
أساليب العالج 
فارماكولوجية  مداخالت  العقاقير  على  االعتماد  معالجة  تكتنف 
)تشمل المعالجة المداومة باالستبدال( وأخرى نفسية واجتماعية.  

املعاجلة باالستبدال
تتم املعاجلة باالستبدال حتت اإلرشاف الطّبي وتستلزم  وصف دواء له مفعول 
متالزمات  من  جمموعة  إلدارة  املعاجلة  هذه  ُتقّدم  ذاته.  عليه  امُلعتمد  العقار 
أكثر  النيكوتني  بدائل  باستخدام  التدخني  معاجلة  متثل  العقاقري.  عىل  االعتامد 
باالستبدال  املعاجلة  برامج  معظم  تتوجه  بينام  شيوعًا،  االستبدالية  املعاجلات 
املواد  مدمني  معاجلة  إىل  املرشوعة  غري  العقاقري  مستخدمي  تستهدف  التي 
املعاجلات  يف  باالستبدال  للمعاجلة  املوصوفة  األدوية  تستخدم  األفيونية. 
املداومة القصرية والطويلة األجل ويف إزالة السّمية أو االنتزاع. تكتنف برامج 
املداومة تزويد الدواء املوصوف لفرتة طويلة من الزمن متتد عمومَا ألكثر من 
األمد  طويلة  بمعاجلات  االرتباط  إىل  السّمية  إزالة  برامج  وتنزع  أشهر.  ستة 
بدون أدوية، متتد لفرتات ترتاوح من 10 أيام إىل عدة أشهر، توصف خالهلا 
أدوية االستبدال بجرعات تتناقص تدرجييَا إىل أن يصل املدمن إىل حالة اخللو 

من املخدرات.

تؤخذ معظم أدوية االستبدال بصورة منتظمة عن طريق الفم، األمر الذي يقّلل 
كثريا من معّدل السلوكيات اخلطرة املرتبطة بفريوس العوز املناعي البرشي/
استقرار  االستبدال  أدوية  توفر  كذلك  اإلبر.  أو  املحاقن  كمشاركة  اإليدز، 
البيئة الصحّية واالجتامعية ملتعاطيي املخدرات قبل العمل عىل حتقيق مراميها 
الطويلة األمد، كاملعاجلة باالنتزاع، أو تلك املرتكزة عىل االمتناع مثاَل. امليثادون 
methadone هو الدواء االستبدايل األكثر استخدامًا يف العامل بني معاقري 
املواد غري املرشوعة.  يوصف امليثادون بجرعات مداومة ترتاوح بني 80-60 
ملغ يف اليوم الواحد ملعاجلة اإلدمان عىل املواد األفيونية يف العديد من البلدان. 
يف  املستخدم  اآلخر  الدواء   ]1[  buprenorphine البوبرينورفني  وُيعترب 
املعاجلة املداومة باالستبدال ملدمني األفيون. كام استخدم أيضًا الليفو - ألفا - 
أسيتيل ميثادول )LAAM Levo alpha acetyl methadol(، غري أنه 
بتأثرياته اجلانبية عىل  املتعلقة  ُسحب من األسواق األوروبية بسبب الشواغل 
لعالج  األفيون  صبغة  تستخدم  اآلسيوية  البلدان  بعض  ويف  القلب.  وظائف 

املدمنني عليه.

معلومات أساسية   
تكمن الغاية من معاجلة االعتامد عىل العقاقري يف حتسني صّحة املدمنني ونوعية حياهتم من خالل إيصاهلم لالمتناع عن التعاطي، أو خفض املراضات والوفيات التي تسببها 
السلوكيات عالية االختطار التي تتعلق بتناول العقاقري أو ترتبط هبا، وبإتاحة الوصول إىل اخلدمات، وتوفري الفرص لتحقيق أعىل مستوى ممكن من العافية البدنية والعقلية 

والرفاهية االجتامعية.

 

العالجية  األساليب  يف  مهاَم  مكونَا  متثل  أن  باالستبدال  للمعاجلة  يمكن 
م للمرىض اخلارجيني. فضاًل عن ذلك فقد حققت  املجتمعية ألهنا غالبَا ما ُتقدَّ
إتاحة  هذه املعاجلة معّدالت مرتفعة يف اإلبقاء عىل املرىض ملتابعة العالج مع 
الفرصة هلم للتعاطي مع مشاكلهم الرئيسية الصّحية منها، والنفسية، والعائلية،  
بعض  من  الرغم  وعىل  والعمل.  بالسكن  املتعلقة  وتلك  والقانونية،  واملادية، 
االستثناءات، فخيار املعاجلة باالستبدال قد طبق عىل نطاق واسع يف الربامج 
العامة.  الصّحة  خدمات  عن  املنفصلة  العقاقري  عىل  االعتامد  ملعاجلة  النوعية 
تقّدم املشاركة يف برامج املعاجلة باالستبدال الفرص لتشخيص مشاكل صحّية 
أخرى بصورة مبكرة، وإجراء اختبار فريوس العوز املناعي البرشي واحلصول 
عىل  عالوة  إضافية.  خدمات  عىل  للحصول  واإلحالة  الالزمة،  املشورة  عىل 
هذه  تقدم  العالج،  يف  مستمرين   املرىض  من  كبرية  نسبة  لبقاء  ونتيجة  ذلك، 
الرعاية والدعم  البرشي وتقديم  املناعي  العوز  الربامج فرصًا لعالج فريوس 

للمصابني به. 

املعاجلة املرتكزة عىل االمتناع
املجتمعية  أطرها  حيث  من  كثريَا  االمتناع  عىل  املرتكزة  املعاجلة  برامج  تتنوع 
الذاتية(  املساعدة  اخلارجية، ومن خالل جمموعات  العيادات  املنزل، ويف  )يف 
بيئة خالية من  بأّن خلق  القائل  املبدأ  منها عىل  يرتكز  ما  وتوّجهاهتا. وعمومَا 
املخدرات والقيام بمداخالت مرتكزة عىل االمتناع يوفر سياقَا مناسبَا ملعاجلة 
األسباب الدفينة املعنية باإلعتامد عىل العقاقري وسلوكياهتا. تساعد هذه الربامج 
عىل وقاية املريض من االنتكاسات وتدفعه لتطوير مهارات وسلوكيات مالئمة 
للقيام بتغيريات إجيابية باجتاه نمط حيايت خاٍل من املخدرات. تكون معدالت 
التخيل عن متابعة العالج عالية نسبيًا يف الربامج العالجية املرتكزة عىل االمتناع 
خالل األشهر الثالثة األوىل،  إاّل أهنا تنحدر بعد ذلك بصورة كبرية. وتتبنى 
جمموعات املساعدة الذاتية أو جمموعات الدعم املتبادل مفهوم أّن االعتامد عىل 
املخدرات والكحول ليس إاّل مرضَا يمكن للملتزم »باالمتناع« أن يتعاىف منه ،ال 
أن يشفى منه. وعادة ما تشّدد هذه املجموعات عىل أمهية قيام املمتنعني بإنشاء 
عالقات مع معتمدين آخرين عىل املخدرات أو الكحول  بغرض مساعدهتم. 
وتتمّثل إحدى فوائد جمموعات املساعدة الذاتية أو جمموعات الدعم املتبادل يف 

أهنا توفر آلية لتعزيز شبكات اجتامعية بديلة مناهضة الستخدام املخدرات.

1 Schottenfeld RS, Pakes JR, Oliveto A, Ziedonis D, Kosten TR. Buprenorphine vs 
methadone maintenance treatment for concurrent opioid dependence and cocaine 
abuse. Archives of General Psychiatry 1997;54(8):71320-.
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الدالئل العلمية للعمل يف جمال
 فريوس العوز املناعي البرشي )اإليدز(

ومعاقرة املخدرات باحلقن

دليل وجيز للسياسة العامة خلفض رساية فريوس
 العوز املناعي البرشي من خالل معاجلة

اإلعتامد عىل العقاقري



املداخالت السلوكية
أو  االمتناع  املرتكزة عىل  املعاجلة  السلوكية يف سياق  املداخالت  تقديم  يمكن 
والدعم  العالج  توفري  املداخالت  هذه  تشمل  باالستبدال.  املداومة  املعاجلة 
واملشورة النفسية واالجتامعية من أجل تشجيع التغيريات السلوكية والعاطفية. 
السلوكيات  من  وتقّلل  احلياتية،  األنامط  تقويم  السلوكية  املداخالت  وتدعم 
اخلطرة، مثل املشاركة يف استخدام أدوات احلقن والسلوكيات اجلنسية عالية 
االختطار، وتعزز املهارات الالزمة للتصّدي  للعوامل التي قد حتفز استخدام 

العقاقري أو انتكاس العالج.

بّينات
املخدرات  عىل  االعتامد  معاجلة  فعالية  مراجعة  العاملية  الصّحة  منظمة  كلفت 
املخدرات  معاقري  بني  البرشي/اإليدز  املناعي  العوز  الوقاية من فريوس  يف 
أطرها  يف  اختلفت  دراسة   100 من  أكثر  االستعراض  هذا  شمل  باحلقن. 
ومنهجياهتا. وُوجد أن مجيع طرائق معاجلة االعتامد عىل املخدرات تؤدي إىل 
احتامل خفض اختطار انتقال فريوس العوز املناعي البرشي. وبناء عىل ذلك، 
برامج  مجيع  يف  مهاَم  مكونَا  تشكل  املخدرات  عىل  االعتامد  معاجلة  أن  استنتج 
وقاية معاقري املخدرات باحلقن من اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي/

اإليدز، بسبب قدرة هذه املعاجلة عىل خفض:
•تعاطي املخدرات بشكل عام؛ 	

•تواتر احلقن؛ 	
•مستويات السلوكيات االختطارية. 	

فعالية  حول  العلمية  البّينات  من  كبرية  كمية  تتوافر  •إذًا،  	
املناعي  العوز  بفريوس  يتعلق  ما  يف  باالستبدال  املعاجلة 
العقاقري  باستخدام  املرتبطة  والسلوكيات  البرشي/اإليدز 

كام يظهر أدناه:
أّن املعاجلة  ثابتة وقوية عن  بّينات  •أثمرت دراسات متعددة  	
باالستبدال ترتبط بصورة كبرية بالتقليل من االستخدام غري 
والوفيات  اإلجرامي،  النشاط  ومن  لألفيونيات،  املرشوع 
باملخاطر  املحفوف  والسلوك  ُمفرطة،  جرعات  إىل  العائدة 

واملتعلق بانتقال فريوس العوز املناعي البرشي ]2،3 [.
•ثّمة بّينات تشري إىل أّن عالج املداومة بامليثادون حيّسن احلالة  	
بفريوس  املصابني  املخدرات  ملستخدمي  العامة  الصّحية 

العوز املناعي البرشي ]4 [.
•يبقى العالج املداوم باالستبدال أكثر فعالية من عدم املعاجلة،  	
أو استخدام الُغفل وإزالة السّمية، وذلك الستبقاء املعاقرين 

والتزامهم باملعاجلة وخفض استخدام املواد األفيونية ]5 [.
أعىل،  معييش  بكسب  باالستبدال  املداومة  املعاجلة  •ترتبط  	
وحتّسن يف املستوى الوظيفي والفعاليات االجتامعية كالعودة 

إىل العمل والتثقيف مثاَل.

تعكس البّينات العلمية نجاح املعاجلة املداومة باالستبدال من خالل التوّسع 
وآسيا  األورويب،  االحتاد  بلدان  من  العديد  يف  خدماهتا  وتوفري  تطبيقها  يف 
واألمريكيتني، واالنخفاض يف معدالت رساية فريوس العوز املناعي البرشي 
أو احلفاظ عىل مستويات منخفضة من االنتشار املصيل للفريوس. وقد وجد 
خاصة  املخدرات،  عىل  االعتامد  عالج  يف  االستثامر  أّن  أيضَا  االستعراض 
املعاجلات  بتكاليف  مقارنة  التكلفة  لقاء  فّعال  باالستبدال،  املداومة  املعاجلة 
ذات  األخرى  واألمراض  البرشي/اإليدز  املناعي  العوز  لفريوس  األحدث 
اخليار  هو  باالستبدال  العالج  أّن  بوضوح  العلمية  البينات  وتظهر  العالقة. 
األكثر فعالية ملعاجلة االعتامد عىل املواد األفيونية املرتبطة برساية فريوس العوز 
املناعي البرشي ورعاية متعاطيي املخدرات املصابني باإليدز. كام يقّدم عالج 
املداومة باالستبدال ملتعاطيي املخدرات فرصَا للحصول عىل املعاجلة املضادة 

للفريوسات القهقرية.

اآلثار املرتتبة عىل السياسات والربامج املتبعة 
استنادا إىل البّينات املعنية بفعالية معاجلة االعتامد عىل املخدرات لوقاية متعاطيي 
بشدة  ُينصح  البرشي/اإليدز،  املناعي  العوز  فريوس  من  باحلقن  املخدرات 
بإنشاء نطاق من اخلدمات الكاملة والشاملة ذات اجلودة العالية يف املجتمعات 
املتأثرة تكون ُمتاحة ألكرب عدد ممكن منهم. يستلزم االختطار املرتفع النتقال 
فريوس العوز املناعي البرشي املرتبط بتعاطي املخدرات تطبيق مجيع التدابري 
عىل  االعتامد  عالج  ويشكل  املدمنني.  سلوكيات  تغيري  إىل  اهلادفة  املمكنة 
العقاقري بجميع أساليبه املتنوعة معيارًا مهاَم يف وقاية معاقري املخدرات باحلقن 

ورعايتهم بصورة شاملة.

2 Ward J, Mattick RP, Hall W. The use of methadone during mainte nance treatment: 
pharmacology, dosage and treatment outcome. In: Ward J, Mattick RP, Hall W, 
editors.Methadone maintenance treatment and other opioid replacement therapies. 
Amsterdam: Harwood Academic Publishers; 1998. p 20538-. 
3 Sorensen JL, Copeland AL. Drug abuse treatment as an HIV prevention strategy: a 
review. Drug and Alcohol Dependence 2000;59(1):1731-.
4 Weber R, Ledergerber B, Opravil M, Siegenthaler W, Luthy R. Progres sion 
of HIV infection in misusers of injected drugs that stop inject ing or follow a 
programme of maintenance treatment with methadone. British Medical Journal 
1990;301(6765):13625-.
5 Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Methadone maintenance therapy versus 
no opioid replacement therapy for opioid dependence (Cochrane review). In: The 
Cochrane Library 2002; Issue 4. 



املرتكز  املخدرات  عىل  االعتامد  عالج  السياسات  مقرري  من  العديد  خيتار 
وال  التطبيق،  يف  أقل  دّقة  ويتطلب  القبول،  سهل  ألنه  االمتناع،  عىل  حرصيًا 
تشّكل سياسته حتديًا مقارنة بغريه من املناهج العالجية. ومع ذلك، ينبغي عىل 
واضعي السياسات والربامج األخذ باالعتبار أّن االعتامد عىل املخدرات حالة 
مزمنة وغالبَا ما تنتكس. فعادة حيتاج الوصول إىل االمتناع التام عملية طويلة 
العوامل  من  الكثري  وجود  بسبب  العقاقري،  مستخدمي  من  للعديد  وصعبة 
املعاجلة  السرتاتيجيات  ويمكن  معاجلتها.  يتوجب  التي  والنفسية  االجتامعية 
الرامية إىل استقرار حالة املريض، كاملعاجلة املداومة باالستبدال ملتعاطي املواد 
األرضار  خفض  ويف  وهيكلتها،  العملية  هذه  حتديد  يف  تساعد  أن  األفيونية، 

املتعلقة باستخدام املخدرات، كرسيان فريوس العوز املناعي البرشي مثاَل. 

وسط  البرشي/اإليدز  املناعي  العوز  فريوس  وبائيات  نطاق  توّسع  يتطلب 
وطارئًا  رسيعًا  تطويرًا  العامل،  أنحاء  خمتلف  يف  باحلقن  املخدرات  معاقري 
االعتامد  معاجلة  وبرامج  املرتكز،  املجتمعية  واالجتامعية  الصّحية  للخدمات 
الصّحية  للرعاية  العامة   اخلدمات  ضمن  تنضوي  أن  عىل  العقاقري،  عىل 

واالجتامعية.
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