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6
بسياری از خانواده ها و جوانان بر اين باورند كه اعتياد تنها به سوء مصرف موادمخدر محدود 
است و ساير داروهای موجود در داروخانه ها اعتياد ندارند. واقعيت اين است كه اصالح اين 
باور ضروری است و بايد بدانيم كه برخی داروها نيز خطر اعتياد آوری بااليی دارند. بنابراين، 

الزم است اين دارو ها را بشناسيم تا بتوانيم از وابستگی احتمالی به آن ها پيشگيری كنيم. 

دکتر هومان نارنجی ها

دارویاعتيادآور
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 )1
ترامادول و بايومادول         

از  يكی  در كشور  زمانی  دورة  در يك       
بود  ديكلوفناك  آمپول  مسكن،  مصرف  پر  داروهای 

كه به مصرف بسيار باالی آن عوارضی برای بيماران ايجاد 
شد و وزارت بهداشت تصميم گرفت نوع تزريقی اين دارو را از 

بازار جمع آوری كند. اما داروهای بعدی كه به صورت قرص و آمپول 
به بازار وارد شد و در غياب يك اطالع رسانی صحيح بازار را احاطه 

كرد  قرص ها يا آمپول های ترامادول و بايومادول بود. 
اعتياد  در صورت مصرف خودسرانه  مذكور  داروهای  كه  بدانيم  بايد 
آور هستند و برخی تجربه  هاي بيماران حاكی از بروز تشنج به دنبال 

جمعيت  در  متأسفانه  است.  بوده  داروها  اين  باالي  مصرف 
دانشجويی و دانش آموزی خطر اعتياد به اين مواد به علت 

خانواده ها  از  بسياري  و  است  زياد  راحت  دسترسی 
جدی  خود  فرزندان  در  را  دارو  مصرف  نيز 

نمی گيرند. 

 )2
و  استامینوفن کدئین، آسپرین کدئین 

اکسپکتورانت کدئین
 برخی بیماران بر این باورند که درد ما با استامینوفن ساده درمان نمی شود و 

حتمَا باید نوع کدئینه آن را مصرف کنیم. متأسفانه بیمارانی به مراکز درمانی مراجعه 
می کنند که  شاید روزانه بیش از 30 تا 40 قرص کدئین دار نیز مصرف می کنند. شایان 

ذکر است که کدئین ها نیز همانند ترامادول از خانوادۀ تریاک هستند و مصرف هر نوع آن 
به صورت خودسرانه می تواند به اعتیاد منجر شود. از طرف دیگر، باید بدانیم که مقدار داروی 

مصرفی بیمار به مرور زمان زیاد می شود، به طوری که تا دیروز سر درد فرد با یک قرص 
درمان می شد، اما اکنون با گذشت یک سال باید دو قرص آن را یک جا مصرف 

این  از مصرف خودسرانۀ  باید  تا حد امکان برای تسکین درد  کند. پس 
داروها پرهیز کرد و جایگزین های غیرمخدری برای آن ها 

جست وجو کرد.
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 )3
ديفنوكسيالت: 

برای  گذشته  در 
داروی  از  اسهال  درمان 

می شد  استفاده  ديفنوكسيالت 
به  بود.  قابض  داروی  يك  كه 

باور  اين  به  متخصصان  زمان،  مرور 
وجود يك  از  نشان  اسهال  كه  رسيدند 

پس  است.  بدن  در  باكتری  يك  يا  سم 
به جای محبوس كردن آن در محيط روده 
و طوالنی كردن فرآيند درمان، بهتر است با 
با حركات  دهيم  اجازه  زياد  مايعات  نوشيدن 
تند روده ها اين سم هر چه زودتر دفع شود. 
بنابراين، اينك ديفنوكسيالت ديگر در درمان 
اسهال هم جايی ندارد. اما از آنجا كه اين دارو 
از خانوادة ترياك است، ديده شده كه برخی 
تا   30 مقادير  و  وابسته شده اند  آن  به  افراد 
40 عدد آن را يك جا استفاده می كنند. البته 
تا  معتاد  افراد  كه  است  بوده  نيز  مواردی 
400 عدد از اين قرص ها را روزانه مصرف 
می كرده اند )ماهانه 12000 عدد(. بايد 
بدانيم كه مصرف اين دارو به صورت 
اعتياد آور  طوالنی  و  خودسرانه 

است و مقدار آن نيز به مرور 
زمان افزايش می يابد. 

 )4
بنزوديازپين ها 

اكثرشان  كه  داروهايی 
می شود  ختم  »زپام«  به 

تعلق  دارويی  دستة  اين  به 
كلونازپام،  ديازپام،  دارند. 

و...  لورازپام  اكسازپام،  فلورازپام، 
كنترل  برای  افراد  برخی  متأسفانه 

و  اضطراب  يا  خواب  درمان  و 
اين  خودسرانه  طور  به  خود،  بی قراری 

رفتار  اين  و  می كنند  مصرف  را  داروها 
آنان  اختالل هاي  بهبود  به  منجر  نه تنها 
اين  به  وابستگی  موجب  بلكه  نمی شود، 
می شود.  نيز  اعتياد  نهايت  در  و  داروها 
قرص كلرديازپوكسايد و زاناكس يا آلپرازوالم 
نيز جزو داروهای اعتيادآور محسوب می شوند 
و بايد از مصرف خودسرانة آن ها پرهيز كرد. 
روزانه  مصرف  شكايت  با  ساله   23 حامد 
به  ميلی گرمی   2 كلونازپام  قرص  150عدد 
 68 بيمار  بود.  كرده  مراجعه  درمانی  مركز 
70 عدد  اتفاق همسرش روزانه  به  ساله ای 
می كردند.  استفاده  ميلی گرمی   2 لورازپام 
داروها  اين  خودسرانة  مصرف  متأسفانه 
اما  مي شود،  ديده  سالي  و  سن  هر  در 
بدن  و  افراد  اين  كم  هوشياری  آيا 
با  زندگی  يك  اجازه  آنان  سم  از  پر 
نشاط و سالم را خواهد داد؟ كسی 
قرص   عدد   4500 ماهانه  كه 

به طور  می خورد،  كلونازپام 
و  جسمی  نظر  از  قطع 

خانوادگی  و  روحی 
نيست.    سالم 
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 )5
فنوباربيتال

اين  نام  شما  است  ممكن   
در  آن  كاربرد  علت  به  را  دارو 

اما  باشيد.  حوزة كنترل تشنج شنيده 
وابستگی  مواردی  در  كه  بدانيم  بايد 
شده  گزارش  نيز  دارو  اين  به  اعتياد  و 
است. فنوباربيتال100 از داروهای مورد 
است.  معتادان  برخی  سوء مصرف 

سكو  باربيتال،  پنتو  فنوباربيتال، 
انواع ديگر  از  نيز  باربيتال 

اين دارو هستند. 

        )6   
ريتالين

 اين دارو در درمان بيش فعالی و كم توجهی كودكان كاربرد 
تمركز  مدتی  می خواهند  كه  افرادی  يا  دانشجويان  برخی  اما  دارد، 

بيشتری داشته باشند و شب را تا صبح نخوابند، اين دارو را مورد سوءمصرف 
قرار می دهند. آنان نمي دانند كه اعتياد به ريتالين كه يك داروی محرك است، 

در نهايت افسردگی، فراموشی و افت شديد تمركز را به همراه خواهد داشت. 
خانواده ها بايد به شب زنده داری های فرزندان خود توجه زيادی داشته 

باشند و در مورد خطر مصرف دارها به آن ها هشدار دهند.
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گپی با والدين: 

مصرف  از  كه  داد  هشدار  خانواده ها 
به  بايد  نتيجه گيری  يك  در 

خود غافل نشوند و فكر نكنند چون قرص از 
خودسرانة داروی فرزندان 

ضرر و مصرف آن مجاز است. 
داروخانه تهيه می شود بی 

آغاز  قرص ها  اين  با  را  خود  اعتياد  كه  دارند  وجود  زيادي  معتادان 

داروها  اين  از  برخی  از  يز 
ن درمان گران  ما  خود  گاهی  البته  كرد ه اند. 

در درمان بيماری ها بهره می گيريم. پس بايد بدانيد كه تنها مصرف 

خودسرانة آن هاست كه عوارض جبران ناپذيری به  جا می گذارد. 

در مورد 
و با فرزندان 

نكتة آخر اينكه، بهترين سن برای آغاز گفت وگ

الگوی  بايد  نيز  د 
خو والدين  است.  ابتدايی  دوران  دارو ها،  خطرهاي 

 و با كوچك ترين شكايت به داروهای 
مناسبی برای فرزندانشان باشند

پناه نبرند. 
مسكن و آرام بخش 

گپی با مسئولين فنی 

داروخانه ها: 

از  اينجانب  همكارانه  خواهش 

اين  داروخانه ها  فنی  مسئولين 

داروهای  هيچ وجه  به  كه  است 

آن ها  فروش  كه  را  عتياد آور 
ا

غيرقانونی 
پزشك  نسخة  بدون 

است، حسب درخواست مشتری 

مسئوليت  در  زيرا  ندهند.  او  به 

عتياد آنان و گرفتاری 
يك عمر ا

خانواده های آنان شريك خواهند 
بود. 


