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سالمت عمومي تامين و حفظ سالمت رواني، فردي و اجتماعي است به   

هاي روزمره خود را به خوبي انجام دهد و با افراد ود بتواند فعاليتكه خطوري
خانواده و محيط خود ارتباط مناسب برقرار سازد و رفتار نامناسب از نظر 

بنابراين اختالل در سالمت عمومي باعث  1.فرهنگ و جامعه نداشته باشد
به  رسد اعتيادمسائل جسمي، رواني و اجتماعي خواهد شد لذا به نظر مي

 .عنوان عارضه اختالل در سالمت عمومي باشد

اين مطالعه به صورت يك مطالعه موردي شاهدي بر روي افراد خود معرف 
مراجعه كننده به مركز بهزيستي شهر زاهدان انجام شده است و هدف اين 
مطالعه مقايسه سالمت عمومي افراد معتاد خود معرف و غير معتاد شهر زاهدان 

نفر  80شركت كننده در مطالعه به عنوان مورد و  ر از افراد نف 71. بوده است
به اين صورت بود كه از  نمونهانتخاب  .بودندبرگزيده شده به عنوان شاهد 

ميان افراد خود معرف مراجعه كننده به مركز تحت پوشش بهزيستي شهر 
حداكثر كه سال  50سن كمتر از با  معتاد به ترياك يا هروئيند افرا زاهدان

و بستري به سابقه عود اعتياد و ها گذشته باشد ك سال از شروع اعتياد آني
به . شدند به عنوان گروه مورد انتخابدليل بيماري رواني را نداشته باشند 

منظور گزينش دقيق افراد در گروه شاهد ابتدا همسان سازي انجام شد بدين 
 جنس، سن، معني كه از همراهان غير معتاد بيماران گروهي كه از نظر

با بيماران شرايط مشابه داشتند به عنوان گروه وضعيت تحصيالت و تاهل 
بوده  GHQد مطالعه در اين پژوهش پرسشنامه ابزار مور .شاهد انتخاب شدند

نتايج مطالعه نشان داد كه بين نمره سالمت عمومي افراد معتاد و غير .است
كه اين تفاوت آماري  )p=001/0(داري وجود دارد معتاد تفاوت آماري معني

شكايات جسماني، اضطراب، روابط متقابل و افسردگي (هاي در زير مقياس
نيز قابل مشاهده است به اين معنا كه سالمت عمومي ) p=001/0(در سطح 

در تبيين اين . تري قرار داردمعتادان نسبت به افراد غير معتاد در سطح پايين
گرايش به مصرف مواد اشاره كرد  توان به نقش سالمت عمومي ومسئله مي

چرا كه به دنبال اختالل در سالمت عمومي ظرفيت فرد جهت مقابله با مصرف 
   2.يابدمواد كاهش يافته و در نتيجه تمايل به استفاده از مواد افزايش مي

آيد كه افراد معتاد در مرحله در كل از نتايج اين پژوهش اين چنين بر مي
. عد روان بوده و نياز به مشاوره، حمايت و درمان دارنداول افرادي بيمار از ب

محبوس كردن، دور نگه داشتن از جامعه و تنبيه و مجازات، درمان يك فرد 
هاي فوق نه تنها مشكالت و دردهاي يك معتاد را معتاد نيست چرا كه راه

ها و اختالالت رواني فرد بخشد، بلكه منجر به گسترش ناهنجاريالتيام نمي
مخدر را افزايش  گرايش براي مراجعه مجدد به مواد شود و طبعاَمعتاد مي

يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و  احتماال اعتياد 3.دهدمي
رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش بيمار توجه نشود، درمان جسمي و 

بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد  بخش خواهد رواني فقط براي مدتي نتيجه
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