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مقدمه و كليات
اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان پس

از تصسادفات جسادهای،

سوانح و حوادث ،بیماریهای قلبی  -عروقی و افسردگی ،در رتبه
چهارم طبقهبندی بیماریها قرار دارد .در جمعیت مردان جوان 18
تا  01ساله اعتیاد بعد از تصادفات جسادهای ،سسوانح و حسوادث در
مقام دوم طبقهبندی بیماریها قرار مسیگیسرد .بسر اسسا

گسزارش

سازمان پزشکی قانونی کشور در سال  1091در حدود یك میلیسون
و  051هزار معتاد در ایران وجود دارد که طبق برآورد ستاد مبارزه
با مواد مخدر بیش از  71درصد معتادان ،بسه توزیسع مسواد مخسدر
اشسستغال دارند .همچنین ،با در نظرگسرفتن اعضسای خسانواده ایسن
افراد ،میتوان گفت حدود  5میلیون نفر به صورت مستقیم با ایسن
معضل اجتماعی دست به گریبان هستند .همچنین ،طبسق گسزارش
فوق روزانه هشت معتاد به دلیل مصرف نامناسب مواد مخدر جان
خود را از دست می دهند؛  65درصد همسرآزاری ها و  01درصد
کودك آزاری ها و  15درصد از قتل های عمد نیز توسط معتسادان
انجام می شود؛ و  10درصد نزاع هسا و خشسونت هسا نیسز در پسی
اعتیاد حاصل شده و بین  05درصد تا  41درصسد سسرقت هسا نیسز
ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است.
اعتیاد یك بیماری پیچیده ،مزمن و چند بعدی است که با میسل
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اجباری و غیر قابل مقاومت مصرف مواد ،علیرغم عوارض منفی و
از دورههسای پرهیسز طسوالنی،

همچنین عودهای مکرر ،حتی پس

مشخص مسیشسود (مارسسدن و همکساران .)1080 ،بسا توجسه بسه
مشکالت اجتماعی و بهداشتی اعتیساد ،در راسستای سیاسست هسای
جهانی و امکانات و ظرفیت های بومی اعتیساد بایسد مسورد توجسه
سیاستگذاران و دسست انسدرکاران نظسام سسالمت باشسد( صسابری
زفرقندی و باقری یزدی.)90 ،
اگر به چالش های پیش روی بهداشت روان و اعتیاد به درستی
پرداخته شود ،جامعه از فواید آن در قالب اصسالح سیاسست هسا و
عملکردها و کاهش خطاها بهسره منسد خواهسد شسد .در غیسر ایسن
صورت تاثیر آن در توقف روند رو به رشسد بهبسود سسالمت روان
کشسسور دور از انتظسسار نخواهسسد بسسود (صسسابری زفرقنسسدی1091 ،؛
دادفر.)1091،
با توجه به اینکه اعتیاد یکی از بزرگترین مشکالت اجتمساعی و
پزشکی پیش روی جامعه جهسانی و بسه خصسوا جامعسه ایرانسی
بوده ،ابعاد بسسیار گسسترده و متعسدی داشسته و ایسن حقیقست کسه
حوزههای متعددی از زندگانی فرد را مختل میسسازد و درمسان آن
نیز بسیار مشکل و زمان بر است (دادفر ،1091 ،دادفر و همکاران ،
 ،)1094نیاز به برنامه های جامع برای پیشسگیری و درمسان اعتیساد
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احسا

میشود.

بر اسا

رویکرد های جدیسد درمسانی ،درمسان جسامع و مسثثر

اعتیاد به فرد کمك می کند تا ضمن ترك مصرف ،سبك زنسدگی
عاری از مواد و عملکردی سازنده و مفیسد در قلمسرو خسانوادگی،
شغلی و اجتماعی داشته باشد (مارسدن و همکاران1080 ،؛ گالنتز
و هارتل .)1084 ،ایران از سالهای دور با معضل قاچاق و اعتیاد به
مواد مخدر دست به گریبان بوده است .کشور ما در سطح جهسانی
و خصوصا در میان کشور های منطقه مدیترانه از جمله کشورهای
پیشرو در پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کنار مقابله با
تولید ،توزیع و تجارت مواد مخدر بوده است .با این وجود هنسوز
اعتیاد یکی از جدی ترین مشکالت پیش روی جامعه ایرانی بسوده
و نیاز به تالش های جدی در زمینه پیشسگیری ،درمسان و کساهش
مشکالت ناشی از آن وجود دارد.
دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علسوم پزشسکی
ایران در راستای سیاستهای کالن جمهسوری اسسالمی در حسوزه
آموزش و تحقیقسات در بخسش هسای پیشسگیری ،درمسان ،کساهش
آسیب و پژوهش ظرفیت هسای الزم علمسی و اجرایسی را خواهسد
داشت .در این مرکز با توجه به وجود گروه اعتیساد و بسا تکیسه بسر
تمامی جنبه های پیچیده اعتیساد شسامل جنبسه هسای روانشسناختی،
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بیولوژیك و دارویی و همچنین راه اندازی دوره دکتری مطالعسات
اعتیاد فرصتی مناسب خواهد بود تا هسسته پژوهشسی پیشسگیری و
درمان اعتیاد بتواند به وظایف آموزشی و پژوهشی خسود بسه روال
گذشته ادامه دهد.
چشم انداز هسته پژوهشی
با توجه به سابقه چندین ساله دانشکده علوم رفتاری و سالمت
روان  -انسسستیتو روانشزشسسکی تهسسران در انجسسام موفسسق آمسسوزش و
پژوهش در زمینههای مختلف مرتبط بسا اعتیساد شسامل پیشسگیری،
درمان و کاهش آسیب ناشسی از اعتیساد و همچنسین داشستن کسادر
علمی توانمند و با تجربه در تمام زمینههای مرتبط با اعتیاد شسامل
زمینه هسای فارماکولوژیسك ،روان شسناختی و بیولوژیسك توانسایی
بالقوه و بالفعل برای پیشگام بودن در انجام طرح های آموزشسی و
پژوهشی در زمینه اعتیاد را دارا میباشد .در راستای مطالسب ککسر
شده چشم انداز و اهداف هسته پژوهشی عبارتند از:
 انجام طرح های پژوهشی در راستای اهداف کشور در حسوزه
پیشگیری از اعتیاد.

 ارائه خدمات مشاوره فنی به دستگاه های متولی پیشسگیری از
اعتیاد در سطح کشور.
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 کمك به تولید و ترجمان دانش در حوزه پیشگیری ،درمسان و
کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد.
ماموریت هسته پژوهشی
در راستای اهداف ککر شده هسته پژوهشی در تالش است کسه
بتواند در زمینه پیشگیری ،درمان ،کاهش آسیب و تسوان بخشسی از
اعتیاد در تمامی سطوح آن (اول ،دوم ،سسوم) نقسش فعسال داشسته
باشد و با فعالیت های پژوهشی و تهیسه مسستندات علمسی بتوانسد
مشاوره های الزم را به ارگانهای کیسربط درگیسر در انسواع اعتیساد
بدهد و همچنین در پژوهش های ارگان های مذکور در این زمینه،
فعاالنه همکاری نمایسد .از طرفسی هسسته پژوهشسی قصسد دارد بسا
حرکت در مرزهای دانش ،انجام طرح های پژوهشی بین رشستهای
و ترجمانی ،در دراز مدت روشهای جدید را در زمینسه درمسان و
کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد ارائه دهد.
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خطوط تحقيقاتی هسته پژوهشی
 پیشگیری از اعتیاد
 حمایت طلبی برای افراد معتاد و خانواده ها
 پژوهش در حوزه درمان و کاهش آسیب
 پژوهش در زمینه راهکارهای درمانی جدید اعتیاد
 نوروسایکولوژی اعتیاد
 اعتیاد در کودکان
 بیماریهای همبود در اعتیاد
 پایش و ارزشیابی برنامه های درمانی
 گسترش خدمات اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد
راهکارهای بلند مدت
 همکاری با سازمان های کینفسع داخلسی و خسارجی از جملسه
سازمان جهانی بهداشت ،دفتسر مقابلسه بسا جسرم و مسواد ملسل
متحد ،سازمان زندان ها ،بهزیستی و ...و هسدایت پژوهشسها و
پایان نامه ها در جهت حل معضالت کشور و نظسام سسالمت
در همه ابعاد و انواع اعتیاد.
 انجام طرح های پژوهشی و نظارتی مورد نیاز نظام سالمت.

 انتشار نتایج تحقیقات در نشریات معتبر
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نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها
با توجه به تجربه انجام پژوهش های موفق و برخسوردار بسودن
از کادر علمی مجرب انتظار میرود که در راستای اهسداف تعیسین
شده بتوان در جهت پیشگیری ،درمان ،کاهش آسیب و توانبخشسی
در تمامی سطوح اعتیاد نقش فعال داشته باشد.
برنامه كوتاه مدت
 طراحی نظام پسایش و ارزشسیابی مراکسز درمسان بسا داروهسای
آگونیست.
 طراحی و اجرای طرح های مطالعاتی حوزه پیشگیری ،درمان
و کسساهش آسسسیب از اعتیسساد و همکسساری علمسسی بسسا سسسازمان
بهزیستی کشور ،مراکز تحقیقاتی اعتیاد ،دفتر تهران مقابلسه بسا
جرم ومواد ملل متحد ،دبیرخانه ستاد مبارزه بسا مسواد مخسدر
ریاست جمهوری.
 برگزاری دوره های کوتاه مسدت حرفسه ای بسرای پزشسکان و
روان شناسان فعال در درمان اعتیاد
 بررسی نقش درمانی مهار کنندههای سلولهای گلیال از قبیسل
مینوسیکلین در جلوگیری از بازگشت و کساهش آسسیبهسای
ناشی از مصرف مواد با استفاده از تکنیكهای تصویر برداری
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و آزمونهای شناختی.
 بررسی نقش درمانی آنتی اکسسیدانهسا بسر روی آسسیبهسای
شناختی و سمیت عصبی ناشی از مصرف مواد بسه خصسوا
مخدرهای سنتتیك در مطالعات پره کلینیکی و کلینیکی.
 برسی میزان اثر بخشی درمان های موجود از قبیسل متسادون و
شربت تریاك
برنامه ميان و بلند مدت
 کمك به راه اندازی عرصه های( فیلسد) اجرایسی ،آموزشسی و
پژوهشی اعتیاد.
 حضور فعال در پروژه های مربوط به اعتیاد در کل کشور
 هدایت پایان نامه ها و طسرحهسای پژوهشسی در جهست حسل
معضالت کشور و نظام سالمت در حوزه اعتیاد
 انجام طرحهای پژوهشی پسره کلینیکسی و کلینیکسی در زمینسه
راهکارهای فارماکولوژیك درمسانی جدیسد در زمینسه کساهش
آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخسدر بسه خصسوا مسواد
مخدر صنعتی.
 طراحی وب سایت اطالع رسانی عمومی و استفاده از شسبکه
هسای اجتمساعی و همچنسسین طراحسی ،ارزیسسابی و تولیسد نسسرم
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افزارهای موبایل برای ترك سیگار و دیگر مواد سوء مصرف.
اركان هسته پژوهشی
مسئول :دکتر محمد باقر صابری زفرقندی
دستیار :دکتر رضا آرزومندان
گروه پژوهشی
 دکتر جعفر بوالهری
 دکتر سید کاظم ملکوتی
 دکتر محمد باقر صابری زفرقندی
 دکتر رضا آرزومندان
 دکتر مجتبی حبیبی
 دکتر مهدی امینی
 دکتر محسن روشن پژوه
 دکتر فهیمه لواسانی
ترجمان دانش
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
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گزارش كوتاه از فعاليتها
طرح های در حال اجرا

 -1طراحی مدل پایش و ارزشیابی مراکز درمان اعتیاد.
 -1ارزشیابی مراکز کاهش آسیب
 -0بررسی نقش درمانی مهار کنندههای سلولهای گلیال از قبیل
مینوسیکلین در جلوگیری از بازگشت و کاهش آسسیبهسای
ناشی از مصرف مواد با استفاده از تکنیكهای تصویر برداری
و آزمونهای شناختی.
 -4برسی میزان اثر بخشی شربت تریاك در تسرك وابسستگی بسه
اپیوئیدها

منابع مورد استفاده و منابع برای استفاده بيشتر
 اسسسماعیلی ،ایسسر  .)1088( .اق سدامات کسساهش زیسسان (متسسادوندرمانی) در زندان و اثر آن بسر بهبسود کیفیست زنسدگی .اعتیساد
پژوهی.115-111 ،
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 بخشسانی ،نسور محمسد ( .)1081راهنمسای عملسی پیشسسگیری ودرمان اعتیاد :مدل رفتار شناختی .زاهسدان :انتشسارات دانشسگاه
علوم پزشکی زاهدان.
 بیان زاده ،سید اکبر ،بسوالهری ،جعفسر ،عساطف وحیسد ،محمسدکاظم ،نوری قاسمآبادی ،ربابه ،فتحعلی لواسانی ،فهیمه ،کریمی
کیسمی ،عیسسی .)1086( .نقسش درمسان دارویسی و مسداخالت
روانشسسناختی در کسساهش آسسسیب مسسرتبط بسسا مسسواد در معتسسادان
زندانی .مجله روانپزشکی ایران.47-55 ،55 ،14 ،
 بیان زاده ،سیداکبر ،عاطف وحید ،محمدکاظم ،بوالهری ،جعفر،نصر اصفهانی ،مهدی ،شساه محمسدی ،داوود ،دادفسر ،محبوبسه،
بخشانی ،نورمحمد ،کریمی کیسسمی ،عیسسی ( .)1080بررسسی
مقدماتی شیوع سوء مصرف مسواد در منساطق روسستایی غسرب
استان تهران (هشتگرد و طالقان) بسا اسستفاده از افسراد کلیسدی.
مجله حکیم ،دوره هفتم ،شماره اول.9-17 ،
 دادفر ،محبوبه ،ساالریان ،علیرضا ،قضایی پور ابرقویی ،فسرزاد،کسساظمی ،هسسادی .بسسا مقدمسسه و همکسساری محمسسدباقر صسسابری
زفرقندی .)1094( .شربت تریاك .تهران :انتشارات میر ماه.
 دادفر ،محبوبه ،صابری زفرقندی ،محمسدباقر ،کساظمی ،هسادی،کولیوند ،پیرحسین ( .)1090رویکردهای روانشناختی در درمان
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اعتیاد .تهران :انتشارات میر ماه.
 راش ،برایان ( .)1115ارزشیابی درمان اختالالت سوء مصسرفمواد روان گردان .دفتسر سسازمان ملسل متحسد ،مرکسز اعتیساد و
بهداشت روان تورنتو اونتاریو کانادا ،دفتر جرم و مواد سسازمان
ملل متحد در ایرانWHO/UNDCP/EMCDDA .

 رحیمی موقر ،آفرین ،خستو ،گل آرا ،رزاقسی ،عمسران ،صسابریزفسسر قنسسدی ،محمسسدباقر ،نسسوروزی ،علیرضسسا ،جارسسسیاه ،رضسسا
( .)1091درمان اجباری معتادان با متادون نگهدارنده ،در مرکسز
اقامتی ( :)1ارزیابی فرایند مداخالت .پایش ،سال دهم ،شسماره
.490-511 ،4
 رحیمی موقر ،آفرین ،خستو ،گل آرا ،رزاقسی ،عمسران ،صسابریزفسسر قنسسدی ،محمسسدباقر ،نسسوروزی ،علیرضسسا ،جارسسسیاه ،رضسسا
( .)1091درمان اجباری معتادان با متادون نگهدارنده ،در مرکسز
اقامتی ( :)1ارزیابی نتایج در پی گیری دو و شش ماهه .پسایش،
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