
 

  )نايدا(مصرف مواد   آشنايي با مؤسسه بين المللي سوء: گزارش ويژه 

)WWW . nih . gov(  

  

  : مقدمه

نگرش به آينده تحقيق در زمينـه   برايايسه با گذشته، هم اكنون زمان مساعدتري در مق

 سـال مطالعـات از سـوي    25انجام . وجود آمده استه اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر ب

زيربنـاي اجتمـاعي، رفتـاري و     بـاره در NIDA (1(مؤسسه بين المللي سوء مصرف مـواد  

هـاي قابـل    تـا پيشـرفت   اسـت  هدموجب شـ  بيولوژيكي سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد

 زمينـه هـا و تصـميم گيـري در ايـن      اي در شناخت ما نسبت به اين قبيل مقوله مالحظه

همـراه پيشـرفت حاصـله در زمينـه فنـون جديـد طـب        ه اين رويكرد علمي ب. پديد آيد

موجب تعميق شناخت ما نسبت به عواقب و داليل اصلي  ،بيولوژيك و كشف حقايق تازه

هـاي بـي    ها همچنـين فرصـت   اين پيشرفت. ده استشصرف مواد مخدر و تنباكو سوء م

درمان و پيشگيري از سوء مصرف مـواد و  (هاي جديد درماني  ارائه شيوه براياي را  سابقه

  .آورد وجود ميه و رويارويي با تاثيرات مستقيم و غير مستقيم آنها ب )اعتياد

اختيار داشتن بسياري از  ققين امروزي با دردر تاريخچه علم بيولوژيك، دانشمندان و مح

عملكرد اعضاي  ازتا اين اندازه  هيچ وقت ،)نظير بيولوژي مولكولي مدرن(جديد  هايابزار

از پروسـه هـاي ابتـدايي يـك سـلول گرفتـه تـا رفتارهـاي         (بدن انسان در كليه سطوح 

ـ . اطالع نداشته اند) پيچيده رسـيدند، هـم    نظـر مـي  ه مشكالتي كه زماني غيرقابل حل ب

و اين فهم و خوش بينـي در طـب بيولوژيـك بـويژه      است دهشاكنون پاسخ آنها مشخص 

وجود آمده كه در واقع اين امر نشـانه خـوبي بـراي در    ه سوء مصرف مواد مخدر ب بارهدر

در پاسخ به اين سوال اساسي كه چرا  ،عنوان مثاله ب. روشن است اي پيش داشتن آينده

تاثيرات آن بر مغز  بارهيا در استقوي و دائمي بر معتادان  گذارده  مواد مخدر چنين آثار

در نتيجـه مـي تـوان چنـين     . و ديگر اعضاء بدن انسان، نظريه هاي متعددي وجود دارد
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تصور كرد كه پاسخ سواالت الينحل بگونـه اي كـه منجـر بـه ارائـه خـدمات درمـاني و        

  .، در آينده دست يافتني خواهد بوددشوپيشگيرانه براي سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد 

كـاهش   بـراي هاي علمي  ها و پيشرفت فرصت استفاده از  ،21در آغاز قرن  NIDAهدف 

بدون شك، . چشمگير عواقب بهداشتي و اجتماعي سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد است

فـزون  هش و ومي توان در سايه تحقيقات و پـژ  ،با اتكاء به دانش و علم و ايجاد ابزار الزم

ارائـه راهبردهـاي    برايهاي خود و همچنين كاربرد شناختي مبتني بر علم  نمودن تالش

بـه ايـن    براي دستيابي NIDAدر حقيقت، . درماني و پيشگيرانه به اين هدف نائل گشت

در ) CTN(شبكه ملـي درمـان اعتيـاد   : ده استكراهداف قبالً محركه هاي الزم را ايجاد 

تحقيق در زمينه پيشگيري كه مبناي جديد پـژوهش   بارهي را درزيربناي 1999 پائيز سال

  .رابطه است، شروع كرده استدر اين 

سال آينده، هدف آن بر اين امـر متمركـز خواهـد شـد تـا       5طي  CTNبا توسعه شبكه 

صورت همه جانبه كليه شيوه هاي جديد پزشكي و درمان رفتاري ه محققين و پزشكان ب

درمان اعتياد و با طيف وسيعي از بيماران با پيشينه اجتماعي را در تمامي كلينيك هاي 

در بحـث   CTNبر اين باور است كه شـبكه جديـد    NIDA. و قومي متفاوت محك بزنند

ـ  وجـود آورده، بـذر شـناخت    ه تحقيق در زمينه سوء مصرف مواد مخدر تحول عظيمي ب

ند و به ارتقاء درمان در كليه سطوح جامعه خواهد افشا چارچوبمبتني بر علم را در اين 

  . دكرثرتر اعتياد به مواد مخدر كمك خواهد ؤم

CTN د تا شكاف بين پژوهش در زمينه درمـان و تحقـق آن   كن با تمامي توان تالش مي

 .در جامعه را با امعان نظر به رفع كليه موانع موجود در اين راه در جامعه از ميان بردارد 

در زمينه درمان و برنامه هاي درماني جامعه مدار اين  كليه مراكز تحقيقاتي ،با اين اقدام

ن و ابـا ايجـاد ايـن امكـان بـراي محققـ      . دشمشخص، همسو خواهند  يمراكز با رويكرد

هاي درمان اعتياد و پذيرش آن از سوي جوامع و اثبـات كـارايي    ارائه شيوه برايپزشكان 

و مـداخالت جديـد در    خواهد توانست تا بيش از پيش موجب تلفيق ابتكارات CTNآن، 

، پژوهشگران را قـادر  CTNهمچنين . دشواجراي برنامه هاي درماني در كشور  چارچوب

هـا را در   هاي به دست آمده در موسسات بهداشـتي و كلينيـك   خواهد ساخت تا آموخته
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تـر   سطوح آزمايشگاهي به منظور ارتقاء كيفيت درمان اعتياد و استفاده موثرتر و ملمـوس 

  .برداري قرار دهند ت مورد بهرهاز اين خدما

مفيـد    NIDAهاي مختلف بهنگام انجـام تحقيقـات    در جنبه CTNاز سوي ديگر، شبكه 

به عنوان مثال، مراكـز مختلـف بهداشـتي و كلينيكـي بـا طيـف وسـيعي از        . خواهد بود

توانـد منبـع بـا ارزش بـراي پژوهشـگران عالقمنـد بـه تشـريح عوامـل           بيماران خود مي

در نهايـت، درك فزاينـده از نقـش    . در بحث ژنتيك و محيطي محسوب شودپذير  آسيب

مسائل ژنتيك و محيطي و تقابل آنها بر يكديگر در گرايش يـك فـرد بـه مصـرف مـواد      

هاي هدفمنـد پيشـگيري و درمـان اعتيـاد      اي از روش مخدر، ما را به استفاده از مجموعه

  . سوق خواهد داد

اي پژوهشي را در زمينه پيشگيري از مصرف مواد نخستين راهنم NIDA، 1997در سال 

در  جرنـد اكنون مي توان اصول پيشـگيري م هم . در بين كودكان و نوجوانان منتشر كرد

دسـت بـه يـك ابتكـار      NIDA. اين كتاب راهنما را بيش از پيش مورد تبيـين قـرار داد  

ايـن   شناخت چگـونگي كـاربرد عملـي   پژوهشي در زمينه پيشگيري زده كه هدف از آن 

پيشگيري به سادگي در هـر محـيط جديـدي بازتـاب و كـاربرد      برنامه هاي . اصول است

هاي مختلـف و همچنـين    ويژگي محيطو بايست با شرايط  ها مي ندارد چرا كه اين برنامه

بـه مـوازات   . مطابقت داده شـود غيره  جنسيت، قوم، سن و حسببه تناسب نياز افراد بر 

هـاي   نيز درصدد بهبـود برنامـه   NIDAاعتياد براي آينده،  هاي پيشگيري از تدوين برنامه

ها موجـود اسـت كـه     پيشگيري از اعتياد و تلفيق آن با برنامهدر زمينه پژوهشي و عملي 

ها در جامعه بـه   هايي از اقليت بخش. كند  اي در زندگي افراد مختلف ايفاء مي نقش عمده

 .از سوء مصـرف مـواد مخـدر هسـتند    صورت نامتناسب و نابرابر تحت تاثير عواقب ناشي 

NIDA شود،  كند تا به داليل بروز عواملي كه باعث اين ناهمگوني و نابرابري مي مي شتال

همواره در راستاي مسـائل پژوهشـي تـالش مضـاعف      NIDAسال آينده،  5در . ببرد  پي

هـاي   ريخواهد كرد تا فهم ما را نسبت به ارتباط ميان اعتياد به مواد مخدر و ديگر بيمـا 

ي موجب از بين بـردن بـروز ايـن    رهاي درماني و پيشگي اي كه برنامه گونه متأثر از آن به

  .قبيل مشكالت بهداشتي شود، افزايش دهد



 
 
 
  

                                                                                          ا��
	د ��وه�        □ ١٤٢

و حمايـت از پژوهشـگران    يآموزشاجراي برنامه هاي همچنين  NIDAسال آينده،  5در 

سال اخير،  10طي . داد ادامه خواهد) اقليتدر از جمله پژوهشگران (را در زمينه اعتياد 

NIDA جوايز به محققان و پژوهشگران در زمينه اعتياد  ءبه شدت از قانون تشويق و اهدا

در بين ساير موسسات ذي ربط در چارچوب كمـك   NIDAبه عالوه، . حمايت كرده است

به منظور دسـتيابي بـه اهـداف    . به پژوهشگران در زمينه اعتياد نقش ممتاز داشته است

  . اهميت اين نقش ديرينه را به خوبي دريافته است NIDAاستراتژيك، اين طرح 

NIDA مـا  . پژوهشي خود به كليه جوامع مختلف استي اه همچنان متعهد به ارائه يافته

اين امر واقفيم كه سياستگزاران و متخصصان امـر درمـان و پيشـگيري مجـالي بـراي       بر

بهـه  . يابنـد، ندارنـد   مي رشاتمجالت ان هاي پژوهشي كه در مطالعه، تحليل و اجراي يافته

بـرداري   اي كه مفيد و قابل بهره ا را به گونهه همين دليل تالش خواهيم كرد تا اين يافته

كند  همواره تالش مي NIDAبا نزديك شدن به هزاره جديد، . باشد، در اختيار قرار دهيم

درمـان و پيشـگيري از   ا و تحقيقات اين موسسه در زمينـه   تا همگان را از نتايج پژوهش

  .اعتياد مطلع كند

، قدرت علم و پژوهش عالوه بر خنثي كردن خرافات و افكـار  NIDAسال حيات  25طي 

تا زندگي بيماران مبـتالء بـه    است نادرست در زمينه اعتياد و سوء مصرف مواد ، توانسته

بيمـاري  اجتمـاعي و فـردي ايـن      اعتياد را بهبود بخشـيده و عواقـب زيانبـار بهداشـتي،    

سال آينده نيز ، درهم آميختن علم و عمـل   5طي . خانمانسوز را به حداقل كاهش دهد

پيشـگيري از اعتيـاد بـراي     و هاي درمـاني  برداري بهينه از برنامه موجب پيشرفت و بهره

  .نسل جديد و كاهش هر چه بيشتر معضالت ناشي از اعتياد در كشور خواهد شد

  طرح راهبردي نايداطرح راهبردي نايدا
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كاهش چشمگير اعتياد و سوء مصرف مواد و عواقـب اجتمـاعي،     :ساله 5هدف 

  . بهداشتي و رفتاري ناشي از آنها

سال آينده، كاهش چشمگير عواقب اجتماعي و بهداشـتي   5در  NIDAهدف بسيار مهم 

براي رسيدن به اين هـدف، سـه راهبـرد كلـي و      NIDA. وء مصرف مواد استاعتياد و س

هـا و انجـام    آميـز ايـن اسـتراتژي    بـا اجـراي موفقيـت   . چندين اولويت اتخاذ كرده اسـت 

كـه همانـا انجـام تحقيقـات اعـم از تحقيقـات اوليـه،         NIDAها، مهمترين هدف  اولويت

اذ راهبردهاي پيشگيرانه و خياد، اتاپيدميولوژيك و آزمايشگاهي با هدف درمان عملي اعت

  .محقق خواهد شد ،آموزش در زمينه مهار معضل اعتياد و سوء مصرف مواد است

ويي بـه مجموعـه سـئواالت اساسـي زيـر،      گبا هدف پاسـخ  NIDAسال گذشته،  25طي 

  :تحقيقات فراواني را انجام داده است 

  داليل اصلي اعتياد به مواد چيست؟ -

 پذيرد؟ ه از مواد را ميچرا انسان خطر استفاد -

 ؟شود تا فردي مواد مصرف كند و در نهايت معتاد شود چه عواملي باعث مي -

شود تا مقاومت فرد در برابر مصرف مواد سست شده و  چه عواملي باعث مي -

 به اعتياد روي آورد؟

 گذارد؟ چگونه فردي از مرحله سوء مصرف مواد مخدر به ورطه اعتياد پا مي -

ثيرات رفتاري و بيولوژيك در كوتاه مدت و بلند مـدت بـر   مواد مخدر چه تا -

 گذارد؟ مي يجا

 هاي قومي و نژادي دارد؟ سوء مصرف مواد چه تأثيري بر اقليت -

بايسـت حـوزه تحقيقـات در     به منظور پاسخگويي به سئواالت ياد شده، مي -

زمينه سوء مصرف مواد و اعتياد به آن سوي مرزهاي فرهنگي، اجتمـاعي و  

ها و جامعه مورد  ها در سطوح آزمايشگاهي، كلينيك ه و اين يافتهعلمي رفت

 .تحليل و تبادل نظر قرار گيرند
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هاي درماني و پيشگيري از سوء  به عنوان مثال، توانايي ما براي افزايش كارآيي برنامه

اعم ( مصرف مواد به شناخت ما نسبت به عوامل تاثير گذار در گرايش يك فرد به اعتياد

  .، بستگي دارد)ژنتيك ، بيولوژيك و غيره ،محيطي، رواني، اجتماعي از عوامل

بايست از نحوه قرار گرفتن زير ساختار موجود اطمينان حاصل  ابتدا مي NIDAبه عالوه، 

از جملـه ايـن زيـر    .آميز به امر تحقيـق و پـژوهش بپـردازد    كند تا بتواند به طور موفقيت

براي آموزش و به كارگيري متخصصان امـر بـراي   ساختارها، تأمين منابع و امكانات الزم 

  . انجام تحقيقات در سطح ملي است

هاي جديـد و مهمـي در زمينـه     استراتژي ،NIDAصورت گرفته از سوي  يها در پژوهش

و حقـوقي   درمان و پيشگيري از اعتياد ارائه شده و حداقل با دو رويكرد عمده امتيـازات 

هـاي عمـده كـه     خسـت، دسـتاوردها و موفقيـت   ن. استشده  در نظر گرفتهجامعه  براي

همچنـان باعـث    ،آورد شناخت جديد از اعتياد و سوء مصرف موادمخدر را به ارمغان مـي 

سازد تا اطالعـات   هاي جديد درمان و پيشگيري از اعتياد شده و ما را قادر مي ارائه شيوه

علمـي و  مهـم تحقيقـات   نتـايج  هـر چنـد كـه    . جديدي را در اختيار عموم قـرار دهـيم  

را مـواره نكـات مـبهم در زمينـه اعتيـاد      هيكي نيز كلينهمچنين تجارب آزمايشگاهي و 

  .     آموزد ميبه ما و لزوم تمركز بر انجام تحقيقات و سياستگزاري را روشن ساخته 

  

ارائه ابزار علمي مورد نياز براي پيشگيري از اعتياد و سـوء مصـرف   : 1 استراتژي

  مواد مخدر به عموم جامعه

  

هاي كارآمد در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد از سوي جامعـه موجـب    اتخاذ برنامه

) جوانـان  در بـين بـويژه  (كاهش چشمگير مشكالت ناشي از سوء مصرف مـواد و اعتيـاد   

هاي زير موجب بهبود وضعيت  سال آينده، پيشرفت تحقيقات در زمينه 5طي . شد خواهد

  .شد پيشگيري در جامعه خواهد 

خطرات محيطي و ژنتيك و عوامل پيشگيرانه كه منجر يـا مـانع از    ختشنا -

  شود؛ ابتالء به سوء مصرف مواد مي
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بهبود ارزيابي معضالت مواد در داخل كشور با ارائه ابزار تحقيقـاتي كارآمـد    -

 به عموم جامعه؛

  ،تحقيقات براي تأمين نيازهاي خاص جامعه بر نيتارائه اصول پيشگيري مب -

و  HIVهـاي مسـري نظيـر     تباط ميان سوء مصرف مواد و بيمـاري مشخص كردن ار -

  . هاي كشنده در داخل كشور هپاتيت به منظور كاهش تاثيرات اين بيماري

ريـزي   دستيابي به شناخت واقعي علل آسيب پذيري در برابر سوء مصرف مواد در برنامـه 

دهد چه عامل در حال حاضر، شواهدي كه نشان . بسيار مهم است ،براي پيشگيري موثر

شود، وجود ندارد؛ لـيكن   منحصر به فردي سبب گرايش يك فرد به سوء مصرف مواد مي

اي از عوامـل بحـران سـاز ژنتيـك، بيولوژيـك، احساسـي،        رسد بروز مجموعـه  به نظر مي

اجتماعي، رفتاري و غيره هستند كه در فرد انگيزه الزم را براي ابـتالء بـه معضـل سـوء     

 .كنند يجاد ميمصرف مواد و اعتياد ا

بدين ترتيب، به نظر مجموعه عوامل فردي و اجتماعي هستند كه يك فرد را در معـرض  

خطر ابتالء به سوء مصرف مواد قرار داده يا سبب تبديل مصرف مواد به سوء مصرف و يا 

  .شود اعتياد مي

بسياري از عوامل خطرسـاز در زمينـه معضـالت     NIDAدر تحقيقات انجام شده از سوي 

ايـن عوامـل نوعـاً تحـت عنـاوين خطـرات اجتمـاعي،        . اند دهششناسايي و معرفي  ،دموا

كـم  : عنوان مثـال، خطـرات فـردي شـامل    ه ب. خانوادگي و فردي دسته بندي شده است

: رويي، پرخاشگري، شتاب زدگـي و داشتن تحصيالت كـم و خطـرات خـانوادگي شـامل    

دين معتاد و در نتيجه الگو بـرداري  نظارت اندك بر فرزندان از سوي والدين و داشتن وال

از عرضـه مـواد مخـدر در    اسـت  عوامل خطرساز در سطح مدارس عبـارت  . شود غلط مي

هـاي   در سطح جامعه نيز شامل فقـدان برنامـه   ،ها نزديكي مدارس و خوابگاهدر داخل يا 

در بعـد از سـاعات مـدارس و    (و سازنده علمي براي كودكـان و نوجوانـان    كننده سرگرم

نبود نظارت كافي از سوي پليس بر مصـرف و سـوء    ،همچنين ؛ شود مي) هاي تعطيلروز

  . را نيز در بر مي گيردمصرف مواد توسط افراد كم سن و سال 

هاي متمادي است كه تاكيد و تمركز ما بر كشف عوامل تاثير گذار بر مصـرف، سـوء    سال

دانـيم كـه عوامـل     نـون مـي  هـم اك  امـا . ه استبود )بويژه كودكان(مصرف و اعتياد افراد 
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ديگري تحت عنوان حس پيشگيرانه و برگشت پذيري در افراد وجود دارد كه مـي توانـد   

بسياري از ايـن   NIDAدر تحقيقات انجام شده از سوي . دارد باز اعتياداز ابتالء به را آنها 

از طريـق ايجـاد تـاثير متقابـل در محـيط      گروهـي  عوامل پيشگيرانه در سطوح فردي و 

ن، مدرسه، جامعه، محل كار، و حتي از طريق رسانه هاي گروهـي  االواده، گروه همسخان

داشتن خلق و خوي آرام و انگيزه : از ندعوامل عبارتاين هايي از  نمونه. شناسايي شده اند

زياد، وجود ارتباط عاطفي محكم بين والدين و فرزندان، وجود نظم در محيط خـانواده و  

هـاي   بند به اصول و رويه هاي همسن كه پاي ، مشاركت با گروهنظارت مستمر بر فرزندان

مجموعـه   ،در واقع. مبارزه با مواد هستند زمينههاي جامعه در  متعارف و هنجارها و پيام

  . دكنعوامل پيشگيرانه مي تواند تاثير منفي عوامل خطر ساز را خنثي 

نه در نتيجـه ميـزان   پيشـگيرا عوامـل  و  آفـرين درك چگونگي تاثير متقابل عوامل خطـر  

آسيب پذيري فرد و گرايش آن به مصرف، سوء مصرف و اعتياد به مواد چالش در آينـده  

عوامـل پيشـگيرانه و خطرسـاز را كـه منجـر بـه        تمامي الزم استعالوه، ه ب. خواهد بود

ايـن بيـنش بـه    . يمكنـ گرايش به سوء مصرف مواد در بين اقليت جامعه مي شود، درك 

ن امر پيشگيري اين مجـال را مـي دهـد تـا برنامـه ريـزي هـاي        اصپژوهشگران و متخص

  .تأمين نيازهاي افراد انجام دهند ارتباط باموثري را در 

هـاي پيشـگيري را تـدوين و مـورد      اي از برنامـه  ن مجموعهاسال گذشته، محقق 20طي 

را آمـد  اصول اساسي و اوليه پيشگيري كار ،و با تجزيه و تحليل آنها اند آزمايش قرار داده

رغم كارآمدي، از آنجا كـه  به اين اصول . اند كردهسوء مصرف مواد شناسايي  در ارتباط با

هاي پيشگيري  برنامه. ندشوبسيار كلـي بيان شده اند ضروريست تا بيش از پيش تشريح 

بـه تناسـب مقتضـيات و     بايـد از آنهـا  سادگي در هر مكـاني قابـل اسـتفاده نيسـت و      هب

اين برنامـه هـا   از  ...)حسب قوم، جنس، سن و  رب(و نيازهاي افراد هاي هر محيط  ويژگي

ست تا براي آن دسته از افراد در معرض سوء مصـرف مـواد   ا ضمناً ضروري. دستفاده شوا

  .بهترين برنامه ريزي انجام شود
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راهنماي يك : پيشگيري از سوء مصرف مواد در بين كودكان و نوجوانان

  تحقيقي

  

         NIDA نخستين كتاب راهنماي علمي در زمينه پيشـگيري   1997اه مارس در م

پس از برگزاري كنفرانسي در رابطه با تحقيقات ملــي  . دكرمنتشر  رااز سوء مصرف مواد 

ن مجموعـه اي را تحـت   ا، گروهـي از محققـ  1996در زمينه پيشگيري در ماه سـپتامبر  

در ايـن  . به چاپ رسـاندند  "نكودكان و نوجوانا در بينصرف مواد مپيشگيري از "عنوان 

ـ     بـراي صفحه اي، اصول پيشگيري  38 ةكتابچ ويـژه در  ه اجـراء در مـدارس و جامعـه ب

  . ده استشتأمين نيازهاي خاص تمامي افراد ارائه  چارچوب

كودكان و نوجوانان، هم اكنون دريافته ايم  بارهبر اساس مطالعات عميق صورت گرفته در

از تغييرات رفتاري و آموزشي اسـت و بـا توجـه بـه     رايندي فاز آنجا كه پيشگيري اساساً 

گيرد، لـذا در ايجـاد تغييـر در رفتـار كودكـان       كه رفتار در محيط اجتماعي شكل مي اين

ن، والـدين و در مجمـوع تمـامي    االعالوه بر محيط مدرسه، عواملي چون آموزگار، همسـ 

 بـراي امه هاي پيشـگيري  بسياري از اصول زيربنايي در برن. عناصر جامعه دخيل هستند

در اين كتابچه، ابتـدا  . است  دهشفهرست  NIDAهاي سني در كتابچه راهنماي  اين گروه

از گرايش يا عدم گرايش افراد به معضل سوء مصرف مـواد   ،عوامل خطر ساز و پيشگيرانه

شناخت اين عوامل در دستيابي به اهداف عمده در زمينـه پيشـگيري   . ستده اشتشريح 

  .هستندم بسيار مه

به اصول علمـي به منظـور ايجـاد سـاختار و زيربنـاي الزم و انجـام       ،همچنين در كتاب

كه، اين زيربنا ضمن هـدف قـرار دادن    خالصه آن. مداخالت مربوطه نيز اشاره شده است

مقاومـت در برابـر    را بـراي هـاي الزم   مهـارت  الزم اسـت كليه اشكال سوء مصرف مـواد،  

تباطي و توجه والدين به فرزندان كه در حقيقت باعث آمـوختن  هاي ار مصرف مواد، شيوه

صورت دراز مدت ه ساختار مداخالت بالزم است . دشود، شامل شو هر چه بيشتر آنها مي

غـات رسـانه اي و اقـدام در جهـت تقويـت      يو خانواده مدار بوده و در صـورت امكـان تبل  

مالحظاتي  بايدنجام اين مداخالت نگام اه به. هنجارها بر عليه مصرف مواد را در بر گيرد
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هاي سني خاص، تناسب الزم، حساسيت فرهنگي و بستر سازي به منظـور   از قبيل گروه

مجموعـه  . مد نظر قـرار گيـرد   ،شناخت ماهيت خاص معضل سوء مصرف مواد در جامعه

هـاي پيشـگيري از    بـر اسـاس برنامـه    ومداخالت موثر  بايد در ارتباط بااين پيشنهادات 

  . شده آمده است بسياري از اين اصول در كتابچه راهنماي ياد. باشدمصرف 

هـاي   ريـزي  تالش مي كند تا از اجراي اصول پيشگيري در برنامـه  NIDAدر حال حاضر، 

واكنش جامعه در برابر انتشار اين كتاب بسيار مثبت بـوده  . دكنمربوطه اطمينان حاصل 

ر بين مدارس و افـراد جامعـه تكثيـر و    هزار نسخه از آن د 200بيش از تا كنون است و 

هـزار نسـخه    20به بيش از  ،كه تقاضا براي اين كتاب در ماه توزيع شده است، ضمن اين

اطمينـان از اجـراي كارآمـد برنامـه هـاي       NIDAچالش آينده بـراي   ،در واقع. رسدمي 

  . پيشگيري و ارزيابي نتايج آن در جامعه است

  

ر الزم به منظور بهبود كيفيت درمان سوء مصـرف  تهيه و توزيع ابزا: 2استراتژي 

  مواد در سطح كشور

  

در  امـا اسـت،   در پـيش دستيابي بـه هـدف نهـايي     براياگرچه هنوز راهي بس طوالني 

بسـياري از شـيوه هـاي كارآمـد درمـان رفتـاري        ،NIDAتحقيقات انجام شده از سـوي  

نحـوه   ،اي حد قابل مالحظه تا زيرهاي  انجام تحقيقات در زمينه. ده استشمعتادان ذكر 

 :ما را با پديده اعتياد در نسل آينده بهبود مي بخشد دبرخور

  

كاربرد نتايج تحقيقات در زمينه تشريح سيسم عصبي و رفتاري در شيوه هاي جديد  �

  ؛درماني

  ؛حصول اطمينان از تناسب شيوه هاي درماني با نياز جامعه �

  ؛درمان سنتي و غير علمي اعتيادبازنگري در  برايهاي علمي  استفاده از روش �
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اسـتفاده از ايـن    بـا هـدف  آگاهي از عواقب پزشكي سوء مصرف مـواد و اعتيـاد    �

هاي رفتاري و داروشناختي به منظور مقابلـه بـا    دوين استراتژيت برايها  آموخته

   .اين عواقب

  

هاي علمي بويژه طي دهه اخير، موجب شده است تا شناخت ما نسبت به پديده  پيشرفت

 ،در حقيقت در تحقيقـات صـورت گرفتـه   . اعتياد و نحوه برخورد با آن بسيار افزايش يابد

نزد بسياري از مردم يـك بيمـاري   (است عنوان يك بيماري مزمن تعريف شده ه اعتياد ب

دليل تاثيرات مانـدگار مـواد بـر مغـز     ه كه در نتيجه فرد ب) عود كننده محسوب مي شود

مطالعات صورت گرفته بر روي انسان و . و مصرف آن است دنبال مواده خود، ناخواسته ب

ه گذارد، ب ثيرات اساسي بر مغز ميأت ،حيوان نشان مي دهد كه مصرف طوالني مدت مواد

را در خـود   هـا  اين عالئم و دگرگـوني نيز ها پس از ترك اعتياد  نحوي كه فرد حتي مدت

  .كند احساس مي

را ميـزان انتقـال    ،وء مصـرف انـواع مـواد   رسـد سـ   نظر ميه بر اساس اطالعات موجود ب 

، افـزايش  كنـد  در بخشي از مغز كه احساس لذت از مصرف مواد را كنترل ميرا دوپامين 

اين ايجاد تغيير در دوپامين است كه ما تصور مي كنـيم يـك ويژگـي    در واقع، . دهد مي

ته اساسي انواع مواد مصرفي بوده و ممكن است بخش مركزي يك عنصر مشترك يا هس

  . بيولوژيكي اعتياد باشد

دست آمده، بـه مـا   ه ب NIDAهاي  اين يافته بسيار مهم كه بر اساس تحقيقات و پژوهش

و  اسـت   آثار بلند مدت مصـرف مـواد بـر روي مغـز انسـان داده      باره بينش جديدي را در

  . پيشرفت درمان اعتياد پيش رو مي گذارد براياهداف و رويكردهاي جديدي را 

. در ارتباط بـا معتـادان بسـيار مهـم و حيـاتي اسـت       ،عملكرد مغزدرباره ها  سيرادامه بر

بسياري از مكانيزم هـاي مغـز را در واكـنش بـه      NIDAعمل آمده از سوي ه تحقيقات ب

بيشترين توجـه بـر   . ده استكرطور مفصل تشريح ه احساس لذت ناشي از مصرف مواد ب

مركز كانوني مغز امتـداد دارد، متمركـز    بطني تا 1يكي از مدارهاي مغزي كه از تگمنتوم

                                                
١-Tegmentum 
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نظر مي رسد كه اين مدار در احساس لذت ناشي از مصرف مـواد نقـش داشـته    ه ب. است

مـدخل در   هـاي مغـزي ذي   در مقايسه، توجه بسيار ناچيزي به مـدارها و مكـانيزم  . باشد

يادي معطوف گشته و اطالعات ز مواد مصرف هيجانات مربوط به تجربه اوليه  فرايندهاي

انتقـال   رونـد   تـر  هاي پيچيده اعتياد و از آن مهمفرايندمدارهاي مغزي مربوط به  بارهدر

وابسـتگي و اعتيـاد    گريد عبارته كه موجب تبديل مصرف تفنني به مصرف اجباري يا ب

 اعتيــاد و پيشــگيري از عــود آن، امنظــور مقابلــه مــوثر بــه بــ. مــي شــود، وجــود نــدارد

ـ  مدخل و مدارهاي مغزي سبب از عوامل ذي ست تاشناخت بيشتريا ضروري   هساز اعتيادب

  . آيد وجود

 لويـت وهاي جديد و كارآمد درمان اعتيـاد از ا ه با توجه به مراتب ياد شده، پيشرفت شيو

اين تجارب و نتايج تحقيقات هر چه  ديك نياز ملـي است و بايحتي  و  NIDAهاي مهم 

صورت عملي در كلينيك ها ه و كاربرد آن بهاي جديد درمان  تر موجب ارائه شيوه سريع

 ماننـد بيمـاري اسـت    نـوعي اعتيـاد بـه مـواد نيـز     . شودو مراكز تخصصي درمان اعتياد 

در . اسـت هاي ديابت، سرطان، فشار خون و غيـره كـه نيازمنـد درمـان مناسـب       بيماري

ن اهاي بسيار خوبي در ارائه مجموعه ابزار و امكانات مفيـد بـه متخصصـ    گذشته پيشرفت

اشـاره   زيـر جمله مي تـوان بـه مـوارد     درمان معتادان ارائه شده است كه از آن برايامر 

  : داشت

  ؛ارائه خدمات درمان اعتياد به نيكوتين �

داراي مارك ( LAAM2هاي درمان اعتياد به هروئين، متادون، و ارائه موثرترين شيوه �

  ؛ORLAAM  تجاري

  ؛نورفين هدرمان اعتياد به هروئين با استفاده از بوپر �

درمـاني  معتـادان نظيـر رفتـار     درمـاني شـناختي   كاربرد شيوه هاي استاندارد رفتار �

كه در درمان كودكان و بزرگساالن بسـيار مفيـد   ) وابستگي(شناختي و مديريت اعتياد 

  . است

  

                                                
٢-Levo-alpha-acetyl-metadol (LAAM) 
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  درمان اعتياد به هروئين اي نوين براي شيوه :نورفينه بوپر

يح جزئيات مربوط بـه تـاثيرات رفتـاري و    به تشر NIDAدر بخش عمده اي از تحقيقات 

تـرين   شـايد مهـم  . خاصيت تسكين درد مواد افيوني از جمله هروئين پرداخته شده است

كـه در برابـر   باشد هاي مختلف مغز  اقدام در اين زمينه شناسايي گيرنده هايي در بخش

ه رفين بنو هممكن است كاربرد بوپر چارچوبدهند و در اين  مي مواد مخدر واكنش نشان

اگرچـه  . ترين درمان داروشناختي براي اعتياد بـه مـواد افيـوني مطـرح باشـد      عنوان تازه

كارآيي و استفاده از اين ماده بر عهده سـازمان غـذا و مـواد مخـدر      بارهتصميم گيري در

كاربرد موثر و كارآمد  NIDAمطالعات انجام شده از سوي  امااياالت متحده آمريكا است، 

  . دكن ه منظور درمان اعتياد به مواد افيوني تائيد مياين دارو را ب

نشان داده است كه گيرنده مواد افيوني معـروف بـه    NIDAتحقيقات انجام شده از سوي 

ول بـروز تـاثيرات ناشـي از مصـرف مـرفين از جملـه تسـكين درد،        ؤدر واقـع مسـ    1مو

اتصـال بـه ايـن    نورفين قابليـت  ه بوپر. سرخوشي، مشكالت تنفسي و غيره در بدن است

گيرنده ويژه را دارد اما ميزان تحريك پذيري اين گيرنده از سوي اين دارو در مقايسه بـا  

نورفين دريافت كننده سلولي را به طرز  در عين حال، بوپره. تاثير مواد افيوني كمتر است

مثـل  (ي تر از اثر ساير مواد افيـون  آن طوالني تاثيررو  سازد و از اين اي كند مي غير مترقبه

هـاي   فعاليـت  چـارچوب در رفين نـو  پرهبـو  تـا شود  ها سبب مي اين ويژگي. است) متادون

  .بيشتر در كانون توجه قرار گيردكلينيكي براي درمان اعتياد به مواد 

هاي تركيبي بوپره نـورفين ـ    قرصو شركاي تجاري آن نيز در حال تهيه  NIDAموسسه 

واند مـورد سـوء مصـرف    ت شبه آگونيست، هم مي عنوان بوپره نورفين به. نالكسون هستند

اي سـبب   نورفين با آنتاگونيست نالكسون به ميزان قابل مالحظـه  تركيب بوپره. قرار گيرد

معتـاد هروئينـي   يـك  در واقع، اگر . شود ميكاهش پتانسيل دارو براي سوء مصرف مواد 

، اين فرد دچـار  تزريق وريدي مورد سوء مصرف قراردهدصورت ه بتركيبي را  داروياين 

با وجود اين، نالكسون مصرف شده از راه . حاالت ناخوشايند ناشي از نالكسون خواهد شد

نورفين يا تركيـب بـوپره نـورفين و     ايمني و كارائي بوپره. دهان چنين اثراتي در بر ندارد

                                                
١-MU 
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بـراي درمـان اعتيـاد بـه مـواد افيـوني        مفيدي داروهايآنها كه دهد  نالكسون نشان مي

، مـورد  )هاي رايج در مطب پزشـكان  همانند روش(تواند از طريق پزشكي  كه مي هستند

  . استفاده قرار گيرد

اين است كه اعتيـاد بـه    ،سازد القاء ميرا آنچه اين بينش جديد دربارة سوء مصرف مواد 

و به يـك بيمـاري مهلـك     هشد بسيار حادتواند  بيماري قلبي ميبروز مانند همواد مخدر 

از دارو و رفتار درماني  يهم از طريق آموزش صحيح و هم از طريق تركيب مبدل شود كه

ـ  توانـد  مـي مـواد  تحقيقات نشان داده است كه درمان سوء مصرف . قابل معالجه باشد ه ب

به عالوه، . سوء مصرف شودهاي ناشي از  بزهكاريموجب كاهش  ميزان قابل مالحظه اي

سوء مصرف مواد و اعتياد را ناشي از  جتماعيتواند خسارات بهداشتي و ا مياعتياد درمان 

  . كاهش دهد

، وقتي از آنها بـراي تهيـه ايـن طـرح اسـتراتژيك درخواسـت        NIDA مختلفهاي  بخش

هاي خود را درباره درمان به تمامي مراكـز   موسسه يافتهاين كمك شد، توصيه كردند كه 

هـاي كلينيكـي    زمـايش آها شامل شبكه  بخش اصلي اين تالش. اياالت متحده اعالم كند

رفتـاري،  ( هـاي درمـان   آزمـون روش  بـر اي  درمان سوء مصرف مواد است كه تاكيد ويژه

هـاي مختلـف دارد تـا بـدين گونـه اسـتفادة از        در محـيط ) هاي تركيبي داروئي و درمان

متشـكل   ،CTN تـا  ساختهمقرر  NIDA. ها را تسهيل سازد هاي درماني در كلينيك روش

ــا  30از  مــاهنگي آموزشــي و تحقيقــات در مراكــز تحقيقــاتي و پزشــكي  مركــز ه 40ت

كانون ارائه درمان اجتماعي در ارتباط باشد كـه   10دانشگاهي شود و هر مركز با حداقل 

هاي درمان و اجتمـاعي بـه بيمـاران منطقـه معرفـي       وسيعي از روش فاين، طيبا وجود 

هـاي   مات بيماري مبهم، گروهاين اجتماعات متنوع شامل جوانان، بيماران با عال. شود مي

همچنين محققـان را قـادر    CTN.  است ها ن بيمار در زندانامجرماقليت متأثر از مواد و 

وئي در سوء مصـرف  رهاي نژادي و جنسي در كارائي درمان، اثرات دا سازد تا به تفاوت مي

  .هاي درماني توجه كنند روش بلند مدتمواد و اثرات انواع كنندگان 

ربـط،   هاي اجتمـاعي درمـاني ذي   هر مركز با همكاري كانون ،مناسبرساني  براي اطالع

 NIDA. كند درماني محلي تهيه مي موسساتاي آموزش تحقيقات كلينيكي براي ه برنامه

اطمينان دارد كه يك پارادايم جديد ابداء خواهد كرد كه  CTNبا توجه به حيطه وظايف 
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در سراسر كشور فـراهم   ربوطه راهاي م اتژيهاي درماني جديد و استر زمينه اجراي روش

 عبـارت ديگـر،  ه ب: به عالوه، انتقال تكنولوژي بايد در دو بعد هدايت شود. خواهد ساخت

 CTN. هاي به ظاهر مؤثر در جامعه بايد به لحاظ علمي آزمـايش اسـتاندارد شـود    درمان

  .تواند يك روش موثر براي اين انتقال باشد  مي

 عوامـل شـناخت   بـر زمينه سوء مصرف مـواد و اعتيـاد    دري اتتحقيقهاي  فعاليتاكثريت 

از استفاده اوليـه و توسـعه و درمـان بيمـاري      ريمواد مخدر، پيشگي سبب ساز اعتياد به

هـائي كـه در آنهـا رفتارهـا و      به عالوه، مطالـب زيـادي دربـاره روش   . اعتياد تاكيد دارند

عمـومي بـه ويـژه گسـترش     بهداشـت   شـكالت م بـروز الگوهاي سوء مصـرف منجـر بـه    

  . آموخته شده است ،سل، هپاتيت شده  ،HIV/AIDSوني مثل فهاي ع بيماري

هـاي   با وجود اين، بر خالف اعتياد به مواد ديگر بويژه اعتياد به نيكوتين و الكل، آموختـه 

. اسـت  موجـود مـواد   معتـادان حرفـه اي  اندكي درباره عواقب بهداشتي و پزشكي بـراي  

تغذيـه ناكـافي،    مـدت مـي توانـد ناشـي از    سوء مصرف طـوالني  اقب تشديد عوحداقل، 

بر همچنين اطالعات جامعي از مطالعات . باشد و مراقبت پزشكي ضعيف نداشتن سرپناه

، سيستم حفاظت بـدن  يمواد مصرفانواع دهد  در دست است كه نشان مي اتحيوانروي 

 حرفـه اي كنندگان  مصرفدر عين حال، توجه كمي به آنچه كه براي . كند را تضعيف مي

براي كاهش عواقب بهداشتي سـوء مصـرف و اعتيـاد در    . شود مي عطوفم ،افتد اتفاق مي

 NIDAوابسـته بـه    CTN. به نيازهاي تحقيقـاتي توجـه كنـيم   . اين كشور نيز الزم است

هـاي درمـان عواقـب     فرصت هاي زيادي براي انجام تحقيقـات و تكـوين و توسـعة روش   

  .آورد د پديد ميپزشكي سوء مصرف موا

  

  درباره اعتياد و سوء مصرف مواد هاي عمومي ارتقاء آگاهي: استراتژي سوم

با توجه به اثرات سوء مصرف و اعتياد بر تمامي طبقات اجتماعي آمريكا، ضـروري اسـت   

در نتيجـه، قابـل دسـترس كـردن     . باشـد  مفيد و قابل اسـتفاده   NIDAهاي  كه پژوهش

اي طيـف وسـيعي از مخـاطبين از وظـايف اصـلي آن      بـر  NIDAدستاوردهاي پژوهشـي  

  . مؤسسه است
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هـاي   هاي اخير اين مؤسسه در اين زمينه بر اقدامات خود افزوده اسـت و برنامـه   در سال

 .پنج سالة آن نيز در همين چارچوب است

  

ارائه گزارشات آموزشي عملي به زبان انگليسي غير تخصصي در مورد نتايج بـه دسـت    �

  ها؛آمده و اثرات آن

وسيعي از مخـاطبين شـامل اطالعـات مفيـد، قابـل       فتوزيع گسترده گزارشات به طي �

 . استفاده و تجربه شده

هاي علمي، مؤسسـه   ترين يافته براي اطمينان از دسترسي ارائه كنندگان خدمات به تازه

NIDA كـه   د،كنـ  راهنماي درمان اعتياد همكاري بسزايي مـي   در تهيه و توزيع دفترچه

ايـن  . گر تعهد اين مؤسسه به ارائه سريع دستاوردها براي استفادة عملـي اسـت  اين نشان

بوده اسـت   NIDA هاي درماني انجام شده با همكاري هاي راهنما براساس روش دفترچه

اند و براي استفادة پزشكان و معتادان تحت درمان آنها،  ي بر جاي گذاشتهتكه نتايج مثب

دركاران امور بهداشتي و درماني مرتبط بـا مـواد   ان دست سايرمتخصصان سالمت روان و 

  .است

هاي راهنما در جهـت ارائـه اطالعـات مفيـد بـراي پزشـكان درمـاني مـواد          اين دفترچه

اين اطالعات، مراكز . ي علمي و درماني را ارائه كننداه است تا بتوانند بهترين روش بوده

 مربوطـه هـاي   ع گونـاگون روش درماني را به ابزارهاي مختلف درماني براي استفادة انـوا 

  .كند مجهز مي

 
  

  

 

  تسلط اراده بر احساسات؛

  و آموزش علمي مرتبط با آنمواد سوء مصرف  زمينهدر  رساني اطالع
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“ سـري مجـالت   . كنـد    مي ءايفا NIDAهاي  هاي علمي نقش مهمي در فعاليت آموزش

  . علمي استيكي از بهترين خدمات ما به بخش آموزش ” تسلط اراده بر احساسات

 9الـي   5شمگير و جذاب شامل هشت مجله براي سـنين  چهم اكنون اين سري مجالت 

اين سري . استاثرات متاآمفتأمين بر مغز يكي از آخرين مقاالت اين مجالت . است سال

هاي مربوط به سيسـتم   مجالت با  داشتن اطالعات مربوط به مواد و مغز به جوانان يافته

از در هـر نسـخه    .دهـد  را آموزش مي) بويژه مغز(ت مواد بر بدن عصبي و همچنين تاثيرا

دانشجويان را بـه يـك مسـافرت     ،هييك دانشجوي علوم پا  )Sara Bellum(اين مجله

مانند مـواد استنشـاقي،    هاي مغز در مقابل اثرات مواد خاص العمل علمي برده تا از عكس

اد محرك، متاآمفتـأمين و اسـتروئيدها   مواد توهم زا، ماريجوانا، مواد افيوني، نيكوتين، مو

  . هاي روشن ضميمه شده است آگاه شوند و در پشت هر مجله نيز يك پوستر زيبا با رنگ

زمينة مـواد استنشـاقي،   در هايي  جزوة راهنماي مربي كه متمم مجله است شامل بخش

هر . يدها استا مواد مخدر، متا آمفتأمين و استروئي مواد توهم زا، ماريجوانا، مواد افيوني

هاي مختلف مغز و بقية اعضاء بـدن   بخش به تشريح اثرات مواد بويژه توصيف بر قسمت

  . هايي براي انجام در كالس است اين جزوة راهنما همچنين شامل تمرين. پردازد مي

اطالعات اوليه و روش تدريس همراه با اين مجالت بـراي ارتقـاء سـطح درك حقيقـت     

  . ب بسيار مفيد استاعصعلم مغز و اصرف و آگاهي در مورد واقعي اثرات جسمي سوء م

اي را تحـت   تبليغات گسترده NIDAو در چارچوب اطالع رساني جامع،  1998در سال 

تسـلط  “آغاز كرد كه در اين امر سري مجـالت   "رود به مدرسه مي) NIDA(نايدا  "شعار

ولتـي و مـدارس   بـه تمـامي مـدارس د    NIDAآموزشي ديگر  فادو م” مغز بر احساسات

هاي ارتشي ها در خارج آمريكا  متوسطه خصوصي در آمريكا و همچنين مدارس خانواده

تسلط مغز بر  "بيش از يك ميليون سري مجالت  2000با فرا رسيدن سال . ارسال شد

  . دشو عدر سراسر آمريكا توزي "احساسات

اصـول   "ت عنوان اولين روش علمي درمان اعتياد به مواد را تح NIDA 1999در سال، 

اين يك راهنماي مبتني بر پژوهش بود كه به . منتشر كرد "درمان اعتياد به مواد مخدر

دفترچـه راهنمـاي   . پرداخت تشريح امكانات عالي مورد نياز براي درمان سوء مصرف مي

هاي درماني كـه از   هاي درماني متداول، معرفي روش اي به تشريح اكثر روش صفحه 54
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ــه ســئواالت مربوطــه كــه اغلــب توســط   ،بســيار دارنــدنظــر علمــي دقــت  و پاســخ ب

  .پردازد ميمطرح است، گذاران، بيماران و مردم  دهندگان، قانون خدمات

هاي درمـاني   ما در مورد روش تبه اطالعا CTNدر پنج سال آينده، همچنان كه شبكة 

اشـكال  نيز به سرعت اطالعات كسب شده را به طـور گسـترده و در    NIDA ،افزايد يم

  .           رساني مؤثر باشد در روش درمان و اطالع تا دكن مختلف توزيع مي

هاي محلي در سراسر  تأمين هزينه و برگزاري نشست NIDAيكي از اقدامات بسيار مؤثر 

به عنوان مثال نشست بوستون با نام . كشور براي مقابله با معضل سوء مصرف مواد است

مـرگ يكـي از    مناسـبت ه بـ كه  "در برابر حقيقت توهم سوء مصرف و اعتياد، شناخت "

افراد مختلفي چون . بوستون براثر افراط در مصرف مواد برگزار شد ينشان كاركنان آتش

سـوء  از پيشگيري  نقانونگذاران، مقامات دولتي و متخصصا ،پژوهشگران، سياستمداران

  .مصرف مواد در اين نشست حضور داشتند

ة الگوهاي سوء مصـرف در منطقـة بوسـتون، نگـرش جامعـه      پژوهشگران عمده در زمين

هاي مؤثر پيشگيري و درمـان و    و سوء مصرف مواد ، استراتژي ليالكمشروبات نسبت به 

شـركت كننـدگان در   . هاي تحت كنترل را به بحث و تبادل نظر گذاشتند اثرات مراقبت

معضل مواد و تغييـرات  ها و چگونگي استفادة از اين نتايج براي حل  مورد نتايج پژوهش

  .در قوانين ايالتي گفتگو كردند

سـياتل، بوسـتون،    ،تالنتـا آدر  NIDAتوسـط  برگـزار شـده   هاي محلـي   نشست ،تاكنون

شيكاگو، سن لوئيز و سيزده شهر ديگر آمريكا برگزار شده است و اين مؤسسـه در نظـر   

توسـعه   هستند،واد هاي م زياناز ثر اتمها را به شهرهاي ديگري كه  دارد كه اين نشست

  .دهد

كامالً از اين موضوع آگاه است كه حمايت و انجام تحقيقات كافي نيست و  NIDAالبته 

ها نه تنها بايد قابل استفاده باشند، بلكه بايـد در عمـل    اين پژوهشحاصل از هاي  يافته

ا هـ  به اين يافتـه  آسان در چارچوب دسترسي NIDAبنابراين، . مورد استفاده قرار گيرند

 .توسط مخاطبين مختلف همة سعي و كوشش خود را به كار خواهد گرفت

  


