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االعتماد  نسبة  تكون  العقاقير  بعض  وهناك    
قليال ويمكن السيطرة عليها فى أول األمر وقد ال 
يحدث االعتماد منذ البداية لكنه قد يتحول الى 
اعتماد نفسي من الدرجة األولى ويعتمد عالجه 

على الطب النفسي مع الدوائى .
مراحل عالج اإلدمان

طريق  عن  الجسم  من  السموم  نزع  بــ  تبدأ   
مصحات عالج اإلدمان املتخصصة بمرحلة نزع 
عن  الشخص  فيها  يتوقف  مرحلة  وهى  السموم 
التعاطى وتستمر بناء على درجة التعاطى ومدته 
وأحيانا يتطلب األمر التوقف عن التعاطى بشكل 
الدوائى كإجراء  العالج  واستخدام  تدريجى 
إلى  باإلضافة  الصعبة  الحاالت  فى  احتياطى 
الدعم النفسي الذى يرتكز على مساعدة املدمن 
واألماكن  املــخــدرات  إلــى  الشوق  هزيمة  على 
واألصحاب املرتبطني بها وهى خطوة مهمة لعدم 
واستبدال  الدفينة  املهارات  وتنمية  االنتكاس 

سلوكياته السيئة.
املصحات  املـــخـــدرات داخـــل  ــان  ــ إدم عـــالج 

املتخصصة
طبيا  تدخال  تتطلب  التى  الحاالت  أغلب  فى 
طبية  داخل مصحة  باملريض  االحتفاظ  يتم 

متخصصة لتوفير الدعم الطبى والنفسي.
على  اإلدمــان  حاالت  فى  اإلجــراء  هذا  ويطبق 
جسديا  إدمانا  تسبب  التى  الكميائية  املخدرات 
الكوكايني والهيروين، والترامادول  ال يقاوم مثل 

وغيرها من العقاقير األفيونية .
وفي مثل هذه الحاالت الحرجة نوصى بأهمية 
البحث عن مراكز أو مستشفيات متخصصة فى 

العالج من اإلدمان وذلك لتوفير :
- العالج الدوائى الالزم

- سحب السموم بشكل تدريجى
- تجنب املخاطر واآلثار الجانبية

- توفير عامل املراقبة
- الدعم الطبى والنفسي والوجدانى

- استعادة توازنه النفسي والعقلي
الخارجية  العيادات  فى  اإلدمــان  من  العالج 

املتخصصة 
«مستشفي  ــي  ف ــة  ــام اإلق تــكــون  ــني  ح ــي  ف     

أفضل  هي  اإلدمـــان،  لعالج  داخلي  تخصصي 
ليس  هذا  فإن  املدمن،  مع  اتخاذه  يمكن  إجراء 
العالج  في  االتجاه  هذا  ألن  الوحيد،  الحل  هو 
فليست  نفسه،  والفرد  العقار،  نوع  على  يتوقف 
من  عاليا  مستوى  تتطلب  اإلدمان  حاالت  جميع 
بعض  ففي  املتواصل،  املهني  الدعم  أو  املراقبة، 
الحاالت يكون البرنامج العالجي الخارجي، هو 
ملساعدة  اتخاذه  يمكن  الذي  األنسب  اإلجــراء 
مرة  والــوقــوف  اإلدمـــان،  هزيمة  على  املدمن، 

أخرى على قدميه.
التدابير  العديد من  الخارجي  العالج      يمنح 
البرامج  تمنحها  التي  والداعمة  العالجية، 
يمكن  نفسه  ــت  ــوق ال ــي  ف ولــكــنــه  الــداخــلــيــة، 
حياته  ويعيش  بيئته،  في  يبقى  أن  من  املريض 
الهام  الوحيد  الفارق  بالطبع  طبيعي،  بشكل 
عن  بعيدا  املدمن  يظل  أن  هو  االتجاهني،  بني 
الخارجي  العالج  يهدف  ما  هو  وهذا  العقاقير، 

إلى الحفاظ عليه.
تأهيلي  أي برنامج  طبيعة  تعتمد  وســوف      
العقار  نوعية  على  اإلدمـــان،  لعالج  خــارجــي 
النموذجية  ــالج  ــع ال خــطــة  وتــمــنــح  ــدر،  ــخ امل
اإلرشاد،  وجلسات  الفردي،  العالج  من  مزيجًا 

ومجموعات الدعم، واملراقبة.
للعالج  األساسية  الجذب  عوامل  أحــد  إن     
الخارجي، هي أنه يعالج املدمن دون الحاجة إلى 
احتجازه في بيئة تشبه أجواء املستشفى أو عزله 
 . ممتدة  زمنية  لفترات  وأسرته  أصدقائه  عن 
بحيث  البرامج  هذه  في  التعديل  عــادة  ويمكن 
العالجية  الجلسات  وتقديم  حالة،  كل  تناسب 
طبقا لجدول زمني في أيام يتفق عليها مسبقا أو 

في جلسات مسائية.
    وعلى الرغم من اختالف الطرق، واإلجراءات 
األساسية  األهداف  أحد  فإن  املتبعة،  العالجية 
على  املدمن  مساعدة  هو  الخارجي،  للعالج 
التعرف على أسباب التعاطي، واإلدمان، والتغلب 
عليها، لكن بالنسبة لألفراد ذوي حاالت اإلدمان 
مجموعات  لديهم  الذين  خاص،  بشكل  القوية 
يكون  قد  واملخدرات،  للعقاقير،  متعاطية  أقران 
تأهيلي،  عالجي  مركز  أو  مصحة  في  االحتجاز 

هو الحل األنسب، واألكثر نجاحا بالنسبة لهم.
أهم  من  يعتبر  السلوكي  املعرفي  العالج  هل 

العالجات لإلدمان؟
   إن هزيمة اإلدمان ليست مجرد التوقف عن 
أي  ينجح  أن  البداية  في  البد  ولكن  التعاطي، 

اإلدمان  على املخدرات  شيطان  مريد  يهدد الفرد واألسرة واملجتمع وينبغى على الدول والشعوب الوقوف وجها لوجه 
عدم  لضمان  واجتماعيا  نفسيا  املدمن  وتأهل  املخدرات  من  التخلص  على  تساعدنا  كثيرة  عوامل  وهناك  الشبح،  ذلك  أمام 
العودة واالنتكاسة بإذن الله. يعتمد ذلك بشكل كبير على نوع العقار الذى تم االعتماد عليه ودرجة تعاطيه ومدة التعاطى 
واستعداد الشخص املدمن لتلقى العالج من املواد املخدرة، فالخبر غير السار أنه كلما كان اعتماد الشخص على املخدرات قويا 
كلما كانت األعراض االنسحابية أقوى مثل :الهيروين أخطبوط  املخدرات والترامادول واملنشطات  التى ربما تعرض متعاطيها 

إلى املوت املفاجئ بسبب زيادة الجرعة. 

عالج إدمان املخدرات



7 النفس املطمئنة العدد ١٢٨ مايو 6٢٠١٨

التي  األسباب  على  التعرف  في  تأهيلي  عالج 
ــاس،  األس مــن  التعاطي  على  املــدمــن  أجــبــرت 
ــان  اإلدم مــن  ز 

ِّ
تــعــز التي  السلوكيات  هــي  ومــا 

العالجي  البرنامج  يبدأ  ثم  ومن  املريض،  لدى 
السلوكية،  األنماط  هذه  مخاطبة  في  التأهيلي 
أثبت العالج  ذلك  أجل  من  لألفضل،  وتغييرها 
املعرفي السلوكي أنه أكثر الطرق فعالية إلى حد 

كبير في هذا الصدد.
عالج  في  فّعال  السلوكي  املعرفي  والعالج     
اإلدمان، ألنه يركز على أفكار الفرد )أي الجانب 
سلوكه،  على  األفكار  هذه  تؤثر  وكيف  املعرفي(، 
إلى  ــرى  األخ العالجات  تسعى  حني  في  ولكن 
التعمق في األسباب الجذرية، واألحداث املاضية 
يهدف  السلوكي  املعرفي  العالج  فإن  وتحليلها، 
إلى تغيير األفكار، ومن ثم تغيير السلوك الناتج 

عنها.
املعرفي  تنفيذ العالج  يــتــم  ــا  م ــادة  ــ وع     
السلوكي بشكل فردي مع املعالج، وقد يكون جزًءا 
 
ً
من برنامج عالجي داخلي أو خارجي أكثر شموال
العالج  وفي  بذاته،  قائما  عالجا  يكون  قد  أو 
على  املؤهل  املمارس  يعمل  السلوكي،  املعرفي 

األفكار،  على  الضوء  إلقاء  في  املريض  مساعدة 
مشكلة  في  تسببت  التي  األساسية  والسلوكيات 
سلوكيات  على  والتعرف  واإلدمــان،  التعاطي، 

بديلة صحية.
السلوكي أن  املعرفي  يستطيع العالج  ومثلما 
يساعد املريض على استبدال سلوكيات البحث 
أيضا  يستطيع  فإنه  إليه،  واللجوء  املخدر،  عن 
للتعامل  أفضل  طرق  إيجاد  على  يساعده  أن 
األوســع  الحياتية  واملشكالت  القضايا،  مع 
اللجوء  إلى  تؤدي  أن  املحتمل  من  التي  نطاقًا، 
للمخدرات. على سبيل املثال، فإن الفرد الذي 
لديه  يكون  قد  االجتماعي،  القلق  من  يعاني 
لزيادة  كوسيلة  للمخدرات  اللجوء  من  تاريخ 
الحالة  هذه  وفي  بالراحة،  والشعور  الثقة، 
يسعى العالج املعرفي السلوكي إلى التعرف 
القلق،  هــذا  إلــى  أدت  التي  األسباب  على 
طبيعي  بشكل  لتقليصها  طريقة  وإيــجــاد 
املريض  .وبتعليم  البديل  التفكير  خالل  من 
على  تساعده  ونفسية  اجتماعية  مهارات 
التكيف والتأقلم السوي في املواقف املختلفة 

واألزمات النفسية واألمور الحياتية.

اإلرشاد ومجموعات الدعم
من  سلسلة  ثمة  عــديــدة،  حــاالت  فــي      
ــان  إدمـ وراء  تكمن  املــعــقــدة  الــقــضــايــا 
هذه  تكون  األحيان  بعض  وفي  املخدرات، 
األسباب واضحة وظاهرة للعيان، ولكن في 
أحيان أخرى قد تكون هذه األسباب خفية، 
إلى  وباإلضافة  كليا،  مكبوتة  تكون  قد  أو 
إلى  أدى  قد  نفسه  اإلدمــان  يكون  قد  ذلك، 
تطور أو تفاقم العديد من القضايا العقلية، 

واالضطرابات النفسية.
برنامج  بجانب  استخدامهما  وتــعــد 
 ملخاطبة هذه 

ً
عالج اإلدمان األكثر شموال

القضايا، ومساعدة املريض على التعامل 
معها والتغلب عليها.

كبير  حد  إلى  ــاد  اإلرش مستوى  ويعتمد 
اإلدمان  ودرجة  ومشكالته،  الفرد،  على 
التي وصل إليها، وفي بعض الحاالت، فإن 
البسيط،  الكالمي  العالج  على  االقتصار 
قد يكون كافيًا ملساعدة الفرد على تحقيق 
ف أفضل مع اإلدمان، والتأهيل املترتب  تكيُّ
النفسي  اإلرشــاد  يكون  قد  ولكن  عليه، 
بالنسبة  مالءمة  أكثر  املهنى،  املتخصص 
خطورة  األكثر  املشكالت  ذوي  لألفراد 
املدمنني  الخيار  هذا  ويناسب  وتعقيدا، 
ذوي  طويلة،  لفترات  بكثافة  املتعاطني 

عادات التعاطي لعقاقير متعددة. 
    وقد تكون مجموعات الدعم املنتظمة 
والعالجات  اإلرشاد،  بجانب  جدًا  مفيدة 
أفــراد  قـــدرة  ألن  ــرى،  ــ األخ التأهيلية 
صعوباتهم،  مناقشة  على  املجموعة 
نتائجا  يحقق  ــرزوه،  أحـ ــذي  ال والتقدم 
للدعم  طريقًا  ويمنح  كبيرة،  عالجية 
الحاجة  أمس  في  هم  الــذي  الوجداني، 
القصص  إلى  االستماع  يؤدي  وقد  إليه، 
ــادة  زي ــى  إل أيضا  لآلخرين  التأهيلية 
الشفاء  نحو  املدمن  لدى  والدافع  اإللهام، 

والخالص.
     ومن خالل مخاطبة هذه القضايا التي 
ملخدرات،  عن  البحث  سلوك  إلى  تــؤدي 
والتعامل معها، يمكن لإلرشاد ومجموعات 
الدعم، مساعدة األفراد على اإلقالع عن 

التعاطي، واالستمرار على ذلك.

د/ عــالء فرغــلى 
)استشارى الطب النفسى(


