
شناسایی و برقرار ارتباط با گروه هاي هدف
آشنایی با غربال گري و مداخالت مختصر در اعتیاد

کارگاه آموزش آموزش دهندگان کارشناسان مراقب سالمت خانواده
1393بهمن  18تهران 

دکتر علیرضا نوروزي
اداره پیشگیري و درمان سوءمصرف مواد
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اهداف آموزشی
 هاي گروه با ارتباط برقراري و شناسایی -1

هدف
مواد انواع و پایه مفاهیم با آشنایی -2
اولیه گري غربال با آشنایی -3

2

اولیه گري غربال با آشنایی -3
 مداخالت و تکمیلی گري غربال با آشنایی -4

مختصر
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عینیات آموزش
:در پایان این جلسه شما قادر خواهید بود

 تشریح را هدف هاي گروه با ارتباط برقراري و شناسایی نحوه -1
.کنید

.شوید آشنا مواد انواع و پایه مفاهیم با -2

3

.شوید آشنا مواد انواع و پایه مفاهیم با -2
.کنید پیدا اولیه گري غربال اجراي براي الزم مهارت -3
.شوید آشنا مختصر مداخالت و تکمیلی گري غربال با -4
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ده عامل خطرزاي برتر بیماري ها در جهان
وزن کم -1
رفتار جنسی غیرایمن -2
فشار خون باال -3
مصرف تنباکو -4
مصرف الکل -5

4

Source: WHO, 2002

مصرف الکل -5
آب غیربهداشتی   -6
فقر آهن -7
آلودگی هوا در فضاهاي بسته ناشی از  -8

سوخت هاي جامد
کلسترول باال -9

چاقی - 10
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lنفر هزار 325 و میلیون یک مخدر مواد با مبارزه ستاد رسمی آمارهاي براساس 
.دهند می تشکیل مردان را درصد 91 رقم این از که هستند کشور در معتاد
l51% افیونی مواد
l26% شیشه( آمفتامین مت(

 )%1.7- 2.5( %2.1 1389- 90 روان سالمت ملی پیمایش هاي داده اساس بر

ابعاد مشکل در ایران

l1.7- 2.5( %2.1 1389- 90 روان سالمت ملی پیمایش هاي داده اساس بر%( 
 جز به( مواد مصرف اختالل فعلی تشخیص یک به ساله 15- 64 بزرگسال جمعیت

)1392 بهداشت وزارت( هستند مبتال )الکل
l1.8% )2.2-1.5%( مواد به وابستگی )الکل جز به(
l0.5% )0.7-0.3%( مواد سوءمصرف )لالک جز به(
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)1392رحیمی موقر (پیمایش ملی سالمت روان {
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13891389--9090پیماش ملی سالمت روان پیماش ملی سالمت روان 
مواد غیرقانونیمواد غیرقانونی) ) حداقل یک بار در سال گذشتحداقل یک بار در سال گذشت((مصرف ساالنه مصرف ساالنه 

)1392رحیمی موقر (

کل مرد زن
1.3 2.4 0.2 حشیش
5.3 9.3 1.0 مواد افیونی 

)نسخه اي به جز داروهاي اپیوئیدي(
1 1.6 0.4 Ï41محرك هاي شبه آمفتامینی 1.6 0.4 محرك هاي شبه آمفتامینی

6.3 11 1.6 الکل
11.0 18.9 3.1 )شامل الکل(هر گونه ماده غیرقانونی 

2.1 3.8 0.4 اختالالت مصرف مواد
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lفوت نفر هزار 3 درحدود ساالنه قانونی پزشکی سازمان اطالعات راساسب 
.کنند می
lتزریقی اعتیاد کشور در ایدز عامل وي آي اچ عفونت به ابتال علت ترین شایع  

 از کشور در عفونت شده شناسایی موارد از درصد 65 از بیش که طوري به است
.اند شده مبتال عفونت به طریق این .اند شده مبتال عفونت به طریق این

 
lدارد نقش وي آي اچ ویروس جهانی انتشار در مواد تزریقی مصرف.
l10 -5 است شده منتقل تزریقی اعتیاد اثر در جهان در وي آي اچ موارد درصد.

lتزریقی اعتیاد علت به درصد 70 از بیش اروپا و آسیا در
lاست سی هپاتیت انتقال غالب راه تزریقی اعتیاد.

8Source: Iran CDC, UNDCP 2004
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lمصرف گیري همه یک با ما اخیر هاي سال در 
  .ایم بوده مواجه محرك مواد

lتریاك از بعد پرمصرف ماده دومین 
lشدید روانی و جسمی عوارض با شیشه مصرف 

 پرخاشگرانه، رفتارهاي خشونت، جنون، مانند پرخاشگرانه، رفتارهاي خشونت، جنون، مانند
 سکته قلبی، سکته جنسی، آمیز مخاطره رفتارهاي

 .است همراه ...و مغزي
lمواد مصرف متعاقب جنسی آمیز مخاطره رفتارهاي 

 موج بروز به منجر تواند می آن تزریق و محرك
 در وي آي اچ همچون ها عفونت از جدیدي
.شود مواد کنندگان مصرف

Source: Mansergh et al., 2006
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lنیز معتاد افراد فرزندان و همسر زندگی کیفیت و سالمت معتادان خود بر عالوه  
 خانوار بعد گرفتن نظر در با .دارد خاص توجه به نیاز و بوده خطر معرض در

  مستقیماً کشور جمعیت نفر میلیون 5 حدود در که است آن معناي به 3.6 ایرانی
.هستند درگیر مواد مصرف اختالالت با

lبا گیري اندازه مطالعه اساس بر )گذشته سال در بار یک حداقل( شیوع تخمین 
)مواد گروه حسب بر( اي شبکه گسترش غیرمستقیم روش
l1594567 افیونی مواد
l1300858 الکل
l439861 )شیشه( آمفتامین مت
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)2010(نقشه بار بیماري ها در ایران 
تمام سنین؛ هر دو جنس

2010فرزادفر و همکاران 
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lرا هستند مولد جمعیت یک که را جوان مردان جمعیت 
  به هستند اعتیاد بیماري معرض در قشر ترین پذیر آسیب
 در ناتوانی و میر و مرگ علت بیشترین اعتیاد که طوري
.است ترافیکی حوادث و سوانح از بعد مردان .است ترافیکی حوادث و سوانح از بعد مردان

12
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اصطالحات و تعاریف

l   اختالالت مرتبط با مـواد بـه دو
:شوند-بندي می-دسته کلی طبقه

اختالالت مصرف مواد·
اختالالت القاءشـده توسـط   ·

lمصرف مخاطره آمیز
lمصرف آسیب رسان
lوابستگی

اختالالت القاءشـده توسـط   ·
مواد 

مسمومیت·
محرومیت·
اخــتالالت روانــی القــاء ·

شده توسط مواد

وابستگی
lاختالالت مصرف مواد

13
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اختالل مصرف مواد

lیـک  ) به جز کافئین(هاي مواد -بر حسب درگیري با هر یک از کالس
. شود-مطرح می اختالل مصرف مواد

l بـر روي  از دست دادن کنترل خصوصیت اصلی اختالل مصرف مواد
رغــم مواجهــه بــا مشــکالت ســالمتی، -مصــرف و تــداوم مصــرف علــی رغــم مواجهــه بــا مشــکالت ســالمتی، -مصــرف و تــداوم مصــرف علــی

. خانوادگی، شغلی و قانونی مرتبط است
l  اولویت اصلی زندگی فـرد  در اختالل مصرف مواد، مصرف مواد بـه

توان گفت در اعتیاد مصرف مواد تبـدیل بـه   -در واقع می. شود-تبدیل می
. شود-در زندگی فرد میتنها منبع کسب لذّت و رضایت 

14
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lکنـد کـه در   -هایی اثر خود را اعمال می-مواد در مغز از طریق سیستم
اند که کارشان حفظ بقـاي  -هایی طراحی شده-اصل براي پاسخ به محرك

در اختالل مصرف مـواد رفتارهـاي موادجویانـه    . شود-گونه محسوب می
. کند-پیدا می» ارزش بقاء«براي فرد به صورت غیرعادي  . کندپیدا می» ارزش بقاء«براي فرد به صورت غیرعادي 

l ها پس از قطـع مصـرف   -موضوع فرد را به لغزش و عود تا مدتاین
کند و اسـاس طبیعـت مـزمن و عودکننـده اخـتالل      -پذیر می-مواد آسیب

. دهد-مصرف مواد را تشکیل می

15
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)1(مشکالت مرتبط با مصرف مواد 
::اثرات آنی ناشی از مصرفاثرات آنی ناشی از مصرف

مسمومیت حادمسمومیت حاد
lجسمی

lبیش مصرفی
lمرگ

16

lمرگ
lرفتاري

lتصادفات و آسیب
lتهاجم و خشونت
lرابطه جنسی قصدناشده و غیرایمن
lعملکرد کاري کاهش یافته

Source: WHO, 2003
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)2(مشکالت مرتبط با مصرف مواد 

::مصرف مستمرمصرف مستمر
l  مشکالت اختصاصی جسمی
lخطر افزایش یافته بیماري هاي عفونی
l  اختالالت روان پزشکی اختصاصی

17

l  اختالالت روان پزشکی اختصاصی
lمشکالت مالی، خانوادگی، شغلی و قانونی
lوابستگی/مصرف آسیب رسان
lعالیم محرومیت پس از کاهش یا قطع مصرف
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خطرات تزریق

 می افزایش را مواد از ناشی آسیب خطر تزریق :کلی طور به
.دهد
lدهد می افزایش را جنسی راه از شونده منتقل اي بیماري خطر
lدهد می افزایش را مصرفی بیش خطر

18

lدهد می افزایش را مصرفی بیش خطر
lبه را وریدها و )آبسه مثال براي( پوست به آسیب و عفونت خطر 

  آلوده تزریق وسایل و مکرر تزریق تزریق، پایین تکنیک علت
دهد می افزایش
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آشنایی با عوارض مرتبط با مصرف انواع مواد

lتنباکو
lمواد افیونی
lمواد محرك
lالکل lالکل
lسایر مواد

19
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تنباکو
l   استفاده از محصوالت تنباکو عامل اصلی بیمـاري و مـرگ

. مرتبط با مواد و یک مشکل اصلی سالمت عمومی است
l      تدخین مستمر انواع تنبـاکو عامـل خطـرزا بـراي شـماري

ازمشکالت سالمت جدي و طوالنی مدت مثل فشار خون باال، 
. دیابت و آسم است. دیابت و آسم است

l  کودکــان کســانی کــه انــواع تنبــاکو را تــدخین مــی کننــد
اي از مشـکالت مثـل   -درمعرض خطر افزایش یافته مجموعـه 

. هاي تنفسی، آلرژي و آسم هستند-عفونت
lکشند در معرض خطـر بـاالتر   -زنان بارداري که سیگار می

. سقط، زایمان زودرس و تولد فرزند با وزن کم هستند

20
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lتر مردم تنباکو را به صورت تدخینی مصرف -گرچه بیش
هـایی بـه غیـر از    -کنند، استفاده از انواع تنباکو بـه روش -می

تدخین مثل جویدن یا انفیه همچنین با خطـر افـزایش یافتـه    
. بیماري همراه است

l    سـیگار کشـیدن   (نهایتاً، مواجه بـا دود تنبـاکو در محـیط l    سـیگار کشـیدن   (نهایتاً، مواجه بـا دود تنبـاکو در محـیط
همچنین خطر ایـن مشـکالت سـالمت را درمیـان     ) منفعالنه

.دهد-کسانی که خودشان سیگار نمی کشند افزایش می

21
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  صورت چروك و چین زودرس، پیري  

 شدن خوب دیر و تر-پایین سالمت  
سرماخوردگی

  

  آسم و تنفسی عفونت  

    دیابت باال، خون فشار      دیابت باال، خون فشار  

باردار زنان در تولد هنگام کم وزن با کودکان و زودرس زایمان سقط،  
  کلیوي بیماري  

  آمفیزم شامل هوایی راه مزمن انسداد بیماري  

  عروقی بیماري سکته، قلبی، بیماري  

  ها-سرطان  

22
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مواد افیونی
l

23
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lافیونی مواد .هستند مرکزي اعصاب دستگاه مضعف افیونی مواد  
 هروئین سوخته، شیره، تریاك، شامل مصرف مورد شایع غیرقانونی

 .شوند-می ...و

lعموماً و پزشک توسط تواند-می همچنین افیونی ترکیبات گرچه  
  کدئین، همچون افیونی داروهاي .شود تجویز درد درمان براي

  آنچه از بیشتر دوز یا بیشتر مدت با اگر ...و ترامادول دیفنوکسیالت،
  اختالل به منجر توانند-می شوند، مصرف نموده تجویز پزشک
   .شوند افیونی مواد مصرف

24
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lرا خود مصرفی ماده مقدار شود می مجبور دارد وابستگی افیونی مواد به که کسی معمول، طور به 
 عالئم دچار فرد مصرفی، ماده مقدار کاهش یا و مصرف عدم صورت در و دهد افزایش تدریج به

.گویند می محرومیت یا ترك عالئم آن به که شود می ناخوشایندي
lروز 10 حدود تا و شود می ظاهر مصرف نوبت آخرین از پس ساعت  8 تا 6 معموال ترك عالئم 

:نظیر ماند می باقی
عضالنی و استخوانی دردهاي عضالنی و استخوانی دردهاي·

اسهال و پیچه دل·
بینی و چشم از آبریزش·
خوابی بی·
بیقراري·
عصبانیت·
فراوان هاي خمیازه·

25
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lیا عضالنی تزریقِ تدخینی، صورت به توان- می را افیونی مواد  
  استفاده مقعدي شیاف صورت به یا زیرزبانی خوراکی، وریدي،

  .نمود
lافیونی ماده اثرات سریع شروع و ماده ناگهانی ورود به منجر تزریق  

وردوز( مصرفی-بیش باال خطر با حالت این .شود-می   یا کشنده )اُ
  افیونی ماده اثرات سریع شروع و ماده ناگهانی ورود به منجر تزریق

وردوز( مصرفی-بیش باال خطر با حالت این .شود-می   یا کشنده )اُ
 افیونی مواد تزریق این بر عالوه .است همراه غیرکشنده

lوي-آي-اچ همچون هایی-عفونت انتقال راه ترین-شایع ما کشور در  
.شود-می محسوب مهم بهداشتی معضل یک و بوده سی هپاتیت و

26
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  استفراغ و تهوع خارش،  
  دندان خرابی یبوست، آلودگی،- خواب  
  نامنظم قاعدگی هاي-دوره  
  چیزها آوردن یاد به و تمرکز در دشواري  
جنسی ناتوانی جنسی، میل کاهش افسردگی،   جنسی ناتوانی جنسی، میل کاهش افسردگی،  
    قانون با درگیري و مالی مشکالت  
  ارتباطی هاي- دشواري  
  خانودگی زندگی و شغل حفظ در مشکل  
  محرومیت عالیم وابستگی، و تحمل  
سی هپاتیت و وي- آي-اچ مثل خون راه از منتقله هاي-عفونت  
تنفسی نارسایی از ناشی مرگ و مصرف-بیش  

27

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


مواد محرك

28
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lــا  -شــایع ــورد مصــرف در کشــور م ــاده محــرك م ــرین م ت
. است شیشهآمفتامین با نام خیابانی -مت
l   مصرف مواد محرك دیگر نظیر قرص اکستیسـی و کوکـائین

. شود-با شیوع کمتري دیده می
l    این دسته از مواد اثرات محرك روانی بـر دسـتگاه اعصـاب

توانـد منجـر بـه طیـف     -هـا مـی  -مرکزي داشته و مصـرف آن  توانـد منجـر بـه طیـف     -هـا مـی  -مرکزي داشته و مصـرف آن 
. وسیعی از مشکالت سالمت جسمی و روانی شود

lهـاي  -اي وجـود دارد کـه مصـرف محـرك    -شواهد فزاینده
بـه عـالوه،   . رسـانند -هاي مغز آسیب مـی -آمفتامینی به سلول

مصرف طوالنی مدت دوز بـاالي آمفتـامین یـک عامـل خطـر      
توانـد منجـر بـه آسـیب     -براي سوءتغذیه است که آن نیز مـی 

. هاي مغز شود-دایمی به سلول

29
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l کننـدگان،  -بر خالف این باور غلط نزد برخی مصـرف
مصرف مواد محرك نیز همچون مواد افیـونی اعتیـادآور   
است به این معنا که مصرف آن بعد از مـدتی منجـر بـه    

رغـم مواجهـه بـا    -گردد و فرد علی-اجبار به مصرف می
پزشکی، خانوادگی و اجتمـاعی  -مشکالت جسمی، روان پزشکی، خانوادگی و اجتمـاعی  -مشکالت جسمی، روان

.تواند مصرف خود را قطع کند-ناشی از مصرف نمی

l یکــی از بــارزترین عــوارض ناشــی از مصــرف مــواد
القائشــده ناشــی از ) ســایکوز(محــرك حــاالت جنــون 

مصرف است که خـود را بـا عالئـم مثبـت جنـون مثـل       
.دهد-هذیان و توهم نشان می

30
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l  مصرف مواد محرك با خطر افزایش یافته رفتارهاي پرخطر جنسـی
هاي منتقله از راه -همراه است به طوري که احتمال ابتالء به عفونت

وي را چنـدین برابـر   -آي-جنسی همچون سـوزاك، سـیفلیس و اچ  
.دهد-افزایش می

lهاي آمفتامینی همچنین با شـیوع بـاالي مشـکالت    -مصرف محرك
.دهدافزایش می

lهاي آمفتامینی همچنین با شـیوع بـاالي مشـکالت    -مصرف محرك
اجتماعی شامل مشکالت ارتباطی، مشکالت مالی، مشـکالت مـرتبط   

هاي خلقی همچنین با مصـرف  -نوسان. با کار و تحصیل همراه است
کننـدگان  -هاي آمفتامینی همراه است و برخی مصرف-مستمر محرك

پـذیري  -بدتر شدن مشکالت سالمت روان مثل افسردگی و تحریـک 
.کنند-را در طول زمان گزارش می

31
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وزن کاهش و اشتها دادن دست از خواب، دشواري  
عفونت به مقاومت کاهش بدن، شدید آبی کم

  عضالنی درد سردرد، فک، شدگی قفل  

بدبینی هول، شیدایی، قراري،-بی افسردگی، اضطراب، - خلقی نوسانات  

نفس تنگی قلب، نامنظم ضربان لرزش،  

چیزها آوردن خاطر به و تمرکز در دشواري  

  همسرآزاري آزاري،-کودك خشن، و تهاجمی رفتاري  

  جنسی راه از منتقله هاي- عفونت جنسی، پرخطر رفتارهاي  

  باال دوزهاي مکرر مصرف از بعد جنون  

  مغز هاي-سلول به دایمی آسیب  

عروقی قلبی، مشکالت از ناشی ناگهانی مرگ مغزي، ریزي-خون  

32
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الکل
l      مصرف الکل یک عامـل خطـرزا بـراي طیـف وسـیعی از

فـت       مشکالت سالمتی بوده و یـک علـت اصـلی بیمـاري، اُ
. کیفیت زندگی و مرگ زودرس است

l هـا  -اي از بیمـاري -مصرف الکلی خطر ابتالء به مجموعـه
.است
l    مصرف الکل همچنین یک عامل مهـم بـراي تصـادفات وl    مصرف الکل همچنین یک عامل مهـم بـراي تصـادفات و

.گردد-سوانح در سطح جهانی محسوب می
l  مصرف الکل با هر سطحی با بروز مشکالت خـانوادگی و

اجتماعی همراه اسـت و شـامل قطـع روابـط بـا خـانواده و       
. شود-دوستان و دشواري در حفظ تحصیل و کار می

lهاي مـادرزادي،  -مصرف الکل در بارداري خطر ناهنجاري
مشکالت یادگیري و رفتاري و نقص تکامـل مغـزي مـرتبط    

. است
33
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lهاي آلوده به متانول عوارض و پیامدهاي شـدید سـالمتی نظیـر    -مصرف الکل
ایـن موضـوع اهمیـت پرهیـز از     . نابینایی، نارسایی کلیه و مـرگ بـه دنبـال دارد   

.نماید-مصرف الکل در هر سطحی را مطرح می
l    در صورت بروز وابستگی فیزیولوژیک متعاقب مصرف مسـتمر الکـل فـرد در

عالیـم  . شـود -هـاي محرومیـت مـی   -سطح قطع مصرف دچـار عالئـم و نشـانه   
محرومیت از الکل  شامل لرزش، تعریـق، اضـطراب، تهـوع، اسـتفراغ و اسـهال،      

عالیـم  . شـود هـاي محرومیـت مـی   سطح قطع مصرف دچـار عالئـم و نشـانه   
محرومیت از الکل  شامل لرزش، تعریـق، اضـطراب، تهـوع، اسـتفراغ و اسـهال،      

. شوند-خوابی، سردرد، فشار خون باال، توهم و تشنج می-بی
l      در برخی افراد محرومیت از الکل با عـوارض شـدید همچـون تشـنج و بـروز

خاصی همراه اسـت کـه بـه آن دلیریـوم تـرمنس گفتـه       ) دلیریوم(حالت سرسام 
. تواند کشنده باشد-به دلیل این عوارض شدید محرومیت از الکل می. شود-می

34
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آسیب و تصادفات خشن، و تهاجمی رفتار بعد، روز صبح کسالت و سردرد  

  زودرس پیري جنسی، عملکرد کاهش  
  باال خون فشار لوزالمعده، ورم معده، زخم گوارشی، مشکالت  
شغلی و مالی مشکالت ارتباطی، هاي- دشواري افسردگی، و اضطراب  

قانونی و اجتماعی خانوادگی، مشکالت   قانونی و اجتماعی خانوادگی، مشکالت  

  مسائل حل و چیزها آوردن خاطر به در دشواري  
  باردار زنان از متولدشده کودکان در مغزي آسیب و ناهنجاري  
  عضله و عصب آسیب مغز، دایمی آسیب سکته،  
  )پانکراتیت( لوزالمعده التهاب و کبدي سیروز  
  متانول به آلوده الکل مصرف اثر در مرگ و کلیه نارسایی نابینایی،  
  خودکشی سینه، و گلو دهان، -سرطان  

35
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منطق غربالگري و مداخله مختصر 

lمشکالت مصرف مواد در جهان گسترده است.
l قابل توجه مرگ و میر و  ناتوانیمشکالت مصرف مواد با

.همراه است
شناسایی زودرس و مداخله می تواند به کاهش مشکالت 

36

l شناسایی زودرس و مداخله می تواند به کاهش مشکالت
.مصرف مواد کمک نماید
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ما نمی پرسیم
و نمی دانیم چه باید کرد

lو گري غربال نحوه درباره آموزش فقدان مطالعه یک در 
 عدم براي گران درمان دالیل ترین اصلی از یکی توصیه دادن

.بود مواد سوءمصرف براي معمول گري غربال
lعبارتند مواد و الکل مصرف شناسایی دشواري دالیل برخی lعبارتند مواد و الکل مصرف شناسایی دشواري دالیل برخی 

:از
lارزیابی نحوه درباره مهارت نداشتن
lخجالت احساس
lآن یافتن صورت در مشکل با برخورد براي مهارت نداشتن
lفرد همکاري عدم یا انکار

37
Edwards, Marshall and Cook, 1997
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غربالگري چیست؟

lدامنه اي از رویه ها و تکنیک هاي ارزیابی
l که نشان می دهد آیا احتمال دارد وضعیتی که مورد  ارزیابی اولیه یک

جستجو است وجود داشته باشد
lرویه غربالگري شامل یک واقعه منفرد است.

38

lرویه غربالگري شامل یک واقعه منفرد است.

Source: SAMHSA, 1994
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فواید غربالگري

l مداخله مختصرو آموزش فرصتی براي
l یا سایر جنبه  خطرات تداخالت دارویی تامین کننده خدمات را از

هاي درمان آگاه می سازد
l  در افرادي که مصرف مواد دارند، اما مصرف آنها به حد وابستگی

رفتارهاي  نرسیده است، غربالگري اثرات اثبات شده در کاهش 

39

در افرادي که مصرف مواد دارند، اما مصرف آنها به حد وابستگی  
رفتارهاي  نرسیده است، غربالگري اثرات اثبات شده در کاهش 

داردپرخطر 

Source: NCETA, 2004
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چرا در مراقبت اولیه غربالگري نماییم؟

lنظام با تماس نقطه اولین معموالً اولیه خدمات کنندگان تامین  
.است سالمت

lمراقبت هاي جایگاه در مختصر مداخله و غربالگري تاثیر از ها پژوهش  
.نماید می حمایت اولیه

40

.نماید می حمایت اولیه
lاولیه مراقبت کارکنان دارند انتظار بیماران:

lتوصیه هایی درباره سبک زندگی تامین نمایند.
lاز آن ها درباره مصرف مواد و الکل سئوال نمایند.

Source: WHO, 2003, & NCETA, 2004
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lاولیه مراقبت در شده دیده سالمتی شایع مشکالت از برخی 
 بدتر مواد مصرف با یا بوده مواد مصرف با مرتبط تواند می

.شود

lو تشخیص براي مهمی اطالعات مواد مصرف غربالگري 
 مراقبت کارکنان اختیار در مراجعان سالمتی مشکالت درمان
.دهد می قرار اولیه

41
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آزمون غربالگري درگیري در مصرف الکل، 
(ASSIST)سیگار و سایر مواد 

lتدوین شده توسط سازمان جهانی بهداشت
l8  شامل مصرف تزریقی (پرسش درباره الکل، تنباکو و مواد غیرقانونی

)مواد
l  اطالعاتی درباره مصرف خطرناك، زیان بار یا وابستگی می دهد

42

اطالعاتی درباره مصرف خطرناك، زیان بار یا وابستگی می دهد  
) شامل مصرف تزریقی مواد(
lتدوین شده براي جایگاه مراقبت هاي اولیه
lفقط مصاحبه
l کشور 8مطالعه بین فرهنگی در

Source: WHO, 2003
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نکاتی براي غربالگري

l استفاده نماییددور از داوري  بهو  نگیزشیااز یک رویکرد.
lاز زبان انگ زننده اجتناب نمایید.
l از  ارزیابی وسیع تر پرسش هاي غربال گري را در بستري از

43

l از  ارزیابی وسیع تر پرسش هاي غربال گري را در بستري از
. وضعیت سالمتی قرار دهید
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تقویت دقت خودگزارشی
...خودگزارشی دقیق تر خواهد بود، وقتی بیماران 

l نیستندالکل یا مواد هنگام مصاحبه تحت تاثیر.
l جلب شودرازداري اطمینان مراجعان از نظر.
l را تشویق صداقت در گزارش دهی در جایگاهی مصاحبه می شوند که

44

l را تشویق صداقت در گزارش دهی در جایگاهی مصاحبه می شوند که
.می نماید

l مورد ارزیابی قرار می گیرندروشن و عینی با پرسش هایی.
lپرخوردار می شوند) تقویم، کارت هاي پاسخ(کمک هاي حافظه  از.

Source: Babor 1990, 2000
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غربالگري اولیه درگیري با مصرف سیگار، الکل و مواد

45
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آزمون غربالگري درگیري در مصرف سیگار، الکل 
)ASSIST(و سایر مواد 

ASSIST
lاولیه مراقبت براي شده تدوین مختصر غربالگري پرسشنامه
lگیرد می بر در را مواد سایر و الکل تنباکو، شامل مواد تمام.

  متوسط خطر حد در مصرف که بیمارانی شناسایی براي درمانگران به

46

lمتوسط خطر حد در مصرف که بیمارانی شناسایی براي درمانگران به  
  .نماید می کمک دارند مواد به باال  یا
lماه سه و عمر طول در مواد مصرف تجربه صرفاً اولیه گري غربال در  

.شود می پرسیده اخیر
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ASSIST

یادگیري استفاده از ابزار غربالگري 
ASSIST

47

ASSIST

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


)ASSIST )1معرفی
lبگیرید کار به اي غیرمواجهه رویکردي
lنمایید توصیف را غربالگري از مقصود

l»من براي .سازند متاثر را شما سالمت توانند می داروها و مواد از بسیاري  
 باشم داشته شما توسط گوناگون مواد مصرف دقیقی اطالعات که است مهم
».کنم کمک شما به بتوانم تا

48

».کنم کمک شما به بتوانم تا
lنمایید تاکید زمانی دوره بر:

l»و تنباکو محصوالت الکل، مصرف در شما تجربه درباره زیر هاي پرسش 
».است گذشته ماه 3 در و عمر طول در مواد سایر

Source: McGree, 2005
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)ASSIST )2معرفی 

lکنید می ثبت را موادي چه که دهید توضیح.
l»شده تجویز پزشک توسط است ممکن شده فهرست داروهاي از برخی 

 نمی ثبت را پزشک توسط تجویزشده داروهاي ما مصاحبه این در .باشد
  آن براي که چیزي آن جز دالیلی به را داروها این شما اگر گرچه .کنیم

  من به کنید می مصرف بیشتر دوز با یا بیشتر دفعات به یا است، شده تجویز
 ».دهید اطالع

49

 ».دهید اطالع

lنمایید تاکید رازداري بر
l»اما شویم، خبر با شما توسط گوناگون مواد مصرف از که هستیم عالقمند ما  

 محرمانه کامالً دهید می ما به شما که اطالعاتی که باشید داشته اطمینان
».بود خواهد

Source: McGree, 2005
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)فهرست مواد(کارت پاسخ 
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مصرف در طول عمر: الف1پرسش 

کدام یک از مواد زیر را امتحان کرده اید؟ تاکنوندر طول زندگی خود، ١.
)فقط مصرف غیرطبی(
l0(خیر(
l 3(بله(
lدرباره تمام مواد سئوال فرمایید

51

lدرباره تمام مواد سئوال فرمایید
l حتی اگر فقط یک بار آزمایش کرده باشد(مصرفی را ثبت نمایید هر گونه(
lحتی در یک مهمانی هم نبوده؟: بررسی کنید
l است، مصاحبه را تمام کنید» خیر«اگر پاسخ به تمام مواد.

Source: Humeniuk, 2005
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l ماه قبل 3دفعات مصرف در
، کدام یک از مواد زیر را استفاده کرده اید؟ماه گذشته 3در طول .٢

lبله
lخیر

مصرف اخیر: ب1پرسش 

52
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  زیر مواد از یک کدام خود، عمر طول در -الف1 پرسش
  اید؟-کرده مصرف تاکنون را
بلهخیر)غیرپزشکی مصرف فقط(

عدم تمایل 
به 

پاسخگویی
  
ش 
رس
پ

  - ب1
ک
ر ی
ه ه
ت ب
 مثب
سخ
ت پا

ور
ص

خیر
اه ا
م

بلهخیر
عدم تمایل به 
پاسخگویی

  

          )غیره ناس، قلیان، سیگار،( تنباکو انواع - الف

ک
ر ی
ه ه
ت ب
 مثب
سخ
ت پا

ور
ص

 :
سه 
در

خیر
اه ا
م

 
ور؟
چط

            )غیره ناس، قلیان، سیگار،( تنباکو انواع - الف

 کدیین، هرویین، سوخته، شیره، تریاك،( اَفیونی ترکیبات - ب
)غیره ترامادول،

            

            )غیره بنگ، گراس، سیگاري،( حشیش - ج

            )غیره ریتالین، اکس، اکستازي، شیشه،( آمفتامینی-هاي- محرك - د

 آلپرازوالم، دیازپام،( خواب هاي- قرص یا ها- بخش-آرام -ه
  )غیره فنوباربیتال،

            

            )غیره عرَق، شراب، آبجو،( الکلی هاي- نوشیدنی - و

            :کنید مشخص - سایر - ز
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 در مواد هاي- گروه از یک هر به مثبت پاسخ صورت در-
.بپرسید را ب1 پرسش الف،1 پرسش

 تشکر مراجع از موارد، از یک هر به مثبت پاسخ صورت در-
 سالمت کارشناس به تکمیلی گري- غربال براي را او و نموده سالمت کارشناس به تکمیلی گري- غربال براي را او و نموده
.دهید ارجاع مرکز پزشک یا روان

 نموده تشکر مراجع از موارد، تمام به منفی پاسخ صورت در-
.دهید ارایه متناسب بازخورد و
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lمصرف با درگیري اولیه گري- غربال در صحیح ها- پاسخ به دستیابی 
 بین اعتماد و مؤثر ارتباط ایجاد و زمان به نیاز مواد و سیگار الکل،

  .دارد سالمت مراقب کارشناس و پوشش تحت جمعیت
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lالکل، مصرف با درگیري اولیه گري-غربال شروع در اولیه هدف  
  انتقال بلکه نبوده، دقیق و صحیح هاي- پاسخ به دستیابی مواد و سیگار

 بر جدي منفی پیامدهاي مواد مصرف که است مراجعان به پیام این
اس آن به نسبت بهداشتی هاي- مراقبت نظام و داشته آنها سالمت حس  

 .نماید کمک ایشان به ارتباط این در دارد آمادگی و بوده
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!!با تشکر از توجه و حوصله شمابا تشکر از توجه و حوصله شما
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