ﺿﺮورت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ وﯾﮋه ﺑﺮای درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﺎردار

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
در دوره ﺑﺎرداری زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ
وﯾﮋهای را در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدن دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮐﻨﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد را ﺑﺮای اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎروﺳﻌﯿﺪ ﺻﻔﺎﺗﯿﺎن در ﮔﻔﺖ
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﻣﻮاد روان ﮔﺮدان ﻣﺼﺮف
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﺑﯽ،ﮐﻨﻨﺪ ،داروی ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک دﭼﺎر ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﻣﯽ
ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻫﻢ و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داروی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﺑﻪ آنﻫﺎ
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد درﻣﺎن آنﻫﺎ را ﺣﺖﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ از ﺑﺎرداری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻗﺮص ﻣﺘﺎدون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آن از ﻫﯿﭻ داروی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ دوره ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺻﻔﺎﺗﯿﺎن اﻓﺰود :در اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داروی ﻣﺘﺎدون ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در
اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﺎرداری ﮐﻪ دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﺮس از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﯾﺎ ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک دﭼﺎر آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از درﻣﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺳﺘﯽ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮدف ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دﭼﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﺑﺘﻬﺎی ﭘﺎراﮔﻮرﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دارو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی وﯾﮋهای ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ از آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ﺻﻔﺎﺗﯿﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دروان ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک آنﻫﺎ ﺷﻮد در درﺟﻪ اول ﺣﺸﯿﺶ و ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﺮﯾﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻫﺮوﺋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﺑﺎرداری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد و
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر
درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﻮزه زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﭙﺬﯾﺮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ وﯾﮋهای را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ را
ﻣﻮﻇﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﻌﺘﺎد ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﺑﺎردار ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و زاﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ وﯾﮋهای را در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدن دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮐﻨﻨﺪ.
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