیت در ارزیابی مجدد  5-10میلیگرم متادون دیگر جهت رفع نشانههای محرومیت عینی
تجویز میشود.



در القای سرپایی درمان با متادون در نوجوانان توصیه میشود حداکثر دوز روز اول از  20میلیگرم فراتر نرود ،هر چند
در درمان بستری که امکان مراقبت  24ساعته وجود دارد میتوان مقادیر کمتر دوز را در فواصل کوتاهتر به بیمار تجویز
نمود .در درمان بستری توصیه میشود فواصل بین تغییرات دوز حداکثر هر  4-6ساعت باشد.



پزشک درمانگر در روزهای دوم و سو م بسته به شدت عالیم عینی محرومیت و دوز روز قبل میتواند  5-10میلیگرم
افزایش در دوز دارو داشته باشد.



توصیه میشود در طول هفته اول بیش از  30میلیگرم به دوز روز اول افزوده نشود.

دوز متادون در طول هفتههای بعد بر اساس وجود عالیم محرومیت ،وسوسه برای مصرف یا مصرف مواد غیرقانونی تنظیم میشود.
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شواهد درباره دوز بهینه درمان نگهدارنده با متادون محدود است .مجموع دادههای موجود از مطالعات مشاهدهای در خصوص درمان
وابستگی به مواد افیونی در نوجوانان از یک رژیم با دوز منعطف در دامنه  60-120میلیگرم در روز حمایت میکند.
گر چه پوشش کافی عالیم محرومیت الزم است اما در نوجوانان به طور معمول به دوزهای باالتر از  30میلیگرم در مرحله القاء
نیاز پیدا نمیشود ،به همین دلیل الزم است که هر گونه افزایش دوز بر اساس شواهد روشن از نشانههای عینی محرومیت انجام
شود .گاه ممکن است به علت اضطراب بیمار درباره فرآیند درمان ،محرومیت همزمان از بنزودیازپینها یا اختالالت روانپزشکی
زمینهای عالئم اضطرابی ظاهر شوند که نباید با عالیم محرومیت اشتباه گرفته شوند.
ضروری است که القای درمان در نوجوانان در مرکز درمانی انجام شود که امکان تحت نظر گرفتن و نظارت بالینی نزدیک وجود
داشته باشد .تجویز متادون دو بار در روز امکان تجویز دوزهای با مقدار کمتر و نظارت بیشتر را فراهم نموده و خطر بروز عوارض
را کاهش میدهد .در صورت مشاهده خوابآلودگی الزم است که تجویز دوز به تعویق انداخته شود و ارزیابی از نظر علت آن انجام
شود .در صورتی که بیمار از پیش داروهای مضعف دستگاه اعصاب مرکزی را دریافت میکند؛ پزشک درمانگر در شروع و افزایش
دوز احتیاط بیشتری نشان داده و حداکثر در هر نوبت  5میلیگرم دوز را افزایش دهد.
همان گونه که پیشتر گفته شد در این گونه موارد باید در فواصل زمانی مشخص ( 3-6ماهه) ارزیابی مجدد بیمار نوجوان به منظور
تعیین نیاز به تداوم درمان نگهدارنده انجام پذیرد.
در صورت دستیابی به پرهیز ،تغییرات اساسی در سبک زندگی و محیط حمایتکننده ،کاهش دوز و خاتمه درمان نگهدارنده را
میتوان در نظر گرفت .در این شرایط دوز دارو با سرعت  2/5-10میلیگرم در هفته کاهش داده شده و قطع میشود.
درمان با نالترکسون
نالترکسون از طریق مسدود ساختن اثرات تقویتکننده ترکیبات افیونی به حفظ پرهیز از این مواد کمک میکند .هر چند تجویز این
دارو بدون عارضه نیست .شواهد موجود در خصوص کاربرد این مداخله در نوجوانان محدود بوده و باید پیش از شروع این روش
درمانی منافع و خطرات بالقوه آن به دقت سنجیده شوند.
استفاده از درمان با نالترکسون خوراکی ( 50میلیگرم روزانه) به عنوان بخشی از یک برنامه روانی ،اجتماعی پیشگیری از عود جامع
در آن دسته از بیماران انتخاب شدهای میتوان در نظر گرفت که واجد خصوصیات زیر هستند:


سن بیماران بیشتر است( .حداقل  12سال).



انگیزه باالیی به این نوع درمان دارند.
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از حمایت خانوادگی مناسب برخوردارند.



از خطرات و عوارض جانبی مصرف آن مطلع هستند.

توصیههای کلیدی در کاربرد نالترکسون در درمان وابستگی به مواد افیونی در نوجوانان به شرح زیر است:


الزم است که شروع درمان پس از خاتمه دوره بازگیری و آزمون چالش نالوکسان/نالترکسون 1انجام شود.



آموزش کافی در خصوص عوارض جانبی احتمالی آن داده شود.



پایش مصرف مواد انجام شده و در صورت مثبت شدن مکرر آزمایش ادرار از نظر مواد غیرقانونی ،دارو قطع شود.



پایبندی ضعیف یا قطع مصرف نالترکسون به صورت قابل مالحظهای خطر بیشمصرف کشنده را باال میبرد .ضروری
است که جهت تمامی نوجوانان در شروع درمان نالترکسون ،یک کارت هشدار پزشکی صادر شود که سایر پزشکان
درمانگر را از ملزومات بیدردی در موارد اورژانس مطلع میسازد.

ارزیابی قبل از شروع درمان:
ارزیابی پیش از شروع یک برنامه درمانی برای وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان شامل موارد زیر است:


ارزیابی چندبعدی برای تطبیق جایگاه درمانی



ارزیابی جامع از نظر تاریخچه مصرف مواد ،سابقه درمانهای قبلی ،رفتارهای پرخطر ،اختالالت روانپزشکی همبود،
بیماریهای جسمی ،کارکردهای تحصیلی ،اجتماعی ،خانوادگی و قانونی



معاینه ضربان قلب و فشار خون پیش از شروع درمان با کلونیدین



در صورت وجود بیماری کبدی زمینهای آزمایش خون از نظر آزمایشهای کارکرد کبدی پیش از شروع درمان با داروهای
آگونیست



در صورت وجود بیماری قلبی زمینهای یا مصرف داروهای طوالنیکننده فاصله  ،QTcنوار قلب پیش از شروع درمان
نگهدارنده با متادون

)Naltrexone/naloxone challenge test (NCT
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ارزیابی عالیم و نشانههای محرومیت مواد افیونی با استفاده از مقیاس بالینی محرومیت مواد افیونی ( )COWSپیش از
القای درمان با بوپرنورفین



آزمون چالش آنتاگونیست (نالوکسان/نالترکسون) پیش از شروع درمان با نالترکسون



آزمایش ادرار از نظر مصرف اخیر مواد افیونی (مورفین ،ترامادول ،متادون و بوپرنورفین) بر اساس قضاوت بالینی درمانگر



آزمایش ادرار از نظر سایر مواد بر اساس قضاوت بالینی درمانگر



در دختران نوجوان آزمایش بارداری پیش از شروع درمان دارویی الزم است انجام شود.



در صورت وجود رفتارهای پرخطر مرتبط با تزریق یا رابطه جنسی مشاوره و آزمایش داوطلبانه اچآیوی و در صورت
نیاز سایر بیماریهای منتقله از راه جنسی و هپاتیت سی باید در نظر گرفته شود.

ارزیابی حین درمان:


پایش دقیق و هدفمند بیماران هنگام ارایه مداخالت دارویی اهمیت بسزایی دارد .ضروری است که فوقتخصص/متخصص
روانپزشکی درمانگر بیمار در شروع القای درمان در روز اول بیمار را چندین بار و سپس روزی یک بار برای حداقل سه
روز تحت ارزیابی و ویزیت نماید .هدف از ویزیت پزشک ارزیابی بیمار به لحاظ عالیم محرومیت ،پاسخ درمانی ،عالیم
باقیمانده و عوارض جانبی مداخله دارویی است.



در حین درمان پایبندی به شرکت در ارزیابیها ،آموزشها ،مداخالت روانی ،اجتماعی و درمانهای دارویی باید به دقت
ثبت و پایش شود.



ارزیابی رفتاری در فواصل زمانی ماه اول ،سوم ،ششم و سپس هر شش ماه یک بار از نظر مصرف مواد ،رفتارهای پرخطر،
سالمت روان ،بیماریهای جسمی و کارکردهای تحصیلی ،خانوادگی و قانونی باید انجام شود.



مشارکت خانواده در پایش درمان بسیار کمک کننده است .به این منظور الزم است به خانواده درباره نشانههای خطر و
نحوه برخورد با آنها آموزشهای الزم داده شود.



مقیاسهای محرومیت اختصاصی مواد افیونی همچون  COWSمفید بوده و به درمانگر کمک میکند تا کلیه عالیم و
نشانههای ناشی از محرومیت از ماده را با بیمار چک کند .هنگام استفاده از مقیاسها عالیم ،نمره بیمار و تصمیم اتخاذ
شده بر اساس نتیجه ارزیابی و معاینات درمانگر در پرونده بیمار درج می گردد.
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به منظور به حداقل رساندن خطر آسیب به خود و خودکشی در نوجوان الزم است تا اطمینان حاصل شود که عالیم
محرومیت به اندازه کافی درمان شدهاست.



معاینه ضربان قلب و فشار خون در هر ویزیت در بیماران دریافتکننده کلونیدین



در صورت وجود بیماری کبدی زمینهای تکرار آزمایشهای کارکرد کبدی هر  6ماه



در صورت وجود بیماری قلبی زمینهای یا مصرف داروهای طوالنیکننده  ،QTcتکرار نوار قلب هر  6ماه در درمان
نگهدارنده با متادون



آزمایش ادرار برای مواد بر اساس قضاوت بالینی درمانگر
 oبه طور معمول آزمایش از نظر مصرف اخیر مورفین و متآمفتامین توصیه میشود.
 oآزمایش برای ترامادول ،تتراهیدورکانابینول ،بنزودیازپینها و ...با توجه به سابقه مواد مصرفی مراجع و قضاوت
بالینی درمانگر باید انجام شود.
 oآزمایش ادرار برای مواد هدف در سه ماه اول باید به صورت هفتگی ،در سه دوم دو هفته یک بار و پس از آن
ماهانه باشد .این میزان آزمایش حداقل میزان قابل توصیه بوده و آزمایش بیشتر در شرایط خاص برای مثال غیبت
مراجع از درمان باید با صالحدید درمانگر انجام پذیرد.

پیشگیری و کنترل عوارض جانبی:
عوارض جانبی درمان بازگیری با کلونیدین شامل خوابآلودگی ،افت فشار خون وضعیتی و خشکی دهان است .تجویز دارو با
کنترل ضربان قلب و فشار خون می تواند از بروز این عارضه پیشگیری کند .در صورت بروز این عوارض در فرد کاهش دوز دارو
باید در نظر گرفته شود.
عوارض جانبی درمان داروهای آگونیست (متادون ،بوپرنورفین) شامل یبوست ،کندی روانی ،حرکتی و تعریق میشود .این عوارض
به طور نسبی در درمان با بوپرنورفین کمتر از متادون دیده میشود و عموماً با کاهش دوز دارو قابل مدیریت هستند .یکی از عوارض
جا نبی درمان با بوپرنورفین سردرد است .در صورت بروز سردرد مرتبط با دریافت دوز بوپرنورفین ،درمان عالمتی با استفاده از
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی نظیر ایبوبروفن مؤثر واقع میگردد.
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برخی عوارض ناخواسته تجویز دوز منزل در نوجوانان تحت درمان با داروهای آگونیست مصرف نابجای دوز منزل ،تزریق آن یا
نشت داروی آگونیست است .به این منظور تجویز دوز دارو در ابتدا باید تحت نظارت مستقیم مرکز درمانی انجام شود و در صورت
پایبندی مناسب به درمان دوز منزل به میزان محدود به فرد داده شود .آموزش و جلب همکاری خانواده برای نظارت بر مصرف
صحیح دارو نیز میتواند به پیشگیری از بروز این عارضه کمک کند.
مهمترین عارضه جانبی درمان با نالترکسون افزایش خطر بروز بیشمصرفی در صورت لغزش است .لذا درمان نگهدارنده با نالترکسون
خوراکی باید برای بیمارانی استفاده شود که همکاری وضعیت خانوادگی و اجتماعی باثبات داشته و پایبندی مناسبی به درمان نشان
میدهند.
اندیکاسیونها:


درمانهای دارویی وابستگی به مواد افیونی در کودکان و نوجوانان باید در پسزمینه یک برنامه روانی ،اجتماعی جامع برای
پاسخ به نیازهای خود فرد و خانواده او ارایه شود.



در کودکان زیر  12سال وابسته به مواد افیونی بازگیری از مواد افیونی با کلونیدین و دارودرمانی عالمتی با استفاده از
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی ،داروهای آنتیهیستامین و لوپرامید توصیه میگردد.



در نوجوانان باالی  12سال بازگیری با بوپرنورفین و تداوم درمان با نالترکسون میتواند یک راهبرد اولیه مناسب در
دارودرمانی باشد.



در صورت عدم پاسخ درمانی کافی به بازگیری با بوپرنورفین یا شدت باالی وابستگی به مواد افیونی درمان نگهدارنده با
بوپرنورفین باید در نظر گرفته شود.



در صورت عدم پاسخ درمانی کافی به درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در نوجوانان باالی  16سال ،درمان نگهدارنده با
متادون میتواند در نظر گرفته شود.



درمان دارویی و روانشناختی اختالالت روانپزشکی همبود در بهبود پیامدهای درمانی اهمیت اساسی دارد.
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افراد صاحب صالحیت جهت ارایه خدمت مربوطه:
خدمات پروتکل حاضر باید توسط تیمهای چندرشتهای درمان وابستگی به مواد افیونی به شرح زیر ارایه گردد:


روانپزشک فوقتخصص کودک و نوجوان به عنوان مسؤل تیم چندرشتهای درمان -در مناطق جغرافیایی که خدمات
فوقتخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان برای پاسخ به نیازهای موجود در زمینه درمان وابستگی به مواد افیونی در
کودکان و نوجوانان کافی نمی باشد ،روانپزشکان آموزشدیده میتوانند مسئولیت اجرای پروتکل را برعهده بگیرند.



روان شناس بالینی آموزش دیده که دارای تجربه در زمینه ارایه خدمات اختالالت سالمت روان در کودکان و نوجوانان یا
خدمات درمان اعتیاد در بزرگساالن باشد.



پرستار آموزشدیده (جهت تحویل داروهای آگونیست)

تجهیزات پزشکی سرمایهای به ازای هر خدمت:
تجهیزات پزشکی سرمایهای در جایگاههای سرپایی و بستری درمان باید مطابق دستورالعمل دستورالعمل تأسیس ،مدیریت و
نظارت برمراکز مجاز خصوصی و یا سازمانهای مردمنهاد ،دولتی ،غیردولتی درمان و کاهش آسیب معتادان باشد.
استانداردهای ثبت:
در اجرای پروتکل حاضر الزم است از استانداردهای ثبت درمانهای آگونیستی مطابق دستورالعمل سامانه درمان سوءمصرف مواد
کشور (آیداتیس) پیروی شود.
در سطح مرکز درمانی برای تمام بیماران باید پروندهای مشابه پرونده ضمیمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون تشکیل
و ارزیابیهای پایه و دورهای ،خدمات ارایهشده و نتایج آزمایشهای ادرار در آن ثبت گردد.
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