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Methadone treatment in Victoria

مقدمة
العالج بامليثادون هو وسيلة للتعامل مع العديد من املشاكل التي تتعرض ملواجهتها بسبب استخدامك لألفيونيات ،مثل املورفني ،أو
األوكسيكودون ،أو البيثيدين ،أو الكودايني أو الهيرويني .يجب عليك مناقشة طبيبك فيما يخص املخدرات التي تستخدمها.
امليثادون ليس عالج ًا لالعتماد على األفيونيات أو إدمانها .ومع ذلك ،استعمال امليثادون ميكنه أن يزيل الضغط املصاحب ملواصلة استخدام
املخدر الذي يسبب لك املشاكل .كما ميكنه أن مينحك الوقت للتفكير والعمل وترتيب األمور دون القلق على مدى إمكانية استمرارك في
احلصول على إمداد املخدر الذي تستعمله.

ولقد كان امليثادون يستخدم لعالج إدمان األفيونيات على مدى حوالي  30عاماً ،على الرغم من أن طريقة استخدام
امليثادون قد تغيرت كثيراً في تلك املدة .وهذا الكتيب يتحدث عن كيفية العالج بامليثادون اليوم.
وهناك نوعان من برامج العالج بامليثادون:
•البرنامج املستمر (أو الطويل األجل) ـــ وهذا هو النوع األكثر شيوعاً ،ويدوم ملدة أشهر أو سنوات ،والهدف منه هو احلد من األضرار
املرتبطة باستخدام املخدر ،وحتسني نوعية احلياة بصفة عامة.
•برنامج االنسحاب (أو القصير األجل) – هذا النوع من البرامج عادة ما يستمر أيام أو أسابيع ،ويستخدم امليثادون هنا لتخفيف
االضطراب الناجت من االنسحاب من األفيونيات.
ومعظم املتعاجلني يكون أداؤهم أفضل مع البرنامج املستمر ،أكثر منه مع برنامج االنسحاب .وتتوقف نوعية البرنامج املناسب لك على
احتياجاتك اخلاصة وعلى وضعك ،وهو الشيء الذي ينبغي عليك مناقشته مع طبيبك.
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السرية
سرية املعلومات التي تعطيها للطبيب ،واملعلومات املسجلة في االستمارات احلكومية ،محمية مبوجب القانون.
وقد يتم مشاركة املعلومات مع أحد األطباء أو الصيادلة بغية تنسيق عالجك وضمان الوصف اآلمن له .كما ميكن
ال للحصول على دعم الصرف الصيدالني للعالج ،أو ألي سبب آخر يتطلبه
تقاسمها مع أحد الصيادلة إذا كنت مؤه ً
القانون.
لديك حق االطالع على هذه املعلومات .املزيد من املعلومات حول «وزارة الصحة واخلدمات البشرية» ،و»قانون
السجالت الصحية لعام  ،»2001وغيره من تشريعات اخلصوصية ــ ميكن االطالع عليها على املوقع اإللكتروني
للوزارة.www.health.vic.gov.au/privstat.htm :
ميكن طلب االطالع على سجالت «وزارة الصحة واخلدمات البشرية» بتقدمي طلب «حرية املعلومات» إلى:
Freedom of Information Team
Department of Health and Human Services
GPO Box 4057
Melbourne 3001
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فوائد العالج بامليثادون
هناك «فوائد» عظيمة ميكن احلصول عليها من خالل العالج بامليثادون ،ولكن هناك أيضا بعض «األمور» التي يتعني أخذها في االعتبار
بعناية .وفيما يلي الفوائد وتلك األمور.

فوائد العالج بامليثادون
•عندما تكون على اجلرعة الصحيحة من امليثادون ،فإن العالج به سيمنع اشتياقك الستخدام املادة األفيونية املسببة للمشكلة ،كما
سيجنبك استخدامك القهري لها.
•مينحك استقراراً يجعلك ال تعود لصرف الوقت في البحث عن املادة األفيونية واستخدامها.
•ميكن أن يكلف أقل بكثير من تكلفة استخدام املخدر املسبب للمشكلة.
•يساعدك على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.
•إذا كنت تتعاطى املخدر عن طريق احلقن ،فإن امليثادون يقلل من العرضة لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،والتهاب
الكبد باء وجيم ،حيث لن حتتاج إلى احلقن مع العالج به.
• ِّ
ميكنك من التحكم في االنسحاب املبدئي من املخدر مبشقة أقل.
•يزيل احلاجة إلى ارتكاب اجلرائم لدى أولئك الذين يستخدمون املخدرات األفيونية غير املشروعة.

مسائل يتعني أخذها في االعتبار:
•أنت ملتزم باحلضور يوميا ألخذ جرعتك.
•قد تكون العطالت أو السفر أمراً صعباً ،ويجب تنظيمها قبل أوانها بكثير من الوقت/مسبقًا.
•لن تعاني أو تصيبك أي آثار تسممية من جرعة امليثادون اخلاصة بك.
•هناك آثار جانبية (انظر «اآلثار اجلانبية» ص .)8
•امليثادون هو مادة أفيونية ،وبالتالي ،فأنت مازلت معتمد على هذه املادة األفيونية حني استعمالك امليثادون.
•امليثادون هو عقار قوي ،وميكن أن يكون خطيراً إذا ما استخدم بشكل غير صحيح.

ليس امليثادون للجميع .بعض املدمنني قد يناسبهم أكثر العالج بالعقاقير األخرى (انظر «العالج بالعقاقير األخرى»
ص  .)22كما ِّ
يفضل آخرون البرامج السكنية أو برامج إزالة السموم .وميكنك العثور على مزيد من املعلومات حول
بدائل العالج بامليثادون بالتحدث مع الطبيب ،أو اإلستشاري ،أو الصيدلي املعنيني بأمرك أو اإلتصال بخدمة «اخلط
املباشر» (راجع فصل «جهات لالتصال» في نهاية هذا الكتيب).
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امليثادون :العقار

امليثادون هو مادة أفيونية مخدرة ،ولذلك ميكن أن يكون بدي ً
ال للمخدرات األفيونية املسببة ملشاكلك .ومع ذلك ،يختلف امليثادون
في األمور التالية.

مدة تأثيره
امليثادون عقار مفعوله أطول من معظم املخدرات األخرى .جرعة واحدة من امليثادون ميتد تأثيرها حلوالي  24ساعة،
مما يسمح بتناول جرعة واحدة في اليوم .يبدأ تأثير امليثادون خالل حوالي ساعة واحدة من تناول اجلرعة؛ إال أن تأثير
العقار يصل إلى ذروته بعد  3ــ  8ساعات من اجلرعة.

كيفية تعاطيه
يتم بلع امليثادون في شكل سائل.

قانونه
امليثادون متاح قانون ًا بوصفة من طبيب ،بشرط حصول الطبيب أو ًال على تصريح من “وزارة الصحة واخلدمات البشرية بوالية فيكتوريا”.

تكلفته
ستطالبك الصيدليات وخدمات امليثادون املتخصصة بدفع رسم صرف ،إما باجلرعة أو باألسبوع.

امليثادون يسبب اإلدمان كغيره من املخدرات ،وعندما تنسحب منه سوف تشعر بأعراض االنسحاب أيض ًا – إال أن
أموراً كثيرة تعتمد على كيفية االنسحاب من امليثادون .فباالنتقال إلى العالج بامليثادون قد تكون قادراً على التحكم
في اعتمادك على املادة املخدرة التي تستعملها ،ولكنك ستظل معتمداً على امليثادون حتى تنسحب منه ،وتصبح
نظيف ًا من أي نوع من املخدرات .وألن امليثادون هو عقار طويل املفعول ،فإن أعراض االنسحاب منه تدوم لفترة
أطول منها مع الهيروين ،إال أنه ميكن التحكم في هذه األعراض وجتنب حدوث ازعاج كبير (انظر «االنسحاب من
امليثادون» ص .)15
ويتم وصف امليثادون بجرعات مختلفة وفقا لالحتياجات الفردية .فبعض األشخاص يحتاجون إلى جرعات عالية
(أكثر من  80مجم يومياً) ،بينما يستقر آخرون على جرعات أقل (أقل من  40مجم يومياً) .وتبني األدلة أن
معظم املتعاجلني يحتاجون إلى  60مجم أو أكثر من امليثادون يومي ًا لتحقيق هدفهم املتمثل في التحكم في املشاكل
الناجمة عن االعتماد على املخدرات وإساءة استخدامها.
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اآلثار اجلانبية للميثادون
يشعر الكثير من األشخاص الذين يتم عالجهم بامليثادون ،ببعض األعراض الغير مرغوب فيها أثناء فترة العالج .ومما يسبب هذه األعراض
عموماً ،هو أما أن جرعة امليثادون تكون منخفضة عن الالزم أو مرتفعة عن الالزم ،أو بسبب اآلثار اجلانبية األخرى للعقار.
•أعراض جرعة امليثادون املنخفضة عن الالزم هي أعراض اإلنسحاب من املخدرات :سيالن اآلنف ،وتقلصات بالبطن ،والغثيان والقيء،
واإلسهال ،وأوجاع الظهر واملفاصل ،والتعرق ،وتوتر املزاج ،واحلنني للمخدر.
•أعراض جرعة امليثادون املرتفعة عن الالزم هي النعاس ،والنوم سري ًعا أثناء اجللوس ،والغثيان والقيء ،والتنفس الضحل ،وضيق حدقة
العني ،وانخفاض ضغط الدم ،والدوخة ،وضعف الشهية .وللمزيد من التفاصيل( ،انظر «اجلرعة املفرطة» ص .)18
وميكن عالج تلك األعراض عن طريق تعديل اجلرعة وضبطها بناءا على حاجتك – ولذلك ،يجب أن تخبر الطبيب أو الصيدلي مبجرد بداية
الشعور بها.
وللميثادون أيضا آثار جانبية قد تكون ال عالقة لها باجلرعة .وليس كل شخص يشعر بآثار امليثادون اجلانبية ،ولكن من الشائع لدى املتعاجلني
الشعور بواحد أو أكثر من األعراض التالية:
•التعرق كثيرا ما يزداد ،خصوصا في الليل.
•اإلمساك أمر شائع جداً ،مثلما يحدث مع جميع املخدرات .اشرب الكثير من املاء ،وتناول املزيد من الفاكهة واخلضراوات واخلبز األسمر
واملنتجات احملتوية على النخالة (الردة) .ومارس كثيراً من الرياضة.
•االم العضالت واملفاصل ،قد تشعر بها ،حتى عندما تكون جرعة امليثادون كافية .فقد أبلغ بعض املتعاجلني عن الشعور بأوجاع شبيهة
بأوجاع الروماتيزم وآالمه في أوقات مختلفة.
•انخفاض الرغبة اجلنسية ،ويحدث الشعور بذلك مع استخدام أيٍّ من املخدرات ،مبا في ذلك امليثادون والهيروين .إال أن ذلك قد
ينحسر تدريجياً.
•الطفح اجللدي واحلكة يشعر بها بعض املتعاجلني ،ولكن عادة ما تنحسر تدريجياً.
•التخدر( ،على سبيل املثال ،النعاس ،ال سيما سريع ًا بعد تناول اجلرعة) .وهذا ال َع َرض عادة ما ينحسر خالل أسبوع أو نحو ذلك ،ولكن
اجلرعة قد حتتاج إلى تعديل.
•احتباس السوائل ،مما يسبب تورم أو «انتفاخ» اليدين أو القدمني.
•فقدان الشهية والغثيان والقيء ،قد يحدث ،ولكن هذه األعراض عادة ما تنحسر سريعاً.
•األم في البطن (تقلصات) قد حتدث ،ولكنها عادة ما تنحسر بسرعة .وبعض هذه األعراض كثيراً ما تُفهم خط ًأ بسهولة على أنها
أعراض االنسحاب أو أعراض حاالت طبية أخرى ،ولذلك ينبغي أن تتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي إذا شعرت بها.
وهناك مشاكل أخرى محتملة ،وتشمل:
•تسوس األسنان ـــ امليثادون ،شأنه في ذلك شأن جميع املخدرات ،يقلل من إفراز اللعاب .واللعاب يحتوي على مواد مضادة للجراثيم
تساعد على منع تدهور حالة األسنان واللثة .كما يسهم أيض ًا في حدوث تسوس األسنان ،الطعام غير املغذي أو غير املنتظم وعدم
العناية الكافية باألسنان .ولكن استخدام فرشاة األسنان بانتظام ومضغ العلكة اخلالية من السكر ،ميكن أن مينع تسوس األسنان.
•تغيرات في احليض – قد تالحظ الكثيرات من النساء عدم انتظام الدورة الشهرية لديهن عند استخدامهن الهيروين أو املخدرات
األخرى .قد تعود الدورة الشهرية إلى طبيعتها أثناء العالج بامليثادون عند بعض النساء بينما تستمر عند البعض اآلخر غير منتظمة أثناء
العالج بامليثادون .وعند بدء برنامج للعالج بامليثادون ،يكون من املهم التفكير في منع احلمل ،إذ قد تبدأين في احليض مجدداً وتكونني
عرضة للحمل.
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وعلى املدى الطويل ،ال يبدو ان امليثادون ينتج عنه أي مشاكل صحية كبيرة .أما اآلثار اجلانبية ،فيجب أن تنتهي مبجرد االنسحاب من
امليثادون.

التفاعالت مع العقاقير األخرى
أنه من اخلطر مزج امليثادون مع العقاقير األخرى دون إشراف طبي.
فقد يؤدي هذا إلى فقدان الوعي ،بل وحتى املوت.
كل شخص يختلف في درجة حتمله ورد فعله للعقاقير .والناس يعرفون درجة حتملهم لها عادة ،ولكن قد يكون هذا صعب التقدير
عند استخدام العقاقير املختلفة في نفس الوقت .فآثار استخدام العقاقير املختلفة أثناء العالج بامليثادون قد تكون خطيرة وال ميكن
التنبؤ مبداها (انظر «التحذير من اجلرعة املفرطة» ص .)18
ميكن للعديد من األمور أن تسير في اجتاه سيئ إذا داومت على استخدام العقاقير التي ال يعرف عنها طبيبك شيئ ًا (وهذا يشمل الكحول)،
وال سيما في بداية برنامج عالجك.
•يعمل امليثادون ،في بعض النواحي ،بطريقة مختلفة عن معظم العقاقير األخرى ،ولذلك تذكر النقاط التالية:
	–قد ال تشعر بآثار امليثادون لفترة تتراوح بني  6إلى  10ساعات بعد تناول اجلرعة .فال تستخدم أي أدوية أخرى حتى مرور
بضع ساعات بعد تناول اجلرعة ،ملجرد أنك تفترض أن امليثادون ال يعمل .فقد يبدأ مفعول امليثادون ،وتنتهي أنت بأعراض
اجلرعة املفرطة.
ثم ال تستخدم أدوية أخرى مفترض ًا أن
	–يتراكم امليثادون في جسمك على مدى األيام القليلة األولى بعد بدء العالج ،ومن َّ
امليثادون سيكون له نفس التأثير اليوم كما كان تأثيره باألمس.
	–إذا استمريت في استخدام املخدرات األخرى ،فستكون مبثابة من يخلق عادة تعاطي مواد مخدرة أكبر وأقوى ،حيث لن
يستطيع امليثادون الذي تتناوله أن يتحكم في اشتياقك للمخدر أو استخدامك القهري له في حد ذاته.
•امليثادون هو مادة مخدرة ،ومثل املخدرات األخرى ،فإنه ميكن أن يشكل خطرا كبيرا عليك إذا تعاطيته بكمية أكثر من الالزم ،أو إذا
خلطته مع عقاقير أخرى (مثل الكحول أو احلبوب املنومة أو املهدئة).
إن خلط املسكنات وعقاقير معينة مع امليثادون ،يضيف آثارها املهدئة بعضها إلى بعض مما يكون له أكبر اخلطر عليك ،إذ يؤدي هذا إلى
نشوء أعراض اجلرعة املفرطة .وسيجري وصف هذا أدناه.

الكحول
•شرب كميات كبيرة من الكحول خالل فترة زمنية قصيرة ميكن أن يصيبك بالنعاس ،ويؤثر على قدرتك على قيادة املركبات .فالكحول
يضيف إلى تأثير امليثادون ويزيد من فرصة التسمم بجرعة مفرطة ،وال سيما عندما ُيخلط أيضا باملسكنات.
يقصر من مدة تأثير امليثادون ،مما يجعلك تشعر
•شرب كميات كبيرة من الكحول على مدى يوم أو عدة أيام أو أسابيع ميكن أيضا أن ِّ
بالتوق إلى املخدر وإشتهاؤه قبل حلول ميعاد اجلرعة التالية.
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املهدئات
إذا أضيف إلى امليثادون ،البنزوديازيبينات (وهي أدوية مسكنة شائعة الوصف أو األقراص املنومة مثل السيريباكس والديازيبام واملوجادون
والنورميسون واأللبرازوالم واألتيفان والهيبنودورم إلخ أو العقاقير املضادة للصرع كالريفوتريل مثالً) ،فإن هذا ميكن أن يسبب النعاس ،وفي
بعض احلاالت ،يسبب فقدان الوعي ونشوء أعراض التسمم باجلرعة املفرطة .ولذلك ،ينبغي عدم تعاطي هذه األدوية أثناء تعاطيك امليثادون
دون موافقة طبيبك.

املخدرات األفيونية
املورفني ،البيثيدين ،األوكسيكودون ،الكودايني
•هذه العقاقير هي من املخدرات أيض ًا مثل الهيروين وامليثادون .إن استخدام هذه العقاقير اثناء العالج بامليثادون أمر خطير ،ألنها تزيد من
العرضة للتسمم بجرعة مفرطة.

الهيروين
•الهيروين وامليثادون كالهما من املخدرات ،وعند استخدامهما معا ميكن أن تزيد جداً العرضة للتسمم بجرعة مفرطة .وهذا ينطبق
بشكل خاص إذا استخدمت الهيروين في األيام األولى القليلة من بدء برنامج امليثادون.

أقراص الفيزيبتون
•يستخدم امليثادون نفسه كمسكن قوي ،ويتم تسويقه كمسكن حتت اسم «فيزيبتون» .وينبغي عدم تعاطيه أثناء إعتمادك على برنامج
امليثادون.

الديكستروبروبوكسيفني
أخذ بجرعات كبيرة أو ِ
هو مسكن ُيصرف بوصفة طبيب .وإذا ِ
أخذ مع غيره من مخمدات اجلهاز العصبي املركزي مثل الكحول واملهدئات
واملخدرات (مبا في ذلك امليثادون) ،فإنه ميكن أن يسبب النعاس وفقدان الوعي وصعوبات في التنفس والتسمم بجرعة مفرطة .ويتم
تسويقه حتت أسمي «دولوكسني» و»دايجيسيك».

الفينيتوين
هو مضاد للتشنجات ُيصرف بوصفة طبيب .ويستخدم في عالج الصرع ،ويتم تسويقه حتت اسم «دايالنتني» .ويقلل الفينيتوين من تأثير
امليثادون ،وقد يتسبب في رغبة في استخدام املخدرات األخرى .حتدث في ذلك مع طبيبك.
العالجات املضادة لفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والتهاب الكبد الوبائي ،قد تتسبب أيضا في بعض التفاعالت مع امليثادون ،ويجب
مناقشتها مع طبيبك.
بشكل عام ،إذا كنت تتعاطى أي عقاقير ،ال تتردد في مناقشة الطبيب أو الصيدلي حول التفاعالت التي ميكن أن حتدثها تلك
العقاقير مع امليثادون .وإذا كنت سترى طبيب آخر أو طبيب أسنان أو صيدلي أو ستذهب إلى املستشفى ،فمن الضروري ،لسالمتك،
أن تخبرهم بأنك تعتمد على برنامج للعالج بامليثادون.
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قيادة املركبات
امليثادون يزيد من آثار الكحول وميكن أن يسبب النعاس.
قد يؤثر امليثادون على قدرتك على قيادة السيارات وتشغيل اآلالت ولعب الرياضة.
هذا مهم خاصة في األسابيع القليلة األولى من العالج ،حتى تصل إلى االستقرار على جرعة ما ،أو في بعض األحيان ،أثناء تعديل جرعتك
إلى جرعة جديدة؛ حيث يجب أن تتجنب قيادة السيارات وتشغيل اآلالت الثقيلة خالل هذه األوقات.
إذا كنت تقود سيارة ،فقد تعرض نفسك إللغاء رخصة قيادتك ،إذا كانت قيادتك غير متزنة .فإن «قانون سالمة الطرق لعام ( »1986املادة
 ،49املعدلة عام  )1990يسمح للمحاكم بإلغاء رخصة القيادة ،وتغرمي (أو سجن) األشخاص الذين يقودون حتت تأثير الكحول أو
املخدرات «إلى احلد الذي يكون معه الشخص عاجزاً عن التحكم السليم في السيارة».
كما أن الشرطة اآلن لها سلطة إجراء اختبارات الدم اإللزامية ،وال سيما إذا كنت تقود سيارة متورطة في حادث ،وهذه االختبارات تغطي
مجموعة من العقاقير مبا في ذلك املخدرات (وامليثادون) .ويعتبر رفض اختبار التنفس أو اختبار الدم ،مخالفة للقانون.
كما أن سياسات التأمني على السيارات غالب ًا ما تفرد فقرة محددة للحوادث التي تتم حتت تأثير الكحول أو املخدرات .ويجوز رفض طلبات
احلوادث ،إذا كانت الشركة تعتقد أن قيادتك كانت حتت تأثير هذه املواد وقت وقوع احلادث .إال أن هذا ال ينبغي أن يشكل أي مشكلة
لك ،إذا كنت مستقراً على جرعة من امليثادون .فإذا كنت تقود سيارة ُمؤ َّمن ًا عليها ،فاقرأ بوليصة التأمني بعناية.
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نظام امليثادون بفيكتوريا
فريقك املعالج
ميكن أن يقدم العالج بامليثادون من ِق َبل طبيب عام ( )GPأو خدمة عالج تخصصي.
ويقوم نظام العالج بامليثادون في فيكتوريا على صرف اجلرعات حتت إشراف مهني ،عادة ما يكون ذلك في إحدى الصيدليات ،حيث ال
يوفر الصيدلي اجلرعة فقط ،بل وأيض ًا يكون مقتنعا أن اجلرعة قد مت تعاطيها بالشكل الصحيح .ولكن الحظ أن الصيدليات ومراكز العالج
سوف تطالبك برسم يغطي خدمة صرف اجلرعة واإلدارة وحفظ السجالت املطلوبة قانوناً.
يضم فريقك املعالج طبيب وإستشاري وخدمة صرف للجرعات.
•الطبيب ،هو املسؤول عموما عن عالجك وهو الذي يصف جرعتك من امليثادون.
•اإلستشاري ،هو من يكون في بعض األحيان طبيبك أيضاً ،ويكون متاح ًا لك ملناقشة ما يخصك من مشاكل وأهداف وأي شيء آخر
يهمك.
•نقطة صرف اجلرعات( ،في كثير من احلاالت تكون صيدلية محلية) هي التي ُت ِّضر جرعتك بدقة وتعطيها لك يومياً .وغالب ًا ما يكون
موظفوها على استعداد ملناقشة أي مشاكل تواجهك.
وبصفة عامة ،ال تقبل خدمات امليثادون املتخصصة إال العمالء احمل َّولني من األطباء العموميون.
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البداية
	.1حتتاج لالتصال بخدمة عالج متخصصة أو طبيب عام ،يقوم أيهما بخدمة وصف امليثادون .و»اخلط املباشر» هو خدمة هاتفية على
مدار  42ساعة ألغراض تقدمي املشورة واإلحالة ،وميكنها توصيلك بطبيب لتقييم حالتك .ومن احملتمل أيضا أن يكون عليك االتصال
بصيدلية محلية مص َّرح لها بصرف جرعات امليثادون بإشراف منها .مرة أخرى ،ميكن لـ»اخلط املباشر» أن يساعدك ،وستجد رقمه
موجوداً في فصل «جهات لالتصال» في نهاية هذا الكتيب.
في زيارتك األولى ،سيقوم الطبيب بتقييمك عن طريق أخذ تاريخ احلالة ،وفحصك ،وأخذ عينات دم وبول منك ،وتعبئة االستمارات
احلكومية املطلوبة.
	.2من املهم ،لسالمتك اخلاصة ،أن تكون واضح ًا وصادق ًا بقدر املستطاع عن املخدرات التي كنت تستخدمها ،ومعدل/تواتر استخدامك
لها ،وكميتها ،وعن شعورك/حالتك اآلن .كل شخص يختلف عن اآلخر؛ ولذلك ،يحتاج الطبيب إلى حتديد وضعك ،وحالة
يح ِسن احلكم على احتياجاتك اخلاصة كفرد .وإذا لم تكن متأكداً من فكرة البدء في العالج بامليثادون ،اسأل عن غيره
جسمك ،كي ْ
من خيارات العالج.
عادة ما يستغرق األمر بضعة أيام قبل أن ميكنك احلصول على اجلرعة األولى من امليثادون.
	.3يجب على طبيبك احلصول على تصريح رسمي لوصف امليثادون لك وإرسال الوصفات الطبية مع إحدى صورك الشخصية إلى الصيدلية
قبل أن ميكنك احلصول على اجلرعة األولى .وميكن ألحد خدمات البريد السريع تسريع هذا ،ولكنها تكلف أكثر .وفي بعض احلاالت،
ولسالمتك ،قد يضطر الطبيب النتظار نتائج اختبارات الدم قبل أن يبدأك على العالج بامليثادون.
	.4جرعة البداية :سيبدأك طبيبك على جرعة من امليثادون ،اعتماداً على ما كنت تستخدمه ،وعلى حالتك الصحية العامة .ونظراً ألن
امليثادون ميكن أن يكون خطراً إذا أعطِ َي بجرعة عالية أكثر من الالزم (انظر «اآلثار اجلانبية للعالج بامليثادون» ص  ،4و»حتذير اجلرعة
املفرطة» ،ص  ،)22لذلك ،تكون جرعة البداية دائم ًا منخفضة لدواعي السالمة.
مستو ثابت في الدم .وعادة ،ال ُت ِدث
	.5امليثادون ،العقار :امليثادون عقار طويل املفعول ،ويستغرق بضعة أيام قبل أن يتراكم ويصل إلى
ً
ثابت في
إلى
عليها
ضعت
و
التي
اجلرعة
اجلرعة أو اجلرعتان األولتان أثرهما الكامل ــ وكثيرا ما يستغرق األمر عدة أيام قبل وصول
مستو ٍ
ُ
ً
دمك ،وتبدأ في العمل بشكل كامل.

ال يصل تأثير جرعة امليثادون إلى ذروتها حتى عدة ساعات بعد تناولها ،ولذلك يلزمك التحلي بالصبر ،والتحكم في
لحة في استخدام عقاقير أخرى للتحكم في أعراض االنسحاب أو التحكم في االشتياق الستخدام األفيونيات
الرغبة املُ َّ
األخرى ،وذلك حتى يصل تأثير امليثادون إلى ذروته .وقد يستغرق هذا فترة  3ــ  8ساعات بعد تناول اجلرعة.
امللحة في العودة إلى املخدرات التي
عادة ما حتتاج اجلرعة إلى تعديل في األسابيع القليلة األولى من العالج ،حتى ال تكون لديك الرغبة َّ
كنت تستخدمها ،مما قد يعرضك للتسمم بجرعة مفرطة أو للعودة إلى االستخدام املسبب للمشاكل.
قد يستغرق األمر عدة أسابيع حتى تشعر بالراحة على امليثادون.

11

Methadone treatment in Victoria

فترة البدء هذه هي فترة حرجة ،إذ يعتاد جسمك فيه على وجود امليثادون .ووظيفة طبيبك هو العثور على اجلرعة الصحيحة املناسبة لك ــ
وهي اجلرعة التي تدوم معك ملدة  24ساعة ،وتقلل الرغبة القوية في تعاطي املادة املخدرة سبب مشكلتك .والوصول إلى اجلرعة املناسبة لك
هو أمر يعتمد عليك أنت في إخبارك املنتظم للطبيب بحالتك ومبا تشعر به ،وما إذا كنت تتعاطى عقاقير أخرى (أو كحول أو حبوب).
وخالل هذا الوقت ،قد تنشأ أعراض ،ألحد األسباب اآلتية:
•عدم كفاية جرعة امليثادون (أعراض االنسحاب األفيونية)
•جرعة امليثادون أعلى من الالزم
•آثار العقاقير األخرى
أو
•مشاكل صحية ليس لها عالقة بامليثادون.
خالل مرحلة بدء العالج ،ينبغي مراجعة الطبيب بانتظام.
من أجل سالمتك ،يجب أن ترى الطبيب عدة مرات في األسبوع األول من العالج ،ومرات عديدة خالل األسابيع القليلة األولى ،وتخبره
كيف تسير معك األمور .وإذا كنت ال تشعر بالراحة مع اجلرعة التي تتعاطاها ،أو كنت تشعر بالقلق إزاء أمور ما ،فناقش هذه املسائل مع
طبيبك .وينبغي على الطبيب أن ينبهك ملا يجب عليك متابعته في حالتك خالل هذه الفترة ــ ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي.
ميكن للعديد من األمور أن تسير سيراً سيئاً ،إذا استمريت في استخدام العقاقير التي ال يعرف طبيبك عنها شيئ ًا (وهذا يشمل الكحول)،
وال سيما في وقت مبكر من برنامجك .ومن املهم أن تتجنب استخدام العقاقير األخرى ،وتكون صادق ًا وواضح ًا فيما يخص استخدامك
للعقاقير األخرى».انظر فصل «التفاعالت مع العقاقير األخرى»).

الروتني
ُيلزمك العالج بامليثادون بروتني من احلضور اليومي في صيدلية أو خدمة عالجية للحصول على جرعتك من امليثادون.
ويجب أن تكون منتظم ًا في رؤية طبيبك ،الذي قد يرتب لك إجراء حتاليل للبول .وهذه التحاليل هي إلظهار أي مواد أفيونية تكون قد
تعاطيتها ،مبا في ذلك امليثادون ،فضال عن غيرها من العقاقير.
ميكنك أن ترى أيضا مستشارك اخلاص بشكل منتظم ،على الرغم من أن هذا أمر اختياري في العديد من اخلدمات.
إذا كان خدمة العالج التي تتبعها ليس بها مشير ،فيمكنك أن تطلب من الطبيب ترتيب مستشار لك ،أو تتصل بـخدمة»اخلط
املباشر» على  1800 888 236إلحالتك ألحدهم.

12

احلمل
إن استخدام املخدرات أثناء احلمل ،سواء كانت بوصفة طبية ،أو كانت على هيئة أحد العقاقير املمزوجة بالكودايني التي ميكن شراؤها من
الصيدلية دون وصفه طبية مثل «نيوروفني بالس» ،أو الهيروين ــ فإن هذا االستخدام غالب ًا ما يسبب ضرراً لكل من األم احلامل واجلنني .كما
أن فقر التغذية ،وضعف الصحة ،والتدخني بكثافة ،وعدم الذهاب بانتظام للطبيب ملتابعة احلمل ،ميكن أيض ًا أن يسبب مشاكل في حملك.
عندما يكون لديك رغبة في استخدام املخدرات ،كذلك يكون جنينك .ففترات اإلنسحاب املفاجئ من املخدرات التي غالب ًا ما حتدث أثناء
محاولة االستمرار في عادة تعاطي الهيروين ،ميكن أن تضر باجلنني وقد تسبب ضعف منوه ،أو إجهاضه تلقائي ًا (سقوط احلمل) أو حدوث
املخاض املبكر.
استمرار استخدام املخدرات خالل احلمل يتسبب في اآلتي:
•حدوث املخاض املبكر 25 :في املائة من املواليد يولدون مبكرا ،مما يجعلهم بحاجة إلى دخول العناية املركزة في املستشفى.
•تأخر منو اجلنني 20 :في املائة من املواليد يعانون من نقص الوزن.
•أعراض االنسحاب في الوليد 90 :في املائة من املواليد يعانون من أعراض االنسحاب (وهذا يسمى «متالزمة االمتناع الوليدية» ،مما
أيضا لألدوية.
يجعل الكثير منهم في حاجة إلى رعاية خاصة ،عادة في مستشفى .وقد يحتاجون ً
عادة ما تبدأ أعراض االنسحاب في هؤالء املواليد خالل  72ساعة من الوالدة ،ولكن ميكن أن تبدأ بعد الوالدة مبدة تصل إلى أسبوعني.
وقد تستمر األعراض ملدة تصل إلى ستة أشهر ،ولكن تكون في أشدها في األسابيع األربعة األولى .فيصاب املواليد بتعكر املزاج والتوتر،
والبكاء ،واالرجتاف ،ومشاكل املص والبلع ،ورمبا يعانون من اإلسهال واجلفاف.
االستمرار على امليثادون كثير ًا ما يكون أفضل فرصة حلمل طبيعي وطفل سليم.
هذا بسبب اآلتي:
•ال حتدث فترات أعراض االنسحاب غير املتو َّقعة والتي تكون ضارة لطفلك ،أثناء استعمالك جرعة يومية منتظمة؛
•تصبح حياتك أكثر انتظاما ،الشيء الذي يعني لكثير من النساء صحة أحسن وتغذية أفضل وإجهاد أقل؛
•بالنسبة ملتعاطيي الهيروين ،من اجليد معرفة أن امليثادون اليستبدل بأي شيء.
ويتم تثبيت األمهات اللواتي على برامج امليثادون على جرعة مريحة منه أثناء احلمل ،وهذا يستمر إلى ما بعد الوالدة .واألطفال الذين
يولدون ألمهات مستقرات على امليثادون أثناء احلمل ،من الشائع إصابتهم بأعراض االنسحاب ،التي غالب ًا ما حتتاج إلى عالج في املستشفى.
ولكن إجما ًال ،يسبب امليثادون مشاكل أقل أثناء احلمل مقارنة باالستعمال غير الطبي واملسبب للمشاكل لألفيونيات الصيدالنية أو
الهيروين.
إجراء فحوصات متكررة مع الطبيب أو املمرضة أثناء احلمل ميكن أن يساعدك على العناية بنفسك وبطفلك.
االنسحاب متام ًا من إشكالية استخدام األفيونيات الصيدالنية أو الهيروين أثناء احلمل ،إمنا ينطوي على تعرضك ملخاطر املخاض املبكر أو
تعرض اجلنني ملخاطر ما يسمى بـ»الضائقة اجلنينية» .فمن املهم أن حتاولي جتنب االنسحاب من امليثادون أثناء احلمل ،وتأخير االنسحاب
حتى مرور ثالثة أشهر على األقل بعد والدة طفلك .ويجب عليك االستمرار على أي جرعة ميثادون مريحة لك وتساعدك على التقليل من
استخدام األفيونيات األخرى.
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يوصى بالرضاعة الطبيعية لألطفال حديثي الوالدة ،حيث ال مير في حليب الثدي إال القليل جد ًا من امليثادون.
ويظهر أن التأثير طويل األجل للميثادون على أطفال األمهات اللواتي يتم عالجهن به ،يكون تأثيراً غير ملحوظ ،حيث أظهرت معظم
الدراسات أن األداء العقلي والبدني لهؤالء األطفال يكون ضمن النطاق الطبيعي.
ال فس ُت َ
إذا ِ
كنت حام ً
عط ْي األولوية للعالج بامليثادون إذا مت تقييمك أنك مناسبة للعالج به.
أيضا ،إذا كان زوجك يستخدم الهيروين ،فعليكما التفكير في دخول برنامج للميثادون معا ،إذ أنه من الصعب أن تتوقفي عن استخدام
املخدر إذا كان مازال حولك من يستخدمه.
للحصول على املساعدة ،يرجى االتصال بـ»وحدة خدمة املرأة للكحول واملخدرات (وادزـ  »)WADSالتابعة لـ»مستشفى النساء امللكي»
على رقم .)03( 8345 3931

فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والتهاب الكبد الوبائي
إن فيروس نقص املناعة البشرية (الذي يسبب مرض اإليدز) وفيروسي التهاب الكبد الوبائي باء ،وجيم (اللذين يسببان أمراض
الكبد (ــ هذه الفيروسات غالب ًا ما تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق تشارك إبر احلقن وغيرها من معدات احلقن ،عند أولئك الذين
يتعاطون الهيروين أو األفيونيات املوصوفة طبي ًا عن طريق احلقن.
بتجنب أسهل لتبادل اإلبر ،وعليه ،يحسن من فرصك في جتنب مثل هذه اإلصابات
إن اختيار العالج بامليثادون يسمح لألشخاص
ٍ
الفيروسية .ومثل أي شخص آخر ،فإنك حتتاج أيضا إلى ممارسة “اجلنس األمن» للحد من التعرض لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز أو فيروسات التهاب الكبد .وهذا يشمل استخدام الواقي الذكرى دائماً.
وإجراء اختبارات فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز والتهاب الكبد باء وجيم ليس شرط ًا مسبق ًا للعالج بامليثادون .فاالختبار طوعي ــ
وميكن لطبيبك ترتيب هذا جنبا إلى جنب مع تقدمي املشورة املناسبة .ولكن إذا قررت عدم إجراء االختبار ،فإن هذا لن يؤثر على إمكانية
حصولك على امليثادون من عدمها.
إذا كنت تعتمد على األفيونيات ،وكنت مصاب ًا بفيروس نقص املناعة البشرية ،فسوف تكون مؤه ً
ال أن تُعطى األولوية للدخول إلى برنامج
العالج بامليثادون ،شريطة أن يكون هذا هو أفضل شكل للعالج لك .وتشير الدالئل احلديثة إلى أن العالج بامليثادون ميكن أن يؤدي إلى
حتسني االستجابة املناعية ،وحتسني الصحة العامة للمصابني بفيروس نقص املناعة البشرية من املتعاطني للهيروين أو غيرها من املخدرات
باحلقن.
يحسن امليثادون من صحتك أيضاً .ومن احملتمل أن يقل استخدامك
إذا كان اختبارك إيجابي ًا لفيروس التهاب الكبد الوبائي جيم ،فسوف ِّ
للمخدرات ،وأن تتبع نظام ًا غذائي ًا أفضل ،وحتصل على املزيد من الراحة ،وتكون أقل إجهاداً بصورة عامة .ورمبا تساعد جميع هذه العوامل
على التقليل من األعراض املتصلة باملرض.

14

العطالت والسفر واجلرعات املنزلية
في بداية برنامجك ،يجب عليك احلضور يومي ًا في نقطة الصرف احملددة لك لتناول جرعة امليثادون .ولكن مع مرور الوقت ،قد يكون من
املمكن الترتيب لصرف جرعات منزلية لك – مما ِّ
ميكنك من أخذ جرعة امليثادون معك إلى املنزل مقدماً .وعموماً ،ال تتوفر جرعات امليثادون
املنزلية في أول شهرين من العالج ،وال حتى بعد أن يكون الطبيب قد قام بتقييم دقيق حلالتك وتأكد من مالءمتك لصرف اجلرعات املنزلية.
مصممة لضمان سالمتك وسالمة
فاحلصول على اجلرعات املنزلية ليس حق ًا تلقائياً ،وال ميكن التصريح به إال إذا كنت تلبي معايير معينة َّ
اآلخرين.
ميكنك السفر أو تقضية العطالت ،ولكن حتتاج أنت وطبيبك إلى مناقشة التفاصيل مقدماً ،وأحيانا قبلها بأسابيع .فقد يكون من املمكن
نقل موقع استالم جرعتك إلى صيدلية قريبة من املكان الذي ستكون مقيم ًا به أثناء عطلتك .ويحتاج ذلك إلى إشعار مدته ما بني أسبوعني
إلى ثالثة أسابيع ضمن والية فكتوريا.
للتنقل بني الواليات ،يحتاج هذا النقل إشعاراً بثالثة أسابيع على األقل ،مع عدم وجود أي ضمان لنجاح هذا النقل .ويستطيع طبيبك أن
ينصحك بخصوص احتياجات السفر بني الواليات .أما السفر إلى اخلارج ،فقد ال يكون ممكن ًا دائم ًا للعديد من البلدان ،ويحتاج إلى الكثير
من التخطيط .ورمبا تستطيع «خدمة العالج الصيدالني والدعوة احلقوقية والوساطة والدعم ( »)PAMSمساعدة العمالء فيما يختص
بالسفر إلى اخلارج (راجع «جهات لالتصال»).
إذا كان يلزمك الذهاب إلى املستشفى للجراحة أو العالج ملدة تزيد عن يوم واحد ،فيستطيع طبيبك ترتيب األمر لك لتتمكن من احلصول
على اجلرعة في املستشفى.
اجلرعات املنزلية .اجلرعات املنزلية خطيرة جد ًا بالنسبة لآلخرين .فال تعطي اجلرعة اخلاصة بك لآلخرين ،وال تتعاطى جرعة مجهولة
املقدار .إذا كان لديك جرعة منزلية ،فاحفظها في مكان آمن.
عندما ُيستخدم امليثادون بشكل غير سليم ،فإنه قد يسبب ضرراً خطيراً قد يصل إلى املوت .وقد تبني لـ»مكتب قاضي الطب الشرعي
الفيكتوري» حدوث  147وفاة في فيكتوريا من عام  2010إلى  ،2013تتضمن كل منها على تعاطي جرعة ميثادون منزلية (في  89من
هذه الوفيات ،حدثت الوفاة نتيجة تعاطى الشخص جرعاته املنزلية اخلاصة به ،وفي  58حالة ،حدثت الوفاة نتيجة تعاطي الشخص جرعة
منزلية مصروفة لشخص آخر) .إن القلق كله هو حول السالمة في وجود اجلرعات باملنزل ،فاألمر يدور حول حتملك أنت مسؤولية اجلرعات
املنزلية املوصوفة لك أنت ،حلماية سالمة نفسك واآلخرين.
•فإذا كان لديك جرعة منزلية ،احفظها في خزانة آمنة أو مقفلة في جميع األوقات لدواعي السالمة .الوقت الوحيد الذي ينبغي إخراجها
فيه من اخلزانة اآلمنة أو املقفلة هو قبل تناولها فوراً.
ال في الثالجة ،أو في كيس ،أو على رف ،أو على
•ال تترك اجلرعات املنزلية حيث ميكن لشخص آخر أن يراها أو يصل إليها (كتركها مث ً
منضدة).
•يجب عدم تخزين اجلرعات املنزلية في الثالجة .فهي ال حتتاج حلفظها في ثالجة ،بل ويجب عدم تخزينها فيها ،وذلك ملنع مخاطرة
تناول شخص آخر لها ،أو تناول طفل لها بطريق اخلطأ ظن ًا منه أنها مشروب سكري عادي.
•إنه ألمر بالغ األهمية أن ُيح َرص على حفظ اجلرعات املنزلية بعيداً عن متناول األطفال .فقد ينجذب األطفال إلى امليثادون ظن ًا منهم أنه
مشروب سكري عادي (شربات) .ويجب دائم ًا تخفيف جرعات امليثادون املنزلية إلى  200ملليلتر .فكثيراً ما توفي األطفال بسبب
شربهم امليثادون اخلاص بوالديهم.
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االنسحاب من امليثادون
بعد فترة من الوقت ،مييل املتعاجلون في التفكير في اخلروج/االنسحاب من امليثادون .وليس هناك وقت معني للقيام بذلك.
وبصفة عامة ،ليس هناك فائدة كبيرة من االنسحاب من امليثادون إذا كنت من املرجح أن تعود إلى االستعمال غير الطبي لألفيونيات
الصيدالنية أو الهيروين مرة أخرى .فإيقاف امليثادون في وقت مبكر جداً قد يجعلك تخسر أشهر أو سنوات من اإلجنازات .فتحدث مع
طبيبك مستشارك حول امليعاد املناسب لالنسحاب من امليثادون وما تنطوي عليه هذه العملية.
أفضل طريقة للخروج من امليثادون هو خفض اجلرعة ببطء على مدى أشهر؛ وتعتمد املدة على اجلرعة التي بدأت بها البرنامج.
فبخفض اجلرعة ببطء ،فإنك تسمح جلسمك تدريجيا بالتعود على وجود مستوى أقل من امليثادون في الدم .وهذا يتطلب بعض التخطيط،
وزيارات منتظمة للطبيب .ولكن ،إذا وجدت نفسك غير قادر على حتمل خفض اجلرعة ،فارفعها ،أو ابطئ معدل خفضها آخذاً فترة أطول
من الوقت ،واسمح جلسمك بقسط من الراحة .بهذه الطريقة ،يتمكن معظم املتعاجلني من اخلروج من امليثادون وجتنب العودة إلى استخدام
الهيروين.
يجد بعض املتعاجلني أن االنتقال من امليثادون إلى البوبرينورفني ،ثم اخلروج من البوبرينورفني ،أم ٌر أكثر راحة من اخلروج من امليثادون نفسه.
ولكن ،ال ميكن حتقيق االنتقال من جرعات عالية من امليثادون .وبالتالي ،سوف حتتاج إلى مناقشة هذا اخليار مع طبيبك ،وأن تكون على
استعداد للعمل معه خالل ما قد يكون عملية طويلة لتحقيق النجاح في النهاية.
وأثناء وجودك على امليثادون ،فأنت ال تزال مدمن ًا لألفيونيات ،ولذلك ،يجب أن تتوقع أنك ستمر باألعراض االنسحابية عند اخلروج منه،
إال أن هذه األعراض ميكن التحكم فيها إلى حد كبير إذا كان االنسحاب ُيدار بعناية.
وتكون األعراض هي نفسها أعراض االنسحاب من أي مادة أفيونية أخرى ،مبا في ذلك األفيونيات الصيدالنية أو الهيروين ،وهي:
•سيالن اآلنف ،وتدمع العينني ،والتثاؤب
•فقدان الشهية واإلحساس بالغثيان والتقيؤ في بعض األحيان
•اإلسهال
•االم في البطن (تقلصات)
•توتر في العضالت يؤدي إلى الصداع واالم الظهر وتقلصات في الساق
•أوجاع باملفاصل
•التعرق
•اضطراب النوم
•تعكر املزاج
•االشتياق لألفيونيات
•االفتقار إلى الطاقة.
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وحتدث هذه األعراض بسبب محاولة اجلسم التعود على الوضع اجلديد ،أي عدم وجود ما يكفي من املخدرات في أجهزته .وكلما حاول
جسمك إجراء هذا التغيير بشكل أسرع (أي على مدى أقصر) ،كلما ازدادت شدة األعراض وعدم الراحة.
وإذا جنحت في اخلروج من امليثادون وعدم استخدام أيٍّ من األفيونيات وامتنعت متام ًا عنها ،فهناك احتمال متزايد حلدوث تسمم بجرعة
مفرطة من األفيونيات (قد يصل إلى املوت) إذا عدت إلى تعاطي أي مادة أفيونية مرة أخرى ،ما لم يتم إدارة هذه العودة بعناية.
إن وقف العالج بامليثادون فجأة ينتج عنه أعراض انسحابية هائلة ،ال سيما إذا كنت على جرعة تزيد عن  20ــ  30مجم يومياً.
ولذلك ،فمن املستحسن أال تقوم بهذه القفزة الفجائية خروج ًا من برنامج العالج بامليثادون ،إذ أن االضطراب الذي يحدث يدفع
معظم من يحاولون ذلك ،إلى العودة إلى استخدام الهيروين.
أيضا سيؤدي التخفيض السريع جداً إلى أعراض انسحابية أشد بكثير ،الشيء الذي يجده الكثيرون أكثر صعوبة في حتمله مقارنة
باالنسحاب من الهيروين.
إن استكمال خفض جرعة امليثادون يعني أنك لم تعد بحاجة للذهاب الستالم جرعة منه فيما بعد؛ ولكن ميكن أن تستمر في رؤية
طبيبك و/أو مستشارك ،إذا رغبت؛ إذ يجد بعض األشخاص أنه من املفيد خالل فترة ما بعد االنسحاب االستمرار في رؤية الطبيب و/أو
دعم ق ِّيم من خالل االنضمام إلى إحدى مجموعات املساعدة الذاتية.
اإلستشاري ،كما يحصل الكثيرون على ٍ

وقف العالج
يجب عليك الذهاب يومي ًا للحصول على جرعتك ،واحلفاظ على املواعيد مع الطبيب واإلستشاري ،واحلفاظ على القواعد احملددة بينك
أي مما يلي إلى وقف برنامج عالجك:
وبني فريقك املعالج .فقد يؤدي ٌّ
•العنف أو التهديدات للعمالء اآلخرين أو املوظفني.
•االجتار باملخدرات.
•حتويل اجلرعة إلى شخص أخر ،على سبيل املثال ،بيع جرعتك لآلخرين أو إعطائها لهم أو تقاسمها معهم.
•اجلرعات الفائتة (إذا فاتك أربع جرعات متتابعة ،فلن تتلقى امليثادون فيما بعد إال بعد إعادة تقييمك من طبيبك املعالج).
•عدم حضور مواعيد الطبيب بشكل متكرر.
•عدم دفع رسوم صرف جرعات امليثادون.
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الصعوبات والشكاوى
إذا كنت تواجه صعوبة ما في أي جانب من جوانب عالجك ،فيمكنك مناقشتها مع طبيبك أو فريقك املعالج .وإذا لم ينجح هذا فعليك
باالتصال بـ  .PAMSوهي خدمة لدى هيئة «احلد من الضرر فيكتوريا» ،وهي تخدم كل من هم على برنامج للعالج الصيدالني مثل
امليثادون أو البوبرينورفني أو النالتريكسون .وهي تقدم مساعدة سرية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل مع برامجهم ،وميكنها املساعدة
في التوسط في املشاكل التي تنشأ بني مقدمي اخلدمات والعمالء.
ميكنك أيضا االتصال بـ»اخلط املباشر» على رقم  .1800 888 236وسيقوم «اخلط املباشر» مبناقشة املشكلة معك ،وأيضاً ،إذا كان األمر
مناسباً ،سيتخذ الترتيبات الالزمة لنقل العالج إلى طبيب أو صيدلي أو إستشاري آخر.
إذا كان لديك شكوى كبيرة ،فيمكنك االتصال بـ”مفوض اخلدمات الصحية” على الرقم .1300 582 113
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التحذير من جرعة امليثادون املفرطة
يكون خطر التسمم بجرعة ميثادون مفرطة في ذروته عند بدء العالج به ،عندما ال تكون أنت والطبيب قد توصلتما بعد إلى
اجلرعة الصحيحة حلكم األعراض االنسحابية لديك ،أو كانت اجلرعات مازالت أكبر من الالزم .كما ينشأ هذا اخلطر أيضا من عالج
األشخاص ألعراضهم بأنفسهم باستخدام عقاقير مسكنة أخرى ،أو االستمرار في إساءة استخدام امليثادون أو خلطه مع غيره من
األفيونيات ،أو مجرد االستمرار في إساءة استخدام املخدرات و/أو الكحول.
وتزداد فرصة حدوث للتسمم بجرعة ميثادون مفرطة إذا مت خلطه مع غيره من املخدرات أو الكحول.
ميكن أن يحدث تسمم اجلرعة املفرطة من األفيونيات (كاملخدرات من خشخاش األفيون أو العقاقير املخلقة ذات التأثير املشابه) ،ليس فقط
من وجود جرعات منها في جسمك أكبر مما يستطيع جسمك التعامل معه ،ولكن أيضا من آثار تعاطي العقاقير املختلفة في نفس الوقت.
ومثلما ميكن أن يصاب الناس بسمية األفيونيات املوصوفة طبي ًا أو من الهيروين إذا تناولوا جرعة كبيرة منها أو مزجوها مع عقاقير أخرى،
ميكن أن يحدث نفس الشيء مع امليثادون .فتأثيرات األفيونيات املختلفة تتجمع مع بعضها البعض وتزيد من فرصة حدوث السمية اخلطيرة.
واخلطر الرئيسي من اجلرعة املفرطة من األفيونيات هو الهبوط/الفشل التنفسي.
يسبب الهبوط/الفشل التنفسي ـ بطء التنفس ،وضحالته ،وقد يشمل أيضا انهيار وانغالق املمرات الهوائية في احللق مما يعيق التنفس .وفي
كلتا احلالتني ،فإنه مينع وصول األوكسجني الكافي إلى الرئتني ،مما يحرم اجلسم والدماغ منه.
ميكن أن تتجمع تأثيرات العقاقير التي تخمد اجلهاز العصبي (مثل الكحول واملهدئات واملن ّومات وبعض مضادات االكتئاب واألفيونيات
ومسكنات األلم األخرى) عندما تؤخذ مع امليثادون ،مما يزيد من فرصة اإلصابة بتسمم اجلرعة املفرطة ،مسببة النعاس والغيبوبة والفشل
التنفسي ،وفي نهاية املطاف  ..املوت.
كما تزيد فرصة حدوث التسمم الشديد عندما تكون مصاب ًا مبرض في الكبد أو الكلي ،مثل التهاب الكبد ،ألن في هذه احلاالت يتم تنقية
الدم من املخدرات مبعدل أبطأ من املعتاد.
وتشمل آثار جرعة امليثادون العالية جداً والسمية ،ما يلي:
•بطء أو ضغم الكالم
•بطء احلركة
•الترنح أثناء املشي
•عدم التوازن والدوخة والنعاس والنوم بسرعة
•الغثيان والقيء.
وأثناء النوم ،ميكن نشوء سمية شديدة حيث يحدث اآلتي للشخص:
•ضحالة التنفس
•فقدان الوعي جزئي ًا أوكلي ًا
•عدم إمكانية إيقاظه
عال عن املعتاد أو الغرغرة أو الغمغمة
•الشخير بصوت ٍ
•ضيق حدقة العني.
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وتعتبر هذه احلالة حالة طوارئ طبية خطيرة ،ويجب أن تخبر عائلتك وأصدقائك عن هذا ،حتى يتمكنوا من التعرف على عالمات السمية
اخلطيرة إذا حدثت ،واالتصال باإلسعاف فورا .إنه خلطأ جسيم في هذه احلالة أن تترك الشخص للنوم على اعتقاد أنه سيتخلص أثناءه من
هذه األعراض تلقائياً .ففي العديد من وفيات اجلرعة املفرطة ،وصف الشهود كيف كان الشخص ضحل التنفس أو كان يصدر صوت شخير
عال أو غرغرة وغمغمة ،وكيف قرر من حوله أن يتركوه ليتخلص من هذه األعراض تلقائي ًا بالنوم ،ليجدوه ميت ًا بعدها بعدة ساعات.
ٍ
امليثادون املأخوذ بالفم ،يكون بطيء الوصول لذروة تأثيره ،عادة  3إلى  8ساعات بعد تناول اجلرعة ،وأحيان ًا بعد ما يكون الشخص قد
ذهب إلى السريرَّ ،
وغط في نومه .وهذا يتناقض مع البداية سريعة األثر التي حتدث مع غيره من األفيونيات ،ال سيما التي يتم تعاطيها
باحلقن.
إذا صار مستخدم املخدرات أو مريض امليثادون فاقد ًا للوعي (ال ميكن تنبيهه ،أو يصدر أصوات شخير أو غرغرة أو غمغمة غير
عادية) ،فاتصل باإلسعاف فورا وقم بإنعاشه فم ًا ـ لفم (اإلنعاش القلبي الصدري) (دورات تعلم اإلنعاش متاحة لدى فرقة إسعاف
سانت جون).

النالوكسون
ميكن عادة عكس آثار جرعة امليثادون أو الهيروين املفرطة بحقنه بسيطة من النالوكسون ،ولذلك فمن املهم االتصال باإلسعاف أو اصطحاب
املريض إلى املستشفى على الفور .األطباء واملمرضات ورجال اإلسعاف بحاجة إلى معرفة ما هي األدوية التي تعاطاها املريض املصاب بتسمم
اجلرعة املفرطة (مبا في ذلك امليثادون).
النالوكسون مبثابة ترياق مضاد آلثار جرعة األفيونيات املفرطة ،الناجمة عن تعاطي الهيروين أو املورفني أو امليثادون أو األفيونيات املوصوفة
طبياً .وهو معروف أيضا باسم العالمة التجارية «ناركان ® .»Narcanوليس هناك احتمال إلساءة استعماله.
النالوكسون يعكس خمود اجلهاز العصبي املركزي املهدد للحياة الذي يتسبب في الغيبوبة وقلة التنفس ،وذلك بسبب التصاقه بقوة أكبر
باملستقبالت األفيونية مقارنة بقوة االلتصاق الضعيفة نسبي ًا للعديد من األفيونيات بتلك املستقبالت.
قد يساعد استخدام النالوكسون على احلد من خطر املوت أو منع بعض املضاعفات واحلاالت الطبية األخرى التي حتدث في حاالت تسمم
اجلرعة املفرطة غير املميت ،مثل تلف املخ بسبب نقص األكسجني أو االلتهاب الرئوي .وعمل التنفس الصناعي مع إعطاء النالوكسون
لشخص في غيبوبة ناجتة عن جرعة مفرطة من األفيونيات يكون تنفسه بطيء وضحل ،قد مينع مثل هذه املضاعفات.
النالوكسون يعمل فقط إذا كان جسم املريض به مواد أفيونية.
النالوكسون يدفع األفيونيات بعيداً عن املستقبالت لفترة قصيرة (حوالي  30إلى  90دقيقة) ،مما يعكس حالة الغيبوبة ويعيد التنفس
الطبيعي .ومع ذلك ،ألن تأثير امليثادون على اجلسم يدوم ملدة أطول بكثير ،فحتى لو تعافى الشخص من الغيبوبة بعد حقنه النالوكسون،
ينبغي أن يؤخذ إلى املستشفى فورا نظراً ألنه من احملتمل جداً أن يسقط مرة أخرى في غيبوبة ويتعرض خلطر املوت من اجلرعة املفرطة أو من
خمود التنفس الذي يسبب تلف املخ.
األشخاص الذين يبدأون العالج بامليثادون أو يواصلونه ،قد يكونون في خطر متزايد من تسمم اجلرعة املفرطة في األيام القليلة األولى من
العالج ،أو إذا كانت اجلرعة أكبر من الالزم ،أو إذا مزجوا معه عقاقير أخرى تخمد اجلهاز العصبي مثل الكحول أو البنزوديازيبينات .وقد
يستفيدون من تعاطي النالوكسون املتوفر لالستخدام ،إذا حدث وتعاطوا جرعة مفرطة بالفعل.
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وفي أستراليا ،حتت نظام الفوائد الصيدالنية ( ،)PBSيتوفر النالوكسون على شكل محاقن معبأة جاهزة لالستعمال (حتت اسم «مينيچيت
 « Minijetمن إنتاج شركة «يو سي بي»  )UCBحتتوي على جرعة  400ميكروجرام في  1ملليلتر محلول .وكل وصفه طبية (حتتوي
على خمسة محاقن «مينيچيت») سوف تكلف حامل «بطاقة الرعاية الصحية»  6.20دوالر (أو  38.30دوالر لشخص ال يحمل بطاقة
الرعاية الصحية) (وذلك بحسب التكاليف احلالية في يناير  .)2016كما أن «مينيچيت» النالوكسون ذات االستخدام الواحد متاحة أيضا
اآلن للشراء دون وصفه طبية ،كدواء يصرفه الصيدلي مبعرفته فقط .وتعتبر محاقن الـ»مينيچيت» مثالية للحقن العضلي.
قد يعرض الطبيب عليك أن يصف لك النالوكسون ،أو ميكن أن تطلب منه وصفه لك.
ميكنك العثور على مزيد من املعلومات حول كيفية استخدام النالوكسون عن طريق زيارة هذا املوقع األسترالي على اإلنترنت ،والذي يشرح
لك هذاwww.copeaustralia.com.au :

التحذير من السمية أو اجلرعة املفرطة
هناك خطر السمية (اجلرعة املفرطة) واملوت إذا مت تعاطي العقاقير األخرى التي تخفض من نشاط الدماغ أو تخمده ،بكميات غير
خاضعة لإلشراف الطبي ،مع امليثادون.
وقد توفي عدد من األشخاص أثناء وجودهم على امليثادون بسبب السمية املجتمعة للميثادون والعقاقير األخرى .العقاقير التي يجب
جتنبها هي:
•الكحول
•املهدئات (مثل :روهيبنول ،سيريباكس ،فاليوم ،موجادون ،نورميسون ،يوهيبنوس ،زاناكس وغيرها)
•الباربيتورات
•مسكنات األلم مثل ديجيسيك أو دولوكسني
•الهيروين
•خلطات أي من هذه العقاقير معاً ،أو أخذها بجرعات أكبر من املوصى بها لألغراض الطبية.
قد يصف الطبيب بعض األدوية املسكنة تخفيف ًا لألعراض املزعجة ،ولكن من املهم أن تتعاطاها فقط بالكميات التي حددها لك.
فاجلرعات العالية واخللطات االعتباطية للعقاقير والكحول مع امليثادون تسبب العديد من الوفيات كل عام في فيكتوريا.
خلط العقاقير والكحول مع امليثادون خطر كبير.
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سمية امليثادون أو اجلرعة املفرطة :األعراض
عادة ما تنطوي سمية اجلرعة املفرطة على خلط امليثادون مع عقاقير أخرى مثل الكحول أو احلبوب املهدئة أو املنومة املوصوفة طبياً.
احتمال حدوث سمية اجلرعة املفرطة يكون في ذروته في األسبوع األول من العالج بامليثادون.
إذا شعرت بأعراض اجلرعة املفرطة (املوصوفة هنا) ،فال تأخذ جرعة أخرى من امليثادون إ َّال بعد مناقشة األمر مع طبيبك.
تختلف األعراض من شخص إلى آخر ،وميكن أن تشمل واحد أو أكثر من األعراض التالية:
املرحلة األولى :ناقش األمر مع طبيب أو صيدلي دون تأخير ،أو إذا كنت غير متأكد مما يجب فعله ،فأطلب  000فوراً.
•الكالم املضغوم
•املشي بترنح ،وضعف االتزان
•النعاس
•ضيق حدقة العني
•بطء احلركة ،وبطء األكل
•الثمالة (غياب الذهن ،وارتباك الفكر)
استدع سيارة إسعاف فورا وال تترك الشخص أبد ًا اعتقاد ًا منك أنه سيتخلص من هذه
املرحلة الثانية :تعتبر هذه حالة طوارئ خطيرة:
ِ
احلالة بالنوم .طلب 000
عال بشكل غير عادي ،أو غرغرة أو غمغمة أو بصق عند التنفس)
•حالة عدم القابلية للتنبيه (ال ميكن إيقاظه ،شخير ٍ
•رخاوة/طراوة األطراف واجلسم والرقبة
•بطء التنفس أو ضحالته
•زرقة الشفاه واألصابع
إذا كان لديك النالوكسون متاحاً ،فاعطه للمريض فوراً؛ ولكن هذا لن ُي ِ
حدث إال عكس مفعول مؤقت جلرعة امليثادون
( 90-30دقيقة) .وألن امليثادون يدوم أثره في اجلسم ملدة  24ساعة أو أكثر بعد تعاطيه ،لذلك تأكد من نقل املريض إلى
املستشفى بأسرع ما ميكن
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العالج بالعقاقير األخرى
هناك عدد من األدوية اجلديدة لعالج إدمان الهيرويني واألفيونيات األخرى ،التي أصبحت متاحة في السنوات اخلمس األخيرة .وليس هناك
ال عن أن لها أشكال مختلفة من اآلثار اجلانبية التي قد تكون مهمة
لكل فوائده ومساوئه املختلفة .فض ً
دواء واحد يناسب اجلميع .كما أن ٍ
لبعض الناس.
البوبرينورفني ،له مزايا بالنسبة للبعض ،مبا في ذلك أولئك الذين يريدون االنسحاب من استخدام األفيونيات.
وعندئذ ،ميكنه منع تأثير هذه األدوية إذا مت تعاطيها.
النالتريكسون ،يحتاج أو ًال إلى انسحاب الشخص من األفيونيات مثل الهيروين،
ٍ
فاستخدام هذا الدواء يعتمد على االمتناع الكامل عن تعاطي األفيونيات .وقد يكون هناك احتمال أكبر للتسمم بجرعة مفرطة إذا مت إيقافه.
االنتقال بني امليثادون وهذه العقاقير األخرى ،ميكن أن يكون معقداً ،ويتطلب عناية خاصة ملنع اآلثار املناوئة .وميكنك االنتقال بني امليثادون
وهذه العقاقير ،ولكن هذا االنتقال يجب أن يتم بعناية حتت إشراف الطبيب.
يجب عليك مناقشة خياراتك ومالءمتك ملختلف العالجات الطبية مع الطبيب أو الصيدلي املشرفني على عالجك .وميكنك مراجعة
اختيارك في أي وقت أثناء فترة العالج ،ال سيما إذا نشأت مشاكل مع العقاقير التي تتلقاها.
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جهات لالتصال
بعض مصادر أخرى للمعلومات واملشورة:
“مؤسسة شارك  ”SHARCمركز قدرات املساعدة
رسميا)
الذاتية لإلدمان ـ مسجلة
ً

140 Grange Road, Glenhuntly 3163
الهاتف)03( 9573 1700 :

هاتف «شارك» للمساعدة العائلية في مسائل العقاقير»:

1300 660 068
املوقعwww.sharc.org.au :

«شارك  ”SHARCهو مركز للموارد ،وشبكة من مجموعات
املساعدة الذاتية .وسوف يجعلك على اتصال مع إحدى
مجموعات املساعدة الذاتية احمللية.

مؤسسة مدمنو املخدرات مجهولو االسم

مؤسسة دايريكتالين ـ Directline
الهاتف1800 888 236 :
املوقعwww.directline.org.au :

خدمة  24ساعة لتوفير املعلومات واملشورة واإلحالة بخصوص
كل ما يتصل باملخدرات ،مبا في ذلك االتصاالت مع األطباء
والصيدليات واملشيرين الذين يقدمون خدمات العالج بامليثادون،
ومواقع استبدال اإلبر واحملاقن.

مؤسسة التهاب الكبد الوبائي فيكتوريا
الهاتف1800 703 003 :
املوقعwww.hepvic.org.au :

GPO Box 2470V Melbourne 3000

مجلس اإليدز بفيكتوريا

الهاتف( )03( 9525 2833 :خط النجدة  24ساعة)
املوقعwww.navic.net.au :

الهاتف)03( 9865 6700 :
املوقعwww.vac.org.au :

«مدمنو املخدرات مجهولو االسم» هو زمالة من الرجال والنساء
الذين يساعدون بعضهم البعض على البقاء في حالة نظيفة من
املخدرات .وهو يوفر أكثر من  40اجتماع ًا أسبوعي ًا ذاتي املساعدة
في جميع أنحاء ضواحي مبلبورن.

مؤسسة احلياة بإيجابية فيكتوريا

مستشفى النساء امللكي
خدمة املرأة للكحول واملخدرات ()WADS
Locked Bag 300, Parkville 3052
الهاتف )03( 8345 3931 :أو )03( 8345 2996

تقدم اخلدمة املشورة ،واملشورة املتخصصة ،والرعاية للنساء
احلوامل ،املدمنات كيميائيا.
هذه اخلدمة هي خدمة الكحول واملخدرات الوحيدة على مستوى
الوالية التي توفر خدمات طبية إكلينيكية متخصصة للنساء
احلوامل الالتي تعانني من مشاكل اإلدمان املعقدة للمخدرات.

خط االتصال بفريق «فيروس نقص املناعة البشرية والصحة
اجلنسية»1800 038 125 :
املوقعwww.livingpositivevictoria.org.au :
«احلياة بإيجابية فيكتوريا» هي مؤسسة مجتمعية غير ربحية ،متثل
جميع األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية في والية
فيكتوريا منذ عام  ،1988وهي ملتزمة بالنهوض بحقوق اإلنسان
والرفاهية جلميع الناس الذين يعانون من فيروس نقص املناعة
البشرية.

مركز معلومات السموم
الهاتف13 11 26 :
حاالت الطوارئ(000 :ثالثة أصفار)

خدمة  24ساعة لتوفير املعلومات عن آثار العقاقير ،مع تقدمي
املشورة لإلسعافات األولية في حالة التسمم.
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خط املشورة للشباب حول املخدرات والكحول
(يوداالين) ()YoDAAline
الهاتف1800 458 685 :
البريد اإللكترونيadvice@yodaa.org.au :

خدمة على مدى الـ  24ساعة تقوم بتقدمي املعلومات واملشورة
واإلحالة فيما يخص احتياجات الشباب أزاء املخدرات والكحول.
اخلدمة مفتوحة للشباب وأسرهم ،وعمال الصحة واخلدمات
االجتماعية ،واملدارس ،وأي شخص قلق بشأن أي شاب.

مؤسسة احلد من الضرر فيكتوريا ()HRV
128 Peel Street, North Melbourne 3051
الهاتف)03( 9329 1500 :
الفاكس)03( 9329 1501 :
البريد اإللكترونيadmin@hrvic.org.au :
املوقعwww.hrvic.org.au :

توفر اخلدمة مجموعة واسعة من املعلومات املتعلقة باملخدرات.
كما توفر دعم األقران ،والتثقيف عن طريق األقران ،واإلحاالت،
واستبدال اإلبر ،والدعوة احلقوقية ملتعاطيي املخدرات ،مع تشجيع
املستخدمني واملجتمع على احلد من الضرر.

خدمة العالج الصيدالني واملرافعة احلقوقية والوساطة
والدعم ()PAMS
الهاتف 1800 443 844 :أو )03( 9329 1500
املوقعwww.hrvic.org.au/pharmacotherapy :

خدمة  PAMSهي خدمة متاحة لعمالء العالج الصيدالني
والواصفني أو الصيادلة ،للمساعدة في حل املشاكل املتعلقة
باحلصول على العالج الصيدالني أو تقدميه .وتساعد خدمة
 PAMSفي الوساطة للوصول إلى حلول لهذه املشاكل .وهي
تشجع مقدمي اخلدمات على االتصال بها قبل اتخاذ قرار إيقاف
تقدمي اخلدمة للعمالء املعنيني.

معلومات العقاقير (دراج إنفو)
الهاتف1300 858 584 :

إن «دراج إنفو» هي خدمة معلومات مجتمعية تقدمها «اجلمعية
األسترالية للمخدرات» ،وهي توفر معلومات حول املخدرات
للمستخدمني ،ولطالب دراسة املخدرات واملعدين للمشاريع،
وتقوم بعمل اإلحالة للمشورة.
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