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مقدمه

مركز ملى مطالعات اعتياد، يكى از سه قطب آموزشى برنامه "موسسه كاهش آسيب در منطقه خاورميانه 
و شمال آفريقا" (MENAHRA) است. اين برنامه، توسط دفتر مديترانه اي سازمان بهداشت جهانى شروع 
ــت و هدف آن افزايش و بهبود برنامه هاى كاهش آسيب در كشورهاى منطقه (خاورميانه و شمال  ــده اس ش

آفريقا) مي باشد. 
ــى اين برنامه، الزم است به طور مختصر در مورد كاهش  ــتر در مورد قطب هاى آموزش قبل از توضيح بيش
ــيب توضيح دهيم. طبيعتاً وقتى به درمان اعتياد فكر مى كنيم، بهترين حالت را زمانى مى دانيم كه فرد  آس
مصرف كننده مواد، به طور كامل هر گونه مصرف مواد را كنار بگذارد. اين حالت، حالت ايده آل است، اما به 
تجربه ديده شده است كه بسيارى از مصرف كنندگان، به داليل مختلف نمى توانند يا نمى خواهند مصرف 
مواد را كنار بگذارند. با ادامه مصرف، ضمن آسيب هاى مختلف جسمى و روانى، احتمال انتقال بيمارى هاى 
عفونى ناشى از تزريق مشترك يا تزريق با لوازم آلوده براى بيمار افزايش مى يابد. به اين دليل در ساليان اخير، 
سياست جديدى به نام كاهش آسيب آغاز شده است. در اين سياست، اولويت اوليه و فوري، كاهش آسيب 
ناشي از مصرف مواد و قطع مصرف مواد غير قانوني قرار مي گيرد. به عنوان مثال به افرادى كه به تزريق ادامه 
مى دهند و هنوز آمادگي يا انگيزه توقف قطع مصرف را ندارند، آموزش هاى الزم براى كاهش احتمال انتقال 
بيمارى هاى عفونى داده مى شود و سرنگ و سوزن و ديگر وسايل يك بار مصرف تزريق در اختيارشان گذاشته 
ــگيرى از عفونت هاى قابل انتقال از راه جنسى، آموزش هاي مربوطه داده  مي شود، و  ــود. نيز براى پيش مى ش

كاندوم در اختيار بيماران قرار داده مى شود.
ــر، فردي كه آمادگي قطع مصرف مواد را ندارد، براي او درمان جايگزين يا نگهدارنده تجويز  ــي ديگ در مثال
مي گردد.  درمان نگهدارنده با متادون، يكى از روش هاى درمان سوءمصرف مواد است كه مى توان آن را يك 
ــمار آورد. با ادامه اين درمان، فرد مصرف غير قانوني و شيوه غيره بهداشتي  ــيب نيز به ش روش كاهش آس
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مصرف مواد را كنار گذاشته، و به اين ترتيب از بسيارى از آسيب هاى ناشى از اعتياد به دور مى ماند. همين 
ــيب هاي اجتماعي، جسمي و رواني - اجتماعي  ــت در مراحل بعدي، پس از بهبودي از آس فرد ممكن اس
اعتياد مصرف داروي نگهدارنده يعني متادون را نيز كنار گذاشته و زندگي كامال عاري از مواد مخدر را تجربه 

نمايد.
ــورهاى منطقه به استفاده بيشتر و بهتر از روش هاى  ــت كه كش در برنامه MENAHRA، هدف اين اس
كاهش آسيب تشويق شوند. به همين منظور سه قطب آموزشى در منطقه معرفى شده است. يكى از اين سه 

قطب آموزشى، مركز ملى مطالعات اعتياد است. دو قطب ديگر در كشورهاى لبنان و مراكش قرار دارند. 
ــالت خود در اين برنامه، اقدام به برگزارى كارگاه ها و كالس هاى  مركز ملى مطالعات اعتياد براى انجام رس
آموزشى براى پزشكان، روان شناسان ، و پرستاران شاغل در مراكز درمانى سوءمصرف مواد در ايران و كشورهاى 
هم جوار كرده است. برنامه ديگر اين مركز، تهيه كتاب ها و جزوه هاى آموزشى براى گروه هاى مختلف، مانند 
بيماران، خانواده آنها، پزشكان، روان شناسان، پرستاران، و ... است. اين كتابچه، اولين كتابچه تهيه شده از اين 

مجموعه  است.
براى تهيه اين كتابچه، جمعى از كارشناسان باتجربه در زمينه درمان و آموزش اعتياد گرد هم آمدند، و طى 
جلسات متعدد و ساعت ها بحث و بررسى، تالش كردند مهم ترين نكات الزم براى آشنايي مراجعان مركز 
ــوءمصرف مواد با درمان نگهدارنده را در يك كتابچه ارائه نمايند. اميد داريم كه نتيجه اين تالش،  درمانى س

براى شما خواننده گرامى مفيد باشد.   
دكتر ستاره محسني فر

MENAHRA مدير پروژه
قطب آموزشى انجمن كاهش آسيب خاور ميانه و شمال آفريقا

مركز ملي مطالعات اعتياد
دانشگاه علوم پزشكي تهران
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درباره اين كتاب

ــده است كه قرار است تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گيرند يا  ــته ش اين كتاب براي بيماراني نوش
ــود مي برند، از جمله خانواده  ــتند. البته افراد ديگر نيز از خواندن اين كتاب س از قبل تحت اين درمان هس
اين بيماران، و نيز كساني كه مي خواهند بدانند چرا درمان نگهدارنده با متادون به بسياري از بيماران دچار 
ــود، چگونه عمل مي كند و چه نكاتي در اين درمان بايد مورد توجه  ــتگي به مواد افيوني توصيه مي ش وابس

قرار گيرد. 
در هر يك از حاالت باال، توصيه مي شود مطالب كتاب را با دقت مطالعه فرماييد. توجه داشته باشيد كه 
ــته شده است؛ و شما  ــده، با توجه به تجربه در مراكز درماني مختلف ايراني نوش ــياري از نكات ذكر ش بس
مي توانيد با مطالعه اين كتاب، پاسخ بسياري از سئواالت خود را در رابطه با درمان نگهدارنده با متادون پيدا 

كنيد.
ــك گرفته ايم. در  ــد، از كاريكاتور كم ــراي اين كه مطالب ملموس  تر و قابل فهم  تر باش ــن كتاب، ب در اي
قسمت هاي ابتدايي كتاب، اصول كلي درماني و دليل مفيد بودن اين درمان براي بسياري از بيماران توضيح 
داده شده است. چگونگى درمان، عوارض معمول، مسموميت و طريقه برخورد با آن، و نكاتى براى خانواده ها 

از قسمت  هاى ديگر توضيح داده شده در اين كتاب است. 
در صورتى كه به نظرتان مى رسد بخش هايى از كتاب براى شما روشن نيست، از پزشك معالجتان كمك 
ــب اطالع بهتر و دقيق  تر از درمان  ــما كمك خواهد كرد تا بتوانيد با كس بگيريد. مطالعه اين كتاب به ش

نگهدارنده با متادون، دوره درماني موفقيت آميزي را طي كنيد. 



درمان نگهدارنده چيست؟

اعتياد يك بيماري طوالني مدت و مزمن است، به اين معني كه در اغلب موارد بيمار مبتال به اعتياد، سالهاي 
ــت و درصورت عدم مداخله و درمان، بيماري او معموالً سير پيش رونده،  ــت به گريبان اس زيادي با آن دس
تخريبي و عودكننده دارد. با گذشت زمان، در بسياري از موارد ميزان استفاده از مواد مخدر در معتادان بيشتر 
شده و اين بيماران به سوي مواد مشكل آفرين  تري چون هروئين و كراك و روش هاي پرخطري چون تزريق 

كشيده مي شوند.
از طرفي به تدريج اين مصرف كنندگان از نظر رواني، جسمي، اجتماعي، رفتاري، اقتصادي و خانوادگي افت 
مي كنند و گاهي مشكالت قانوني نيز به اين عوارض افزوده مي  گردد.  بسيار اتفاق مي افتد كه با پيشرفت 
اعتياد، بيمار شغل خود را از دست مي دهد، و از نظر اقتصادي افت مي كند، در زندگي زناشويي و خانوادگي 
دچار اشكال مي شود، به ظاهر و نظافت خود بي توجه مي گردد، با اطرافيان به مشاجره مي پردازد، از پذيرش 
ــئوليت مي گريزد، مشكالت جسمي پيدا مي كند، دچار افسردگي و اضطراب مي شود، مردم او را طرد  مس

كرده و به وي بي اعتماد مي شوند، از عوارض جنسي رنج مي برد و ...
خيلي از معتادان هنگام دچار شدن به اين عوارض، تصميم به تغيير رويه و  ترك اعتياد مي  گيرند. اما به دليل 

               آشنايي با درمان نگهدارنده
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پيشرفته بودن اعتياد و آسيب هاي جدي جسمي، روحي و رواني قادر به كنارگذاشتن آن نيستند. عده اي نيز 
با مشقت فراوان و تحمل عوارض جسماني شديد ترك، مواد مخدر را كنار مي گذارند. اما بعد از مدتي دوباره 
به مصرف مواد مخدر روي مي  آورند و با وجود اينكه به خود و اطرافيان قول داده اند كه آخرين بار مصرفشان 

باشد، در نااميدي و ناباوري دوباره مصرف را شروع مي  كنند. 
دوره هاي مصرف و قطع مصرف، گاهي آنقدر تكرار مي  شود كه براي بيمار و خانواده، هيچ اميد و اعتمادي 
ــفانه به سرزنش يكديگر مي پردازند و هريك،  برجاي نمي  گذارد. در اين موارد، گاهي بيمار و خانواده، متاس
ــوال برده و مدعي مي شود او تالش كافي نكرده  ــمارد. خانواده، انگيزه بيمار را زير س ديگري را مقصر مي ش

است. بيمار نيز خانواده يا شرايط بيرون 
را مقصر دانسته و مدعي است آنها با 
ايجاد فشار روحي باعث  عود مصرف 
ــل ديگري  ــي نيز عوام ــده  اند. گاه ش
مثل استمرار عالئم جسمي،  وسوسه، 
ــكالت اقتصادي، و غيره مسئول  مش

شكست بيمار شناخته مي شوند. 
ــاي  درمان  ه ــن  بهتري از  ــي  يك
همه جانبه،  و  ــب  مناس طوالني مدت، 
ــت. به اين معني  درمان نگهدارنده اس
ــاده مخدر خود را  كه بيمار، مصرف م
ــف كرده و داروهاي خاصي مانند  متوق
ــتفاده  متادون يا  بوپرنورفين را مورد اس

قرار مي دهد. 

اما مهم است بدانيدكه:
اعتياد يــك بيماري مزمن 
و طوالنــي مدت اســت و 
نيازمنــد  آن  از  خالصــي 
درماني مستمر، مناسب و 

همه جانبه است.
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درمان نگهدارنده چگونه كار مي كند؟

ــوند.  ــتفاده مي  ش در حال حاضر در ايران دو داروي متادون و  بوپرنورفين به منظور درمان نگهدارنده اس
اين دو دارو خواصي مشابه با مواد مخدر بر روي بيمار دارند، با اين تفاوت كه:

ــدن اثر آنها آهسته و ماليم است. معني اين حرف آن است كه با مصرف اين مواد  ــروع و ناپديد ش ش
ــد. اين در  ــانات نخواهد ش ــمي معتاد در حالت متعادل مانده و از نظر روحي دچار نوس وضعيت جس
ــديدي ايجاد مي كنند، گاهي بيمار را  ــانات ش ــت كه مواد مخدر غير مجاز، در اكثر اوقات نوس حاليس
ــرخوش و نشئه، و گاهي او را دچار خماري شديد مي كنند. اين نوسانات بر روحيه بيمار اثر  ــيار س بس

ــود. ــبب مي ش ــمت زيادي از عوارض اعتياد را س ــته و قس مخرب گذاش
ــده  ا ند، لذا فاقد هرگونه ناخالصي بوده و عوارض آنها بر  ــتي تهيه ش اين داروها از طريق كامال بهداش
بدن معتاد به ويژه كليه و كبد و دستگاه گوارش در حداقل ممكن است. در حاليكه مصرف مواد غير 

قانوني مشكالت جسمي فراواني توليد مي كند. 
با استفاده از اين داروها به صورت درمان نگهدارنده، عالئم جسماني و  وسوسه به ميزان زيادي در بدن 
ــماني بر روحيه بيمار و خانواده اثر خيلي  ــود. نداشتن وسوسه و كنترل عالئم جس بيمار كنترل مي ش

مثبتي دارد و در بيمار، تمايل به مصرف مواد را تاحد زيادي متوقف مي كند.
تعادل رفتاري به وجود آمده در بيمار، به وضوح باعث خواهد شد كه كمتر خشمگين شود و به دنبال 

آن مشكالت خانوادگي، شغلي و حقوقي كمتري خواهد داشت.
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ــا قاچاقچيان و  ــود بيمار نيازي به تماس ب ــدر غيرقانوني، باعث مي ش ــه تهيه ماده مخ ــدم نياز ب ع
ــد و عالوه بر از بين رفتن خطر دستگيري، نيازي به پرداخت هزينه براي  ــندگان مواد نداشته باش فروش

تهيه ماده مخدر هم نخواهد داشت.
ــتان فرد تغيير مي كند، به اين معني كه بيمار  ــبكه دوس با قرار گرفتن بيمار روي اين روش درماني، ش

زمان، انگيزه و شرايط مناسبي براي تماس با افراد سالم خواهد داشت.
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داروهاي درمان نگهدارنده خوراكي هستند. بنابراين اگر بيمار قبال مواد مخدر را  تزريق مى كرده است، 
ــر به ايجاد زخم هاي  ــياري از بيماران، تزريق منج ــي در او كاهش خواهد يافت. براي بس ــار تزريق رفت
ــت. در درمان نگهدارنده، اين عوارض از بين  ــده و با انهدام رگ ها همراه اس ــيعي در سطح بدن ش وس

مي رود.
ــياري از  ــرايت بس ــق، احتمال س ــف تزري ــا توق ب

ــرنگ و  بيماريهاي عفوني (به ويژه  ايدز) از راه  س
 سوزن برطرف مي شود.

با استفاده صحيح از درمان نگهدارنده، امكان 
 مسموميت با مواد مخدر بسيار كاهش مي يابد. 

متاسفانه يكي از داليل مرگ و مير در معتادان، مصرف 
ــت كه منجر به  ــي و بيش از حد ماده مخدر اس ناگهان
ــموميت يا بيش مصرف1 مي شود. به دليل اثر خاص  مس
ــي كه درمان  ــادون و  بوپرنورفين بر مغز، كس داروهاي مت
ــموميت  نگهدارنده دريافت مي كند، كمتر در معرض مس

قرار مي گيرد.
 با توقف مصرف مواد مخدر و كاهش  وسوسه و عالئم 
ــه زندگي  ــت بيمار ب ــمي، فرصت بازگش ــي و جس روح
ــغل و توجه به زندگي خانوادگي فراهم  عادي، انتخاب ش

مي شود.

1-  Overdose

ي از

صرف 
منجر به
ر خاص
ه درمان
ـموميت

 و عالئم 
ه زندگي
ي فراهم

1-  Overdose
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چه كساني بهتر است از درمان نگهدارنده استفاده كنند؟ 

درمان نگهدارنده با متادون يا  بوپرنورفين، مثل هر روش درمانى ديگر زمانى موثر است كه با تجويز پزشك 
ــب، و به صورت مناسب تجويز شود. متادون به عنوان درمان نگهدارنده بهتر است در اين  و براى فرد مناس

افراد مصرف شود:
كسانى كه مصرف كننده   تزريقى مواد مخدر  مى باشند .كسانى كه مصرف كننده  ى غير  تزريقى مواد مخدر 
خطرناك نظير  هرويين و يا  كراك مى باشند .مصرف كنندگان موادى كه مبتال به  عفونت ويروس نقص ايمني2 
ــيره ويا سوخته بوده و حداقل چند بار اقدام به درمان كرده، اما  ــانى كه مصرف كننده ترياك يا ش هستند.كس
موفق نبوده اند، يا اينكه سالهاي طوالني از شروع مصرف شان مى گذرد و نمي توانند مصرف را كنار بگذارند. 
هم چنين درمورد مصرف كنندگان خانم يا كسانى كه سابقه  ى زندان دارند، اين روش درمانى توصيه مى شود.

2- HIV
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كسانى كه در فهرست باال از آنان نام برده نشده، ولى به هر دليل نمى خواهند يا نمى توانند از مصرف مواد 
ــمت مصرف مواد خطرناك تر بروند، و هم چنين  ــت بردارند، و اين نگرانى وجود دارد كه به س مخدر دس
ــك امكان پذير  ــروع درمان نگهدارنده با متادون با تاييد و صالحديد پزش در موارد ديگر، تصميم در مورد ش

مى باشد.
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اين درمان، براي چه كساني مناسب نيست؟

اگر شما وابستگى به  الكل داريد و نمى توانيد در حال حاضر از آن دست بكشيد، مصرف متادون براي شما 
خطرناك مى باشد.

هشدار:   در صورت مصرف هر گونه دارو به صورت مداوم يا داشتن هر بيمارى مزمن الزم   است پزشك 
خود را در جريان بگذاريد.

اين درمان نيازمند مراجعه روزانه و مداوم به خصوص در ماه هاى اول درمان مى باشد.  بنابراين خوب است بدانيد 
كه الزم است برنامه هاى كارى و هم چنين ديگر برنامه هاى خود را به گونه اى تنظيم 
كنيد كه حداقل در 2 ماه اول شروع درمان، امكان مراجعه روزانه به مركز درماني را 
داشته باشيد. بعد از اين مدت، چنانچه در سير درمانى شما مشكلى مشاهده 
نشود، مى توانيد بر اساس ضوابط و با صالحديد پزشك معالج و تيم درمانى 
مركز،  دوز منزل (دارويي كه به شما تحويل داده مي شود تا به 

منزل ببريد) گرفته، يا چند روز مرخصي بگيريد. 
ــيد كه مراكز درمان نگهدارنده  توجه داشته باش
ــكى از تحويل  ــا متادون، به داليل قانونى و پزش ب
ــما به خصوص  دارو به همراهان ش
ــت درمان معذور  در ماه هاى نخس

مى باشند.

كه الزم است برنامه هاى كارى و هم چنين ديگر
2كنيد كه حداقل در 2 ماه اول شروع درمان، ام
داشته باشيد. بعد از اين مدت، چنانچه د
نشود، مى توانيد بر اساس ضوابط و با ص
دوز منزل (داروييك دمركز،
منزل ببريد) گرفته،
توجه داشته باش
ــا متادون، به دال ب
دارو
در
مى
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درمان نگهدارنده با متادون چگونه اجرا مي شود؟

 در اولين ويزيت در مركز درماني، پزشك معالج و تيم درماني همكار وي، وضعيت جسمي و رواني شما، 
سابقه مصرف مواد مختلف، سابقه درمان هاي قبلي، و مسايل مهم ديگر را مورد بررسي قرار خواهند داد. در 
صورتي كه به تشخيص او، و موافقت شما، درمان نگهدارنده با متادون بهترين درمان براي شما باشد، اطالعات 
مربوط به شرايط درمان، درقالب يك فرم قرارداد و رضايت نامه در اختيار شما قرار مي گيرد. الزم است در ابتدا 
قرارداد درماني را به دقت مطالعه نموده و سپس آن را امضا كنيد. در اين قرارداد، آنچه كه بايد در طول درمان و در 
مركز درماني توسط شما رعايت شود، ذكر شده است. سپس مقدار مناسب متادون براي روز اول تجويز مي شود. 
توجه داشته باشيد كه الزم است متادون خود را در مركز درماني، در حضور پرستار و به شكل شربت يا قرص 
پودر شده محلول مصرف كنيد. ممكن است الزم باشد در روز اول چند ساعت بعد از مصرف دارو در مركز 
درماني حضور داشته باشيد. به اين ترتيب، پزشك مي تواند شما را چند بار ويزيت نموده، و در صورت لزوم، 
متادون بيشتري براي شما تجويز كند. توجه داشته باشيد كه قرار نيست تمام عاليم شما در روز اول، به وسيله 
متادون از بين برود. ممكن است با وجود شروع درمان، تا چند روز بعضي از عاليم  ترك را به شكل خفيف 
تجربه كنيد. به هيچ وجه در منزل از داروهاي ديگر، بدون تجويز پزشك، استفاده نكنيد. هم چنين از مصرف 
 الكل و هر ماده مخدر يا غيرقانوني ديگري (حتي متادون اضافي) جداً بپرهيزيد. احتمال  مسموميت با متادون، 
ــيار زياد است. به ياد داشته باشيد كه  در صورت مصرف داروها يا مواد ديگر به خصوص در روزهاي اول بس
بيشترين ميزان مرگ در اثر مسموميت با متادون در روزهاي اول اتفاق مي افتد. معموال در چند روز اول درمان، 
هر روز توسط پزشك معالجتان ويزيت مي شويد، اما از هفته دوم يا هفته سوم، تنها هفته  اي يك بار اين ويزيت 

انجام مي شود. مگر اين كه به هر دليل شما نياز يا تقاضاي ويزيت بيشتري داشته باشيد.. 
ــد، در ماه هاي اول درمان، بايد هرروز در مركز حضور داشته و متادون خود را در  همان گونه كه قبال گفته ش
حضور پرستار مصرف كنيد. در صورتي كه بهبودي شما با سير مناسبي پيش رود، پس از چند ماه تجويز 
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« دوز منزل» شروع خواهد شد. منظور از دوز منزل، مقدار داروي متادوني است كه به شما داده مي شود تا آن را در 
روزهايي از هفته در منزل مصرف كنيد. در بعضي مراكز، دوز منزل به "تِيك ُهم = Take home" معروف 
است. در ابتدا اين دوز، تنها براي روزهاي آخر هفته تجويز خواهد شد (پنج شنبه ها و جمعه ها)، و به تدريج 
تعداد روزها افزايش خواهد يافت. اما در نهايت، تا زماني كه تحت درمان نگهدارنده با متادون هستيد، حتما 
بايد حداقل يك روز در هفته به مركز مراجعه كرده، متادون آن روز خود را در حضور پرستار مصرف كنيد، و 

دوز 6 روز ديگر هفته را به همراه خود ببريد. 
توجه داشته باشيد كه دوز منزل خود را در جاي مطمئني نگهداري كنيد. به خصوص آن را از دسترس اطفال 
ــود، مي تواند به راحتي باعث مرگ فرد ديگر،  ــما مي ش دور نگهداريد. همان ميزان متادون كه باعث درمان ش
ــته باشيد كه اگر دوز متادون خود را گم كنيد يا شيشه محتوي آن  ــود. ضمناً به ياد داش به خصوص اطفال ش

شكسته شود يا دوز شما مورد سرقت قرار گيرد؛ دوز ديگري به شما تحويل داده نخواهد شد. 
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درمان نگهدارنده چه مدت طول مي كشد؟ 

ــده  ــيب هاي مهمي ش    مغز و بدن بيمار مبتال به اعتياد در طي دوران مصرف دچار صدمات جدي و آس
ــيب ها را ترميم نمايد و فرد  ــت. درمان نگهدارنده اين فرصت را براي بدن بيمار فراهم مي كند تا اين آس اس
ــادي خود در اجتماع و خانواده باز گردد. ترميم برخي از اين صدمات بخصوص در مغز  ــد به زندگي ع بتوان
بيماران ممكن است تا چند سال طول بكشد. شدت اين آسيب ها در افراد مختلف متفاوت است و بر اين 
ــخص نمود. بررسى هاى علمى  ــاس نمي توان زمان دقيق و ثابتي براي خاتمه درمان در همه بيماران مش اس
نشان مى دهد عامل اصلى موفقيت در درمان نگهدارنده با متادون يا به عبارتى «جعبه سياه» اين درمان، باقى 
ــت. هر چه مدت طوالنى تر در درمان باقى بمانيد، از اين درمان بيش تر  ماندن طوالنى مدت در درمان اس
سود مى بريد. حداقل طول درمان نگهدارنده، دو تا سه سال است. اين زمان در افراد مختلف مي تواند متفاوت 
ــود درمان بعضي از افراد تا انتهاي عمر ادامه پيدا كند. هرگز نبايد فراموش كنيد  ــد، حتي توصيه مي ش باش
ــتر دوره درماني، عموما با نتايج  ــت و بنابراين طول بيش كه بيماري اعتياد يك بيماري مزمن و عودكننده اس

موفقيت آميزتري همراه است.
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در چه شرايطي درمان با متادون قطع مي شود؟ 

اگر بيش از چند روز به صورت مستمر تحت درمان با متادون بوده ايد، نبايد آن را به يك باره قطع كنيد. 
ــود. هر چقدر سرعت كاهش دوز بيش تر  ــديد  ترك ش قطع ناگهانى متادون مي تواند باعث ايجاد عاليم ش

باشد، عاليم تجربه شده شديدتر بوده و ناراحتى بيش ترى را تجربه خواهيد كرد. 
اگر تصميم به خروج از برنامه درمان نگهدارنده با متادون گرفتيد، الزم است تصميم خود را به پزشك تان 
اطالع دهيد. پزشك با استفاده از يك رژيم كاهش دوز تدريجى متادون، عاليم ترك را به حداقل مى رساند. 
كاهش دوز تدريجى باعث مى شود عاليم محروميت به حداقل برسند، اگرچه ممكن است تا چند هفته تا 

اندازه اي درد، بى خوابى يا بى اشتهايى داشته باشيد. 
ــبت به مواد افيونى بسيار پايين آمده است. در اين شرايط، مصرف  ــما نس پس از قطع متادون، تحمل ش
مواد، حتى به ميزان كم مى تواند براى شما خطر  مسموميت را در پى داشته باشد. بنابراين توصيه مى شود در 

صورت تجربه  وسوسه شديد براى مصرف مواد، موضوع را با پزشك مركز درمانى خود مطرح كنيد. 
تكميل رژيم كاهش دوز متادون به اين معنى است كه برنامه دارويى شما در مركز درمانى به پايان رسيده 
ــات فردى يا گروهى ــركت در جلس ــما مى توانيد تماس خود را با مركز درمانى از طريق ش ــت،  اما ش اس
 روان درمانى حفظ نماييد. شركت در جلسات روان درمانى به شما كمك مى كند پرهيز خود از مواد غيرقانونى 
و روند بهبودى را ادامه دهيد. براى برخى بيماران شركت در جلسات گروه هاى  خوديارى مى تواند كمك كننده 

باشد.
هر گاه احساس كرديد در معرض  عود مجدد مصرف مواد قرار داريد، سريعاً براى شروع مجدد برنامه درمان 
به مركز درماني مراجعه كنيد. شما هر وقت بخواهيد مى توانيد دوباره براى درمان مراجعه كنيد. بازگشت مجدد 

به درمان به معناى شكست نيست، بلكه شما را از عوارض شروع مجدد مصرف مواد محفوظ نگه مى دارد.
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در چه شرايطي بيمار تحت درمان نگهدارنده با متادون، از درمان اخراج مي شود؟  

از كليه مراجعان مركز درمانى انتظار مى رود كه براى ويزيت پزشك و جلسات  مشاوره سروقت حاضر شده، 
و قوانين و مقررات مركز درمانى را رعايت كنند. در شروع درمان اين قوانين و مقررات براى شما توضيح داده 
ــما در مركز درمانى شود. برخى از موارد نقض  ــود و نقض آن ها ممكن است منجر به قطع درمان ش مى ش
ــاران يا كاركنان يا تهديد آن ها  ــاير بيم ــررات و قوانين مركز درمانى عبارتند از: 1- درگيرى فيزيكى با س مق
ــروش يا دادن داروى خود به ديگران  ــواد درون مركز درمانى يا در حول و حوش آن 3- ف ــروش م 2-ف

4-غيبت مكرر از برنامه درمانى 5- عدم پرداخت هزينه هاى درمان
ــه روز  ــدم مراجعه منظم براى مصرف دارو (براى مثال اگر بيش از س ع

ــى  ــيد، براى شروع متوال براى مصرف متادون مراجعه نكرده باش
ــت ارزيابى  متادون الزم اس
ــما بعمل  مجدد از ش

آيد)

5-غيبت مكرر از برنامه درمانى5- عدم پرداخت هزي 4
ــدم مراجعه منظم براى مصرف دارو (براى مثال اگ ع

ــى  براى مصرف متادون مراجعه نكردهمتوال
متادون
م
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آيا درمان با متادون، كافي است؟  

ــه تصميم گرفته ايد اعتياد خود را مورد درمان قرار دهيد، بايد بدانيد كه رفع عاليم  ترك و خماري  ــال ك ح
كوچكترين قسمت درمان شماست؛ پس فراموش نكنيد كه مصرف متادون براي رسيدن به اين هدف بزرگ 
كافي نيست. حتي اگر قبل از اولين بار مصرف مواد، هيچ مشكل روحي و رواني نداشته ايد، پس از شروع 
ــت دچار مشكالتي شده باشيد. اين عوامل ميتوانند دوري كردن  مصرف به دليل عوامل مختلف ممكن اس
ــت دادن شغل، از دست دادن دوستان سالم قديمي و  ــما، بدبيني و عدم اعتماد خانواده، از دس اطرافيان از ش
ارتباط با افراد مصرف كننده، فشار وسوسه، مشكالت اقتصادي ناشي از هزينه مواد و ... باشد. هدف از درمان 
نگهدارنده بهبود روش زندگي و  بازتواني شما است تا بتوانيد شغل خود را بازيابيد، ارتباط بهتري با خانواده 

داشته باشيد، با استرس هاي مختلف و  وسوسه هاي ناشي از آنها كنار بياييد و ...
ــي،  مشاوره اي،  روان درماني،  حمايتي و  ــبختانه براي كاهش اين مشكالت، روش هاي مختلف آموزش خوش
 مددكاري، هم به صورت انفرادي و هم به شكل گروهي، براي شما و خانواده شما در اكثر مراكز درمان اعتياد 
موجود هستند. مثًال آموزش روانشناس مي تواند شما را در مقابله با وسوسه ياري دهد، در مواقع بروز بحران 
ــما نمايد، يا اگر با كارفرماي خود دچار مشكل شديد يا  ــكالت، مشاوره مي تواند كمك زيادي به ش و مش
مشكالت اقتصادي داشتيد، صحبت با  مددكار كمك كننده خواهد بود. توصيه مي شود حتماً از وجود اين 
ــاير  ــكل خود در طول درمان را، همواره با درمانگر خود و س ــتفاده نماييد و هرگونه  مش خدمات درماني اس

اعضاي تيم درماني در ميان گذاريد.
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چه باورهاي غلطي در مورد متادون وجود دارد؟ 

آيا متادون به بدن آسيب مي رساند؟ 
برخالف صحبت هايي كه بعضي از افراد ناآگاه در مورد متادون مي كنند، اين دارو موجب پوكي استخوان 
نمي شود. در واقع نه تنها به استخوان، بلكه به هيچ اندام ديگري در بدن آسيب نمي رساند. متادون تاثيري در 
قدرت  بينايي،  شنوايي، يا  تكلم ندارد و موجب تخريب مغز، قلب، كبد، كليه اندام تناسلي و ديگر اندام هاي 
بدن نمي شود. واقعيت اين است كه اگر اين دارو سال ها نيز مورد استفاده قرار بگيرد، هيچ آسيب مستقيمي 
به بدن وارد نمي كند. بر خالف تصور كساني كه ادعا مي كنند چون متادون يك ماده شيميايي است، عوارض 
ــت، اين باور اصالتاً صحت نداشته و اين دارو  بسيار سالم تر از مواد مخدر  ــتر از مخدر طبيعي اس آن بيش
غيرقانوني است. با اين حال توجه داشته باشيد تجويز خودسر متادون، مانند هر داروي ديگر، مي تواند همراه 

با عوارض ناخوشايند باشد.

آيا قرص متادون بهتر از شربت آن است؟ 
ــربت متادون از لحاظ ميزان متادون موجود در آنها وجود ندارد (معموالً قرص  هيچ تفاوتي بين  قرص و  ش
متادون داراي 5 ميلي گرم متادون است، و در 1 ميلي ليتر شربت، 5 ميلي گرم متادون وجود دارد). البته بعضي از 
بيماران با قرص احساس بهتري دارند، در حالي كه شربت به مزاج عده  اي ديگر سازگارتر است. اين وضعيت 

در مورد همه داروهاي ديگر نيز مي تواند صادق باشد. 
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آيا لزوم مصرف متادون در حضور پرستار، به معناي بي اعتمادي به بيمار است؟
هيچ كس بيشتر از خود شما، نمي تواند و نبايد به بهبودي شما عالقمند باشد. بنابراين، استفاده از دارو در 
حضور  پرستار به معناي بي اعتمادي نيست. اين كار قسمتي از قانون درمان است كه در همه كشورها اجرا 
ــورهاي مختلف، رعايت قوانين درماني  ــود، و در واقع يكي از داليل موفقيت اين درمان در افراد و كش مي ش

ــت. تجربه نشان داده است كه در صورت عدم رعايت قوانين  آن اس
ــت درمان  درماني، از جمله مصرف تحت نظارت دارو، امكان شكس

بسيار زياد است. 

ست كه در صورت عدم رعايت قوانين 
ــت درمان  نظارت دارو، امكان شكس
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آيا درمان نگهدارنده با متادون، با شركت در جلسات گروه هاي "معتادان گمنام (NA) " منافات 
دارد؟

گروه هاي NA تاكيد دارند كه مراجعين از مصرف هرگونه ماده مخدر خودداري نمايند. در مورد اين كه آيا 
بايد متادون مشمول اين نظر قرار گيرد يا نه؟ متاسفانه بين اعضا و شركت  كنندگان NA اختالف نظر وجود 
دارد. بعضي معتقدند متادون هم بايستي قطع شود، اما عده اي بر اين باورند كه در صورتي كه متادون توسط 
درمانگران و به صورت قانوني تجويز شده است، مي تواند ادامه يابد. شركت در جلسات معتادين بهبود يافته 
ــركت كننده در اين  ( گروه هاي خودياري) نظير  معتادين گمنام يا ان اي (NA) در صورتي كه ديگر افراد ش
جلسات در مسير درماني شما دخالت ننمايند و يا شما را تشويق و يا وادار به قطع مصرف متادون نكنند، 

مي تواند براي شما مفيد باشد.

آيا متادون باعث ناباروري و نازايي مي شود؟
ــدن را كاهش نمي دهد. و نيز  ــما براي فرزند دار ش ــته، و توانايي ش متادون، تاثيري در قدرت باروري نداش
ــل هاي آينده ندارد. به عبارت ديگر موجب اختالالت مادرزادي در  مصرف دراز مدت متادون، تاثيري در نس

فرزندان شما نمي شود. 



 تغذيه
بسيار مهم است كه در حين مصرف متادون چند نكته تغذيه اي زير را رعايت كنيد:

سعي كنيد در روز، ميزان زيادي مايعات استفاده كنيد.
سبزيجات و ساير غذاهاي فيبر دار (سبزيجات، ميوه ها و خشكبار) را به اندازه كافي مورد استفاده قرار دهيد.

غذاهاي داراي كلسيم (پنير ، سبزيجات) را به ميزان كافي در رژيم روزانة خود بگنجانيد.
حتماٌ حداقل سه وعده غذايي در روز داشته باشيد. بهتر است در زمان مصرف متادون، معدة شما خالي نباشد.

توجه كنيد كه از تمام گروه هاي غذايي استفاده نموده و هيچگونه عادت غذايي غلطي را ادامه ندهيد.

زندگي با درمان نگهدارنده با متادون
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مراقبت از دندان ها
ــده اي از بيماران فكر مي كنند مصرف متادون باعث  ع
خرابي يا افتادن دندان هاي آنها مي شود، كه تصور غلطي 
ــد. متادون به شكل مستقيم تاثيري روي دندان ها  مي باش
ندارد، اما باعث كاهش بزاق دهان مي شود كه در صورت 
عدم جبران، احتمال پوسيدگي  دندان ها را افزايش مي دهد. 
ــراي جبران كاهش بزاق، بايد روزي چند بار دهان خود  ب
ــا يا آبنبات هاي بدون قند  ــوييد، از آدامس ه را با آب بش
ــواك بزنيد، و  ــل روزي دو بار مس ــتفاده كنيد، حداق اس

حداقل روزي يك بار از نخ دندان استفاده كنيد. 
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 ١ -  رانندگي 

   متادون مانند بسياري از داروهاي ديگر، به 
خصوص در ماه هاي اول استفاده مي تواند تا 
حدي حالت  خواب آلودگي و كاهش تمركز 
ــتفاده  ــاد نمايد. در صورت اس ــت ايج و دق
ــان از ديگر داروهاي آرام بخش يا  الكل  هم زم
ــود. البته عموما  اين وضعيت تشديد مي ش
ــي، خفيف تر از  ــن وضعيت خواب آلودگ اي
ــت كه افراد سوء مصرف كننده  وضعيتي اس
مواد به طور عادي در دوران اعتياد خود تجربه 

مي نمايند. با اين حال، انجام كارهايي كه نياز به دقت بااليي دارند، مانند رانندگي با اتومبيل، و عدم انجام دقيق آنها 
مي تواند خطراتي براي خود و ديگران ايجاد نمايد، براي بيماران دريافت كننده داروي متادون بخصوص در ماه هاي 

اول درمان ممنوع مي باشد.

شرايط خاص
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 پس اگر قصد داريد درمان نگهدارنده با متادون را شروع كنيد، توجه كنيد كه تا زماني كه پزشك شما تاييد 
نكرده است، رانندگي نكنيد و كارهاي دقيق با دستگاه هاي خطرناك در كارخانه ، مانند دستگاه تراش يا پرس 
ــابه و يا تصميم گيري براي شروع رانندگي حتما با پزشك خود  را انجام ندهيد. براي انجام هر فعاليت مش
مشورت نماييد. توجه به اين مطلب در صورتي كه شما با وسايل نقليه سنگين مانند كاميون يا خودروهاي 

مسافربر عمومي نظير اتوبوس رانندگي مي كنيد، مهم تر مي باشد.
   وضعيت خواب آلودگي در هنگام شروع درمان يا تغيير ميزان دارو شديدتر است؛ بنابراين 4 تا 5 روز بعد از 
هر تغيير در ميزان دارو از رانندگي پرهيز نماييد. حتما از اطرافيان خود بخواهيد كه وضعيت خواب آلودگي 
ــيد، از رانندگي خودداري نماييد. اگر احساس  ــي نمايند و اگر به نظر آنها خواب آلوده مي رس ــما را بررس ش
مي كنيد كه در اثر مصرف دارو خواب آلودگي شما زياد است و يا دقت و هوشياري الزم را نداريد، با پزشك 

خود مشورت نماييد تا اقدامات الزم را براي كنترل اين مشكل  انجام دهد. 

٢ -  مسافرت

ــد، به خصوص در ماه هاي اول درمان، تقريبا در  ــي كه تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گيري    درصورت
ــات درماني به مركز درماني خود  ــركت در جلس تمامي روزهاي هفته بايد براي دريافت و مصرف دارو، وش
مراجعه كنيد. بنابراين ممكن است مسافرت به خصوص در هفته هاي ابتدايي درمان امكان پذير نباشد. پس 
از طي ماه هاي اول درمان، با صالحديد پزشك معالج، و بر اساس شرايط خاص شما، متادون موردنياز شما را 
مي توان براي دوره كوتاهي در اختيار يكي از اعضاي خانواده يا خود شما قرار داد. بنابراين اگر براي مسافرت 

برنامه ريزي مي كنيد، حتما با پزشك خود مشورت نموده و نظر وي را در اين رابطه جويا شويد.
   همراه داشتن داروهاي درمان نگهدارنده مانند متادون، ممكن است در بعضي از كشورها جرم به حساب 
آيد. از طرفي تهيه متادون و ديگر داروهاي درمان نگهدارنده در بسياري از كشورها مقدور نمي باشد. لذا اگر 

برنامه اي براي سفر به خارج از كشور داريد، حتما پزشك خود را در جريان قرار دهيد.
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٣ -   ازدواج

   محدوديتي براي ازدواج افراد تحت درمان نگهدارنده وجود ندارد. حتي به افراد مجرد دچار بيماري اعتياد 
توصيه مي شود قبل از ازدواج با دريافت درمان نگهدارنده، محيط خانوادگي سالم و شادابي براي خود و همسر 

خويش ايجاد نمايند.
 ضروري است شريك زندگي خود را در جريان وضعيت بيماري و درمان خود قرار دهيد. نيز به دليل تاثير 
استرس هايي مانند تغيير شغل، ازدواج، مشكالت خانوادگي و ... در سير و ميزان موفقيت درمان، الزم است 

درمانگر خود را در جريان برنامه ريزي خود براي ازدواج قرار دهيد.

٤ -   بارداري

اگر خانمي هستيد كه مواد مصرف مي كنيد، بايد متوجه خطرات مصرف مواد براي جنين در دوره بارداري 
ــيد. احتمال  سقط جنين در اوايل  حاملگي باالست، و در اواخر حاملگي ممكن است نوزاد شما زودتر  باش
از موقع به دنيا بيايد يا نارس باشد. احتمال دارد كه نوزاد به دنيا آمده داراي  ناهنجاري هاي مادرزادي شود، يا 
اين كه پس از به دنيا آمدن دچار عالئم ترك ماده شود كه به نوبة  خود خطرناك است و مي تواند باعث مرگ 
ــرايط جسمي و روحي خوبي براي مراقبت از  ــت، از ش نوزاد گردد. ضمن اين كه خانم بارداري كه معتاد اس

جنين خود برخوردار نيست.
 بهترين درمان اعتياد به مواد مخدر در يك خانم باردار، درمان نگهدارنده با متادون است. در واقع درمان هايي 
ــوند.  ــد جنين و ايجاد ناراحتي براي او، توصيه نمي ش ــتند، به دليل اثر بر رش كه با تجربه  ترك همراه هس
اگرچه متادون نيز يك دارو است، و ممكن است اين طور تصور شود كه بهتر است هيچ دارويي در بارداري 
مصرف نشود، اما به داليل ذكرشده در باال، و لزوم درمان اعتياد در خانم باردار، اين درمان بهترين شكل درمان 
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است. در واقع هر چه اين درمان براي يك خانم 
حامله زودتر شروع شود، احتمال عوارض براي او 

و نوزادش كم تر مي شود.
توجه داشته باشيد كه خانمي كه تحت درمان 
نگهدارنده با متادون است، مي تواند باردار شود. 
اما الزم است كه از ابتدا پزشك خود را در جريان 
ــم باردار ديگري،  ــرار دهيد. نيز مانند هر خان ق
ــك متخصص زنان و  ــد تحت نظارت پزش باي
زايمان باشيد. نيازي به قطع متادون يا كاهش آن 
نيست، و مانند هر بيمار تحت درمان نگهدارنده 
ــادون، در صورت لزوم، دوز افزايش يافته يا  با مت

كاهش مي يابد. 

٥ -  زايمان

ــدن به زمان  ــت با نزديك ش معموالً الزم نيس
ــما تغيير كند.  زايمان، ميزان متادون دريافتي ش
پزشك متخصص زنان، كه قرار است  نوزاد شما 
ــان درمان متادون  ــه دنيا بياورد، بايد در جري را ب
شما قرار داشته باشد. توجه داشته باشيد كه در 
هنگام زايمان يا  سزارين، نياز به تجويز  داروهاي 
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ضددرد است، و براي شما معموالً ميزان باالتري از اين نوع داروها الزم است. از طرفي نوزاد شما، ممكن است 
دچار عالئم  ترك شود (چون متادوني كه از بدن شما دريافت مي كرد، قطع شده است)، و پزشك متخصص 
مي تواند از اين لحاظ او را بررسي كند، و در صورت  لزوم درمانش كند. ممكن است الزم باشد شما و نوزادتان 

مدت بيشتري در بيمارستان بمانيد.
معموالً پس از به دنيا آمدن نوزاد، ميزان داروي متادون شما كمتر خواهد شد. به دليل تغييراتي كه بدن شما 

پس از زايمان خواهد داشت، به متادون كمتري نياز داريد. 

٦ -  شيردهي

خانم هايي كه به نوزاد خود شير مي دهند، صرفنظر از اين كه در دوران حاملگي تحت درمان نگهدارنده با  
متادون بوده يا نبوده اند، مي توانند تحت درمان قرار گيرند. پزشك معالج، ميزان مناسب و مطمئن متادون را 
براي شما تعيين خواهد كرد. از آنجا كه متادون در شير مادر ترشح مي شود، و ميزان باالتر از حد مجاز آن 

مي تواند در  نوزاد ايجاد  مسموميت كند، مهم است كه به هيچ عنوان متادون بيشتري استفاده نشود. 
توجه داشته باشيد كه در هنگامي كه تحت درمان نگهدارنده با متادون هستيد، نمي توانيد به شكل ناگهاني 
ــما وارد بدن نوزاد مي شود، در  او ايجاد وابستگي  ــيردهي بگيريد. متادوني كه از شير ش تصميم به قطع ش
مي كند، و به همين دليل بايد به شكل تدريجي شير خود را كمتر به نوزاد بدهيد. مثًال اگر روزي 6 بار به 
نوزاد شير مي داديد، بايد تا چند روز، روزي 5 بار به نوزاد شير دهيد، و به همين شكل تدريجي و با توجه به 
عاليم نوزاد، شيردادن را كمتر و بعد قطع كنيد. ممكن است قطع كامل شير دادن به نوزاد، چند هفته طول 

بكشد. 
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٧ -  نوجوانان

ــال حاضر درمان نگهدارنده با متادون براي افراد زير  در ح
ــود. در واقع به نظر مي رسد براي  ــال توصيه نمي  ش 18 س
نوجواني كه سال هاي عمر زيادي در پيش رو دارد، استفاده 
از درمان هايي كه احتمال قطع آنها بيشتر است، مناسب تر 
ــيد كه مدت درمان نگهدارنده با  ــته باش ــد (به ياد داش باش
ــد).  ــال تا پايان عمر باش ــادون مي تواند از حداقل 2 س مت
ــروع  ــي، در نوجوانان احتماالً معيارهاي الزم براي ش از طرف
ــدارد (مثل مدت طوالني مصرف  درمان نگهدارنده وجود ن
مواد اپيوييدي، يا عدم پاسخ دهي به درمانهاي ديگر). با اين 
ــت كه براي بعضي از نوجوانان كه امكان  ــلم اس حال مس
ــرك مصرف مواد مخدر را ندارند و به دليل مصرف مواد   ت
در معرض آسيب هاي مختلف جسمي، رواني و اجتماعي 
ــتند، چاره اي به جز درمان نگهدارنده باقي نمي ماند. با  هس
پزشك خود مشورت كنيد تا در صورت وجود مراكز خاص 
ــما را به آن مركز معرفي  درماني براي نوجوانان، نوجوان ش
ــت  والدين ضروري  ــروع درمان، رضاي كند. معموالً براي ش

است.
ــده با متادون،   ــت درمان نگهدارن ــام مراجعان تح  در تم
ــاي غيردارويي اهميت ويژه اي دارد. اما اهميت اين  درمان ه

نوع درمان ها در نوجوانان بسيار بيشتر است. 
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٨  -    افراد مسن

درمان نگهدارنده با متادون، به جز در سنين زير 
ــني ندارد. اما بايد توجه  ــال محدوديت س 18 س
داشت كه در سنين باال، به دليل كاهش عملكرد 
كليه و كبد و ديگر تغييرات داخلي، و نيز افزايش 
ــت ميزان  احتمال  بيماري هاي همراه، ممكن اس
ــك شما با  متادون الزم براي بدن تغيير كند. پزش
توجه به وضعيت بدني و آزمايش هاي شما در اين 

مورد تصميم خواهد گرفت. 
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٩ - بيماران مبتال به عفونت نقص ايمني ( ايدز)

درمان نگهدارنده با متادون، بهترين درمان براي اعتياد 
ــه ويروس نقص  ــدر در بيماران مبتال ب به مواد مخ
ايمني است. اين درمان كمك ميكند كه  استرس فرد 
ــته  كاهش يافته، و در نتيجه زندگي باثبات تري داش
باشد. نيز به دليل از بين رفتن  رفتار تزريقي و  تزريق 
ــار ويروس كاهش مي يابد. در مراحل  مشترك، انتش
ــال به طول  ــت تا 20 س اول عفونت، كه ممكن اس
بكشد، تقريباٌ هيچ تفاوتي بين فرد عادي و فرد مبتال 
به نقص ايمني، از لحاظ درمان متادون وجود ندارد. با 
ــك معالج بايد در جريان عفونت شما  اين حال پزش
قرار داشته باشد، تا در صورت لزوم ميزان متادون شما 
را تغيير دهد. در مرحلة  ورود به ايدز، امكان تغيير در 
ميزان متادون بيشتر است، به اين دليل كه بين متادون 
ــود،  ــه براي درمان ايدز مصرف مي ش و داروهايي ك
ــت كه  ــي وجود دارد. بهترين كار اين اس تداخل هاي
ــك خود را در جريان تمام عاليم و مسايل خود  پزش

قرار دهيد.
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آيا مصرف هم زمان متادون با داروهاي ديگر اشكالي دارد؟  

آيا هرگز فكر كرده ايد مواد مخدر چگونه بر بدن اثر مي  كند؟ چرا متادون مي تواند اثرات مواد مخدر را تقليد 
كند و مانع بروز عاليم ترك آنان گردد؟ چرا در يك فرد تحت درمان با متادون، اگر چند روز ناگهان متادون 

مصرفي قطع گردد، عاليم  ترك بروز مي كند؟
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ــت كه مواد مخدر و داروهاي شبه مخدري مانند متادون، براي آن كه مؤثر باشند بايد بر  ــخ اين اس پاس
مكان هايي در بدن اثر كنند كه  گيرنده نام دارند؛ دقيقاً مانند كليدي كه براي باز كردن در بايد وارد قفل شود. 
با اين تفاوت كه مخدرها براي هميشه در درون اين قفل نمي مانند و با سرعت مشخص و نسبتاً ثابتي از 
بدن دفع مي گردند، به همين دليل نياز به مصرف مجدد وجود دارد. هريك از مواد يا داروهاي مخدر مانند 
كليدي براي يك قفل واحد عمل مي  كنند كه قابليت هاي متفاوتي در بازكر دن قفل دارند و همچنين اين 

توان را دارند كه ديگري را از جاي خود بلند كرده و خود جانشين آن گردند.
در شما كه روزانه مقدار ثابتي متادون مصرف مي كنيد، اين  گيرنده ها با نظم مشخص و دقيقي مشغول 
فعاليتند و به همين دليل شما دائماً نشئه يا خمار نمي شويد و بدن شما هم ديگر نياز به مواد مخدر 
اضافي ندارد. حال اگر هر ماده يا داروي مخدري غير از متادون وارد بدن شما گردد، فوراً متادون را از قفل 
ــد، قفل را دائماً و نابهنگام باز  ــود. اگر اين ماده قوي تر از متادون باش خارج كرده و خود وارد قفل مي ش
مي كند و ممكن است نتيجه آن  مسموميت يا حتي مرگ باشد؛ ولي اگر ضعيف تر باشد با وجود آن كه 
ماده مخدر اضافي وارد بدن شما شده است، ولي مانند يك كليد شكسته، هم قفل را باز نمي كند و هم 

مانع فعاليت متادون مي شود، در نتيجه ممكن است موجب بروز عاليم شديد  خماري و  ترك گردد. 
 بسياري از داروهاي غيرمخدر هم با اين كه مستقيماً با گيرنده هاي متادون تداخل ندارند، ولي موجب 
مي شوند كه يا متادون ناگهان از بدن بيرون ريخته شود و شما دچار خماري شويد؛ يا مانع خروج متادون از 

بدن و در نتيجه تجمع آن مي گردند و شما را دچار مسموميت مي كنند. پس توجه كنيد كه:
 C مصرف حتي ساده ترين و بي خطرترين غذاها و داروها مانند  آب گريپ فروت،  جوش شيرين و  ويتامين
با متادون مي تواند مشكل زا باشند. داروهاي زيادي هم با متادون تداخل دارند، مانند  داروهاي ضدافسردگي، 
ــان و كليه داروهاي مخدري مانند  ــتفاده در درمان HIV؛  امپرازول؛  نالتركسون،  نالوكس داروهاي مورد اس
 كدئين،  مورفين،  بوپرنورفين،  ديفنوكسيالت؛ داروهاي ضدتشنج مانند  فنوباربيتال، تعدادي از  آنتي بيوتيك ها 
و بعضي از  داروهاي ضدقارچ. البته مصرف بسياري از داروهاي نامبرده با متادون ممنوع نيست و فقط نياز 
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به اطالع پزشك و تنظيم دوز دارو يا متادون دارد.
ــت داروي ديگري مصرف كنيد، بايد به پزشك تجويزكنندة   در صورتي كه در دوره درمان با متادون، الزم اس

دارو اطالع دهيد كه تحت درمان با متادون هستيد.

با توجه به نكات ذكرشــده، الزم 
است:

قبل از شــروع مصــرف متادون، 
پزشك تجويزكننده متادون را در 
جريان مصرف كليه داروهاي خود 

قرار دهيد.



مصرف متادون، چه عوارضي مي تواند داشته باشد؟ 

مانند هر داروي ديگر، متادون نيز مي تواند  عوارضي داشته باشد. معناي اين حرف اين نيست كه حتماً با 
مصرف متادون دچار عارضه هايي خواهيد شد. در واقع ممكن است بسياري از اين عوارض را اصًال تجربه 
نكنيد. اما در صورت ظاهر شدن اين عوارض، مي توانيد پزشك خود را در جريان گذاشته و توصيه هاي مورد 

نياز را دريافت كنيد. 
 عوارض زودرس:

منظور از زودرس بودن عوارض، وقوع آنها در چند هفتة  اول درمان است. در صورتي كه متادون را تحت نظر 
پزشك و مطابق با تجويز وي مصرف كنيد، اين عارضه ها زودگذر هستند و هيچ يك از آنها مشكل جدي 
براي شما ايجاد نمي كنند. مهم است كه اين عوارض زودگذر را با عالئم  مسموميت ناشي از متادون اشتباه 

نگيريد (نگاه كنيد به بخش: مسموميت با متادون). 

عوارض مصرف متادون

 • سردرد
 • سرگيجه

 • تهوع
 • استفراغ

 • بي قراري
 • مشكالت خواب

 رخوت و احساس سستي• 
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 يبوست

يكي از عوارض مهم مصرف مواد مخدر 
و نيز متادون، ايجاد يبوست است. يبوست 
مزمن مي تواند منجر به مشكالت مهمي 
مانند ايجاد  بواسير گردد. متادون نسبت 
به مواد مخدر يبوست خفيف تري ايجاد 
مي كند، و نكته مهم اين است كه تعداد 
اجابت مزاج فعلي را با قبل مقايسه كنيد 
تا مطمئن شويد كه در حال حاضر دچار 
ــده ايد. با اين حال الزم است  يبوست ش
در رژيم غذايي خود به ميزان كافي ميوه 
ــتفاده كنيد. هم چنين  ــبزيجات اس و س
فعاليت هاي بدني، از جمله پياده روي را 
ــه روزانه خود بگنجانيد.  اگر با  در برنام
اين تدابير مشكل يبوست برطرف نشد، 
به خصوص اگر يبوست بيش از سه روز 
طول كشيد، با پزشك خود مشورت كنيد 

تا اقدامات الزم براي شما انجام شود.
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 تعريق

ــگام درمان با  ــت در هن ممكن اس
ــئله  ــادون زياد  عرق كنيد. اين مس مت
ــال  به خصوص در فصل هاي گرم س
ــود.  ــما ش مي تواند باعث ناراحتي ش
ــيد كه در صورت  ــته باش توجه داش
ــكل  ــرف هم زمان  الكل اين مش مص
ــود. براي كاهش ميزان  شديدتر مي ش
تعريق بايد از لباس هاي نخي و خنك 
استفاده كنيد، سعي كنيد وزن خود را 
ــد متعادل نگاه داريد، از مصرف  در ح
ادويه جات بپرهيزيد، زياد آب بنوشيد، 
ــد. در صورتي كه  و مرتب حمام كني
اين روش ها موثر نبود، پزشك خود را 

در جريان بگذاريد. 



3737  | | آشنايي با «درمان نگهدارنده با متادون» ؛ راهنماي مراجعان  آشنايي با «درمان نگهدارنده با متادون» ؛ راهنماي مراجعان    

كاهش  ميل جنسي

بعضي از بيماران تحت درمان با متادون از كاهش ميل جنسي شكايت دارند. بايد توجه كنيد كه كاهش 
ميل جنسي علت هاي مختلفي دارد، و ممكن است مستقيماً مربوط به مصرف متادون نباشد. در اين رابطه 
با پزشك خود صحبت كنيد، ممكن است نياز به مصرف هم زمان داروي ديگر، يا روش هاي ديگر درماني 

داشته باشيد. 
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 مسموميت با متادون

مسموميت با متادون، به داليل مختلفى اتفاق مي افتد. مهم ترين آن عدم رعايت مقادير توصيه شده توسط 
ــك،  و يا مصرف متادون به همراه ديگر مواد مخدر يا قرص هاى  پزش
ــا  كلونازپام  ــا مثل  لورازپام ي ــوص   بنزوديازپين ه ــردان، به خص  روانگ

مى باشد.
ــادون و داروى روانگردان ويا بنزوديازپين ها  مصرف همزمان مت

ــته  مثل لورازپام يا كلونازپام مى تواند خطر مرگ در پى داش
باشد.

توجه داشته باشيد كه عالئم  مسموميت مى توانند چندين روز 
ــادون اتفاق بيفتد.  ــروع درمان با مت بعد از ش

ــش از حد و  ــرف بي ــانه هاى  مص نش
مسموميت، بسته به ميزان دوز مصرفى 

و شدت مسموميت، عبارتند از:
ــن نامتعادل. به اين معني  1- راه رفت

ــن، تعادل الزم را ندارد. 2-  كه فرد در هنگام راه رفت
ــيارى 3-اغما 4-مردمك هاى  كاهش  سطح هوش
ــطحى؛ يعني فرد  ــنجاقى) 5-نفس س تنگ (ته س

ــد. 6- حالت  تهوع  و  داراي دم و بازدم هاي عميق نمي باش
ــرگيجه 8-  خواب آلودگى زياد و چرت زدن  ــتفراغ 7-  س  اس

9- اختالل در صحبت كردن 

ى رص ي ر و ر ي
ــا كلونازپام كلورازپام ي ــا مثل له

گردان ويا بنزوديازپين ها 
ــته مرگ در پى داش

ت مى توانند چندين روز 
فتد. 

و 

 ندارد. 2- 
ردمك هاى
؛ يعني فرد

تهوع  و ت- حالت 6 6
گى زياد و چرت زدن 
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نکته های مهم برای خانواده ها در مورد  مسموميت
خانواده هاى بيماران بايد توجه داشته باشند كه تا زمانى كه بيماران به صورت روزانه دارو دريافت مى كنند، 
پرستار مركز عالئم مسموميت را در بيمار چك مى كند. ولى در بيمارانى كه  دوز منزل مى گيرند و دا روى 
خود را در منزل مصرف مى كنند، و يا بيمارانى كه بعد از دريافت دارو، اقدام به مصرف خودسرانه مواد يا ديگر 

داروها مى كنند،  امكان كنترل عاليم 
ــراي تيم درماني وجود ندارد.  بيمار ب
خانواده ها، براى اجتناب از خطرات 
ــرف بيش از حد و يا  احتمالى مص
ــتى درباره عالئم  مسموميت، بايس
ــيار باشند. عاليم  مسموميت هوش
ــل، به خصوص  ــده در ذي ذكر ش
عالئم مهمى هستند، و عدم توجه 
به آنها مى تواند خطر مرگ را براى 

بيمار به دنبال داشته باشد.
.

 
 
 
 
 

   

بــى توجهى خانــواده بيمار 
به عالئم  مردمــك هاى ته 
ســنجاقى،  خواب آلودگــى 
ســطح  كاهــش  شــديد، 
 هوشيارى و تنفس سطحى، 
خطر مرگ بيمار را به دنبال 

دارد

نكته هاي مهم براي خانواده ها
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در مواجهه با عالئم  مسموميت چه بايد کرد؟

ــويد. تالش كنيد تا بيمار  ــرايطى اول از همه آرامش خود را حفظ كنيد و دچار اضطراب نش در چنين ش
را بيدار كنيد. چنانچه مشاهده كرديد بيمار در حال از دست دادن هوشيارى خود است و يا عالئمى چون 
ــطحى و  مردمك هاى ته سنجاقى دارد، بالفاصه با اورژانس تماس  ــطح هوشيارى و تنفس س كاهش  س
ــرايط بيمار را اطالع دهيد. تا رسيدن اورژانس،  اگر بيمار نفس مي كشد، او را به پهلوى راست  بگيريد و ش

بخوابانيد و راه دهان و بينى را براى تنفس باز بگذاريد 
.به طور مثال، چنانچه بيمار دندان مصنوعى دارد آن 
را خارج كنيد. چنانچه بيمار قادر به تنفس نيست، 

تنفس دهان به دهان را شروع كنيد. 

چنانچه بيمار دندان مصنوعى دارد آن 
چنانچه بيمار قادر به تنفس نيست، 

 دهان را شروع كنيد.
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چند نكته مهم براي  خانواده هاي بيماران  تحت درمان نگهدارنده

ــت. تداوم  ــتيابي به يك بهبودي كامل و پايدار كافي نيس مي دانيم كه تنها خوردن داروي متادون براي دس
ارتباط شما با پزشكان و كارشناسان كلينيك جهت طرح مشكالت بيمار با خود، خانواده، شغل، اجتماع و 
... تاثير مهمي در نتيجه درمان خواهد داشت. يكي از مهم ترين نتايج اين ارتباط باقي ماندن هر چه بيشتر 
بيمار شما در درمان است (همانطور كه قبال ذكر شد اعتياد يك بيماري مزمن است و نياز به درمان طوالني 
مدت دارد.مسلما كمك شما به باقي ماندن بيمارتان در درمان يكي از بهترين كارهايي است كه مي توانيد 
ــكان و  ــما خانواده و همراه عزيز مي توانيد انجام دهيد، كمك به پزش انجام دهيد). كار مهم ديگري كه ش
كارشناسان كلينيك براي آگاهي هر چه بيشتر آنان از وضعيت بيمار است. نكاتي كه الزم است خانواده به 

آن توجه نمايد:
احتمال  مسموميت:

در صورت بروز  گيجي، خرناس عميق در خواب و  عدم تعادل در راه رفتن، به خصوص چند ساعت بعد 
از مصرف متادون، حتما به مسموميت شك كرده و با كلينيك و يا اورژانس 115 تماس بگيريد. اين مسئله، 
به خصوص در هفته هاي اول شروع درمان، و نيز در هنگامي كه بيمار همراه با متادون از ساير مواد مخدر يا 

 الكل و داروهاي ديگر، با يا بدون اجازة پزشك استفاده كرده است، شايع تر مي باشد.
 بيماري همراه:

 بسياري از معتادان (بيش از 70 %) به علت ماهيت بيماري اعتياد، دچار مشكالت جسمي و رواني ديگري 
ــلما درمان اين گونه بيماري ها، هم به نفع بيمار و خانواده است و هم باعث بهتر شدن نتيجة  ــتند. مس هس
درمان مي شود. بسياري از اوقات الزم است كه شما عالئم يا مشكالت جسمي و رفتاري بيمار را به خاطر 

سپرده و به پزشك منتقل كنيد.
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 خانـواده افـراد تحت درمان نگهدارنـده، بايد به چه نكاتـي در رفتار خود 
توجه نمايند؟ 

ــدد درماني)،  ــت هاي متع ــات به علت تجربيات قبلي (شكس ــياري از اوق ــي خانواده ها: بس  نگران
ــكالت باقي مانده از زمان مصرف  رفتارهاي معتاد در زمان مصرف مانند عدم صداقت، بي نظمي و مش
ــفانه به علت طول مدت بيماري از مدت ها قبل روي  ــغلي، خانوادگي و ...) كه متاس (درگيري هاي ش
ــته شده اند، خانواده دچار نگراني شديد هستند و ممكن است دچار اشتباه هايي از اين قبيل  هم انباش

شوند: 
ــه  ــتباه گرفتن مفهوم اعتياد و مصرف، خانواده هميش كنترل طول  مدت درمان: در واقع به علت اش
ــتباه بزرگي است. پژوهش ها نشان داده است كه هر چه  ــعي دارد طول درمان را كوتاه كند، كه اين اش س

طول مدت درمان بيشتر شود، نتيجه بهتر است.
 تشديد  دودلي بيمار: بسياري از معتادان به علت بيماري مزمن و عودكننده اعتياد بارها در طي درمان 
دچار دودلي مي شوند و سعي مي كنند به هر شكل (قطع و يا كاهش دارو و يا جايگزيني با مواد و ...) 
درمان را دستكاري كنند، كه يكي از مهم ترين وظايف خانواده پيشگيري از هر نوع دستكاري در درمان 

و درميان گذاشتن هر مشكل بيمار با پزشك كلينيك است.
 دخالت در درمان: بسياري از افراد (دوستان، فاميل، خانواده و حتي معتادان بهبود يافته و ...) از سر 
ــتكاري كنند، مثال دارو را كم يا زياد كنند، آن را در  ــوزي و بعضا ناآگاهي، احتمال دارد درمان را دس دلس
ــنهاد كنند و ... اين كار  چند وعده توصيه كنند و يا داروها و مواد خاصي را براي مصرف هم زمان پيش
ــيار خطرناك است و عالوه بر احتمال به وجود آمدن مشكالتي در روند درمان، ممكن است باعث  بس

 مسموميت و يا  لغزش بيمار گردد.



4343  | | آشنايي با «درمان نگهدارنده با متادون» ؛ راهنماي مراجعان  آشنايي با «درمان نگهدارنده با متادون» ؛ راهنماي مراجعان    

ــياري از افراد   تداوم رفتارهاي قبلي: بس
ــاد به علل  ــي بيماري اعتي ــواده در ط خان
ــك براي  ــه ميل به كم ــاوت، از جمل متف
ــه كارهاي  ــت ب ــودي بيمار خود، دس بهب
مختلف مانند تهديد بيمار و يا رشوه دادن 
به او براي تغيير رفتار مي زنند. واقعيت اين 
ــن روش ها تاثير  ــت كه هيچكدام از اي اس
ــيار مهم است  درماني چنداني ندارد و بس

كه از تداوم آن پرهيز گردد.
 درصورتي كه نگراني اعضاي خانواده در 
رابطه با رفتار فرد معتاد زياد است و باعث 
ــده  ــا او ش ــه ب ــكالتي در رابط ــروز مش ب
ــت اين نگراني را  ــيار مهم اس ــت، بس اس
ــناس مركز درماني در  ــك و روان ش با پزش
ميان بگذاريد. در اين صورت با هماهنگي 
ــد،   ــرط آن كه او راضي باش بيمار، و به ش
ــئول كلينيك شما را در جريان  پزشك مس
ــت، برنامه  درمان بيمار (از جمله نتايج تس

هاي درماني و ...) قرار مي دهد. 



حقوق متقابل مراجع و درمانگر در درمان نگهدارنده با متادون

دانستن موارد زير به طور كلي براي مراجعان ضروري است:
يكي از  حقوق بيمار، اطالع از وجه قانوني اعتياد است. در ايران اعتياد از نظر قانوني جرم است، يعني 
«رفتار نامطلوبي است كه براي حذف آن، مداخله قانوني الزم است». اما تا زماني كه معتاد تحت درمان 
باشد، از  تعقيب كيفري معاف است. در همين رابطه همراه داشتن مدركي كه وضعيت ارتباط با درمان 
را نشان دهد، (مثال گواهي تحت درمان بودن جهت ارائه به  نيروي انتظامي) الزامي است. چنين مدركي 
بايد از مراكزي كه مجوز درمان (از  سازمان بهزيستي يا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) دارند، 

دريافت شود.
ــتن كمترين مقدار از هر ماده قابل  ــما بايد بدانيد اين است كه همراه داش ــاله مهم ديگري كه ش  مس
ــتگيري با مجازات همراه خواهد بود، مگر داروهايي كه در  ــت و درصورت دس ــوء مصرف ممنوع اس س
داروخانه فروخته مي شود، و نيز داروهايي مثل متادون و  بوپرنورفين كه مقدار مجاز همراه داشتن آن در 

پرونده هاي مراكز قابل رديابي است.
ــته به مواد جرمي صورت بگيرد (مثال  سرقت يا  رانندگي  ــط فرد وابس ــت بدانيد چنانچه توس  الزم اس

               حقوق متقابل مراجع و درمانگر
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خطرناك) تحت درمان بودن باعث تخفيف مجازات نمي شود.
ــتفاده مي شود (مثل متادون)  هرگونه  خريد و فروش مواد و داروهايي كه به عنوان داروي نگهدارنده اس

ممنوع، و مجازات هاي قانوني دقيقي براي آن وجود دارد.
ــت كه به صورت مشترك بر عهده  ــئوليت درمان و موفقيت در آن موضوعي اس مراجع بايد بداند مس
ــخگويي داشته باشد، بلكه همكاري خود  ــت و نبايد صرفا از درمانگر انتظار پاس مراجع و درمانگر اس

ــت. ــتورات درماني) ضروري اس او (مثال در دادن اطالعات يا اجراي دس
الزم به ذكر است كه  تست هاي مورفين (آزمايشي كه به صورت مرسوم براي بررسي وجود ماده افيوني 

و متابوليت هاي آن در ادرار انجام مي شود)، با مصرف متادون مثبت نخواهد شد.
ــرايط قطع رابطه درماني را بدانند. بنابراين بايستي اين مطلب به  ــت كه ش  حق مراجع و درمانگر اس

صورت شفاف، و درصورت امكان مكتوب، در اختيار مراجع قرار گيرد.
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 حقوق مراجع

تمامي پرسنل مركز موظف هستند اطالعاتي كه مراجعان در اختيار آنها مي گذارند و نيز روند درمان را 
به صورت كامال محرمانه و به نحوي نگهداري نمايند كه  رازداري كامل در آنها رعايت شده باشد. (مورد 

استثناي اين بند دستور صريح مقامات قضايي درمورد بخشي از اين اطالعات است.) 
 مراكز درمان موظف هستند مطابق پروتكل ها و دستورالعمل هاي صادره از مراجع علمي و نيز مراكز 
ذي صالح ( سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت) و منطبق با رتبه خود و شرايط مراجع بهترين خدمات 

را به مراجعان ارائه دهند.
مركز موظف است در انتخاب برنامه درماني عالوه بر توجه به موضوعات كارشناسي، تجربه درمانگران، 
ــته هاي بيمار نيز تا حدود مقدور توجه كند، به نحوي كه در  ــتورالعمل ها، به خواس پروتكل ها و دس

چارچوب قواعد علمي رضايت بيمار را جلب نمايد. 
ــود يا پرسشي از نحوه درمان داشته باشد، به  ــكلي برايش ايجاد ش  بيمار حق دارد در صورتي كه مش
ــد. همچنين در صورتي كه  شكايتي داشته باشد،  ــئوالن مركز به شيوه مناسبي دسترسي داشته باش مس

طبق قوانين موجود كشور اقدام نمايد.
ــد، مطابق مقررات  ــخ آزمايش او مثبت باش بيماري كه براي انجام  آزمايش ادرار مراجعه نكند يا پاس
ــت دادن داروي متادون براي مصرف در منزل متوقف  ــد، از جمله ممكن اس درماني با او رفتار خواهد ش

شود، يا حتي درصورت لزوم درمان او قطع شود.
ــورد امكانات مركز، نحوه درمان، هزينه ها،  ــت اطالعات الزم در م ــر و مركز درماني موظف اس  درمانگ
ــي از اين  ــاير اطالعات مورد نياز را در اختيار مراجع قرار دهد. بخش كادر درمان و تخصص آنان و س
ــتورالعمل هاي موجود بايد روي ديوار نصب باشد (نظير مجوز مركز، پروانه پزشكي  اطالعات مطابق دس
ــت مراجع به وي داده مي شود (نظير نحوه درمان در  ــئول فني) و برخي اطالعات نيز مطابق خواس مس
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روزهاي تعطيل، داير بودن گروه درماني).
 درمانگر موظف است فرآيند درمان، داروها و عوارض مهم و شايع را براي مراجع توضيح دهد.
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 حقوق درمانگر

الزم است مراجعان مطالبي را بدانند تا در مسير درمان ايشان مشكلي پيش نيايد. اين مطالب مربوط به روند 
درمان و نوع همكاري است كه مراجعان براي اجراي درمان درست بايستي انجام دهند.

 تيم درمان گروهي هستند كه براي طراحي و اجراي برنامه درمان مداخله مي كنند و مراجع موظف است 
مطابق اين طرح، به دستورات آنان عمل كند يا به آنان اطالعات بدهد.

هر مركز براي اقدامات درماني هزينه اي دريافت مي كنند كه بايستي توسط مراجع پرداخت شود.
ــد و مراجع موظف است براي شروع و ادامه درمان  ــتي به اطالع مراجع برس هر مركز قوانيني دارد كه بايس

آنها را رعايت كند.
ــكل، مداخله كند، نظير توصيه به رژيم  مراجع به هيچ وجه اجازه ندارد در درمان ديگر بيماران،به هيچ ش
ــركت در برنامه  روان درماني و  ــركت يا عدم ش ــي يا غذايي يا عدم مصرف داروي خاص، توجيه به ش داروي

آموزشي، طول دوره و مواردي از اين قبيل.
مراجع اجازه  پرخاشگري، درگيري كالمي و فيزيكي با پرسنل يا ساير مراجعان را ندارد.

ــي كه از مركز دريافت مي كند، داروهايي كه با خود همراه دارد، داروها و مواد  ــد و فروش مواد، داروهاي  خري
گياهي ممنوع است.

مراجعه منظم و منطبق با برنامه درماني هر فرد جزء الزامات درماني است، و نيز تعهد به انجام منظم برنامه 
درمان طبق طرح درمان ( از قبيل انجام آزمايش، انجام  آزمون هاي روان شناختي، مراجعه به پزشك، مصرف 

متادون و نظاير آن).
تصميم در مورد مقدار و نحوه تحويل متادون در مركز، و نيز زماني كه به بيمار اجازه داده مي شود دارو را 

در منزل مصرف كند، منحصرا تحت نظارت تيم درماني است. 
عدم توجه به موارد فوق باعث مي شود مطابق مقررات و قواعد مركز درماني با بيمار رفتار شود.



ــواالت شما  ــد به بخش عمده اي از س ــته باش در انتهاي اين كتاب مولفين اميدوارند مطالعه آن توانس
پيرامون درمان نگهدارنده با متادون پاسخ گويد. در اينجا الزم است به چند نكته پاياني اشاراتي شود:

ــاهدات و  ــر در ايران تحت درمان با متادون قرار گرفته اند و مش ــون بيش از يكصدهزار نف • تاكن
ــان مي دهد كه اين درمان با موفقيت بااليي در گروههاي مختلف  ــهاي صورت گرفته نش پژوهش
معتادين به مواد افيوني در كشور ما همراه بوده است. اميد است شما نيز يكي از افرادي باشيد 

كه از اين درمان سود مي برند.
ــدون همكاري موثر خانواده بيماران معتاد  ــيدن به موفقيت در درمان اعتياد، ب • تقريبا هيچ گاه رس
ــتان و اطرافيان كمك بخواهيد و  ــد. پس در درمان بيماري خود از خانواده، دوس مقدور نمي باش
ــنا  ــما آش ــه را در اختيار آنها قرار دهيد و به آنها فرصت دهيد تا با روش درماني ش ــن كتابچ اي
شوند و بتوانند در اين مسير، كمك موثرتري به شما نمايند. البته در اين مجموعه از كتابچه هاي 
ــي، دفترچه  ديگري به صورت اختصاصي براي آموزش خانواده هاي بيماران در نظر گرفته  آموزش

شده است.
ــرار دهيد و آنها را به ورود به درمان  ــتان بيمار خود ق ــن كتابچه راهنما را در اختيار ديگر دوس • اي
ــته باشيد اگر مي خواهيد در درمان بيماري اعتياد موفق شويد  ــويق نماييد. اما بايد توجه داش تش

              جمع بندي
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ــه حداقل كاهش  ــه مصرف ادامه مي دهند ب ــا بيماراني كه هنوز ب ــاط خود را ب ــت ارتب مي بايس
دهيد.

بوپرنورفين،  داروها و درمان هاي ديگري نيز براي درمان سوء مصرف مواد افيوني وجود دارد، نظير  • 
ــت. به درمان نگهدارنده با  ــادون يكي از بهترين روش هاي درماني اس ــا درمان نگهدارنده با مت ام

بوپرنورفين در يك كتاب ديگر به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. 
ــما درخواست مي شود نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطالب مندرج در  در انتها از ش
اين كتابچه با معاونت آموزشي مركز ملي مطالعات اعتياد با آدرس درج شده در ابتداي دفترچه در ميان 
ــترش خدمات درمان نگهدارنده در كشور، شاهد كاهش و كنترل مشكالت  ــت با گس بگذاريد. اميد اس

ناشي از بيماري اعتياد باشيم.     
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About the Book
The present book has been written for patients who will be either undergoing Methadone 
Maintenance Treatment in the future, or have already started the therapy. Indeed, others 
might find this book useful; including the relatives of the mentioned patients as well as those 
who want to know why maintenance therapy is recommended for many patients with drug 
dependency, how this treatment works, and what are the points that should be considered 
in this treatment. 
In the case of any of the above-mentioned instances, we recommend that you read the book 
carefully. Please note that many of the mentioned points have been written considering 
the experience gained in different Iranian treatment centers, and you can find many of the 
answers to your questions regarding maintenance therapy by reading this book.
To make the contents clearer and more comprehensible, we have used caricatures in this 
book. In the first chapters of the book, the general treatment principles and the reasons for 
its usefulness for many patients are explained. Method of treatment, common side-effects, 
poisoning and its management, as well as useful hints for families are among other subjects 
covered in this book. 
If you feel that certain parts of this book are not clear for you, seek help from your physician. 
Reading the present book will help you experience a successful period of treatment through 
providing a better and more precise knowledge of maintenance therapy with methadone.
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The aim of the MENAHRA program is to encourage a better and more widespread use of 
methods of harm reduction. For this purpose three knowledge hubs have been introduced in 
the region. One of these hubs is the Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS). 
The two other hubs are located in Lebanon and Morocco. 
In order to pursue its goal, the Iranian National Center for Addiction Studies has held 
educational workshops and sessions for physicians, psychologists, and nurses working in 
centers of treatment of drug abuse in Iran and neighbouring countries. Another plan of this 
center is providing educational books and booklets for different groups, such as the patients, 
their relatives, physicians, psychologists, nurses, etc. This booklet is the first booklet of the 
series. 
In order to make this booklet available, a number of experienced experts on the education 
and treatment of addiction have gathered in numerous sessions and hours of discussion, and 
tried to point to the most important and necessary aspects in a booklet, in order to inform 
individuals presenting to the a treatment center about maintenance therapy. We hope that the 
honourable reader of this booklet will find the results of these endeavours useful.

Setareh Mohsenifar
Project Manager
INCAS, Sub-Regional Knowledge Hub of 
Middle East and North Africa Harm Reduction Association
Iranian National Center for Addiction Studies
Tehran University of Medical Sciences



5555  | | آشنايي با «درمان نگهدارنده با متادون» ؛ راهنماي مراجعان  آشنايي با «درمان نگهدارنده با متادون» ؛ راهنماي مراجعان    

Introduction
Iranian National Center  for Addiction Studies (INCAS) is one of the three knowledge hubs 
of “Middle East and North Africa Harm Reduction Association” (MENAHRA). This program 
was launched by East Mediterranean office of World Health Organization with the aim of 
increasing and improving programs for harm reduction in countries of the region (Middle 
East and North Africa). 
Prior to giving further explanation about the knowledge hubs of this program, we need to 
give a brief description of harm reduction. When we think about the treatment of addiction, 
we naturally consider the total abstinence from all kinds of drugs as the best situation. This 
situation is an ideal one; however, experience shows that many drug abusers are either 
reluctant or not able to abstain from abusing drugs. As drug addicts continue their abuse, in 
addition to the infliction of various physical and psychological harms, they are confronted 
with a higher risk of transmission of infectious diseases through needle sharing or the use of 
contaminated needles. Therefore, a new policy named harm reduction has been introduced. 
The first and foremost priority in this policy is the reduction of harm, inflicted by drug abuse, 
and stopping the abuse of illicit drugs. For instance, in the case of individuals who tend to 
continue IV drug use, necessary education for decreasing the probability of transmission 
of infectious disease is given, and disposable needles and instruments are provided for the 
abusers. Also, for prevention of sexually transmitted diseases, necessary education is provided 
and condoms are given to the patients.
As another example, an individual who is not ready to quit using drugs, will be provided with 
a maintenance or replacement therapy. Maintenance therapy with methadone is a method of 
treating drug abuse, which could be considered as a method of harm reduction. By continuing 
this treatment, the individual will stop the illegal and non-hygienic abuse of drugs, and will hence 
avoid many of the harms caused by addiction. The same individual might in the next steps, and 
after recovering from social, physical, and socio-psychological harms, abstain from using the 
maintenance drug, namely methadone, and experience a totally normal and drug-free life. 
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• ��ما� نگهد��ند� چگونه كا� مي كند؟ 
• ��ما� نگهد��ند� بر�� چه كساني مناسب نيست؟ 

• ��ما� نگهد��ند� چه مد� طو� مي كشد؟ 
• چه با"�ها� غلطي �� مو�� متا�"�  "جو� ����؟ 

• 0يا مصر. هم ,ما� متا�"� با ���"ها� �يگر �شكالي ����؟ 
• مصر. متا�"� چه عو��ضي مي تو�ند ��شته باشد؟ 

��ما� نگهد��ند� با متا�"�

Methadone Maintenance TreatementMethadone Maintenance Treatement

5 مي خو�نيد
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