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تاریخ پذیرش1394/07/29 :

چکیده
شیوع سو مصرف مواد تبدیل به یک مسئله همهگیر جهانی و تهدید ملی بارای جواناان در تماامی کشاورها شاده
است .جدیدترین پدیدهی خارقالعااده ،ساو مصارف داروهاای تجاویزی اسات .بعضای داروهاا دارای خاواص
روانگردان هستند و بههمین علت ،بعضی وقتها مورد سو مصرف قرار میگیرند ،یعنای باه دالیال و روشهاای
مختل  ،مقداری دارو بدون تجویز پزشک یا توس فردی غیر از شخص بیمار مورد سو مصرف قارار مایگیارد.
در سالهای اخیر نوجوانان و جوانان به جای مصرف مواد غیارقاانونی (مانناد متآمفتاامینهاا ،اکساتازی ،هاروئین و
کوکایین) ،از آرام بخشها و دیگر داروهای در دسترس استفاده کارده و باا اساتفاده از شایوههاا و وساایل متناوع،
داروهای در دسترس را در مقادیر معین ،برای رسیدن به اوج لاذت مصارف مای کنناد .در بسایاری از کشاورهای
اروپایی ،فروش دارو بسیار سخت و در موارد مشخص منوط به اجازه پزشک متخصاص اسات ،اماا در کشاور ماا
معموالش در هر خانوادهای یک داروخانه کوچک وجود دارد که نقش پزشک خاانواده را باازی مایکناد .بررسای
انجااام شااده در سااالهااای اخیاار نشااان داد کااه نوجوانااان در ایاان داروخانااههااای کوچااک بااهدنبااال پیااداکردن
آرام بخشهای مختل

به بهانه سردرد و ...هستند .سو مصرف داروهای تجویزی به دلیل دسترسی آساان در حاال

افزایش اسات و خالصای از آثاار ظااهری آنهاا بارای جواناان اماروزی راحات اسات .ایان مطالعاه یاک تحقیاق
کتابخانهای است که با استفاده از منابع داخلی و خارجی و منابع اینترنتی و سایتهای موثاق خباری انجاام پذیرفتاه
است .هدف مقاله ،آگاهسازی مسائوالن جهات جلاوگیری از فاروش بادون نساخه داروهاا و همچناین هشادار و
آگاهسازی والدین در جهت پیشگیری از مصرف این داروها توس نوجوانان و جوانان است و تالش مایکناد تاا
راهحلهایی برای برونرفت از این مشکل ارایه کند.
واژگان کلیدی :سو مصرف دارو ،داروهای تجویزی ،نوجوانان و جوانان
 .1نویسنده مسئول :کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه عالمه طباطبایی .پست الکترونیک dashtiraheb@yahoo.com :
 .2کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی
 .3کارشناس پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی
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بررسی سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

بررسي سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

مقدمه

فرهنگ خوددرمانی بهقدری در کشور ما رواج یافتاه کاه کمتار کسای بارای بیمااریهاای
مصرف دارو ،یا داروهای بیشتری از داروخانهها تهیه میشود و یاا پایش از آنکاه باهطاور
کامل تمام شوند ،مصرف آنها قطع و همین موضوع سبب میشود که همیشه در خانه بایش
از حد نیاز دارو وجود داشته باشد و دیگر زحمت رفاتن باه داروخاناه و یاا مطاب پزشاک
برای گرفتن نسخه جدید ک ،شود .متأسفانه عده زیادی از مردم باا هماین روش و باهشاکل
خودسرانه ،خوددرمانی میکنناد و باا وجاود هشادار مکارر پزشاکان ،داروساازان و حتای
اورژانس نسبت به عواقب درمانهای بدون مشورت با پزشک ،همچنان باه ایان روال اداماه
میدهند.

نتیجهی این خوددرمانیها ،باع شده که شیوع سو مصرف مواد و داروهاای تجاویزی در
92

تمامی کشورها به یک معضل اساسی تبدیل شود .آنچه در این زمینه توجه را بهسوی خاود
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جلب میکند ،مصرف بیپروای این داروها در بین نوجوانان و جوانان است .در آمریکا ،به
این نوجوانان لقب «نسال آر.ایکاس( 1نسال مصارفکنناده نساخههاای دارویای)» دادهاناد
(روجر و جووارا .)2014 ،2متأسفانه ،نوجوانان آگاهی الزم را ندارند که مصرف داروهاای
آرامبخش میتواند خطرناک باشد .پدیده سو مصرف داروهای تجویزی در آلمان آغاز و
سپس در سراسر اروپا ،انگلستان و آمریکا ،آسیا و همچنین ایران پخش شد .طباق گازارش
مؤسسه مشارکت برای آمریکای بدون مواد ،تقریباش از هر  5نوجوان یک نفار ( 4/5میلیاون)
اعتااراف م ایکننااد ،داروهااایی را ک اه توس ا پزش اک باارای آنهااا تجااویز نشااده را مااورد
سو مصرف قراردادهاند .سو مصرف دارویی چنان عادی شده که حتای در باین نوجواناان
سنین پایینتر نیز سرایت کرده است .طبق گازارش بررسای ملای مصارف ماواد و ساالمتی
آمریکا ،داروهای تجویزی ه،اکنون مه،ترین مواد غیرقانونی مصرفی در بین نوجوانان 12
تا  16ساله است .در حقیقت ،داروهای تجویزی و پیشخوانی بعاد از مااری جوآناا و الکال
2. Roger & Guevara

)1. Rx Generation (medical prescriptions
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سطحی به پزشک مراجعه میکند و در صورت رجوع باه پزشاک ،باهدلیال فرهناگ غلا

راهب دشتي ،محمود مينویي ،سوریا بابایي

رایجترین مواد مورد مصرف نوجوانان  14سال و مسنتار در آمریکاا اسات (مؤسساه ملای
سو مصرف مواد .)2014 ،1سازمانهای ملی سالمتی 2تخمین میزنند که حدود  20درصاد
بعضی داروهای تجویزی اعتیادآور هساتند ،باهویاژه زماانیکاه ها ،از نظار میازان و قصاد
دارویی به یک روش ناپایدار استفاده شوند.
برای اولینبار ،پژوهشهای ملی در آمریکا نشان مایدهاد کاه باه احتماال قاوی نوجواناان
امروزی داروی آرامبخش را بیش از دیگر مواد غیرقانونی مورد سو مصرف قرار دادهاناد.
بیشتر نوجوانان تمایل دارند تا نسبت به مشکالتی که دیگر همنوعاانشاان دارناد ،احسااس
شکستناپذیری و آسیبناپذیری داشته باشند .بعاد از مصارف داروهاای تجاویزی بعضای
نوجوانان بارها و بارها آن را مورد سو مصرف قرار میدهند و بعضای بارای همیشاه دیگار
آن را امتحان نمیکنند .افرادیکه به داروهای آرامبخش وابسته میشاوند ،در برهاه زماانی
مشاوره میتوانند در روشن نمودن راه درسات باه جواناان کماک شاایانی کنناد (روجار و
جووارا .)2014 ،تمامی انواع داروها میتوانند اثرات شاادیبخاش در مقاادیر کاافی ایجااد
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نمایند ،بنابراین مصرف آنها باهمنظاور احسااس اوج ،یکای از دالیال مها ،ماردم در ماورد

استانداردهای جهانی بوده و ایران جزو  20کشور اول دنیا و دومین کشور قاره آسیا پس از
چین در زمینه مصرف خودسرانه داروهای تجویزی است .براساس پژوهشهای انجام شاده
در ایران ،کاه در دانشاجویان دانشاگاههاای علاوم پزشاکی شاهر تهاران در ساال تحصایلی
 1388-1389انجام شد ،مشخص شد که  5درصد دانشجویان از ریتالین 2 ،درصد از پتدین
و  4/7درصد از ترامادول استفاده کردهاند (طارمیان و همکاران .)1389 ،در تحقیق دیگری
نیز مشخص شد که  7/9درصد دانشآموزان دختر و پسر در اساتان کردساتان از کادئین و
 35درصد دانشآموزان دبیرستانی دختر و  28درصد دانشآموزان دبیرستانی پسر نیز اعالم
2. National Institutes of Health

1. National institute on drug abuse
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سو مصرف این داروها است (سایت مؤسسه ملی سو مصرف مواد.)1394 ،
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نوجوانان در آمریکا از داروهای تجویزی برای غیارمصاارف درماانی اساتفاده کاردهاناد و
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کردهاند که از ترامادول و اساتامینوفن اساتفاده کاردهاناد (باهنقال از اصاغری.)1388-89 ،
همچنین در پاژوهشهاای دیگاری کاه در باین دانشاجویان دانشاگاههاا صاورت پذیرفتاه،
فناوری از ریتالین 4/2 ،درصد از تراماادول 1/6 ،درصاد از دیفنوکسایالت 3/6 ،درصاد از
دیازپام 19/8 ،درصد از کدئین 1/9 ،درصد از فلوکساتین و  0/8درصاد از پتادین اساتفاده
کردهاند .همچنین مشخص شد که  3درصد دانشجویان دانشگاههای تحت پوشاش وزارت
بهداشاات ،درمااان و آمااوزش پزش اکی از ریتااالین 3/5 ،درصااد از ترامااادول 3 ،درصااد از
دیفنوکسیالت 5 ،درصد از دیازپاام 2/5 ،درصاد از متاادون 27/8 ،درصاد از کادئین3/8 ،
درصد از فلوکستین و  0/9درصد از پتدین در طول عمار خاود اساتفاده کاردهاناد کاه 9/9
درصااد از ایاان دانشااجویان ،اسااتفاده از ریتااالین 9/1 ،درصااد ترامااادل 17/8 ،درصااد
دیفنوکسیالت 10 ،درصد دیازپام 20/4 ،درصد متادون 22/7 ،درصد کدئین 10/9 ،درصد
94

فلوکستین و  32/1درصد پتدین را قبل از  12سالگی تجربه کردهاند .چناین پاژوهشهاایی
نشاندهنده این موضوع است که مصارف داروهاای تجاویزی در باین نوجواناان و جواناان
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ایرانی در حال افزایش است (یعقوبی و همکاران .)1392 ،در تحقیق دیگری مشاخص شاد
که پس از ممنوعیت شکل تزریقی دیکلوفناک و با توجه به وضاعیت فرهنگای ایرانیاان در
زمینه تمایل به تسکین سریع درد ،تجویز ترامادول وسعت پیدا کرد که در صورت مصارف
طوالنی مدت ،امکان بروز وابستگی و تحمل و همچنین سو مصرف وجاود دارد (فتحای و
براتی.)1389 ،
در آمریکا بسیاری از جوانان بهعلت توزیع آرامبخاشهاای ضاددرد از قبیال؛ ویکاودین،1
کلونوپیناس 2و ماری جوانا 3در بین دانشآموزان دبیرستانی در حال بازداشت هستند .بارای
مثال ،در ماه مای  ،2008دانشاجویان در دانشاگاه سان دیگاو در یاک عملیاات ضاد ماواد
به صورت گروهی بازداشت شدند ،جاییکه پلیس مقادیر بسایار زیاادی ماواد غیارقاانونی،
تجویزی و مقادیر زیادی پول نقد کش

کرد .در بین دانشاجویان دختار و پسار بازداشات

3. Marijuana

2. Klonopinas

1. Vicodine
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مشخص شد که  2درصد دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم ،تحقیقاات و
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شده چندین دانشجو دوره کارشناسای ارشاد قضاایی و چنادین دانشاجوی فاارغالتحصایل
امنیت کشور حضور داشتند .شاید آزاردهنادهتارین حقیقات ایان اسات کاه تعاداد زیاادی
شدهاند ،مواردی که اگر توس یک فرد بالغ صاورت پاذیرد ،جنایات محساوب مایشاود
(روجر و جووارا.)2014 ،
در ایران نیز بهتازگی خبرهایی مبنی بر کش

انواع داروهاای غیارمجااز و اعتیاادآور را در

روزنامهها و سایتهای خبری میخوانی ،و میشنوی ،که خود حاکی از شیوع سو مصارف
اینگونه مواد در ایران است .البته این نکته قابل توجه است که تمامی داروهای موجاود در
داروخانهها به اشکال مختل

توس مصرفکنندگان در مکانهای مختل

ذخیاره و انباار

میشوند ،از جمله میتوان به اظهارات فرمانده انتظاامی شهرساتان گنباد در اساتان گلساتان
اشاره کرد که خبر از کش

بیش از  1400داروی اعتیادآور غیرمجاز را داده است (به نقل

از خبرگزاری کاسپین .)1394 ،پنجاه داروی غیرمجاز در باازار دارویای ایاران وجاود دارد
کااه بعضاای از آنهااا شااامل :ترامااادول ،آلپاارزوالم ،فلوکسااتین ،دیکلوفناااک ،آسااپرین،
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دگزامتازون و ...هستند (خبرگزاری فارس به نقل از معاون غاذا و داروی وزارت بهداشات

روزنامهفروشی ،سههزار و دویست عدد قرص ترامادول ،یک هازار و شصات عادد قارص
کلونازپام ،نهصد عدد قرص متادون و بیست و پنج شیشه شاربت متاادون کشا

و در ایان

رابطه یک نفر مته ،دستگیر شاد (خبرگازاری قادس آنالیان ،باه نقال از سرپرسات پلایس
مبارزه با مواد مخدر اساتان فاارس .)1393 ،در بازرسای از یاک فروشاگاه لاوازم آرایشای
مقداری شربت متادون و هشت هزار و پنجاه عدد انواع مختل
لورازپام ،کلونازپام ،ترامادول و ...کش

قرصهای اعتیادآور شاامل

و یکنفر نیز در ایان رابطاه دساتگیر شاد (ممتااز

نیوز ،به نقل از فرمانده انتظامی سیرجان .)1392 ،پایگاه خبری تحلیلی عصر کازرون نیز در
سال  1394به نقل از فرمانده انتظامی کازرون خبر کش

دو هزار و نهصد و سی و دو عدد
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و درمان .)1392 ،فردی در پوشش دکه روزنامهفروشی مبادرت به توزیع و پخش داروهای
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دانشآموز سال سوم دبیرستان در حال مصرف و توزیاع ویکاودین و کلونوینااس دساتگیر
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اناواع قارصهاای روانگاردان را از فاردی داد کاه در شاهر خشات در امار تهیاه و توزیااع
قرصهای غیرمجاز اعتیادآور فعالیت گستردهای داشته است .خبرگزاری صادا و سایما نیاز
شیراز داد و به نقل از رئیس پلیس مبارزه با ماواد مخادر اساتان فاارس اعاالم کارد کاه در
بازرسی از مغازههای متعلق باه توزیاعکننادگان ایان روانگاردانهاا تعاداد هشات هازار و
هشتصد و بیست و پنج عدد انواع قرصهای غیرمجاز اعتیادآور ،بیسات و ساه شیشاه اناواع
شربتهای غیرمجاز و تعدادی انواع کرمهای غیرمجاز و قوطی مکمال غیرمجااز کشا

و

در این خصوص چهار نفر را دستگیر کردند.
در سال  ،2012هفده دانشجو در دانشگاه مسیحی تگزاس 1بهعلت توزیع مواد تجویزشونده
و ماری جوانا بازداشت شدند که شش نفر آنها از اعضای تی ،فوتبال بودند .مشابه این خبار
نیز بهتازگی در سایتهای خبری ایران گزارش شده است .بهعنوان مثال بهتازگی مشاخص
96

شده که شیوع یک داروی تخدیری در میان بازیکناان لیاگ برتار ،نگرانایهاایی را ایجااد
کرده است و این روزها مصرف ترامادول در بین بازیگران فوتباال گساترش پیادا کارده و

Vol. 2, No. 6, Summer 2015

دوره  ،2شماره  ،۶تابستان 1394

متأسفانه بسیاری از بازیکنان لیگ برتری به این قرص اعتیادآور روی آوردهاند .اگار وضاع
به همین منوال پیش برود ،در آیندهای نزدیک بحران ترامادول ،فوتبال ایاران را فراخواهاد
گرفت (سایت هشت صبح ،تاریخ هشت ،اردیبهشت .)1394
درس خواندن ه ،بهانهای برای اعتیاد شده و بارها دیده شاده اسات کاه دانشاجویان بارای
فرار از فشار امتحان و همچناین براسااس ایان عقیاده غلا کاه ماواد اعتیاادزا ذهان را بااز
میکنند و تمرکز را افزایش میدهند ،به ورطه هولناک اعتیاد میافتند؛ این مسئله تاا حادی
پیش رفته که بعضی از این داروها به قرصهاای شاب امتحاان شاهرت یافتاهاناد .برخای از
دانش آموزان و دانشجویان برای تقویت حافظه و شببیداری از ریتالین اساتفاده مایکنناد.
در شبهای امتحان ،فروش ریتالین  50درصد افزایش مییابد و با توجاه باه پاژوهشهاای
بهعمل آمده از داروخانههای مجاور خوابگاه دانشجویان ،مصرف ریتاالین باا مناسابتهاای
1. Texas Christian University
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در سال  1394خبر از کش

نُاه هازار قلا ،داروهاای روانگاردان و اعتیاادآور را در شاهر

راهب دشتي ،محمود مينویي ،سوریا بابایي

موضوعی نظیر فصل امتحانات و کنکور بهنوعی ارتباط مستقی ،دارد و مصرف ایان دارو را
ناگهانی افزایش میدهد .با وجود این ،اگرچاه ایان داروهاا ممکان اسات موجاب تقویات
عملکرد شناختی برای کسانی میشود که بدون تجاویز آنهاا را مصارف مایکنناد (ساایت
مؤسسه ملی سو مصرف مواد .)1394 ،افزایش گرایش تعدادی از دانشجویان باه حشایش،
گراس ،شیشه ،ریتالین و انواع قرصهای اعتیادآور نگرانیهای بسیاری را بهخصوص بارای
خانوادههایی که فرزندانشان را برای آیندهای بهتر روانه شاهری دیگار مایکنناد ،باهوجاود
آورده است و خطر اعتیاد نسل جوان و تحصیلکرده نیز جامعه را تهدید میکناد (جزینای،
به نقل از سایت شفاف بخش اتااق شیشاهای خبار .)1393 ،همچناین داروهاایی کاه بادون
نسخه در داروخانهها به فروش میرسد ،در حال افزایش است و معموالش داروخانههاا بادون
نسخه ،انواع داروهای آرامبخش و اعتیادآور را به فروش میرسانند.
اقدام پیشگیرانه دیگر ،ایجاد محدودیت جدی استفاده و عرضه «ساودافدرین»« ،تراماادول»
و «دیفنوکسیالت» در کشور است و همچنین پایشساازهای ماواد مخادر و داروهاایی کاه

97

احتمال انحراف و تبدیل آنها به مواد مخادر صانعتی وجاود دارد باهشادت تحات کنتارل

از سودوافدرین در داروهای سرماخوردگی استفاده میشد که اکنون جایگزینهاایی بارای
این ماده اولیه تعری

شده است .میزان ترامادول -کاه مایتواناد ماورد ساو مصارف قارار

بگیرد – و همچنین داروی دیفنوکسیالت نیز کاهش محسوسی پیادا کارده اسات (افشاار،
.)1394
اما چنین حوادث شگفتی توجه مسئوالن و اندیشامندان ایان حاوزه را جلاب نکارده ،زیارا
سو مصرف داروها چنان عادی شده که به نوجوانان نیز سرایت کارده اسات .در حقیقات،
طبق گزارشهای مرکز ملی مصارف ماواد و ساالمتی آمریکاا 1ماواد تجاویزی ها،اکناون
1. National Survey on Drug Use and Health
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و ه،اکنون در کشورمان با همکاری وزارت بهداشت بسیار محدود شده است .در گذشاته
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است .سودوافدرین یکی از موادی است که احتمال انحراف در مصرف آن بسیار باال است
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هوشیاری شوند ،شواهد بسیار کمی وجود دارد کاه نشاان مایدهاد کاه آنهاا باعا

بهباود

بررسي سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

مه،ترین مواد غیرمجاز سنین  12تا  16سال است .همچنین ،بازداشت یا حتای محکومیات،
باادترین گزینااهای نیساات ک اه والاادین بای اد از ایان ش ایوع جهااانی مااواد نوظه اور بترسااند.
راههایی دست یافتهاند تا بهوسیله آنها همان احساسی را تجربه کنند که باا ماواد غیرقاانونی
بهدست میآورند ،از خرد کردن قرصها بهمنظور غلبهکردن بار کنتارلهاای آزادی مانظ،
تا دو یا سه برابر کردن مقادیر قرص یا بهراحتی یک مشت قرص را بلعیادن .اگار بخاواهی،
موشکافانه بررسی کنی ،،والدینی که در رابطه با قدرت سو مصرف مواد بایتاوجهی نشاان
میدهند ،اغلب به این موضوع که این داروها تا چه اندازه میتواند مار باار باشاند چشا،
خود را میبندند و یا از این موضوع آگاهی چندانی ندارند .والدین عالوه بار ایانکاه بایاد
نگران مواد سنتی و صنعتی باشند ،باید بدانند که سو مصرف داروهاای تجاویزی گرایشای
نوظهور در بین جوانان است که خطرات آن بهمراتب از گروه اول کمتر نیست .برای مثال،
98

خیل ای از نوجوان اان ،ویک اودین ،والی اوم 1و دیگاار ضااد دردهااا را ب ایش از اناادازه مصاارف
میکنند ،اما بهدلیل نداشتن آموزش و اطالعرسانی غل در ارتباط با پیامدهای سو مصرف
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داروهای تجویزی ،بیشتر نوجوانان بر این باورند که داروهای تجویزی خطرناک و کشانده
نیستند وگرنه پزشکان آن را تجویز نمیکردند و در داروخانههاا توزیاع نمایشادند .چناین
تفکری سبب افزایش داروهای تجویزی شده است و خبرهاای زیااد ،مهار تأییادی بار ایان
مطلب هساتند؛ از جملاه خبار باشاگاه خبرنگااران جاوان در تااریخ دوم تیارمااه  1392کاه
گزارشی مبنی بر افزایش مصرف داروهای تجاویزی در باین ماردم دارد .در ایان گازارش
بهنقل از وزارت بهداشت و درمان ،اعالم شده که در کشاور سااالنه افازون بار  30میلیاارد
قرص استامینوفن کدئین مصرف مایشاود کاه بااالتر از میاانگین اساتاندارد جهاانی اسات.
«داروهای ضاد درد ،آمفتاامینهاا و ضاد افساردگیهاا ،از جملاه داروهاای پرطارفدار و
پرمصرف نوجوانان است و این داروها که بهطور عماده اعتیاادآور هساتند بیشاتر مواقاع از
طریق سایتهای اینترنتی به خریداران عرضه میشوند( ».باه نقال از غالمای .)1392 ،بیشاتر
1. Valium
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درحالیکه افراد بالغ به مواد تجویزی فق بهعنوان دارو نگاه میکنند ،بعضی نوجواناان باه

راهب دشتي ،محمود مينویي ،سوریا بابایي

نوجوانان این داروها را مانند آبنبات مصرف و باه آنهاا وابساتگی شادید پیادا مایکنناد.
داروهای آرامبخش معمولی و خوابآور شامل :گروه بنزودیازپینها (دیازپاام ،لورازپاام و
در اغلب نوجوانان زیاد شده است (همان منبع) .مصرف این داروها باع

تغییرات رفتااری

یا روانی مانند سرخوشی ،رفتار نامناسب جنسی ،پرخاشگری ،اخاتالالت ادراکای ،اخاتالل
قضاوت ،گیجی ،رخاوت ،خاوابآلاودگی ،شالشادن عضاالت و باهها،خاوردن تعاادل
میشود .سردرد ،ناراحتی گوارشی ،آسیب کبدی و اخاتالل حافظاه نیاز از دیگار عاوار
مصرف این داروها است .در بعضی مواقع ترک اعتیاد دارویای ،مانناد تارک مااده مخادر،
سخت و جانفرسا است؛ حتی به یکباره نمیتوان ترک اعتیاد دارویی شخص معتاد به دارو
را فراه ،کرد.
مصرف با هدف داروهای تجویزی و پیشخوانی ،عالی ،ذهنی و فیزیکی ویژهای را بهطاور
سال ،درمان میسازد؛ اما زمانیکه در مقادیر مختلا

یاا زماانیکاه عالیا ،بیمااری وجاود

ندارند مورد استفاده قرار گیرند ممکن است مغز را به مانند داروهای غیرمجاز تحات تاأثیر

99

قرار دهند .برای مثال ،محرکهایی مثل ریتالین شبیه کوکایین بر سیست،هاای منتقالکنناده

قاارار مایدهند.کاهنادههااای تجااویزی بااه همااان روش داروهااای باشااگاهی جای.اچ.پای و
روهیپنول اثرات آرامبخش یا آرامکننده دارند و زمانیکه به مقدار زیاد مورد مصرف قارار
میگیرند ،دکستروکتورفان به مانند پی.سی.پی یا کتامین همان اثرات را روی گیرنادههاای
سلولی بهوجود میآورند .زمانیکه مورد سو مصرف قارار مایگیرناد ،تماامی اناواع آنهاا
بهطور مستقی ،یا غیرمستقی ،باع

افزایش مقدار دوپامین در محال پااداش مغاز مایشاوند.

زمانیکه بهطور مکرر داروها مورد سو مصرف قرار میگیرند ،دستیابی باه هماان احسااس
منجر به اعتیاد میشود.
اپیویدها باع

خستگی ،یبوست و بسته به مقدار مصرفی ،نفس کشایدن را کناد مایکنناد.
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گیرندههای سلولی حملهشونده توس اوپیویدهای غیرقانونی مثل هاروئین را ماورد تهااج،
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نااورون تااأثیر مایگذارنااد .آرامبخااشهااای درد اوپیویادی از قبیال اکسایکاانتینبن همااان
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 ،)...استامینوفن کدئین و اکسپکتورانت کدئین از جمله داروهاایی هساتند کاه مصارف آن

بررسي سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

کندشدن تنفس مصرف مواد اپیویدی را خطرناک میکند ،بهویاژه زماانیکاه استنشااق یاا
تزریق شوند یا باا دیگار ماواد یاا الکال ماورد مصارف قارار گیرناد (ساایت مؤسساه ملای

خطرات مرگبار داروهای تجویزی

طبق بررسی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ،1مر هاای ناشای از مسامومیت تصاادفی
بهعلت سو مصرف داروهای تجویزی ،در بین افراد  12تا  21سال باین ساالهاای  2004تاا
 113 ،2012درصااد در آمریکاا افاازایش یافتااه اساات (روجاار و جااووارا .)2014 ،از هاار ده
دانشآموز پنج نفر بر این باورند که داروهای تجویزی بیخطرتر از مواد غیرقانونی هستند،
حتی اگر توس پزشک تجویز نشوند .درحقیقت ،یکسوم نوجوانان باور دارند کاه چناین
موادی اعتیادآور نیستند (مرکز ملی سو مصارف ماواد ایااالت متحاده .)2005 ،بچاههاا از
داروهای تجویزی استفاده میکنند ،چون آنها در حج ،زیاد تولید شده ،مورد تأیید سازمان
100

غذا و دارو آمریکا 2است و داروهای نامآشنایی هستند .حتی نامهاای خیاباانی آنهاا مانناد؛
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جی  ،3زی -بار 4و پنبه ،5بیانگر میانوعدههای خاوراکی بچگای و غاذاهای ساال ،هساتند.
بسیاری از نوجوانان میگویند؛ « ...مواد سنگین 6استفاده نمیکن .،از آنهاا اساتفاده نخاواه،
کرد ».با وجود ایان ،اوپیویاتهاایی مثال اکسایکاانتین 7معاادل دارویای هاروئین 8هساتند
( .)2005باارخالف مااواد غیرقااانونی مثاال؛ پنی ار( 9هااروئین قی اری مخلااوط بااا تیلنااول )10و
توتفرنگی مری( 11،متآمفتامین مخلوط با پودرهای طمعدار) که تنها تولید شدهاند تاا نسال
آینده جوانان معتاد را بهوجود بیاورند تا سودهای سرشار مواد را نصیب سوداگران آن کنند.
واردکردن داروهای تجویزی به آمریکا ،قاچاق و جرم بهحساب میآید یا اینکه آنها نباید
در آزمایشگاههای موقت در جوار مواد شیمیایی قابل اشتعال تولید شوند .هرچند باه هماان
اندازه اعتیادآور و خطرناک هستند (مرکز اطالعات ملی مواد12؛ روجر و جووارا.)2014 ،
2. Food and Drug of America
6. Hard drug
7. OxyContin
11. Strawberry Mary

1. Center for disease Control and Prevention
3. Jif
4. Z-bar
5. Cotton
8. heroin
9. Cheese
10. Tylenol
12. National Drug Intelligence Center
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سو مصرف مواد.)1394 ،

راهب دشتي ،محمود مينویي ،سوریا بابایي

در سال  ،2012در حادود  43درصاد از پاذیرشهاای اورژاناس بیمارساتانهاا در آمریکاا
بهدلیل مصرف بیش از حد داروهای تجویزی بود ،درصدی که بهعلت دسترسای آساان در
زنها ،بین  12تا  17سالهها یکسان است .در این گروه سنی ،طبق بررسیهای ساازمان ملای
سو مصرف مواد ،زنها بیشتر داروهای رواندرمانی 1را برای مصاارف غیارپزشاکی ماورد
استفاده قرار میدهند .پژوهشها همچنان نشان میدهد که باهطاور عماومی زنهاا بیشاتر از
آرامبخشهای مخدری برای مصارف غیارپزشاکی اساتفاده مایکنناد .درحقیقات ،تعاداد
نوجوانها و جاوانهاایی (سان  12تاا  25ساال) کاه ساو مصارفکننادگان ضاد دردهاای
تجویزی هستند از  500000نفار در اواخار دهاه  1990تاا  2میلیاون نفار در ساال  2012در
آمریکا افزایش یافتهاند و سو مصرفکنندگانی که آرامبخشها را معموالش باهعلات درماان
پریشانی و اضطراب بهکار میبرناد ،باین ساالهاای  1990تاا  2012براسااس اعاالم شابکه
خدمات سو مصرف مواد و سالمت روانی ،حدود  50درصاد افازایش یافتاه اسات (هماان
منبع).

101

فراوانی داروهای در دسترس جوانان

داروهای تجویزی را میتوان به سهدسته تقسی ،کرد؛ کندسازها ،محرکهاا 3و ضاددردهاا.
زانازیس 4که اغلب به آن زی-بار ،آجر 5و بنزوس 6گفته مایشاود ،یکای از آرامبخاشهاا
است که نام اصالی آن الپارازوالم 7اسات .مصارف مجااز ایان دارو باعا

برطارف شادن

نگرانی ،بیخوابی و ضد تشنج 8میگاردد .بچاههاا ایان دارو را از راه دهاان یاا گااهگااهی
بوسیله خردکردن و باال کشیدن از راهبینی 9استفاده میکنند .تاأثیرات جسامانی آن شاامل؛
گیجی ،10احساس ساریبودن 11و کرختی ذهن و بدن 12است .به داروی والیوم ،آبای گفتاه
3. Stimulants
4. Xanaxis
7. Alprazolam
8. Anticonvulsant
11. Floating feeling

1. Psychotherapeutic
2. Depressants
5. Bricks
6. Benzos
9. Snort
10. Wooziness
12. Mind-and-body numbness
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حال افزایش است .در مورد تنوع جنسیتی ،سو مصارف داروهاای تجاویزی باین مردهاا و

بررسي سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

میشود درحالیکه نام اصلی آن دیازپام 1است .استفاده قانونی آن موجاب برطارفکاردن
تشویش و بیخوابی و همچنین ضد تشنج است .مثل آلپرازوالم ،بچهها معموالش ایان دارو را
از طریق دهان یا گاهی با خردکردن یا باالکشیدن از راه بینی استفاده میکنند کاه شاع
خواب بهوجود میآورد.
محرکها

ریتالین 2و کنسرتا3؛ رید ،4ویتامین آر ،5جی  ،توپ آر ،6ریتی 7و ریتاز 8نامیاده مایشاوند.
10

نام اصلی آنها ،متیلفنیدیت 9است و برای درمان اختالل بیشفعالی همراه با کمباود توجاه

در بچهها و بزرگساالن مورد استفاده قرار میگیرد .به مانند دیگر داروها ،بچاههاا ایان دارو
را از طریق دهان مورد استفاده قرار میدهند و بعضای وقاتهاا ،خُارد کارده و آن را از راه
بینی باال میکشند که باع

بهوجود آوردن احساسات شدید انرژی و تمرکز زیاد میشود.
14

102

آدرال 11اغلب در خیابانهای آمریکا به نامهای لوبیا ،12زیبای سیاه ،13درخات کریسامس

و قوز باال قوز 15نامیده میشود .نام اصلی آن آمفتامین و دکستروآمفتامین 16است و بهطاور
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مجاز برای درمان اختالل بیشفعالی کمبود توجه بهکار برده میشود.
17

ضد دردها

21

داروهای ضاد درد شاامل ویکاودین ،ویکاوپروفن ،18توسایونکس ،19لورتاب 20و ناارکو

است .اس،های عامیانه آنها در آمریکا؛ وایک ،21واتسون 22 387-و تاس 23است .نام اصالی
آنها هیدروکودن 24است و برای درمان درد بهکار برده میشوند .به مانند داروهای مختل
دیگر ،نوجوانان اینها را از طریق دهان ،بعضی وقتهاا باا خردکاردن و باالکشایدن از راه
بینی استفاده میکنند که باع

ایجااد شاع

بسایار مایشاود .آوینااز ،25کادیاان ،26ام.اس

1. Diazepam
2. Ritalin 3. Concerta
4. Rid
5. Vitamin R
6. R-ball
7.Ritty
8. Rits
9. Methylphenidate
10. Attention deficit hyperactivity disorder
11. Adderall 12. Beans
13. Black beauties
14. Christmas trees
15. Double trouble
16. Dextroamphetamine 17. Painkiller
18. Vicoprofen
19. Tussionex 20. Lortab17. Norco
21. Vike 22. Watson-387 23. Tuss
24. Hydrocodone
25. Avinza
26. Kadian
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و

راهب دشتي ،محمود مينویي ،سوریا بابایي

کونتین ،1ام.اس.آی.آر ،2اورامورف اس.آر ،3رساکودوس 4و روکساانول 5کاه ناام اصالی
آنها مورفین است و کاربرد اصلی آن درمان درد است .مانند بیشتر داروهاا ،نوجواناان ایان
استفاده قرار میدهند تا باع

شع

و توهمات در آنها شود.

بعضی نوجوان که از این داروها استفاده میکنناد دیگار هرگاز آنهاا را تجرباه نمایکنناد،
درحالیکه بعضی آنها را آزمایش میکنند و هیچگاه از مواد استفاده نمیکنند ،اما معتاد باه
داروهای تجویزی میشوند .با وجود این ،دیگاران باه آن وابساتگی جسامی پیادا کارده و
بهصورت غیرقانونی مصرف میکنند .مانناد بزرگسااالن ،نوجواناان نسابت باه ایان داروهاا
تحمل 6پیدا میکنند و طالب آنها در مقادیر باال میشوند .در حقیقت ،عمل عاادی و پایش
پاافتاده نوجوانان در مورد ترکیب قارصهاای تجاویزی (ساینرجیزم )7باا الکال ،داروهاای
خیابانی یا فرآوردههای او.تی.سی مثل شربت سرفه ،8خطر را بهصورت فزاینادهای افازایش
میدهد و احتماال اوردوز تصاادفی 9را افازایش مایدهاد .درواقاع ،باا توجاه باه غیارقابال

103

پیشبینی باودن مصارف دارو و اثارات آنهاا «...شاما دقیقااش نمایدانیاد چاه واکنشای نشاان
میدهید( ».روجر و جووارا.)2014 ،10

تهیه دارو ترک کرده و به داروخانهها مراجعه کنند .اغلاب ،قارصهاای بادون اساتفاده در
خانهها وجود دارند و والدین فراموش میکنند که چه اتفااقی بارای ایان داروهاا مایافتاد.
نوجوانان معموالش به این داروهای ضد درد تجاویزی در خاناه دسترسای دارناد .از هار پانج
نوجااوان ،سااه نفاار مایگوینااد کاه داروهااای ضااد درد تجااویزی بااهراحتای در جعبااه دارو
والدینشان یافت میشود و نص
تهیهکنند و بیش از نص

آنها معتقدند که بهراحتای از دیگار افاراد مایشاود آن را

بر این باور هستند کاه ایان داروهاا در هماهجاا یافات مایشاوند.

4. Rescudose
5. Roxanol
9. Accidental overdose

3. Oramorph SR
8. Cough syrup

1. MS Contin
2. MSIR
6. Tolerance
7. Synergism
10. Roger & Guevara
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رواج داروهای تجویزی در جوامع جهانی
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مواد را از طریق دهان و بعضی وقتها بهوسیله خُردکردن یاا باالکشایدن از راه بینای ماورد

بررسي سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

عالوه بر گرفتن دارو از دوستان و خویشاوندان به بهانههای مختلا

مانناد ساردرد و مانناد

آن ،گاهی اوقات این داروها را از دوستان میگیرند .نوجوانانی کاه باه ایان داروهاا اعتیااد
حل میکنند .این فروشندگان و نوجواناان خطارپاذیر ممکان اسات باا نساخههاای تقلبای،
ویزیت شدن توس پزشکان متخل

و رفتن به داروخاناههاا باا نساخههاای قاانونی مشاکل

اعتیاد خود به دارو را رفع کنند( .روجر و جووارا.)2014 ،
امروزه با گسترش اینترنت در جوامع ،سوداگران برای فروش داروها از سایتهای مختلا
استفاده کرده و به فروش این داروها به نوجوانان اقدام میکنناد .ساوداگران در آمریکاا باا
فروش این داروها به نوجوانان ،اخیراش با مشکل مواجهشده و برای فاروش دارو کاار ساختی
در پیش دارند ،زیرا در آوریل  ،2008سنا 1الیحهی «رایان حیت» با عنوان «حمایت آنالیان
دارویی مصرفکننده» 2را مورد تصویب قرار داد که در آن داروخانههای آنالین ،اجاازهی
104

فروش دارو به افراد بدون نسخه معتبر از پزشک ،حتی اگار در گذشاته باه او دارو فروختاه
3

باشند را ندارند .دسترسی آسان هماراه باا کاجفهمای نوجواناان از بایخطرباودن مصارف
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داروهای تجویزی مباین رواج مصارف قارصهاای تجاویزی باهعناوان بخشای از فرهناگ
مجالس در دانشآموزان دبیرستانی در کشورهای اروپایی و آمریکا شدهاست .درحقیقات،
بعضی منتقدان بر این باورند خوردن قرص بدتر از نوشایدن الکال یاا مصارف مااریجواناا
است .بعضی افراد میگویند :درست اسات کاه مصارف داروهاای تجاویزی بادون نساخه
پزشک ،غیرقانونی است ،اما مصرف قرص تحت هیچ شرایطی شما را تبدیل به یک انساان
بد نمیکند .حدود یکساوم نوجواناان در آمریکاا بار ایان باورناد کاه «هایچ مشاکلی» باا
مصرف تصادفی داروهای تجویزی بدون داشتن یک نسخه حقیقی وجود نادارد (روجار و
جووارا.)2014 ،
براساس آنچه در جامعاه مصارفکننادگان شاایع اسات ،روشای کاه اماروزه نوجواناان دارو
مصرف میکنند ،تأییدکننده حالت آراماش آنهاا اسات .نوجواناان ،مانناد گذشاته «مجاالس
1. Senate
2. Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act
3. Pill-popping

Downloaded from sh-addiction.ir at 19:17 +0430 on Wednesday August 15th 2018

پیدا میکنند ،مشکالت خود را با فروشندگان خیابانی که سابقه توزیع این داروها را دارند،
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قرصی» 1برپا نمیکنند تا تمام قرصهایی که دارند را بیاورند .در عو

آنها ،بهعنوان بخشای

از برنامه روزمره ،در طی روز قرص مصرف میکنند .بهنظر میرسد مدرسه اساترسزا باشاد،
باع میشود تا زمان کالس زودتر سپری شود .بسیاری از دانشآماوزان گازارش مایدهناد
که آنها از مصرف ویکودین لذت میبرند چون باع میشود تا آنها احساس بزرگای داشاته
باشند .همچنین آنها بیان میکنناد کاه باا مصارف قارص ،قادرت و اعتمااد باهنفاس بیشاتری
بهدست میآورند و تخمین زده میشود که در آمریکا  50درصد از داناشآماوزان ساال اول
دبیرستان از داروهای تجویزی استفاده میکنند .هر نوجوانی ،باهوش ،باانگیزه و موفق ممکان
است مجذوب داروهای تجویزی شود.
بسیاری از مشاوران در آمریکا باه رگاههاای مشاترکی در داناشآماوزانی کاه دارای مساایل
مربااوط بااه عاازت نفااس 2هسااتند اشاااره م ایکننااد و بنااابراین آنهااا از طری اق دارو شااروع بااه
خوددرمانی 3مشکالت مدرسه ،خانواده و افساردگی و نگرانای مایکنناد (بریگات.)2007 ،4
روانشناسااان معتقدنااد ک اه بس ایاری از نوجوانااان دارای مش اکالت والااد -فرزناادی ،از قبی ال

105

گسست ارتباطی و ارتباط متقابل هستند .پژوهشهاا در آمریکاا همچناان نشاان مایدهاد کاه

مواد غیرقانونی مصرف میکنند ،خود را بزر تر از همساالن خود میپندارند .بهگذشاته کاه
بر میگردی ،،چندین ماه بعد از عملیات داروخانه 5در آمریکا ،زماانی کاه آگااهی نسابت باه
مشکالت دارویی نوجوانان پیدا شد ،مردم روش جامعهمحور را درپیش گرفتند که بهموجاب
آن م اأموران پل ایس تماااموقاات در ماادارس مسااتقر شاادند تااا بچااههااا را بشناسااند و مواظااب
فعالیتهای آنها باشند.
روش غربالگری دارو اجرا شد و بهدنبال آن والدین آگاه شدند کاه اگار نتاایج مثبات باشاد،
اقدامات نشانگر تأثیر بازدارندگی است چون بچههاا مایترساند کاه توسا پلایس بازداشات
4. Bridget

3. Self-medicate

1. Pharm parties
2. Self-esteem
5. Operation Pharmacy
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استفاده از مواد باع میشاود تاا نوجواناان احسااس اساتقالل و بلاوغ را تجرباه کنناد .چاون
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بنابراین دانشآموزان قرص میخورند یا مواد را از راه بینی باال میکشاند ،بارای مثاال آدرال،
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شوند و همچنین نمیخواهند امتیازات فوق برنامه مدرسه را از دست بدهند و با خطر تعلیق یاا
تعلیق فارغالتحصیلی روبرو شوند.

براساس گزارش یکی از کنفرانسهای سازمان ملال کاه مسائول کنتارل جهاانی الگوهاای
سو مصرف مواد است ،سو مصرف جهانی داروهاای تجاویزی باهزودی از مصارف ماواد
پیشی خواهدگرفت (روجر و جووارا .)2014 ،هیئت کنتارل ماواد مخادر باینالمللای 1ایان
کنفرانس در گزارش خود در سال  ،2012که در وین اتاریش قارار دارد ،تأکیاد کارد کاه
مراحل درمانی که شامل داروی مخدر یا داروی رواندرمانی هستند در حال تبدیل شدن به
گزینهی بسیاری از ساو مصارفکننادگان اسات و ساوداگران نیاز باا تناوع و تولیاد زیااد
داروهای تقلبی به این نیاز در حال پاسخگویی هستند (گزارش سااالنه هیئات کنتارل ماواد
2

مخدر بینالمللی .)2006 ،مشکل در آمریکا بسیار بحرانای اسات ،جااییکاه تنهاا حشایش
106

ماواد غیارقااانونی اسات ،بایش از داروهااای تجااویزی از قبیال آنالگسایکس ،3محاارکهااا،
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داروهای آرامبخش 4مورد استفاده قرار میگیرند.
طبق گزارش ساالنه هیئت کنترل مواد مخدر بینالمللی ،بین سالهای  2002تا  ،2012تعداد
افراد سو مصرفکننده دارو در آمریکاا از  7/8میلیاون باه  15/1نفار افازایش یافتاه اسات.
واضح است که تقاضا برای داروهای تجویزی بهمنظور سو مصرف ،بازار تولیاد داروهاای
تقلبی را گرم کارده اسات .در آمریکاای شامالی ،چناین تقاضاایی منجار باه توزیاع تقلبای
اکسیکودونی شده که بهطور غیارمجااز از فنتانیال 5تهیاه شادهاسات .طباق اعاالم ساازمان
بهداشت جهانی ،در کشورهای در حال توسعه ،جاییکه فقار و دسترسای نداشاتن باه اماور
بهداشتی بسیاری را مجبور میکند که داروها را از بازار سیاه تهیاه کنناد 25 ،تاا  50درصاد
داروها ممکن است تقلبی باشد.
با گسترش شبکه اینترنت و افزایش استفاده از آن ،این فضا بهعنوان یک بازار ماواد جهاانی
3. Analgesics

2. Cannabis
5. Fentanyl

1. International Narcotics Control Board
4. Sedative
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وضعیت جهانی داروهای تجویزی
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باع

شده تا مقادیر بیشتری از داروهای تجویزی و مشابههای تقلبی آن برای ساو مصارف

مهیاا باشااد کاه منجاار بااه پیاماادهای وخیمای ماایشااود .تعااداد ماار ومیرهااای ماارتب بااا
اروپایی روزبهروز در حال افزایش است .نکتهای که ساو مصارفکننادگان ممکان اسات
متوجه آن نشوند این است که سو مصرف داروهای تجویزی ممکان اسات از ماوادی کاه
غیرقانونی تولید میشوند بیشتر باشد ،همچنانکه قدرت باالی بعضای ماواد مخادر صانعتی
خطر اوردوز بیشتری از مواد غیرقانونی دارند .گرایش مخرب دیگری کاه توسا ساازمان
بهداشت جهانی ارایه شد سو مصرف داروهای ضد اشتها 1و محرکهایی باا اثار سارکوب
اشتها 2است که در مداوای چاقی ،3خواب بارگی ،4یا اخاتالل کمباود توجاه 5باهکاار بارده
میشوند .با تبدیل شدن وزن به یک موضوع احساسی اجتماعی ،گرایش باه مصارف دارو
بهمنظور الغری تبدیل به یک روند شده و بنابراین مصرف قرصهای ضاد اشاتها بااالترین
میزان را در جامه زنان آمریکا به خود اختصاص داده است.

107

نتیجهگیری

بنابراین در این مورد نباید از اقدامات پیشگیری و درماان غافال شاوی .،مصارف داروهاای
تجویزی در کشور ما درحالی شیوع یافته که در آمریکا ،این داروها ،دوماین طبقاه از ماواد
سو مصرف بعد از ماریجوانا و قبل از کوکایین ،هروئین ،متآمفتامین و دیگر مواد مصرفی
هستند .چون اعتیاد به مواد یک فرآیند زیستی و آسیبشناسانه اسات کاه کاارکرد مغاز را
تغییر میدهد ،سو مصرف داروی تجویزی توس نوجوانان و جوانان برای بلنادمادت مغاز
آنها را بهطور مخرب و برای مدت طوالنی تحت تأثیر قرار میدهد .آشکارا ،اگر مفااهی ،و

4. Narcolepsy

3. Obesity

2. Anorectics

1. Appetite-suppressing
5. Attention deficit disorder
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جذب کرده است .تجربه نشان داده مقابله و سرکوب در هر مقطعی چندان مطلوب نیسات،
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بهنظر میرسد که گرایش ناامطلوب نوپاا بسایاری از جواناان را خواساته و یاا ناخواساته را
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سو مصرف داروهای تجویری از قبیال فنتانیال و اکسایکاودون در آمریکاا و کشاورهای

بررسي سوءمصرف داروهای تجویزی در ایران و جهان

نتایج سو مصرف دارو را در نقاط مختل

جهان مورد بررسی قرار دهی ،،والادین و ماردم

متمایل به دوران گذار اجتماعی مثبت ،بهصاورت آگاهاناه بایاد در جلاوگیری از مصارف
پیشگیری کنند.
بهطورکلی ،استفاده از داروهای تجویزی تبدیل به یک مسئله اجتماعی ضروری باا عواقاب
مشابه شده است و بنابراین مسئوالن مدرسه ،والدین ،سیاستگاذاران و باهطاورکلای تماام
جامعه باید اطمینان خاطر الزم را فراه ،کنناد تاا ساازوکارهای درسات تعریا

شاده و از

ادامه چنین گرایش دارویی مسئلهدار جلوگیری شود .با وجود این ،بدون توجه به اقاداماتی
که از سوی مدارس ممکن است صورت پذیرد ،مسئولیت اصلی دور نگهداشاتن بچاههاا از
دارو بهعهده والدین است .والدین باید با بچههایشان صحبت کنند« ،نه فقا باا آنهاا وقات
بگذرانند» .والدین زمانیکه به بچهها مجال حرف زدن میدهناد خیلای چیزهاا از آنهاا یااد
108

میگیرند و زمانیکه بچهها میفهمند والدین باه آنهاا توجاه مایکنناد ،مشاکالت خاود را
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بازگو میکنند .منطقی صحبت کنی ،،هیچ راهحلی برطرفکننده مشکالت تمام خانوادههاا
نیست .بهعنوان پدر و مادر ،بچههایمان را میشناسای ،و ایانکاه مایدانای ،چاهزماانی آنهاا
واکنش درستی نشان میدهند .بهمعنای دقیاق کلماه ،نگارش پادر و مادراناه ،از مها،تارین
جایگاه برخوردار است .اگر والدین بیشتر بهعنوان افرادی منضب و سختگیر و نه ناانآور
خانواده تصور شوند ،بچهها شاید حالت تدافعیگرفته و والادینشاان را در مرتباهدوم قارار
میدهند .همچنین اگر والدین میخواهند فرزندانشان ایمن باشند ،این مه،ترین پیامی است
که باید به آنها بهطور دقیق و هوشمندانه منتقل شود .مکالماه بایاد مختصار باشاد ،براسااس
نظر روانشناسان اثربخشی گفتگاو پاس از چناد دقیقاه ابتادایی کااهش ماییاباد ،کلماات
نخستین باید جمالتی صریح و از روی خلوص باشد تا موجب یک ساطح پایادار اعتمااد و
اطمینان شود .بهتر است این اتفاق زمانی بیفتد که یک رابطه قوی و ارتباطی عاطفی وجاود
داشته باشد ،با وجود این ،اگر یک ارتباط قوی وجود ندارد ،روانشناسان توصیه مایکنناد
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داروهای تجویزی توس فرزندان مداخله کنند تا از آسیب بیشتر در آینده به فرزندان خود

راهب دشتي ،محمود مينویي ،سوریا بابایي

که از فرد دیگری کمک گرفته شود .درحالیکه والدین ممکن است در مورد نسبت دادن
سو مصرف با فرزندانشان دچار مشاجره شوند ،کش

حقیقت و برداشتن گامهای درسات

مشاوره و درمان اغلب موفقتر از تنبیه ،سخنرانی یا غرولندکردن اسات کاه باعا

گیجای،

عصبانیت ،جدایی ،فشار و افسردگی میشود.
قدم اساسی دیگر جداسازی مسئله تحریککننده از محی خانه است .درحالیکه این کاار
بهنظر ساده میآید ،تعاداد انگشاتشاماری از والادین جنباه احتیااط را پایش مایگیرناد و
دسترسی به داروها را قطع میکنند ،روی بطریها مینویسند که چه مقادار قارص بایاد در
آنها وجود داشته باشد و پیوساته آنهاا را وارسای مایکنناد .پیشانهاد مایشاود کاه والادین
قرصهای باقیمانده را در ظرف آشغال بریزند ،اما آنها را در جوی آب نریزناد چاون آنهاا
ممکن است به منبع آب راه پیدا کنند.
در آخر ،والدین باید مراقب عالی ،تغییرات رفتاری فرزندانشان باشند .عالیمی مانند تغییار در

109

چرخهی خواب ،تغییارات اخالقای ،فعالیاتهاای رمازی یاا مخفای یاا جای،شادن .در واقاع،

نوجوانی رخ دهند و هر بچهای نیز متفاوت است ،اما والدین گرایش دارند خوب بچههایشاان
را بشناسند و ببینند چه زمانی تغییرات آشکار میشوند .برای مثال ،در مورد بچاههاایی کاه باه
مدرسه میروند ،نمرهها افت میکنند ،بیش از حد معمول ساکت میشوند ،بیشتر میخوابناد،
با رفقای نامناسب میچرخند و بهانههای غیرمعمولی دارند .درنتیجه ،بهجز دارو ،دربااره هماه
چیز سرزنش میشوند .باید توجه داشته باشی ،که برای پیاده کردن بعضی یا تمامی این ماوارد
والدین باید پیش از تربیت یا هدایت فرزندانشان خودشان این نکات را رعایت کنند تا بتوانناد
تأثیر مثبتی روی بچهها داشته باشند در غیر اینصورت فرزندان هر روزه راههاای فارار بهتاری
را مورد استفاده قرار میدهند (روجر و جووارا.)2014 ،
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نشانههای ویژه مصرف یا تمایل به آن میتوانند به مانند نوشتن شاعر عاشاقانه دربااره دارو در
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بهمنظور حل مشکل به آنها توصیه میشود .طبق گازارشهاای بعضای کارشناساان ،تغذیاه،
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