الوصول ينقذ الحياة:
عالج الجرعة المفرطة لألفيونيات الكيميائية

"في حالة الجرعات المفرطة لألفيونيات الطبيعية ،يمكن تفادي حاالت الوفاة بشكل كامل - ".الشبكة الدولية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات []1

نبذة عن سلسة موجزات سياسة الجمعية الدولية لإليدز حول خدمات وسياسات الرعاية الشاملة لألشخاص األشخاص الذين يستخدمون المخدرات:

أُطلقت هذه السلسلة في اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي عام  2018وهي تسلّط الضوء على احتياجات األشخاص الذين يستخدمون المخدرات وتهدف إلى تسريع االستجابة العالمية اللتهاب الكبد
الفيروسي من خالل لفت االنتباه أكثر إلى فئة سكانية تبقى احتياجاتها ناقصة .وتشمل المواضيع إعطاء األولوية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في جهود القضاء على التهاب
الكبد الفيروسي  C( ،)HCVوالنساء اللواتي يستخدمن المخدرات بالحقن ،والشرطة والح ّد من مخاطر استخدام المخدرات ،والشباب الذين يستخدمون المخدرات بالحقن ،وخدمات الح ّد من
مخاطر استخدام المخدرات التي تقدّمها المجتمعات ،واستخدام المخدرات والح ّد من مخاطر استخدامها بين المهاجرين .وتشمل مجاالت التركيز األخرى الوصمة واستخدام المخدرات ،والح ّد من
مخاطر المخدرات االصطناعية والمنبّهات ،واستخدام المخدرات والح ّد من مخاطر استخدامها بين الفئات السكانية األصلية ،وإلغاء التجريم ،واستراتيجيات المناصرة الفعالة للترويج للصحة.
يُع ّد هذا الموجز الثالث في السلسلة ويسلّط الضوء على الوصول إلى عالج الجرعة المفرطة لألفيونيات الكيميائية .ويمكن قراءة موجزات السياسة وتنزيلها ومشاركتها على:
http://bit.ly/IASPolicyBriefs

الخلف ّية
يش ّكل التجريم الواسع االنتشار الستخدام المخدرات ،حتى بكميات صغيرة بداعي
االستهالك الشخصي ،حواجز هائلة أمام الوصول إلى الخدمات الصحية من قبل
األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ،بما في ذلك مستخدمي األفيونيات الكيميائية.
يُضاف إلى ذلك الوصم والتمييز واسعي االنتشار لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات
من قبل المجتمع بشكل عام وعاملي الرعاية الصحية وموظفي إنفاذ القانون بشكل خاص.
ويمكن رؤية هذا التمييز في غياب التمويل الحكومي لبرامج الح ّد من مخاطر استخدام

إنّ الوصف المفرط لألفيونيات الكيميائية من أجل تخفيف األلم في العقد الماضي أو
أكثر والتوفر المتزايد لألفيونيات الكيميائية المص ّنعة بشكل غير مشروع ظاهرة متنامية
في العديد من البلدان؛ وكذلك العدد المتصاعد لحاالت الوفاة بسبب الجرعة المفرطة
لألفيونيات الكيميائية .وقد أثبتت الجهود التشريعية في بعض البلدان لسنّ ُنهُج الحد
من الوصفات الطبية بأ ّنها غير فعالة وغير مبررة طب ًّيا وغير حساسة للمشاكل المعقدة
ً
إضافة إلى ذلك ،يزيد غياب الوصول إلى أدوات الحقن
المتعلقة بعالج األلم الطبي[.]2

المخدرات التي تو ّفر لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات وشركائهم الوصول إلى

المعقمة من قبل مستخدمي األفيونيات الكيميائية إلى حد كبير من خطر انتقال فيروس

الخدمات الصحية األساسية الواقعة ضمن المجتمع وبشكل مثالي التي يديرها األقران.

نقص المناعة البشري و فيروس التهاب الكبد .[3]C

وتشمل هذه الخدمات الوصول إلى الحقن واألدوات المعقمة واإلحالة إلى العالج
بالبدائل ( )OSTوالتدخالت للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب
الكبد  Cوالسل والعداوى المنقولة جنس ًّيا واختبارها وعالجها باإلضافة إلى الدعم النفسي
االجتماعي ،بما في ذلك االستشارة.

ُتعتبر األفيونيات الكيميائية مؤثرات عقلية تشمل األفيونيات الطبيعية
المصنوعة من األفيون ،مثل الهيروين والمورفين ،واألفيونيات الكيميائية

تؤدي القيود القانونية والمفاهيم السلبية حول األشخاص الذين يستخدمون المخدرات التي

االصطناعية المصنوعة في مختبر ،مثل البنزوديازيبينات والميثادون.

تبثها وسائل اإلعالم الرئيسية إلى زيادة تهميش األشخاص الذين يستخدمون المخدرات

وهي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وجزء الدماغ الذي ّ
ينظم التنفس.

والذين يُستبعدون غالبًا من تصميم العدد المحدود من الخدمات التي تستهدف تلبية

وفي حال تناول األفيونيات الكيميائية بجرعات عالية وقوية ،يمكنها أن

احتياجاتهم وتنفيذها وتقييمها .وهذا هو الحال تحدي ًدا مع النساء والشباب الذين يستخدمون

تتس ّبب بنقص تهوية ووفاة.

المخدرات (ال سيما الشباب دون  18عامًا) والذين يت ّم تجاهل احتياجاتهم المحددة
بشكل كافٍ .كما أدى تجريم استخدام
غالبًا من جانب التدخالت الصحية غير المطلعة
ِ
المخدرات إلى تمضية نسبة كبيرة من األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بعض

تتوفر األفيونيات الكيميائية بنا ًء على وصفة طبية لتخفيف األلم وهي
ضا بطريقة غير قانونية .و ُتعتبر نظيرات األفيونيات الكيميائية
ُتص ّنع أي ً

الوقت في السجن حيث يستمر استخدام المخدرات لكن حيث تكون خدمات الح ّد من

االصطناعية التي تحاكي علم صيدليات األفيونيات الكيميائية قوية بشكل

مخاطر استخدام المخدرات غائبة في أغلب األحيان.

خاص؛ وهي تتضمن الترامادول والفنتانيل.
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جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة :تحدِّ عالمي متزايد
يعرّ ض حقن األفيونيات الكيميائية الشخص إلى خطر إصابته بجرعة مفرطة أكبر من ابتالع األفيونيات الكيميائية أو استنشاقها أو تدخينها[ .]4ويبلغ المعدل العالمي لوقوع جرعة مفرطة
قاتلة جراء األفيونيات الكيميائية  %0,65لكل  100شخص-سنة[ ]5وتكون حاالت الجرعات المفرطة غير القاتلة أكثر شيوعًا بعدة مرات[ .]6وتتزايد الجرعات المفرطة في المناطق الريفية
بدالً من المناطق ال ُمدُنية فقط ويوجد توجه متزايد لحاالت الوفيات جراء الجرعة المفرطة من استخدام األفيونيات الكيميائية الموصوفة طب ًّيا ،بدالً من استخدام المخدرات غير المشروعة[.]7
ً
إضافة إلى ذلكُ ،تعتبر نظيرات األفيونيات الكيميائية االصطناعية قوية للغاية .فهي تشمل الفنتانيل[ ،]8وهو أقوى بنسبة  50إلى  100ضعف من المورفين[،9 ]10السريع المفعول وتش ّكل
ً
قوته سببًا رئيس ّيا لجرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة.
ُتعتبر البيانات على مستوى البلد حول الوفيات المرتبطة باألفيونيات الكيميائية من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل شحيحة أو قديمة أو غير دقيقة؛ وتأتي معظم التحليالت المنشورة من
البلدان العالية الدخل[ .]11ويعرض الجدول  1مجموعة من البلدان التي تضم أعلى األرقام المبلّغ عنها من الوفيات المرتبطة باألفيونيات الطبيعية و/أو الكيميائية لكل  100000شخص بعمر
 64-15عامًا وذلك باستخدام أحدث البيانات المتوفرة.

الجدول  - 1معدالت الوفيات المرتبطة باألفيونيات الكيميائية (بعمر  64-15عا ًما) للبلدان المحددة (باستخدام أحدث البيانات المتوفرة)
البلد

السنة

عدد الوفيات

الوفيات لكل 100000

بيانات السنة السابقة

اسكتلندا[]12

2018

1021

18,9

ارتفاع من  815حالة وفاة عام 2017

2017

47600

14,9

إستونيا []15

2017

98

11,6

استراليا []16

2016

1045

6,6

إنجلترا وبالد الغال []17

2018

2208

3,5

الواليات المتحدة
األميركية[]13

يبلغ التقدير المؤقت لعام  47963 2018حالة وفاة
منها  32159حالة بسبب األفيونيات الكيميائية االصطناعية []14
انخفاض من  104حالة وفاة عام 2016
ارتفاع من  3,8حالة وفاة لكل  100000عام 2007؛
يُعزى  %76إلى األفيونيات الكيميائية الصيدالنية عام 2016
ارتفاع من  1985حالة وفاة عام 2017

عال
في أوروبا ،يشمل ثماني إلى تسع حاالت وفيات بسبب المخدرات من أصل  10األفيونيات الكيميائية ،وفي أغلب األحيان الهيروين[ .]18وفي البلدان األخرى ،ت ّم اإلبالغ عن انتشار ٍ
الستخدام األفيونيات الطبيعية في ك ّل من آسيا الوسطى وجنوب القوقاز ،بحيث بلغت النسبة  ]19[%0,9وأبلغ  17من أصل  20بل ًدا ( )%85في آسيا عن استخدام األفيونيات الكيميائية
كسبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالمخدرات عام  .]20[2016وفي حين ت ّم اإلبالغ عن استخدام األفيونيات الكيميائية في األميركيتين ،إال أنّ المشكلة كبيرة في أميركا الشمالية[]21؛ وقد فاقم
ذلك وجود الفنتانيل الممزوج بالهيروين والمخدرات األخرى ،بما في ذلك المنبّهات مثل الكوكايين ،األمر الذي يدفع إلى زيادة أسية في وفيات الجرعات المفرطة[ .]22ويش ّكل االستخدام غير
الطبي لمس ّكن األفيونيات الكيميائية ،ترامادول ،مشكلة حول العالم ،بما في ذلك في أجزاء من أفريقيا والشرق األوسط[،23 ]24وقد أصبح أكثر انتشارً ا في آسيا[.]25
األشخاص األكثر عرضة لخطر جرعة مفرطة جراء األفيونيات الكيميائية
يشمل األشخاص األكثر عرضة لجرعة أفيونيات كيميائية مفرطة أولئك الذين :لديهم

ّ
يتأثر أيضًا أفراد دون  18عامًا بالجرعات المفرطة لألفيونيات الكيميائية .ففي الواليات

تاريخ في استخدام المخدرات؛ لديهم مستويات عالية من الجرعات الموصوفة لألفيونيات
الكيميائية (أكثر من  100ملج من المورفين أو ما يعادله يوم ًّيا)؛ هم ذكور؛ يعيشون

المتحدة ،على سبيل المثال ،توفي حوالى  9000طفل ومراهق من جرعة أفيونيات
كيميائية مفرطة بين عامي  1999و]31[2016؛ وارتفع معدل حاالت االنتحار

مع حاالت صحية ذهنية؛ وهم من طبقة اجتماعية اقتصادية منخفضة [ .]26لكن األهم

المشتبه بعالقتها باألفيونيات الكيميائية بوصفة طبية بين المراهقين بنسبة  %53من

من ذلك ،يُرجح أال يموت األشخاص الذين ت ّم استبقاؤهم ألخذ العالج بالبدائل من جرعة

 2000إلى .]32[2015

أفيونيات كيميائية مفرطة[.]27
يواجه األشخاص الذين بدأوا باستخدام األفيونيات الكيميائية مجد ًدا بعد فترة من االمتناع،
ال سيما األشخاص المحررين من السجن ،خطرً ا أكبر للتعرض لجرعة مفرطة مرتبطة
بقدرة تحمل منخفضة للمخدرات[،28 .]29كما يحدث الخطر المتزايد للجرعة المفرطة
القاتلة بين األفراد الذين عانوا من جرعات مفرطة غير قاتلة ساب ًقا[ ]30والمعرضين
أيضًا لخطر أعلى الكتساب فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Cمن
الفئة السكانية العامة ،ال سيما من خالل مشاركة أدوات الحقن غير المعقمة .ففي حاالت
عديدة ،يشتري الناس ما يعتبرونه نوعًا محد ًدا من المخدرات ،مثل الهيروين ،من دون
أن يعلموا بإضافة مواد أخرى لها ،ال سيما آثار الفنتانيل القوية بما يكفي للتسبب بجرعة
مفرطة سريعة ووفاة في حالة عدم العالج على الفور.

رجح أن
توصي منظمة الصحة العالمية بوجوب وصول أي شخص ُي ّ
يشهد جرعة أفيونيات كيميائية مفرطة إلى النالوكسون ويعرف كيف
يستخدمه .كما توصي بأن ير ّكز المستجيبون األوائل على إدارة مجرى
الهواء والمساعدة في التهوية وأن يت ّم إعطاء النالوكسون من خالل
الحقن الوريدي أو البيعضلي أو تحت الجلد أو داخل األنف .وبعد إعطاء
النالوكسون ،توصي منظمة الصحة العالمية بمراقبة مستوى الوعي
والتنفس لدى الشخص المتأثر عن كثب إلى حين تحقيق الشفاء الكامل.
(منظمة الصحة العالم ّية .إدارة المجتمع لجرعة األفيونيات الكيميائية
المفرطة .جنيف؛ منظمة الصحة العالمية)2014 ،
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نالوكسون :الدواء العاكس لجرعة
األفيونيات الكيميائية المفرطة

ُن ُهج الوقاية والعالج من الجرعة المفرطة
لألفيونيات الكيميائية

يمكن عالج جرعة أفيونيات كيميائية مفرطة باستخدام النالوكسون ،وهو دواء (معروف

تتوفر ُنهُج عديدة للوقاية من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة ،وهي توفر أيضًا

بكونه مضا ًدا لألفيونيات الكيميائية) يعكس بسرعة آثار األفيونيات الكيميائية ،مما يمنع

فرصة الختبار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  ،Cولالستجابة

الوفاة .وتشمل طرق إدارة النالوكسون الحقن الوريدي والبيعضلي وتحت الجلد وداخل

بشكل سريع عند حدوث جرعة أفيونيات كيميائية مفرطة.

األنف .ويجب أن يتوفر النالوكسون بالتزامن مع الوقاية من الجرعة المفرطة الشاملة
تدخالت الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات

والتدرب على إدارتها ،وليس كبديل له ،في المجتمعات[.]33

تقع التدخالت العاجلة للوقاية من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة وعالجها ضمن
ليس للنالوكسون فعل ًّيا أي أثر على األشخاص الذين لم يتعاطوا األفيونيات الكيميائية[]34

النطاق الواسع لخدمات الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات (مراجعة الصفحة .)8
ويقلّص العالج بالبدائل خطر جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة من خالل تقليص

إلى استخدام المخدرات األكثر خطورة[ .]36وبما أ ّنه يُرجّ ح تواجد األشخاص الذين

كمية استخدام األفيونيات الكيميائية غير الموصوفة طب ًّيا و/أو مدى ترددها .كما يمكن

يستخدمون المخدرات عند حدوث جرعة أفيونيات كيميائية مفرطة ،تكون االستجابة

للعالج بالبدائل أن يسهّل الوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس

األكثر فعالية لألشخاص الذين يستخدمون األفيونيات الكيميائية بحمل النالوكسون

التهاب الكبد  Cويؤدي إلى التزام محسّن بالعالج المضاد للفيروسات القهقريّة ()ART

وبتزويدهم بالتدريب األساسي ،الذي ال يستغرق عاد ًة أكثر من ساعة واحدة ،وبشكل

لمستخدمي األفيونيات الكيميائية المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري .وعند

مثالي ،يعطيه األقران ،على إدارة مجرى الهواء وإدارة النالوكسون باستخدام أي من

ربط العالج بالبدائل ببرامج فيروس التهاب الكبد  ،Cفهو يسمح بإدارة األدوية المضادة

ُنهُج إعطاء الدواء القياسية.

للفيروسات ذات الفعل المباشر في منشأة صحية واحدة .باإلضافة ،بما أنّ العديد من

توفر النالوكسون وإمكانية الوصول إليه

األشخاص الذين يستخدمون األفيونيات الكيميائية يمضون الوقت في السجن ،يُعتبر
العالج بالبدائل في السجون أمرً ا أساس ًّيا لكنه غائب في معظم البلدان[.]40

وكلفة تصنيعه منخفضة[ .]35وما من إثبات أيضًا على أنّ امتالك النالوكسون يؤدي

ليتوفر دواء قانو ًنا ،يستدعي األمر تشريعًا وتسجيالً ،كما هو الحال مع النالوكسون الذي
أضيف إلى قائمة نموذج منظمة الصحة العالمية لألدوية المناسبة[ .]37وابتدا ًء من

بما أنّ مقدمي خدمة الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات على تواصل منتظم مع

أيلول/سبتمبر  ،2017سجّ ل  101من أصل  196بل ًدا ( )%52حول العالم النالوكسون

مستخدمي األفيونيات الكيميائية وشبكاتهم ،يمكن مشاركة الوعي حول الجرعة المفرطة،
ً
إضافة إلى التوجيه حول كيفية االستجابة لجرعة أفيونيات كيميائية مفرطة .ويمكن

للحقن[.]38

لهذه الخدمات أيضًا أن تجعل إمكانية الوصول إلى النالوكسون أكبر وتدرّ ب مستخدمي
إنّ واقع توفر النالوكسون ال يعني تلقائ ًّيا أ ّنه متوفر لألفراد الذين هم بأمس الحاجة إليه.

األفيونيات الكيميائية وأقرانهم وأفراد عائالتهم على إدارة مجرى الهواء وإعطاء

فالمعلومات المتوفرة لـ  88بل ًدا من أصل  )%87( 101حيث ت ّم تسجيل النالوكسون

النالوكسون أثناء انتظار وصول سيارة إسعاف.

تظهر من يمكنه الوصول إلى الدواء وأين (الرسم  .)1فمدى سهولة الوصول إلى
النالوكسون ترجّ ح أكثر إمكانية إدارة النالوكسون في الوقت المناسب للوقاية من الوفاة

النالوكسون المأخوذ إلى المنزل ()THN

جراء جرعة مفرطة من األفيونيات الكيميائية.

يشهد األقران والعائلة واألصدقاء معظم حاالت جرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة
وتش ّكل الجرعات المفرطة هذه خطرً ا محد ًدا لألشخاص المحررين من السجون والذين

%98

100

لديهم تاريخ في استخدام األفيونيات الكيميائية .ويوفر النالوكسون المأخوذ إلى المنزل
( )THNلألقران والعائلة واألصدقاء المهارات األساسية حول كيفية االستجابة ،بما

80

الدراسات أنّ النالوكسون المأخوذ إلى المنزل فعال في الح ّد من عدد حاالت الوفاة

اﻟﻣﺣﺗرﻓون اﻟطﺑﯾون

من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة[،41،42،43 ]44وهو فعال الكلفة[.]45
60

اﻟﻧﺎﻟوﻛﺳون اﻟﻣﺄﺧوذ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل

ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎرات اﻹﺳﻌﺎف/اﻟطوارئ

في ذلك التحقق من مجرى هواء ضحية الجرعة المفرطة وإدارة النالوكسون .وتظهر

ويض ّم األشخاص المدربون :مستخدمي األفيونيات الكيميائية في الشارع بما أ ّنهم األكثر
استعدا ًدا للتدخل لمساعدة شخص يعاني من جرعة مفرطة[]46؛ ومقدمي الرعاية

%36

%35

%34

40

الذين يتواصلون بانتظام مع مستخدمي األفيونيات الكيميائية؛ وموظفي الوكاالت الذين
يتفاعلون مع مستخدمي األفيونيات الكيميائية ،مثالً في الفنادق ومالجئ المشردين وفي
برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة (.]47[)NSP

ﺧدﻣﺎت اﻟﺣ ّد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧدرات
20

يقدم هؤالء األفراد المدربون أيضًا فرصة لمناصرة اختبار فيروس نقص المناعة
البشري وفيروس التهاب الكبد  Cبين مستخدمي األفيونيات الكيميائية ويقدمون اإلحاالت
0

إلى المنشآت حيث يتوفر االختبار والعالج .ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين،
أنقذ النالوكسون المأخوذ إلى المنزل حيوات في بلدان أوروبا وأميركا الشمالية واستراليا

الرسم  .1اآلليات التي يمكن من خاللها الوصول إلى النالوكسون في  88بلدًا حيث ت ّم
تسجيله والمتوفرة البيانات له[.]39

وغيرها[]48؛ كما ت ّم القيام بمشاريع تجريبية عن النالوكسون المأخوذ إلى المنزل
في أجزاء من آسيا[ .]49وتتنوع القنوات التي يمكن من خاللها توفير النالوكسون
بحسب البلد بسبب التشريع و/أو األنظمة الوطنية ،لكنها غالبًا ما تتضمن الصيدليات
والمستشفيات واألطباء والممرضين المسجلين.
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غرف استهالك المخدرات ()DCR

التحقق من المخدرات

تهدف غرف استهالك المخدرات ( )DCRالني يت ّم اإلشراف عليها ،المعروفة أيضًا

ً
إضافة إلى البرازيل وكندا
تتواجد خدمات التحقق من المخدرات في  11بل ًدا أوروب ًّيا،

بمنشآت الحقن اآلمن ( )SIFأو مواقع الوقاية من الجرعة المفرطة ،إلى الح ّد من ارتفاع

وكولومبيا ونيوزيلندا واألوروغواي وتتم تجربتها في استراليا[ .]60وبعمل قسم الخدمات

خطر المرض والوفاة جراء الجرعة المفرطة المرتبطة بحقن المخدرات أو استنشاقها.

غالبًا ضمن منطقة أو مكان يتضمن احتفاالت ونوا ٍد ليلية[ .]61ويمكن تقديم التدخالت

وهي تربط المستخدمين بالخدمات الصحية واالجتماعية وتح ّد من استخدام المخدرات

الموجزة ،مثل زيادة الوعي حول استخدام المخدرات اآلمن وكيفية االستجابة لجرعة

في العلن .وتشمل الخدمات في غرف استهالك المخدرات :منطقة محمية الستخدام

مفرطة ،لألشخاص الذين ال يشاركون عاد ًة في الخدمات ألنهم ال يرون استخدامهم
للمخدرات أمرً ا إشكال ًّيا[]62؛ كما يوفر هذا فرصة إلسداء األشخاص نصيحة بالحصول

والتقييم واإلحالة إلى الرعاية الصحية الرئيسية؛ واالستشارة بشأن الح ّد من مخاطر

ً
إضافة
على المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد ،C
إلى العداوى المنقولة جنس ًّيا والسل والصحة الذهنية و/أو الخدمات األخرى والخضوع

الطوعية إلى مراكز إزالة السمية والعالج[ .]50ويمكن أن يشمل موظفو غرف استهالك

الختبارات عليها بحسب ما يكون مناسبًا.

المخدرات؛ واستجابة للجرعة المفرطة في حاالت الطوارئ؛ واإلسعافات األولية؛
استخدام المخدرات؛ وتبادل أدوات استخدام المخدرات؛ وتوزيع الواقيات؛ واإلحالة
المخدرات أطباء وممرضين ومعلمين من األقران وعاملين اجتماعيين وموظفي أمن.

يجوز أال تغطي االختبارات المتوفرة كل أنواع المخدرات .ويُع ّد استخدام أشرطة
تمتلك معظم غرف استهالك المخدرات نهجً ا متكامالً[ ،]51أي أ ّنه يسهل الوصول إليها

اختبار الفنتانيل أحد ال ُنهُج للتعرف سريعًا على الدمج المحتمل لهذا األفيون الكيميائي

وهي توفر مجموعة من الخدمات ،بما في ذلك االختبارات السريعة للعداوى المنقولة
جنس ًّيا والسل وفيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Bوبشكل متزايد

االصطناعي العالي القوة الذي يُمزج غالبًا مع مخدرات أخرى ،بما في ذلك أشكال أخرى
من األفيونيات الكيميائية ،باإلضافة إلى المنبّهات ،مثل ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين

فيروس التهاب الكبد  ،Cويمكنها دعم الوصول إلى أدوية العالج المضاد للفيروسات

( )MDMAوالكوكايين .ويظهر الدليل أنّ التحقق من المخدرات يساعد في تحديد

القهقرية واألدوية المضادة للفيروسات ذات الفعل المباشر .ويُقدّر وجود  182غرفة

المخدرات التي تتضمن كيميائيات غير مرغوبة أو غير معروفة ويخدم كنظام تحذير

استهالك مخدرات في  15بل ًدا[ ،]52كما يوجد غرف استهالك مخدرات غير رسمية في

مبكر للمستخدمين والسلطات الصحية العامة .على سبيل المثال ،أبلغت السلطات

بعض البلدان[ .]53وعلى الرغم من أ ّنها تعمل بشكل غير رسمي ،إال أ ّنه ال يوجد غرف

الصحية في فانكوفر ،كندا أنّ األشخاص الذين وجدوا الفنتانيل في مخدراتهم كانوا على

استهالك مخدرات خاضعة لعقوبات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالرغم من

األرجح يقلصون جرعاتهم  10أضعاف على األقل ويتعرضون لجرعة مفرطة بنسبة

العبء غير المتناسب للخطر على الصحة العامة المرتبطة باستخدام المخدرات في تلك

تقل عن .]63[%25

البلدان[.]54
العالج بمساعدة الهيروين ()HAT
يتضمن العالج بمساعدة الهيروين ( )HATإدارة الهيروين الصيدالني القابل للحقن أو
لالستنشاق (ثنائي أسيتيل المورفين) الموصوف طب ًّيا كل يوم لألشخاص المعتمدين على
األفيونيات الكيميائية طويلة األمد في عيادة[ .]55ويفيد هذا أيضًا في الح ّد بشكل كبير
من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Cبما أ ّنه ال يتم
استخدام سوى أدوات معقمة في هذه المنشآت .وحين يستقر المشاركون ،يقلصون في
النهاية جرعة الهيروين اليومية التي يتناولونها.
بعد ثالث سنوات تقريبًا ،يتمكن األفراد من تقليص استخدام األفيونيات الكيميائية أو
إيقافها بحيث تبلغ نسبة الذين ال يزالون يتعاطون الهيروين  %15فقط[ .]56كما
أظهرت البحوث أنّ الفوائد الرئيسية للعالج بمساعدة الهيروين تشمل تقليص استخدام
الهيروين الذي يت ّم شراؤه من الشارع بنسبة تصل إلى  ،%70وهو انخفاض حاد
في النشاطات غير القانونية وتحسّن كبير في الحالة الصحية للمشاركين ،بما في ذلك
االلتزام بالعالج المضاد للفيروسات القهقرية والوصول إلى اختبار فيروس التهاب
الكبد  Cوعالجه[،57 .]58ويتوفر العالج بمساعدة الهيروين في  58منشأة في ثمانية
بلدان[ ،]59تتواجد بشكل رئيسي في أوروبا وكندا.
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ُن ُهج مستقبلية محتملة للوقاية من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة وعالجها
ال ُن ُهج التقنية للوقاية من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة أو االستجابة لها
توفر التكنولوجيا فرصًا جديدة لالستجابة لجرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة وعالجها .ومن خالل استخدام الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي وأنظمة المعلومات الجغرافية والتحليالت
التنبؤية ،يمكن تحديد  /تقدير األماكن التي يُرجح أن تحصل فيها الجرعة المفرطة في يوم  /وقت معين واستهداف الموارد البشرية المحدودة لالستجابة لهذه المخاطر[،6465.]66،
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لقدرة  Wi-Fiالمحسّنة أن تحدّد الموقع الدقيق لضحية جرعة مفرطة ضمن بضع سنتمترات ،األمر الذي سيسمح للمستجيبين األوائل بتحديد الفرد بسرعة وتقديم
المساعدة[،67،68،69 .]70ويمكن لألجهزة ،مثل الهواتف الذكية والتكنولوجيا القابلة لالرتداء ،أن تراقب باستمرار تنفس مستخدم األفيونيات الكيميائية وأن تنبّه المستجيبين األوائل حين
تنخفض اإلشارات الحيوية دون مستوى محدد ،مما يشير إلى إمكانية حدوث جرعة مفرطة .وبمكن لبعض التكنولوجيات أن تنقل تعليمات إلى جهاز ضخ النالوكسون الذي يرتديه الفرد والذي
ً
إضافة إلى ذلك ،يمكن لتطبيقات البرامج المتعددة تذكير مستخدمي األفيونيات الكيميائية بمواعيد اختبار فيروس
يضخ النالوكسون بدون دعم خارجي قبل وصول المساعدة[،71،72.]73
ً
إضافة إلى وقت جمع األدوية الموصوفة طب ًّيا لفيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد .C
نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد ،C
آالت بيع األفيونيات الكيميائية
يشمل نهج صحي عام تقييم المخاطر الصحية األكثر إلحاحً ا وضررً ا في مجتمع معين .ويشمل تقييم خطر جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة وال ُنهُج للح ّد منها االستخدام التجريبي آلالت
البيع[ ]74في فانكوفر ،كندا ،منذ منتصف العام  2019لتوزيع حبوب الهيدرومورفون الموصوفة طب ًّيا (أفيون كيميائي يُستخدم لعالج األلم المعتدل إلى الحاد) ،التي يمكن أخذها إلى المنزل
من قبل مستخدمي األفيونيات الكيميائية المعرضين للخطر .وتكمن النية في التخفيف من حاجة األشخاص المعرضين للخطر إلى السعي وراء األفيونيات الكيميائية غير المشروعة ،وبالتالي
تجنب الوفيات جراء الجرعات المفرطة والح ّد من خطر مشاركة أدوات الحقن التي يمكن أن تؤدي إلى انتقال فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد .]75[C
يتم مسب ًقا اعتماد األفراد األكثر عرضة للمخاطر المتعلقة باألفيونيات الكيميائية فقط للبرنامج التجريبي وهم بحاجة إلى وصفة طبيب وإنشاء ملف تعريفي يحدد كمية الحبوب التي يجب توزيعها
وترددها .ويت ّم إجراء اختبارات بول متكررة لتقييم استخدام الدواء الموصوف ويُنصح بمتابعة دورية مع طبيب .ويمسح قارئ بيومتري في كل آلة بيع النمط الفريد لشرايين يدي المستخدم
لتأكيد هويته .ويمكن تطوير هذا النهج لمعالجة األعداد الكبيرة المتزايدة من األشخاص الذين يتبعون العالج بالبدائل بما أنّ العمليات اليومية آللة البيع ال تعتمد على توفر الموارد البشرية.

الحواجز أمام الوصول إلى عالج جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة والفرص لتجاوزها
اإلجراءات المم ِّكنة

الحاجز
التشريع والتسجيل

•يمكن التفاوض بشأن اإلعفاءات المؤقتة مع الحكومات لالستجابة إلى الحاجة الملحة.
•يمكن استخدام المشاريع التجريبية بالتعاون مع الحكومات إلظهار االستخدام اآلمن والفعال الكلفة للنالوكسون وبالتالي مناصرة
يؤدي غياب التشريع إلى جعل النالوكسون غير قانوني.

التغييرات التشريعية.
•يمكن عرض طريقة عمل التشريع دعمًا للحد من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة في بلدان أخرى على متخذي القرارات
الحكوميين من خالل زيارات دراسية.

•النالوكسون مشمول في قائمة نموذج منظمة الصحة العالمية لألدوية المناسبة[]76؛ يمكن لهذا أن يسهّل التسجيل بما أنّ منظمة
النالوكسون غير مسجل ،ما يمنع استيراده وبيعه.

الصحة العالمية سبق أن قيّمت مسائل األمن.
•يمكن للحكومات إصدار تفويض مؤقت الستخدام النالوكسون قبل التسجيل الرسمي.

تح ّد القيود القانونية حول من يمكنه حيازة النالوكسون
و/أو إدارته إلى ح ّد كبير من إمكانية الوصول إليه من قبل من
يحتاجه أكثر.

•يمكن االستعانة بنموذج قانون السامري الصالح[ ]77للسماح بحيازة شخص ثالث للنالوكسون.
•التعاون بين واصفي النالوكسون القانوني ،مثل األطباء ،وخدمات الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات.
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اإلجراءات المم ِّكنة

الحاجز
الكلفة

•يمكن للحكومات أن تستورد أشكاالً عامة من النالوكسون من الشركات المص ّنعة الدولية التي حصلت على موافقة من المشرّ عين
ال يستطيع العديد من األشخاص تحمّل نفقة النالوكسون لكن
الكلفة تختلف وف ًقا للمكان الذي تعيش فيه وتوفر الخصومات
أو التأمين الطبي.

المعتمدين ،مثل إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة األميركية[.]83
•يمكن للحكومات والمجتمع المدني ومجموعات األقران أن تقنع شركة محلية بالتعاقد مع شركة مص ّنعة للنالوكسون دولية لتنتج
محل ًّيا ً
نسخا أقل كلفة من النالوكسون المسجّ ل ببراءة لقاء إتاوات معقولة[.]84
•يمكن تقديم حوافز للشركات للحصول على الموافقة على تسويق نسخ عامة من النالوكسون من خالل إعطاء األولوية لالعتمادات

على سبيل المثال ،في الواليات المتحدة األميركية ،تكلّف
زجاجة نالوكسون كاملة للحقن  40دوالرً ا أميرك ًّيا[ ]78وفي
استراليا  56-35دوالرً ا أميرك ًّيا بدون وصفة[ ]79وفي إيطاليا
 3,80-2,35دوالرً ا أميرك ًّيا[.]80
ويكلّف ،Narcan®وهو رذاذ أنفي للنالوكسون،
 125دوالرً ا أميرك ًّيا في الواليات المتحدة األميركية[]81؛ وفي
استراليا ،يكلّف  60-53دوالرً ا أميرك ًّيا بدون وصفة أو 28
دوالرً ا أميرك ًّيا مع وصفة[.]82

في حينها والتخلي عن تطبيق رسوم المستخدم[.]85
•أثبت النهج الحكومي بشراء كمية كبيرة من النالوكسون بداعي التوزيع الوطني ،مثل إيطاليا ،فعاليته في الح ّد من تكاليف
اللقاحات[.]86
•يمكن التعاون مع الشركات المص ّنعة للنالوكسون لتجربة االستخدام كجزء من نشاطات التطوير مقابل نالوكسون مجاني
أو مخ ّفض الكلفة.
•يمكن الطلب من الشركات المص ّنعة و/أو الموزعين نالوكسون مجاني أو مخ ّفض الكلفة كجزء من الوعي  /المسؤولية االجتماعية
مقابل دعاية إيجابية.
•يمكن استخدام أشكال أرخص من النالوكسون ،فزجاجة نالوكسون تكون عاد ًة أرخص من رذاذ أنفي أو حاقن تلقائي.
•في حال كان فرد معرّ ض للخطر يمتلك تأمي ًنا طب ًّيا ،يمكن التحقق لمعرفة ما إذا كان يغطي النالوكسون.
•يجوز أن يغطي بعض البرامج الصحية العامة كلفة النالوكسون.

السياسة والمبادئ التوجيهية واإلجراءات

•توصي الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية لعام  2016بأن تقوم كل دولة عضو
"بالترويج لدمج عناصر للوقاية من جرعة المخدرات المفرطة وعالجها ،بشكل خاص جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة،
ينضوي استخدام المخدرات على عقوبات ثقيلة؛

بما في ذلك استخدام مضادات استقبال األفيونيات الكيميائية مثل النالوكسون للح ّد من الوفيات المتعلقة بالمخدرات ،في سياسات

ويتم تجاهل ال ُنهُج المبنية على الدالئل.

المخدرات الوطنية وف ًقا للتشريع الوطني وبحسب ما يكون مناسبًا]87[".
•يمكن مناصرة متخذي القرارات العتماد السياسات المبنية على الدالئل لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات وتمويل التدخالت
المجتمعية بقيادة األقران والنالوكسون للسجناء وعند تحريرهم.

تتوفر الموارد البشرية والمالية المحدودة لتطوير السياسة
والمبادئ التوجيهية لالستجابات لجرعة األفيونيات
الكيميائية المفرطة.

تؤدي األنظمة البيروقراطية لتطوير السياسات والمبادئ
التوجيهية إلى حاالت تأخير طويلة األمد.

•يمكن أن تطلب الحكومات مساعدة تقنية من منظمة الصحة العالمية والمانحين لدعم صياغة السياسات والمبادئ التوجيهية
باستخدام الممارسة الجيدة الدولية.

•تتوفر المواد التدريبية على اإلنترنت لتسهيل الوصول إلى المعلومات وأنظمة البث وذلك لتمكين تطوير توصيات منظمة الصحة
العالمية وتنفيذها من أجل إرشاد األفراد لناحية كيفية االستجابة لجرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة.
الوصمة

الوعي العام بشأن النالوكسون غائب.

•"دمج النالوكسون في المجتمع" هي حملة إعالمية تشمل وسائل التواصل االجتماعي والرسائل الفورية[.]88

تغيب االستجابة من قبل األشخاص الذي يشهدون

•يمكن دعم األقران وشبكاتهم إلشباع مناطق استخدام األفيونيات الكيميائية المرتفعة بأشخاص يحملون النالوكسون ومدرّ بين

جرعة مفرطة.

يُخشى من األشخاص الذين يستخدمون المخدرات.

على إعطائه.

•اعمد إلى اإلقرار بكفاءات األشخاص الذين يستخدمون المخدرات وشبكاتهم وتشريعها وتقييمها كجزء من حل صحي عام.

•يمكن استخدام اإلجراءات القائمة ،إن توفرت ،للتقدم بشكوى إلى السلطات في حال عدم القدرة على الوصول إلى النالوكسون؛
يُعتبر األشخاص الذين يستخدمون المخدرات غير جديرين

يتخذ األشخاص الذين يستخدمون المخدرات في روسيا هذا النهج بشأن الوصول إلى عالج فيروس نقص المناعة البشري .وفي

بالمساعدة.

حال لم تكن إجراءات الشكوى منتجة وفي حال توفر التمويل ،يمكن اتخاذ إجراء قانوني ضد إحدى السلطات لفشلها في توفير
دواء ينقذ الحياة توصي به منظمة الصحة العالمية وغيرها.

6

اإلجراءات المم ِّكنة

الحاجز

يوجد تجارب سلبية مع أفراد اع ُتبروا أ ّنهم يستخدمون
المخدرات.

يخشى المتفرجون من التبعات القانونية لمساعدة أشخاص
يستخدمون المخدرات أو يستخدمون الحقن.

•شجّ ع وسائل اإلعالم على إنتاج عناصر إخبارية حول استخدام النالوكسون الفعال إلنقاذ الحياة وقصص إيجابية عن األشخاص
الذين يستخدمون المخدرات.

•يمكن لقانون السامري الصالح تبرئة شخص من المسؤولية القانونية عند إعطاء النالوكسون إلنقاذ حياة شخص آخر[،89.]90

التمييز

يت ّم تجريم استخدام األفيونيات الكيميائية غير الموصوفة طب ًّيا.

•يمكن إلغاء التشريع واللوائح التي تعاقب األفراد على كميات صغيرة من مخدرات األفيونيات الكيميائية بداعي االستخدام
الشخصي التي لم يصفها محترف طبي.

•يمكن دعم المحترفين الطبيين وعاملي الرعاية الصحية اآلخرين ليدركوا القيم والمواقف الشخصية تجاه مستخدمي المخدرات
يواجه األشخاص الذين يستخدمون المخدرات التمييز عند طلب
الخدمات الصحية.

ولضمان توفير الخدمات الجيدة وغير التمييزية .ويمكن إلغاء اللوائح التي تمنع توزيع النالوكسون إال من قبل المحترفين
الطبيين لتغيير مهامها ومضاهاة أمثلة برامج النالوكسون من القرين للقرين ( )P2PNإلظهار الطريقة التي يستطيع
فيها األشخاص العاديون المدرّ بون  /مستخدمو األفيونيات الكيميائية االستجابة بفعالية لجرعة أفيونيات كيميائية مفرطة وإنقاذ
حياة األشخاص.
توزيع النالوكسون والوصول إليه

ال يتوفر النالوكسون سوى للمحترفين الطبيين أو موظفي

•يمكن لقانون معني بالوصول إلى النالوكسون السماح للمتفرجين بإعطاء النالوكسون بدون مواجهة مشاكل قانونية.

الطوارئ تحت سيطرة صارمة.

•توفر قوانين السامري الصالح حماية قانونية للمتفرجين الذين يطلبون مساعدة طبية لشخص تناول جرعة مفرطة.

•يمكن السماح بشراء النالوكسون بدون وصفة طبية.
يمكن للوصول بوصفة طبية فقط أن يكون مره ًقا  /منه ًكا

•يمكن توفير النالوكسون في مواقع توزيع العالج بالبدائل.

لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات.

•يمكن توفير النالوكسون من خالل مقدمي خدمات الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات ،ال سيما برامج توفير الحقن واألدوات
النظيفة والوكاالت ذات الصلة ،مثل مالجئ المشردين.
•النالوكسون المأخوذ إلى المنزل :يمكن توفير تدريب أساسي ونالوكسون إلى مستخدمي األفيونيات الكيميائية وعائالتهم واألقران
وموظفي الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات والخدمات األخرى المفصّلة لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات لالستجابة إذا
رأوا حالة جرعة مفرطة.
•نالوكسون القرين للقرين :يمكن توفير تدريب أساسي ونالوكسون إلى مستخدمي األفيونيات الكيميائية الذين يمرّ رون هذه المهارات
إلى مستخدمين آخرين إلشباع المجتمعات بالنالوكسون حيث تنتشر جرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة.
•يمكن تسهيل الوصول إلى النالوكسون في السجون؛ وتزويد األشخاص ذوي التاريخ في استخدام األفيونيات الكيميائية بالنالوكسون
بشكل نظامي عند تحريرهم من السجن؛ وتعزيز االتصاالت بالوصول إلى النالوكسون المتواصل في المجتمع بعد الخروج

بخصوص التوفر الجغرافي ،إنّ نقاط  /تغطية التوزيع محدودة.

من السجن.
•يمكن االستثمار في تكنولوجيات االستجابة الطارئة لتنبيه األقران في منطقة محددة من جرعة مفرطة بحيث يمكن تقديم
المساعدة بسرعة.
•يمكن تطوير أجهزة إلطالق الحقن التلقائي للنالوكسون داخل شخص عند بدء عوارض الجرعة المفرطة وإشعار تلقائي
للمستجيبين في حاالت الطوارئ.
•يمكن جعل قضبان الرذاذ األنفية للنالوكسون أرخص وأسهل وصوالً من خالل عدة بائعين في المجتمع.
•بمكن تحفيز توافر النالوكسون في مواقع عامة وخاصة متعددة ،مثل مواقف القطارات/الباصات والسوبر ماركات
والمتاجر العامة.

يصعب على مستخدمي األفيونيات الكيميائية الوصول
إلى خدمات الرعاية الصحية.

يتطلب مستخدم أفيونيات كيميائية وصفة طبية للحصول
على النالوكسون.

•يمكن تأسيس روابط إحالة بين األفراد  /الوكاالت التي توفر تدريب النالوكسون و/أو إدارته في حالة الطوارئ مع تدخالت صحية
أخرى ،بما في ذلك اختبار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Cوالسل والعداوى المنقولة جنس ًّيا وعالجها؛
وينطبق هذا على السجون أيضًا.

•يمكن إزالة اللوائح التي تتطلب وصفة طبية للوصول إلى النالوكسون؛ والنظر إلى بلدان مثل إيطاليا ً
بحثا عن أمثلة عن الممارسة
الجيدة عند مناصرة متخذي القرارات؛ وطلب مساعدة تقنية من منظمة الصحة العالمية لمناصرة متخذي القرارات األساسيين.
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الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات
الحزمة الشاملة لتدخالت الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات
تتضمن الحزمة الشاملة للح ّد من مخاطر استخدام المخدرات المدعومة من األمم المتحدة ما يلي[:]91
1.1برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة
2.2العالج بالبدائل وعالجات أخرى للمخدرات مبنية على الدالئل
3.3االختبار واالستشارة لفيروس نقص المناعة البشري
4.4العالج المضاد للفيروسات القهقرية
5.5الوقاية من العداوى المنقولة جنس ًّيا وعالجها
6.6برامج الواقيات لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن وشركائهم الجنس ّيين
7.7المواد اإلعالمية والتثقيفية واالتصال لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن وشركائهم الجنس ّيين
8.8الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ولقاحه وتشخيصه وعالجه
9.9الوقاية من السل وتشخيصه وعالجه
1010التدخالت لتوسيع الوصول إلى النالوكسون*
* على الرغم من عدم شمول توسيع الوصول إلى النالوكسون في تعديل العام  2012للدليل التقني لمنظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة المعني باإليدز ،إال أ ّنه يُعتبر مكوّ ًنا لتطبيق
برامج فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Cالشاملة مع األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن :التوجيه العملي للتدخالت التعاونية ،الذي طورته وكاالت األمم المتحدة إلى جانب الشبكة الدولية لألشخاص الذين
ً
إضافة إلى المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وتشخيصه وعالجه ورعايته للفئات السكانية األساسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية[.]93
يستخدمون المخدرات (،]92[)INPUD

يتوفر برنامج توفير حقن وأدوات نظيفة واحد على األقل في  86بل ًدا على الرغم من

غياب التمويل المستدام من المصادر المحلية :احتسبت الجمعيّة العالميّة للح ّد من

أنّ تغطية األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في معظم هذه البلدان ليس على

المخاطر أنّ الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات يبقى معتم ًدا على المانحين الدوليين وأنّ

المستوى المطلوب للح ّد من معدل وقوع فيروس نقص المناعة البشري بين األشخاص

التمويل في تراجع .ففي العام  ،2016ت ّم تخصيص  188مليون دوالر أميركي لتمويل

الذين يستخدمون المخدرات بالحقن[ .]iويتوفر أيضًا العالج بالبدائل في  86بل ًدا ،لكن

الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات وقد ت ّم تخصيص  %13فقط من مبلغ التمويل

ليس بالضرورة البلدان الـ 86نفسها التي لديها تدخالت برنامج توفير الحقن واألدوات

المطلوب للح ّد من مخاطر استخدام المخدرات في البلدان المنخفضة إلى المتوسطة

النظيفة[ .]94وغالبًا ما تكون جودة العالج بالبدائل غير كافية ،ال سيما بشأن استخدام

الدخل .وللحصول على استجابة فعالة للح ّد من مخاطر استخدام المخدرات[ ،]95تدعو

اإلجراءات  /األنظمة غير المرنة التي ال تسمح بتحقيق جرعات استقرار األفراد والحفاظ

الحاجة إلى تمويل بقيمة  1,5مليار دوالر أميركي.

عليها ،األمر الذي يؤدي غالبًا إلى استخدام المخدرات اإلشكالي المتواصل من قبل الفرد.
يجدر بجميع الحكومات تمويل برامج الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات ،ال سيما
تشمل الفئات السكانية األساسية األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن

برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة والعالج بالبدائل ،من مصادر محلية .ويمكن
ً
إضافة إلى الوصول إلى
إضافة االستجابات لجرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة،

يمارسون الجنس مع الرجال .وتعتبر المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية

خدمات اختبار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Cوعالجهما ،بكلفة

ضا األشخاص الموجودين في السجون واألماكن المغلقة األخرى كفئات
أي ً

منخفضة .ويُع ّد هذا مهمًا للغاية لتلك البلدان المنتقلة من مساعدة المانحين الخارجيين إلى

سكانية أساسية.

استخدام التمويل الوطني ،كما كان الحال ،على سبيل المثال ،في رومانيا]96[.

والعاملين بالجنس واألشخاص مغايري الهوية الجنسانية والرجال الذين

)(www.iasociety.org/Nobody-Left-Behind
حق األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه :يتطلب
القيود في استجابات الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات لجرعات األفيونيات

هذا من الحكومات توفير خدمات ح ّد من مخاطر استخدام المخدرات جيدة ومبنية على

الكيميائية المفرطة

دالئل وحساسة للنوع االجتماعي بالتعاون مع المجتمعات والشبكات التي تستخدم
المخدرات .و ُتعتبر ال ُنهُج التمييزية ووصم األشخاص الذين يستخدمون المخدرات

تتضمن العناصر التي تح ّد من جهود خدمات الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات
لالستجابة إلى جرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة المتزايدة:

حواجز شائعة أمام الوصول إلى خدمات االختبار والعالج لفيروس نقص المناعة
البشري وفيروس التهاب الكبد  Cوالسل والعداوى المنقولة جنس ًّيا والصحة الجنسية
واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها ( )SRHRوالوصول إلى النالوكسون؛ فهي تنتهك

البيئة السياسية والقانونية :يستمر معظم البلدان بتجريم األشخاص الذين يستخدمون
المخدرات ،األمر الذي يولّد بيئة عدائية حيث يواجه األشخاص الذين هم بأمس الحاجة

حق األشخاص الذين يستخدمون المخدرات في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه[.]97

إلى المساعدة الصحية واالجتماعية واالقتصادية عوائق إضافية للوصول إلى الخدمات

[ ]iت ّم تلخيص مواصفات إضافية في موجزات أخرى في السلسلة

ومواجهة التهديد بالسجن واإلساءة الجسدية وفي بعض البلدان الوفاة .ويقيّد هذا األمر
الوصول ليس إلى النالوكسون وحسب بل إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشري
وفيروس التهاب الكبد  Cوعالجهما.
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إضفاء الطابع الطبي على برامج
الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات
"شهدنا وباء جديدًا في التهاب الكبد  Cوفيروس نقص المناعة البشري خالل األعوام

تبديل المهام من مقدمي الخدمة التقليدية
إلى برامج الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات
يوصم العديد من موظفي الخدمة الصحية واالجتماعية األشخاص الذين يستخدمون
المخدرات بسبب استخدام المخدرات ،األمر الذي يؤدي إلى رفض وصول األشخاص

القليلة الماضية يتعلق بشكل خاص بارتفاع في استخدام األفيونيات الكيميائية]98[ ".

الذين يستخدمون المخدرات إلى هذه الخدمات .لكن بعض السلطات الصحية يقرّ بالفوائد

د .ساندرا سبرينغر ،بروفسور مساعد في الطب ،إدارة الطب الداخلي واألمراض المعدية،

األخالقية والعملية لتخطيط األشخاص الذين يستخدمون المخدرات وتقديمهم التدخالت

كلية يال للطب ،الواليات المتحدة األميركية

وقيادتها باستخدام مناهج تدريبية مطورة لمقدمي الخدمات غير السريريين[.]104
ويمكن للتدخالت بقيادة األقران ،مثل اختبار فيروس نقص المناعة البشري السريع

تركيز متزايد على اختبار األمراض المنقولة وعالجها

واالستشارة واالختبار الطوعيين والقربى ،أن توفر الفرص للوقاية من جرعة األفيونيات

ر ّكزت برامج الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات بشكل متزايد على عدد األشخاص

الكيميائية المفرطة واالستجابة لها.

الذي يت ّم إخضاعهم لالختبار و ،عند الحاجة ،الذين ت ّم تزويدهم أو إحالتهم إلى العالج
بسبب فيروس نقص المناعة البشري والسل[ ]99والعداوى المنقولة جنس ًّيا والتهاب الكبد
الفيروسي ،بما في ذلك فيروس التهاب الكبد  .]100[Cغير أنّ التركيز الصرف على

األدوار الرئيسية التي يلعبها األقران
يلعب األقران دورً ا محور ًّيا في رأب الصدع بين التدخالت الصحية واالجتماعية التي

االختبار السريري لألمراض المنقولة وعالجها ال يعالج االحتياجات النفسية االجتماعية

تديرها الحكومات والوصول إلى هذه الخدمات من قبل األشخاص الذين يستخدمون

لألفراد ،ال سيما الذين يعانون من مشاكل في الصحة الذهنية أو مشاكل اجتماعية

المخدرات .ويتضمن العمل الحاسم من قبل األقران:

اقتصادية معقدة.
وصول متزايد إلى العالج الوقائي قبل التعرض ()PREP
والعالج الوقائي بعد التعرض ( )PEPللوقاية من فيروس نقص المناعة البشري
تدعو الحاجة إلى إجراء بحوث عن الحواجز السياقية والفرص للوقاية من فيروس نقص
المناعة البشري بشكل فعال وشامل لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات والنتائج
الصحية المقترنة بها.
يُستخدم العالج الوقائي قبل التعرض للفيروسات القهقرية للوقاية من اكتساب فيروس
نقص المناعة البشري .وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة تقديم العالج الوقائي
الفموي قبل التعرض الذي يحتوي على فومارات ديسوبروكسيل التينوفوفير ()TDF
واإليمتريسيتابين كخيار إضافي للوقاية للفئات السكانية األساسية[.]101

•تطبيق برامج النالوكسون من القرين للقرين

•توفير برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة والربط بها

•التوفير واإلحالة إلى االختبارات السريعة لفيروس نقص المناعة البشري والعداوى
المنقولة جنس ًّيا والسل وفيروس التهاب الكبد  Bوفيروس التهاب الكبد C

•اإلحالة إلى االختبارات التشخيصية التأكيدية حين تأتي اختبارات سريعة
بنتيجة إيجابية
•توفير استشارة نفسية اجتماعية

•تسهيل الوصول إلى خدمات العالج ،بما في ذلك االستجابة لحاالت الطوارئ من
قبل سيارات اإلسعاف
•ربط األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بمجموعة من الخدمات االجتماعية
واالقتصادية.

لكن تدعو الحاجة إلى تحقيق مستويات أعلى من توفر وإمكانية الوصول إلى تدخالت

وظائف الدعم النفسي االجتماعي واالقتصادي لبرامج الحدّ

الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية ومكتب

من مخاطر استخدام المخدرات

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج األمم المتحدة المعني باإليدز

ير ّكز معظم المانحون على عدد األشخاص الذين يستخدمون المخدرات والذين خضعوا

لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن و/أو بغير الحقن قبل استثمار الموارد في

الختبارات وعالجات لألمراض المنقولة .لكن هذا األمر يفتقر للدور الحاسم لالستشارة

العالج الوقائي قبل التعرض لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات[.]102

النفسية االجتماعية لألشخاص الذين يعانون من أزمة ،هذا الدور الذي يؤديه غالبًا األقران
الذين تسمح لهم تجربتهم الحياتية وتعاطفهم بتطوير الثقة مع العديد من األشخاص الذين

يتضمن العالج الوقائي بعد التعرض استخدام أدوية العالج المضاد للفيروسات القهقرية
للح ّد من إمكانية اكتساب فيروس نقص المناعة البشري بعد التعرض المحتمل .وتوصي

يستخدمون المخدرات والذين يمكنهم تسهيل اإلحالة إلى المزيد من خدمات الدعم األكثر
مالءمة وتفصيالً.

منظمة الصحة العالمية بتوفر العالج الوقائي بعد التعرض إلى كل األشخاص المؤهلين
من الفئات السكانية األساسية بشكل طوعي[.]103
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نماذج الممارسة الجيدة للوصول إلى النالوكسون
"يجب أن تك ّلف حقنة بسيطة مليئة بجرعة نالوكسون  3دوالرات تقريبًا".
دان بيغ الراحل ،المدير التنفيذي]105[ Chicago Recovery Alliance ،

البلد

إستونيا
"يُطلق على
تالين غالبًا اسم
عاصمة الجرعات
المفرطة في
أوروبا".
لونيست
(،)LUNEST
المنظمة
اإلستونية
لألشخاص الذين
يستخدمون
المخدرات
[]106

نموذج الوصول إلى النالوكسون

النالوكسون المأخوذ إلى المنزل ()THN
منذ العام  ،2002كان استخدام الفنتانيل والنظيرات ذات الصلة السبب الرئيسي للوفيات المتعلقة بالمخدرات في إستونيا ،بحيث سجّ لت الوفيات  92حالة عام 2014
ً
مقارنة بمعدل االتحاد األوروبي البالغ
( %12من اإلناث)[ .]107وبحلول العام  ،2016بلغت نسبة الوفيات بسبب المخدرات بين البالغين في إستونيا  132,3بالمليون
 21,8بالمليون[.]108
وحدهم األطباء يمكنهم وصف النالوكسون في إستونيا .ففي عام  ،2013بدأ المعهد الوطني للتنمية الصحية بتطبيق برنامج  THNفي بلدين من خالل ست مقدمي خدمة
مع األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بتوصية من خدمات الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات[ .]109وإثر تدريب لمدة  30دقيقة ،يجب أن يجتاز كل مشارك اختبار
المعرفة بالوقاية من الجرعة المفرطة؛ ثم يت ّم إدخال اسم الشخص إلى قائمة مرضى للتقيد بتشريع وطني ويت ّم إعطاؤهم علبة نالوكسون مأخوذ إلى المنزل[ .]110وبعد ثالث
سنوات ،يجب إعادة التدريب.
منذ العام  2012وحتى نهاية عام  ،2017ت ّم تدريب  2085شخصًا وتوزيع  2089مجموعة من حقن النالوكسون المسبقة التعبئة .وت ّم توفير  597عبوة تعبئة إضافية
ً
استجابة لجرعة مفرطة .وفي العام  ،2015توسّع البرنامج إلى خمسة سجون فتسجّ ل  139سجي ًنا بحلول نهاية العام .]111[2017
ويُعتقد أنّ  %90منها اس ُتخدم
غير أنّ لونيست ،المنظمة اإلستونية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات ،تشير إلى استمرار توقيف مستخدمي األفيونيات الكيميائية وتفتيشهم من قبل الشرطة،
وفي حال حيازتهم لعلبة نالوكسون ،يُقادون إلى مركز شرطة ويخضعون الختبار مخدرات .وفي حال كانوا إيجابيين لمخدر غير مشروعُ ،تفرض غرامة على الشخص
أو يتم توقيفه[.]112

النالوكسون من القرين للقرين ()P2PN

"يستطيع المعلمون من األقران الدخول إلى أماكن استخدام المخدرات والتفاعل معهم وهم يتفاعلون بشكل طبيعي مع نظام اإلمداد بالمخدرات المحلي .وحتى في حال عدم
وجود مجموعات رسمية لمستخدمي المخدرات ،يتعاون [األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن] بشكل طبيعي معًا في شبكات مساعدة متبادلة غير رسمية".
النالوكسون من القرين للقرين  -موجز تقني ،الشبكة األوروبية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات (]113[ )EuroNPUD
يُعتبر النالوكسون من القرين للقرين ( )P2PNنفس النالوكسون المأخوذ إلى المنزل لكنه ير ّكز على تدريب األقران ألقران آخرين من أجل إشباع أحد المجتمعات
بالنالوكسون ،األمر الذي يزيد من إمكانية تسهيل وصول النالوكسون عند حدوث جرعة مفرطة.
بدعم من  ]114[coActوالشبكة األوروبية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات ( ،)EuroNPUDت ّم تسجيل النالوكسون من القرين للقرين .على سبيل المثال في والية
كاشين ،ميانمارُ ،تعتبر الوفيات جراء جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة شائعة بسبب قوة الهيروين المتوفر العالية واستخدام المخدرات المتعددة ومستويات المعرفة المتدنية
للمستخدمين بكيفية االستجابة لجرعة أفيونيات كيميائية مفرطة.
والية كاشين،
ميانمار

عام  ،2017تلقى مستخدمو األفيونيات الكيميائية تدريبًا في مراكز االستقبال أو المقاهي أو منازل األقران بدعم من المجموعات المحلية لألشخاص الذين يستخدمون
المخدرات .وقد ت ّم استخدام مقاربتين :درّ بت  coActقادة أقران في المجموعة بحيث يتمكنون من مشاركة التدريب مع أقرانهم؛ وتمّت استضافة جلسة تدريب حول إدارة
جرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة حيث ّ
وزع مدرّ ب منظمة أطباء العالم النالوكسون .ومنظمة أطباء العالم هي منظمة دولية تعمل على الوقاية من فيروس نقص المناعة
البشري في ميانمار.
نشأت عالقة عمل بين مجموعات مجتمعية وعاملي القربى من منظمة أطباء العالم؛ األمر الذي يسمح بتوفير واردات إضافية من النالوكسون لمستخدمي األفيونيات الكيميائية
من خالل منظمة أطباء العالم.
نظرً ا إلى مستويات المعرفة المتدنية للغاية حول عناصر الخطر من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة ،كانت مشاركة المعرفة أساسًا .فاالستثمار في تدريب قادة أقران من
ضمن مجتمعات األشخاص الذين يستخدمون المخدرات يُعتبر خطوة أولى في تبديل المعايير الثقافية والفهم المجتمعي حيال الوقاية من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة
وإدارتها .وقد أدخلت فرق تعبئة المجتمع التابعة لمنظمة أطباء العالم برنامج النالوكسون من القرين للقرين وسجلته منذ ذلك الحين بالشراكة مع الشبكة الوطنية لمستخدمي
المخدرات في ميانمار (منطقة كاشين).
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نموذج الوصول إلى النالوكسون

البلد

النالوكسون المبيع بدون وصفة طبية

"من خصائص النالوكسون أنّ إدارته على مستوى المجتمع يُعتبر آم ًنا إلى حد كبير".
بحث حول نموذج توزيع النالوكسون اإليطاليForum Droghe ،
عام  ،1991بدأ أطباء في خدمات االعتماد على المخدرات العامة يصدرون النالوكسون إلى منظمات الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات بسبب االرتفاع الهائل في جرعات
األفيونيات الكيميائية المفرطة في إيطاليا .وبحلول العام  ،1996أُنشئت مساحة قانونية للنالوكسون ليعطيه المتفرجون؛ وقد أصبح إلزام ًّيا على الصيدليات تخزين الدواء
إيطاليا

وتوفيره للبيع بدون وصفة طبية ،وإن خالل أوقات عمل الصيدلية ،الذي قد يكون محدو ًدا[ .]115وقد قلّص قانون المحاكمات الجزائية اإليطالي العقوبة من جريمة إلى جنحة
مدنية بسبب النتائج غير المرغوبة التي تنشأ من خالل اتخاذ إجراءات إلنقاذ الحياة[ ]116وجعلت مساعدة شخص وُ جد فاق ًدا للوعي أو مصابًا أو في خطر أمرً ا إلزام ًّيا[.]117
تشتري الحكومة النالوكسون بكميات كبيرة ،األمر الذي قلّص الكلفة إلى  1,93يورو للزجاجة الواحدة عام  .2015ويتلقى األقران هذا النالوكسون من المستشفيات أو مراكز
االعتماد على المخدرات .وفي العام  ،2016أصبح  57مركز استقبال برامج توفير حقن وأدوات نظيفة وح ّد من مخاطر استخدام المخدرات متنقالً يوزع النالوكسون .وكان
معدل النفقات  525يورو للخدمة وقُدّرت كلفة برنامج النالوكسون المأخوذ إلى المنزل السنوية دون  30000يورو[ ،]118ما يجعل ذلك نهجً ا مستدامًا للدعم الحكومي.
ووجد استفتاء عام  2016بأنّ النالوكسون المأخوذ إلى المنزل أدى إلى نتيجة إيجابية لدى  %82,3من الجرعات المفرطة[ .]119غير أنّ خدمات الح ّد من مخاطر استخدام
المخدرات غير موجودة في كل المناطق في إيطاليا وال يتوفر النالوكسون المأخوذ إلى المنزل في السجون.

منشأة الحقن اآلمن

"بعض األشخاص مهمشون بالفعل ولن يذهبوا إلى
عيادة استقبال ( ...أو) طبيب عائلة منتظم .فبالنسبة إلى بعض األشخاص ،هذه نقطة بداية".
أندرو داي ،مدير عمليات ،هيئة الصحة الساحلية في فانكوفر []120
إثر دراسة جدوى[ ،]121تلقت الهيئة الصحية المسؤولة في فانكوفر إعفا ًء من قانون مراقبة المخدرات في كندا الذي سمح بافتتاح منشأة الحقن اآلمن  Insiteعام
 .]122[2003وفي العام  ،2008رفضت الحكومة المحافِظة استمرار تمويل  .Insiteوت ّم استئناف القرار في المحكمة وفي العام  ،2011أصدرت المحكمة العليا
قرارها لصالح .]123[Insite
تمتلك  Insiteمقصورات حيث يت ّم توفير األدوات المعقمة لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن من أجل حقن المخدرات التي حصلوا عليها مسب ًقا بإشراف ممرضين
كندا

(ممرضات) يستجيبون للجرعات المفرطة ويعالجون االحتياجات الصحية األخرى .وال يمكن للمستخدمين شراء المخدرات أو تبادلها داخل منشأة الحقن اآلمن .ويتواجد
استشاري متخصص في اضطرابات استخدام المخدرات في الموقع ،تمامًا مثل موظفي الدعم الذين يمكنهم إحالة األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن إلى موارد
المجتمع ،مثل المسكن وإزالة سمية المخدرات والعالج .وت ّم افتتاح منشأتين شبيهتين عام  2017بداعي الطلب.
من أيلول/سبتمبر  2003ولغاية شباط/فبراير  ،2018حقن أكثر من  3,6مليون شخص المخدرات في  Insiteوتمت معالجة  48798حالة سريرية وعكس  6440حالة
جرعة مفرطة .وفي غضون  15سنة ،لم يمت أحد من جرعة مخدرات مفرطة في منشأة حقن آمن[ .]124وكل يوم خالل العام  ،2017شهدت  Insiteمعدل 415 :حقنة؛
و 537زيارة إلى تبادل الحقن؛ وتوفير  10عالجات رعاية صحية أخرى؛ وعالج ست جرعات مخدرات مفرطة؛ وغياب حاالت الوفاة[.]125
ً
مقارنة بأماكن أخرى في فانكوفر[ ]126وبنسبة  %67أقل الستدعاء
تفيد الدراسات أن  Insiteترتبط بـ  88حالة وفاة أقل جراء جرعة مفرطة لكل  100000شخص-سنة
سيارات اإلسعاف لعالج الجرعات المفرطة .وهي تفيد أنّ  Insiteمنعت  35حالة عدوى جديدة لفيروس نقص المناعة البشري في السنة ومنعت وفاة ثالثة أشخاص جراء
جرعة مفرطة كل عام[ .]127وتو ّفر هذه الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري  17,6مليون دوالر كندي (حوالى  13مليون دوالر أميركي) لناحية التكاليف الطبية
المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري خالل الحياة ،التي تتخطى بأشواط كلفة تشغيل  Insiteالسنوية البالغة  3مليون دوالر كندي[ .]128غير أنّ االستخدام المتزايد
ً
استجابة تفوق ما يمكن أن تفعله منشأة حقن آمن ثابتة ،مثل .]129[Insite
للفنتانيل في منطقة فانكوفر والزيادة السريعة الناتجة في وفيات الجرعات المفرطة يتطلب
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البلد

نموذج الوصول إلى النالوكسون

النالوكسون المأخوذ إلى المنزل ()THN
ً
إضافة إلى خدمة ح ّد من مخاطر استخدام
يقع كيركيتون رود سنتر ( )Kirketon Road Centre) (KRCفي كينغز كروس ،سيدني ،ولديه عيادة ليلية تابعة قريبة
مخدرات في كارينغبا .وقد ت ّم افتتاح مركز  KRCعام  1987وهو يقدم خدمات رعاية صحية رئيسية جيدة وغير حكمية ومجانية ومغفلة لحوالى  4000شخص في
السنة ،بحيث يستهدف المجموعات التي تواجه عاد ًة صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولى الرئيسية .وتشمل هذه المجموعات الشباب والعاملين بالجنس
واألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن والسكان األصليين واألشخاص الذين يعانون من التشرد[.]130
يوفر  KRCالنالوكسون مجا ًنا لألشخاص المعرضين لخطر الجرعة المفرطة وأفراد العائلة أو األصدقاء أو مقدمي الرعاية .وعند توزيع النالوكسون ،يت ّم توفير تدريب مجاني
عن كيفية الوقاية من الجرعة المفرطة واستخدام النالوكسون بشكل صحيح .ويت ّم تسهيل هذا التدريب من قبل ممارسين صحيين يتمتعون بالخبرة في دعم الحياة األساسية
والوقاية من الجرعة المفرطة ويُقدّم إما في مجموعة أو بشكل فردي مباشر .ويت ّم توفير النالوكسون إلى المستفيدين بعد التدريب .ويمكن أن يعود المستفيدون إلى  KRCإلعادة
ملء النالوكسون عند الحاجة من دون موعد.
ً
نتيجة لذلك[ .]131ويُع ّد النالوكسون واح ًدا من مجموعة خدمات
من  2012إلى  ،2014ت ّم اإلبالغ عن  30حالة عكس لجرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة على األقل
االستقبال المقدّمة .وتشمل الخدمات األخرى اختبار العداوى المنقولة جنس ًّيا وعالجها والعالج الوقائي بعد التعرض والعالج الوقائي قبل التعرض والعالج بالبدائل وبرنامج
توفير الحقن واألدوات النظيفة والخدمات االستشارية والمساعدة المنزلية والرعاية بعد اإلقفال[.]132

غرف استهالك المخدرات ()DCR
يقع مركز الحقن الذي يت ّم اإلشراف عليه طب ًّيا الموحٍّ د [) ]Uniting Medically Supervised Injecting Centre (MSICمقابل محطة كينغز كروس في سيدني وقد
قدّم خدمات استقبال ،بما في ذلك غرفة استهالك مخدرات ،من دون موعد لحوالى  16500شخص منذ افتتاحه عام  .2001ويتمكن المستفيدون من البقاء مجهولي الهوية.
ويشرف الممرضون المسجلون ومسؤولو التربية الصحية على حقن المخدرات في المركز ويوفرون الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية الطارئة عند الحاجة ،بما في ذلك
عكس جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة باستخدام النالوكسون.
لم يصل حوالى  %70من األشخاص المسجلين في  MSICإلى خدمة صحية محلية من قبل ووافق  %80من المستفيدين في النهاية على إحالة لعالج االعتماد على
المخدرات وإعادة التأهيل منها أو لخدمات الرعاية السكنية والقانونية واالجتماعية .وقد ت ّم اإلبالغ عن دعم  %70تقريبًا من الشركات المحلية و %78من السكان المحليين
استراليا

للمركز[ .]133ومنذ افتتاحه ،أدار المركز أكثر من  8500جرعة مفرطة من دون تسجيل وفيات[.]134
يدير المركز ورشة عمل تدوم أربع ساعات طوال العام لتحديد جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة وإدارتها ضمن المجتمع لألشخاص الذين يعملون مع مستخدمي األفيونيات
الكيميائية .ويشمل التدريب حاالت عرض عملية للتنفس اإلنقاذي باستخدام دمية وطريقة إعطاء الناركان (اسم عالمة تجارية للنالوكسون) في حال حدوث جرعة مفرطة.
ويكلّف التدريب  140دوالرً ا استرال ًّيا (حوالى  106دوالرات أميركية) لكل مشترك وهو يتضمن علبة ناركان تؤخذ إلى المنزل تحتوي على جرعتين[.]135

النالوكسون من القرين للقرين ()P2PN
إنّ تحالف كانبيرا للح ّد من مخاطر استخدام المخدرات ومناصرته [) ]Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy (CAHMAهو منظمة
لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات والتي سجّ لت أول برنامج نالوكسون بوصفة طبية في استراليا في منطقة العاصمة االسترالية .ففي عام  ،2012لعب الوزير األول في
منطقة العاصمة االسترالية دورً ا محور ًّيا من خالل مناصرة تدخالت الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات .وتقدّم  CAHMAتدريب قرائن من خالل خدمات المخدرات في
المجتمع وفي منازل األقران .وهي تدفع لألقران مبلغ  30دوالرً ا استرال ًّيا (حوالى  20دوالرً ا أميرك ًّيا) إلكمال التدريب يكتب بعده طبيب  CAHMAوصفة طبية للنالوكسون
لكل مشترك .وتشمل العلب الموزعة معلومات عن الح ّد من مخاطر استخدام المخدرات وخمس جرعات بيعضلية من النالوكسون عيار  0,4ملغ .وبما أ ّنه يمكن شراء الدواء
بدون وصفة طبية في الصيدليات ،يوزع األقران المدربون في المجتمع النالوكسون بعد تدخالت موجزة تكون ً
نسخا أقصر من تدريب .]136[CAHMA
وجد تقييم أ ّنه يمكن توزيع النالوكسون بأمان إلى أشخاص غير المحترفين الطبيين واستخدامه بنجاح من قبلهم لعكس جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة .وقد أشار إلى
توثيق  57حالة عكس للجرعة المفرطة باستخدام النالوكسون الصادر عن البرنامج .باإلضافة ،سلّط الضوء على  18سجي ًنا في سجن كانبيرا يت ّم تدريبهم على الوقاية من
الجرعة المفرطة وإعطاء النالوكسون؛ وقد حصل بعضهم على نالوكسون بوصفة طبية بعد خروجهم من السجن .وقد ذكر التقييم أنّ المشاركين أبلغوا عن أثر عاطفي إيجابي
لمشاركتهم في عملية عكس جرعة أفيونيات طبيعية مفرطة على صعيد المجتمع .وقد ث ّقف العديد أفراد العائلة بشأن النالوكسون[.]137
أثبت نموذج النالوكسون من القرين للقرين أنّ األقران يمكنهم المحافظة بشكل محترف على التركيز والزخم إلدارة جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة:
كان النالوكسون من القرين للقرين في قلب تجربة كانبيرا وضمنت  CAHMAتسجيل التدخل من خالل أقرانها ،باإلضافة إلى الممارسين واألشخاص الذين
يتحضرون للخروج من السجن[.]138
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التوصيات
المبدأ األساسي
يمكن الستجابة صحية عامة تكون مستدامة وتستثمر في برامج للحدّ من مخاطر استخدام المخدرات مجتمعية شاملة ويقودها األقران أن تعالج بطريقة فعالة الكلفة وسريعة
العديد من مسائل الوصول إلى عالج جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة .في الوقت نفسه ،يمكنها تسهيل الوصول إلى الوقاية واالختبار والعالج لفيروس نقص المناعة
البشري وفيروس التهاب الكبد  Cوالسل والعداوى المنقولة جنس ًّيا واللقاح لفيروس التهاب الكبد  Bلجميع أفراد المجتمع ،بما في ذلك األشخاص الذين يستخدمون المخدرات
والفئات السكانية المهمشة.
للمشرعين ومتخذي القرارات والمناصرين
ّ
ناصروا تدخالت الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات وأظ ِهروا قيادة سياسية
وانتباهًا للصحة العامة للجميع.

وسعوا تغطية برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة إلى  200حقنة وأداة معقمة
ّ
كحد أدنى للشخص الواحد الذي يستخدم المخدرات بالحقن في السنة بحلول العام

ألغوا تجريم الكميات الصغيرة للمخدرات غير المشروعة بداعي االستخدام
الشخصي .فقد أظهر هذا النهج أ ّنه يس ّهل وصول األشخاص الذين يستخدمون
المخدرات إلى خدمات الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات ،بما في ذلك اختبار

 2020و 300بحلول العام  ]141[2030واستخدِموا هذه الخدمات لزيادة
ضا إلى خدمات اختبار وعالج فيروس نقص المناعة
الوصول إلى النالوكسون وأي ً
البشري والسل والعداوى المنقولة جنس ًّيا وفيروس التهاب الكبد .C

فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب الكبد  Cوالسل والعداوى
المنقولة جنس ًّيا وعالجها وسيس ّهل الوصول إلى النالوكسون وحماية حقوق
جميع األشخاص الذين يستخدمون المخدرات .فببساطة ،يؤدي الحظر إلى حاالت
وفاة جراء الجرعات المفرطة .ويشمل إلغاء التجريم إزالة العقوبات الجنائية
بسبب استخدام كميات صغيرة من المخدرات وحيازتها الستخدام شخصي.

ارفعوا االستثمار السنوي في برامج الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات
لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل من  188مليون دوالر عام  2016إلى  1,5مليار دوالر في العام الواحد.
فمن خالل القيام بذلك ،تتوسع خدمات الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات

عدّ لوا التشريع والسياسة واالستراتيجية لزيادة الوصول إلى النالوكسون

لتبلغ  %90من األشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن[ ،]142بما

من خالل:

في ذلك برنامج القربى بقيادة األقران وبرنامج توفير الحقن واألدوات النظيفة

•تطبيق توصية الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة لعام

وخدمات العالج بالبدائل الجيد والتي يط ّبقها محترفون صحيون مدربون حسب

 2016بحيث تشمل االستراتيجيات والتشريعات الوطنية "استخدام

األصول .ويمكن تحقيق الوصول إلى النالوكسون من خالل هذه االستثمارات

مضادات استقبال األفيونيات الكيميائية مثل النالوكسون للحدّ من الوفيات

بكلفة إضافية بسيطة .وبأقرب وقت ممكن ،ارفعوا نسبة التمويل لبرامج الحدّ من

المتعلقة بالمخدرات" [.]140

مخاطر استخدام المخدرات من المصادر المحلية وابتعدوا عن مساعدة المانحين

•تمرير قانون الوصول إلى النالوكسون أو ما يعادله للسماح للمتفرجين

الخارجيين لضمان استدامة التدخالت.

بإعطاء النالوكسون من دون الخوف من عقوبات قانونية
•تمرير قانون السامري الصالح أو ما يعادله لتوفير حماية قانونية
للمتفرجين الذين يطلبون مساعدة طبية لشخص ُيشتبه بأ ّنه تناول جرعة
مخدرات مفرطة
•إصدار إعفاءات قانونية لتسهيل الوصول إلى النالوكسون من خالل آليات
خدمة متعددة في المجتمعات
•األهم ،توفير النالوكسون من دون وصفة طبية.

ِجدوا بدائل عن السجن كعقوبة الستخدام المخدرات وجرائم المخدرات المنخفضة
المستوى األخرى حيث لم يت ّم بعد تطبيق إلغاء تجريم استخدام المخدرات .ويجب
ضا توفير استجابة صحية عامة الستخدام المخدرات في السجون ومنشآت
أي ً

زيدوا نسبة األشخاص المعتمدين على األفيونيات الكيميائية الذي يتبعون
العالج بالبدائل إلى  %40على األقل[ ]143بأسرع وقت ممكن واستخدموا
هذه الخدمات لزيادة الوصول إلى النالوكسون وإلى خدمات اختبار وعالج

االعتقال األخرى ،بما في ذلك برامج توفير الحقن واألدوات النظيفة والعالج
بالبدائل والوصول إلى النالوكسون ،ال سيما لألشخاص الذين لديهم تاريخ
باستخدام األفيونيات الكيميائية وبشكل خاص عند خروجهم من السجن.

فيروس نقص المناعة البشري والسل والعدوى المنقولة جنس ًّيا وفيروس
التهاب الكبد .C
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لمقدمي الرعاية الصحية
دورا مركز ًّيا ومفيدًا في تصميم مبادرات الوقاية من
يجب أن يلعب األشخاص الذين يستخدمون األفيونيات الكيميائية ً
جرعات األفيونيات الكيميائية المفرطة واالستجابة لها وتطبيقها وتقييمها.
وسعوا التدريب على االستجابة لجرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة بقيادة
ّ
المجتمع لتشمل المستجيبين األوائل ،ال سيما األقران من شبكات األشخاص الذين
يستخدمون المخدرات واألشخاص المرجح أن يشهدوا جرعة أفيونيات كيميائية
مفرطة ،بما في ذلك أفراد العائلة وعاملي برامج القربى األقران المعنيين بالحدّ
من مخاطر استخدام المخدرات.

فصلوا خدمات عالج جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة وخدمات الحدّ من
ّ
مخاطر استخدام المخدرات وفق احتياجات النساء والشباب الذين يستخدمون
ً
مرتكزا على الشخص لتلبية احتياجات الصحة الذهنية
نهجا
المخدرات واتخذوا ً
واالحتياجات الصحية المتكاملة األخرى .ويجب دمج زيادة الوصول إلى
النالوكسون للنساء اللواتي يستخدمن األفيونيات الكيميائية مع تدخالت الصحة
الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها[.]144

يجب وضع أنظمة تحذير مبكر وترصد للمخدرات من أجل تزويد األشخاص الذين
يستخدمون المخدرات بسرعة بالمعلومات حول المخدرات المضرة المحددة في

تبديل المهام من خالل تدريب جميع موظفي الرعاية الصحية على االستجابة

المجتمع ،بما في ذلك المخدرات المخلوطة بالفنتانيل ونظيراته ولإلبالغ عن

لجرعة أفيونيات كيميائية مفرطة ،ال سيما تطبيق الموظفين لخدمات العالج

إجراءات مبنية على دالئل سريعة لحماية صحة األشخاص الذين يستخدمون

بالبدائل وتطبيق الموظفين لتدخالت صحية أخرى يحضرها مستخدمو األفيونيات

المخدرات .واعملوا بالتعاون مع األشخاص الذين يستخدمون المخدرات لجعل

الكيميائية ،مثل مواقع اختبار فيروس نقص المناعة البشري وفيروس التهاب

هذه األنظمة شغالة.

الكبد  Cوعالجهما ،وموظفي الخدمات غير الصحية ،مثل مالجئ المشردين
ومطابخ الطعام وغيرها.

و ّفروا التدريب على الحد من الوصمة لعاملي الرعاية الصحية الذين يحتكون بانتظام باألشخاص الذين يستخدمون المخدرات لتسهيل الوصول األكبر من قبل جميع األشخاص
ً
إضافة إلى الوقاية من فيروس
الذين يستخدمون المخدرات إلى ،والتق ّيد بالخدمات الصحية الجيدة ،بما في ذلك الوقاية من جرعة األفيونيات الكيميائية المفرطة وإدارتها،
نقص المناعة البشري والتهاب الكبد الفيروسي والسل والعداوى المنقولة جنس ًّيا واختبارها وعالجها والصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها.
تأثرا باستخدام األفيونيات الكيميائية
لشبكات  /مجموعات االشخاص األكثر ً

ناصروا متخذي القرارات ومقدمي الخدمة الصحية والمانحين ووسائل اإلعالم

طبقوا ثروة المعرفة وتجربة مجموعات األشخاص الذين يستخدمون المخدرات

بشأن الحاجة إلى الوصول إلى النالوكسون في المجتمع من خالل أمثلة إيجابية

حول العالم في الوصول إلى النالوكسون ،بما في ذلك الترتيبات للوصول إلى

من مكان آخر ،ال سيما تأسيس خدمات النالوكسون من القرين للقرين.

النالوكسون من خالل منشآت عالج المخدرات أو المستشفيات العامة.

ّ
عززوا احتياجات النساء والشباب الذين يستخدمون المخدرات للوصول إلى النالوكسون في المجتمع.
للمانحين ووكاالت التنمية

ناصروا زيادة الحكومات لتمويل تدخالت الوقاية من الجرعة المفرطة وإدارتها
ً
إضافة إلى زيادة متخذي القرارات الحكوميين األساسيين للتمويل المحلي
والمساعدة في ضمان شمولية هذه التدخالت والتق ّيد بها واستدامتها.

استثمروا في ُن ُهج تقنية مبتكرة من أجل :منع الوفاة من جرعة أفيونيات كيميائية
مفرطة من خالل إدارة تلقائية أو بعيدة للنالوكسون؛ وتنبيه المستجيبين األوائل
بسرعة بشأن حدوث جرعة أفيونيات كيميائية مفرطة؛ وتحديد الموقع الدقيق
لحالة الجرعة المفرطة.

يمكن تفادي الوفاة الناتجة عن جرعة أفيونيات كيميائية مفرطة بشكل كامل من خالل إدارة سريعة للنالوكسون ،وهو أمر أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدامه في عالج جرعة أفيونيات
كيميائية مفرطة .لذا يمكن ،بل يجب ،تخطي الحواجز أمام الوصول إلى النالوكسون .وتتوفر منظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية ،بما في ذلك مجموعات
األشخاص الذين يستخدمون المخدرات ،وهي مستعدة لتقديم الدعم التقني والعملي للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية ومستخدمي األفيونيات الكيميائية ومجموعات وشبكات المجتمع من أجل
وضع سريع آلليات من شأنها جعل وصول مستخدمي األفيونيات الكيميائية إلى النالوكسون أمرً ا سهالً .وتتوفر نماذج الممارسة الجيدة لتحسين الوصول إلى النالوكسون من حول العالم .فهذه
ً
إضافة إلى تمكين مستخدمي األفيونيات الكيميائية من االطالع على تقديم الخدمات الصحية وقيادة برامج القربى القائمة على األقران ،وإدارة النالوكسون
األمثلة تبرهن أنّ توفير النالوكسون،
إجراءات يمكن أن تنقذ الحياة.
التنويهات  -شكر خاص إلى غراهام شو لمساهمته في هذا المشروع .وشكر أيضًا إلى كاتري أبيل-أولو وجان بول غراند وبات أوهير وإيبرهارد شاتز ومات ساوثويل وأنيلي أوسكوال وأنيت فيرستر وروث بيرجين وبرين غاي وسيلين غريون
وسام شيرلي-بيفان وماري فيالن .وأمكن صياغة موجز السياسة هذا بدعم من المعاهد الوطنية األميركية للمؤسسة الوطنية المعنية بالمخدرات في الواليات المتحدة األميركية (.)https://www.drugabuse.gov :NIDA
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