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 پيشگفتار  

  

و  وابسـتگي بـه مـواد   درمان نگهدارنده با متادون يك مؤلفه كليدي در درمان جامع 

كـه درمـان نگهدارنـده بـا      دهـد  مـي  و مدارك نشان بررسي شواهد. پيامدهاي آن است

كاهش استعمال سـاير مـواد و كـاهش     در ،مواد افيونيكاهش استعمال متادن، عالوه بر 

درمان نگهدارنده با متادون انتقال  .است مؤثرنوني و مرگ و مير قا هاي غير ميزان فعاليت

HIV    و به طور بالقوه انتقال ويـروس هپاتيـتC )HCV(    زاي  و سـاير عوامـل بيمـاري

  .دهد خوني را كاهش مي

 بـارداري كيفيت زندگي و پيامدهاي  ،عملكرد اجتماعي ،درمان نگهدارنده با متادون

در گهدارنده با متادون، مانـدگاري  عالوه بر اين، درمان ن .بخشد را بهبود ميافراد معتاد 

  . دهد افزايش مينيز درمان را 

مطالب ارائـه شـده در ايـن راهنمـا، حاصـل تالشـهاي وزارت بهداشـت كانـادا و         

متخصصان كانادايي در رابطه با بهترين روش درماني در درمان نگهدارنـده بـا متـادون    

موجـود  ادغام و تركيب دانش با  سعي دارد آموزشي است كه يابزار راهنما،اين . است

، بهترين روش درمـاني را  هاي درمان نگهدارنده با متادن طراحي و ارائه برنامه در زمينه

اي از  بيـان خالصـه   راهنمـا، هدف از تهيه و تنظيم اين . در اختيار متخصصان قرار دهد

  . استبا متادون  درمان نگهدارنده در خصوصهاي فعلي و عقايد  پژوهش

اميد است اين كتاب مورد استفاده تمامي پزشكان، روانپزشكان و ساير متخصصـان  
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  اولفصل 
 

 مقدمه 
 

 

 اهداف  ١-١

ثر  ين ا تا ظور  سترش به من نشرويج و گ در  دا
خصــوص راهبردهــای مــوثر بــرای ارائــه درمــان 

تادون  با م نده  به  ونگهدار سی  فزايش دستر ا

 . تهيه شده استی درمانی موثر ها برنامه

ضر ثر حا ترين ا باره به عاتی در يان اطال به ب  ،

و پردازد  دون میی درمان نگهدارنده با متاها روش

به مهها جن يدی در برنا نده ها ی کل جامع نگهدار ی 

ليستی از مراجع و . کند با متادون را عنوان می

آتاب و پيشنهادات برای مطالعه بيشتر در پايان 

نابع  خش م ستب مده ا صورت ها بخش. آ به  که  يی 

عاتی « نهاطال ين زمي صه» در ا ست خال مده ا ای از  آ

ست تی ا يد و نظرا ضی عقا طی  بع سه  ٣که در  جل

با  نده  مان نگهدار حوزه در صان  با متخص شاوره  م

 . متادن به دست آمده است

ثر  ين ا لوب ا ضعيت مط به در و ير را  تايج ز ن

 : همراه خواهد داشت

ارائــه افــزايش آگــاهی پزشــکان و  -

 خدمات  دهندگان

 تشويق و بازداری مراجعان  -

 بهبود پيامدهای درمان  -

چ ١-٢ براي  تاب  ين آ لب ا يد مطا ساني مف ه آ
 است؟ 

های متفاوتی از  اين اثر، برای استفاده گروه
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به که  فرادی  به ا نده  نحوي  مان نگهدار ئه در ارا
شغولند،  تادون م ستبا م شده ا يه  فراد . ته و ا

 : گيرد زير را در بر مي

 پزشکان  -

 داروسازان  -

 پرستاران  -

 روان شناسان  -

  حيطه بهداشت و درمان ساير پزشکان  -

ی درمان ها که در حوزهخدمات  نارائه دهندگا -

بخشی، سالمت روانی، خدمات  استعمال مواد و توان

 . مشغول به آار هستنداجتماعی و اصالحات 

ين  به ا ما  ستراهن مه سيا و  ها گذاران برنا

صميم خل  ت که در دا ندگانی  خشگير تها ب و  يی دول

آند تا  به آار هستند نيز آمك ميمشغول  مراآز

ل حو مط به ن ند  مان بتوان به در سي  وبي دستر

 . نگهدارنده با متادون را افزايش دهند

بــرای اســتفاده  ايــن راهنمــااگرچــه مطالــب 

عان و خانواده نان ها مراج يه ی آ ستنته ، شده ا

ها  در اختيار آناما ممکن است اطالعات مفيدی را 

  . قرار دهد
 

 مراحل توليد اين آتاب  ١-٣

 امعيی از بازنگری و بررسی آثار جها يافته 

سال ساس  ، ٢٠٠٠تا  ١٩٩٠هاي  بين  بر ا که 

جود شيوهشواهد مو ترين  مان  ها ، به در در
  .اند تعيين کرده نگهدارنده با متادون را

 ی منتخــب و هــا بررســی و مطالعــه کانادايی

ی ها ی راهنمــا در خصــوص برنامــهها کتابچــه
نگهدارنده با متادون در سطح بين المللی، 
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شی وها تا روش ثر بخ که ا ها  يی  کارآيی آن
ست شده ا بات  شواهد اث يه  يين  ،بر پا تع

 . شوند

  بررسی انتقادی تيم تحقيق از تمامی نظرات
و پيشــنهاداتی کــه توســط افــرادی کــه در 

شاوره ست،  ها م شده ا فراهم  شتند  ضور دا ح
 : شامل

  با صاحبه  بين  ٣٣م صان  نادايی و متخص کا

ـــتاران،  ـــکان، پرس ـــامل پزش ـــی ش الملل

فراهم ک سازان،  برای دارو مان  ندگان در ن

 استعمال مواد و محققان و 

 عه با  ٣ای از  مجمو که  صی  سات تخص دوره جل

ــدمات  ــدگان خ ــراهم کنن ــکان، روان (ف پزش

فراهم  سازان و  ستاران، دارو سان، پر شنا

ــواد ــتعمال م ــرای اس ــان ب ــدگان درم ) کنن

جع مدافعان مرا عان و  ندگان مراج  و نماي

 . ای انجام شده است حرفه هاي هيئت
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 ل دوم فص
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 مفهوم وابستگی به مواد  ٢-١

ختالالت  ماری ا صي و آ مای تشخي ساس راهن بر ا

مشخصه کليدی وابستگی به مواد . ١)DSM- IV(روانی

ـــه« ـــاری و  مجموع ـــناختی، رفت ـــم ش ای از عالئ

عث می که با ست  شناختی ا لی روان شکالت شود ع  رغم م

 ، فرد به استفاده از موادموجود در زمينه مواد

هد مه د که ... ادا مواد  صرف  کرار م گويی از ت ال

مل به تح جر  موالً من ترک٢مع باری  ٣،  مال اج و اع

 ».شود برای کسب مواد می

ــول در  ــای معم ــرک، ويژگيه ــل و ت ــه تحم اگرچ

ــــی ــــتند، ول ــــواد هس ــــه م ــــتگی ب   وابس

 DSM -IV دانـد  هيچ يک را برای تشخيص ضروری نمی

 ). ١٩٩٨، ٤براندز و براندز(

 دارند آه، مياظهار ) ١٩٩٨(ارانشبراندز و همک

ست و  يج ني شکی را عه پز ياد در جام صطالح اعت ا

مدتًا از  مواد«ع به  ستگی  به «يا » واب ستگی  واب

ست» دارو شده ا ستفاده  جاي آن ا نين . به  همچ

صطالح  صرفسوء«ا مواد م يا  شوار » دارو  صطالحی د ا

بوده و  مبهم  لب  که اغ ست  سيار ا يدگی ب با پيچ

يف و نمی کردتوان تعر ئه  حدی از آن ارا از . ا
برای گروه صطالح  ين ا كه ا لف،  آنجائي های مخت

                                                 
1 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
2 -Tolerance  

3 -Withdrawal  
4 - Brands & Brands 
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ها  يک از آن هر  يف  فاوتی دارد و تعر عانی مت م
های متفــاوت آنهــا اســت،  انعکاســی از ديــدگاه

ترسيم خطي ميان مصرف مواد و سوءمصرف بنابراين 

 ).  ١٩٩٨براندز و همكاران، (مواد، دشوار است
 

 واد افيونی مفهوم وابستگی به م ٢-٢

ختالالت  ماری ا صی و آ مای تشخي ساس راهن بر ا

، وابستگی به مواد افيونی نوعی )DSM-IV(روانی 

هـای  مالک DSM-IV. اختالل وابستگی به مـواد اسـت

که همانند (ها  اختصاصی برای وابستگی به افيون

مواد می مالک به  ستگی  شند های واب مل  را) با تح

ی از مــواد جســمی، وابســتگی و اســتفاده اجبــار

 :  داند رغم آسيب می علی

جر « که من مواد  صرف  باقی از م ير انط گوی غ ال

يا رنج و  گردد مي به آسيب جدی از لحاظ بالينی

عالمت يا بيشتر  ٣که با به همراه دارد اندوهی 

شکار می ير آ ئم ز يک دوره  از عال  ١٢شود و در 

  .»دهد ماهه رخ می

 :شود عامل زير تعريف می ٢با  آه تحمل -١

لف ب) ا ياز  يزان  هن جه در م بل تو فزايش قا ا

 مواد برای کسب شعف يا اثر مطلوب 
ستفاده ) ب  صورت ا ثر دارو در  بارز ا کاهش 

 مداوم از مقدار مشخصي از مواد 

 :شود توسط عوامل زير آشکار می آه ترک -٢
لف مواد ) ا ترک  يژه  شانگان و به (ن شاره  ا

ک مـواد هـای تـر از مجموعه مالک Bو Aهای  مالک

 )اختصاصی
ی مرتبط با آن استفاده از مواد يا چيزها  ) ب

  .های ترک برای تسكين يا دوری از نشانه
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يا دوره -٣ شتر  يزان بي به م لب  های  مواد اغ
صور مي طوالنی آه ت چه  ستفاده  ،شد تري از آن ا

 . شود می

هت  -۴ ناموفق در ج تالش  يا  می  يل دائ جود م و
 .توقف يا کنترل استفاده از مواد

هايی که برای  قت زياد به فعاليتاختصاص و -۵

ست  ضروری ا سب دارو  با (ک قات  ثال مال برای م
طوالنی مدت  طی  شک در  ندين پز يا  چ ستفاده و  ا

مواد گر از  شيدن[ دي بود  ]سيگار ک براي به

  )اثرات آن

ترك فعاليت -۶ يا  ماعي،  آاهش و  هم اجت هاي م

 . شغلي و تفريحي در نتيجه مصرف مواد

لی -٧ مواد ع صرف  ستمرار م گاهی از  ا غم آ ر

شکالت روان شتن م که  دا کرر  سمی م يا ج شناختی 

ستعمال آن  با ا يا  ست  صرف دارو ا جه م نتي

ــر می  وخيم ــود  ت ــائين (ش ــداوم کوک ــتفاده م اس

افسردگی ايجاد رغم آگاهی از قدرت آن در  علی

که  طالع از اين با ا کل  کرر ال شيدن م يا نو و 

 ).شود معده با مصرف الکل بدتر می زخم

 
 ات وابستگی به مواد افيوني  اثر ٢-٣

يوني  مواد اف به  سته  که واب فرادی  لب ا اغ

شفته سترس و آ ندگی پرا ستند، ز به  ه ای را تجر

طه  می جدی در راب شکالت  ند و م سالمتی و کن با 
اين افراد در معرض خطر . مسائل اجتماعی دارند

مرگ زودرس ناشی از مصرف تصادفی دوزهای دارويی 
های مرتبط  ادفات و آسيببيشتر از حد معمول، تص

ستند سرنگ. با دارو ه شترك از  ستفاده م ها،  ا
ها، يا ديگر وسايلي آه در مصرف مواد از  سرسوزن
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ستفاده مي آن طر  ها ا عرض خ فراد را در م شود، ا

و يـا  )C )HCVابتال به ويـروس ايـدز، هپاتيـت 

 .  دهد هاي خوني ديگر قرار مي بيماري
يوني مواد اف به  ستگی  شکل واب ست در  م کن ا مم

يا  مواد و  نوع  ندين  توأم از چ ستفاده  جه ا نتي

. تر شود خانمانی وخيم عواملي از قبيل فقر و بی
اختالالت سالمت روانی مثل افسردگی، اختالل شخصيت 

اجتماعی و يا فوبيا در ميان اين افراد شايع  ضد
اغلب آنها در تاريخچه خود تجربياتی چون . است

حبس دا يت و  که شتهطرد، محروم جارب  اند  ين ت ا

ها شده  منجر به تقويت احساس تنهايي و خصومت آن

اين افراد احساس کنترل کمی بر زندگی خود . است

 . دندار

ماعی  شکل اجت يك م يوني  مواد اف به  ستگی  واب

اکثر اين افراد از مصرف . بزرگ و پرهزينه است

قی  ندگان تزري ستند ادومکن مان، . ه بدون در

های زيادی در رابطه  ها هزينه وابستگی به افيون

شکی،  فعاليت با بت پز قانونی، مراق ير  های غ

ــت دادن  ــه دارو، از دس ــد و معامل ــوان تولي ت

و ديگر عوامل  HIV ،HCVوري، افزايش انتقال بهره

 .دزای خونی به همراه دار بيماری

مورد جديد ابتال  ۴٢٠٠، از ميان ١٩٩۶در سال 

بـًا که در کانادا رخ داد، تقري HIVبه 
2
آنهـا  1

نده صرف کن به م بوط  قی  مر بوده  موادهای تزري

ست ترل  ١.ا شگاهی کن کز آزماي مار مر طابق آ م

 HCVموارد ابتال به عفونـت %  ٧٠کم  بيماری، دست

                                                 
، در معرض خطر )بدون توجه به نوع ماده تزريق شده(مواد  های تزريقی کننده استفاده - ١

 .هاي خوني هستند بيماري
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صرف می قی م شکل تزري با  شد  مرتبط  شر(با و  ١في
 ). ١٩٩٧، ٢رهم

فراد  گروه يوني هايی از ا مواد اف به  سته  واب

برد قی  ر برا ستفاده تزري شکالت ا موادم و  از 

زای  يا ديگـر عوامـل بيمـاری HIV ،HCVابتال به 

اين افراد شامل زنان،  .پذيرتر هستند آسيبخونی 
بانی نان خيا پروری  و جوا باز  کز  مان مرا مجر

ــند می ــه. باش ــاتی ک ــينگل و  در تحقيق ــط س توس
کارانش شد) ١٩٩٧(٣هم جام  ناداری  ،ان طه مع راب

های مرتبط با استفاده تزريقی دارو  هميان هزين

به افيون ستگی  مد و واب ست آ لی . ها بد طور ک ب

نادا در  جاز دارو در کا ير م ستفاده غ نه ا هزي

که  ٣٧/١، ١٩٩٢سال  شده  برآورد  يون دالر  ميل

های  ٧٠/٠حدود  ستفاده از دارو به ا بوط  آن مر

فراتر از يک (در طول عمر نيز . مخدر بوده است

نه )ساله  ١٧دوره  با  هزي فرد  هر  مان  های در

ــت  ــت  ٠٠٠/١۵٣،  HIVعفون ــده اس ــرآورد ش دالر ب

 ).١٩٩٨، ٥و ويليامز ٤آلبرت(
 

 درمان نگهدارنده با متادون چيست؟  ٢-۴

مان  گر در شکال دي يافتن ا برای  ستجو  چه ج اگر

در خصوص وابستگی به مواد افيوني ادامه دارد، 

تادون،  با م نده  مان نگهدار هم در نوز  ما ه ا
. شترين استفاده را به خود اختصاص داده استبي

درمان نگهدارنده با متادون شکلی از درمان است 
که برای افراد وابسته به مواد افيوني استفاده 

                                                 
1 - Fischer 

2 - Rehm 
3 - Single et.al 
4 - Albert   

5 - Williams 
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متادون يک آگونيست تصنعي مواد افيوني . شود می
با طول عمر زياد است که در آزمايشگاه توليد 
 شده و به عنوان نوعی درمان برای وابستگی به

جويز می يوني ت به . شود مواد اف سته  فراد واب ا
مواد افيوني، ممکن است وابسته به مصرف خوراآي 

شند مواد با ين  قي ا نده  .يا تزري مان نگهدار در
دهانی (با متادون بدون توجه به مسير استعمال 

فرم مناسب درمان برای وابستگی به ) يا تزريقی

جهاني رغم عدم وجود تعريف  علي. باشد ها می افيون

اصول همگانی و  ،از درمان نگهدارنده با متادون

 ١.معمول استفاده از آن کامالً واضح و روشن است

. های آن در سطح جهان متفاوتند برنامه و سياست

تادون  با م نده  مان نگهدار به در جامع  کرد  روي

فه عدادی مؤل لف و  داراي ت طرق مخت به  که  ست  ا

ها  هايــن مؤلفــ. شــوند ارائــه مي ســطوح متنــوعی

 : عبارتند از

  دوز مصرفی متادون 

  مراقبت پزشکی 

  درمان برای استفاده از ساير مواد 

  مشاوره و حمايت 

  خدمات بهداشت روانی 

  بهبود و ارتقای سالمتی، پيشگيری از بيماری
 و آموزش 

 خدمات و حمايت ساير  با  باط  سطح  ارت ها در 

 جامعه 

 رسانی و پشتيبانی  کمک 

 

                                                 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پروتكلـي درمـاني را در زمينـه اسـتفاده از  - ١

 . استدرمان نگهدارنده با متادون، منتشر ساخته 
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 ننحوه عمل متادو ٢-۵

شانه کاهش ن يق  تادون از طر مواد  م ترک  های 
مل می يوني ع ند اف بت . ک خونی ثا سطح  جاد  اي

ع مصــرف مــواد افيــوني را متوقــف لــمتــادون، و
از آنجا که متادون دارويی با طول عمر . کند می

 ،است) مانند هروئين(ها  تر از ديگر افيون طوالنی
هانی آن شانه ،يک دوز د شروع ن نه از  های  روزا

م مدت ترک  به  يوني  شتر  ٢۴واد اف يا بي ساعت 

عالئــم تــرک شــامل اضــطراب، . کنــد جلــوگيری می

هوع و  پاچگی، ت ست  نی، د يزش بي قراری، آبر بي

 . باشد استفراغ می

هــا را،  متــادون اثــرات وجــدآور ديگــر افيون

آنکه لزومًا باعث سرخوشی، تسکين يا فقدان حس  بی

آاهش مي شود،  هد درد  كاران( د سون و هم ، ١لوين

با مصرف متادون، مصرف  ،به عبارت ديگر .)١٩٩٧

جد و  ساس و به اح جر  جاز من يوني غيرم مواد اف

ــتفاده از  ــال اس ــد و احتم ــد ش ــي نخواه سرخوش

سط  های غير افيون صرفی تو فزايش دوز م يا ا جاز  م

متادون به صورت خوراآي . يابد مراجعان کاهش می

و يكبار در روز ) معموالً مخلوط با شربت پرتقال(

 . شود مصرف مي
طوالني  مر  طول ع تادون دارای  گر، م سوی دي از 

گر را  يوني دي مواد اف يق  به تزر ياز  ست و ن ا

طرات  کاهش می کاهش خ يق در  ين طر هد و از ا د

 . مرتبط با استفاده تزريقی مواد نيز مؤثر است
صورت  ندی  به ک تادون  ثار م به آ سبت  مل ن تح

يرد می مر .گ ين ا ب ا سته  فراد واب ثر ا ه به اک
دوز ثابتی تا دهد  مواد افيوني هستند اجازه می

                                                 
1 - Lowinson et.al 
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از متــادون را بــرای ســالهای متمــادی داشــته 
در صورتی که متادون بطور مناسب تجويز . باشند

شود، می ستفاده  يک داروی  و ا نوان  به ع ند  توا

 . مطمئن از لحاظ پزشکی مورد توجه قرار گيرد
 

با  ٢-۶ نده  مان نگهدار صری از در چه مخت تاريخ
 دون متا

نوان  به ع مان  بار در آل لين  برای او تادون  م
به مورفين،  برای  آاهش درد،  جايگزينی  منظور 

شد ستفاده  هانی . ا نگ ج شگران  دوم،ج جه پژوه تو

ايــن . آمريکــای شــمالی را بــه خــود جلــب کــرد

تــوان از  کــه می پــي بردنــدپژوهشــگران بعــدها 

های تــرک هــروئين  متــادون بــرای درمــان نشــانه

کرد ستفاده  چ. ا کايی، ُدلاگر شگران آمري  ١ه پژوه

نيس ندر و  هه ٢و بل از د به  ١٩۶٠ق تادون را  م

عنوان يک درمان نگهدارنده مناسب معرفی کردند، 

برت تر را ما دک نادايی، ٣دی لیها  ا شگر کا ، پژوه

اولين برنامه درمانی نگهدارنده با متادون را 

ــال  ــريتيش  ١٩۶٣در س ــانی و در ب ــطح جه در س

يا يزی  طرح ٤کلمب ئل(کرد ر ، ٦رگ؛ بر١٩٩٨، ٥رو

 ). ١٩٩٩، ٨و مارش ٧آارليسل
مروز ست  ها جاز ا يوني م ماده اف ها  تادون تن م

مان طوالني براي در شتر از (مدت  آه  ) روز ١٨٠بي

برده  آار  به  يوني  مواد اف به  سته  فراد واب ا

                                                 
1 - Dole 
2 - Nyswander 

3 - Robert Halliday 
4 - British columbia 

5 - Ruel 
6 - Berger 

7 - Carlisle 
8 - Marsh 
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 . شود مي
همزمان با افزايش آگاهی و توجه به وابستگی 

تها افيون گاهي از خطرا نين آ سالمت ، همچ که  ی 

کنــد و بخصــوص آگــاهي از  عمــومی را تهديــد می

و ديگـر عوامـل  HIV ،HCV افزايش نرخ ابتال بـه

ماری صرف بي يان م خونی در م قی  زای  کنندگان تزري
ای که تحت درمان با  تعداد افراد وابسته ،دارو

يافته افزايش  ،رنديگ مينگهدارنده متادون قرار 
 . است

 
به در  ٢-٧ سی  فزايش دستر با ا نده  مان نگهدار

 غلبه بر موانع : متادون

مه آه  برنا يدهايي  نع  با بر موا به  هت غل در ج

درمان نگهدارنده با متادون اجرا شوند عبارتند 

 : از

 های جاری ـ در  ه بحثمينافزايش آگاهی در ز

تمامی سطوح ـ و ضرورت مشارکت و هماهنگی در 

فزايش  نع و ا بر موا به  هت غل عه در ج جام

 .درمان نگهدارنده با متادون دسترسی به

  با تا  شکان،  گاهی پز شناخت و آ فزايش  ا
با  انعطاف ماهنگی  شتر و ه چه بي هر  پذيری 

 . نيازهای مراجعان به ارائه خدمات بپردازند

  نقــش برنامــه درمــان  بــر فراينــدهتأکيــد
و  ١آســيب نگهدارنــده بــا متــادون در کــاهش

                                                 
در اين بخش بر موارد زير تأکيد . هيچ تعريف واحدی از اصطالح کاهش آسيب وجود ندارد - ٢

 : شده است

و ديگر  C، هپاتيت HIVتمال مواجهه يا گسترش راهبرد کاهش آسيب در صدد کاهش اح«
ها، دوزهای دارويی باال با غلظت و اثر نا معلوم و کاهش احتمال صدمه به خود يا  عفونت

اين شيوه در تالش است که خدمات ويژه مرتبط با استعمال مواد را بدون . ديگران است
هش آسيب بيشتر بر سلسله راهبردهای کا. نياز به پرهيز از استعمال همه مواد کاهش دهد

مراتبی از اهداف کوتاه مدت و قابل حصول و عملی تأآيد دارند تا اهداف آرمانی طوالنی 
نيز » فلسفه و هدف سالمت عمومي«عنوان  آاهش آسيب به). ١٩٩٩جاراليس و فريدمن، (مدت 
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شي از صدمات يوني  نا مواد اف جدد  صرف م م
 ). ١٩٩٧رهم؛  فيشر و(

  شناخت درمان نگهدارنده با متادون در سطح

بويژه کاهش زمان الزم برای رسيدن به  ؛جهانی
اهداف درمانی، به عنوان يک راهبرد مهم در 

و ديگـر  HIV ،HCVجهت رويارويی بـا انتقـال

 .عوامل بيماری زای خونی
مان  به در ستيابی  فزايش د برای ا شنهاداتی  پي

ها  ريزي برنامه بويژه طرح نگهدارنده با متادون،

فراد گروه برای ا مان  ين در ستفاده از ا های  و ا

 . خاص، در سراسر اين آتاب گنجانده شده است

                                                                                                         
وتي و اي عملي و غير قضا در اين تعريف، شيوه مقابله با اعتياد، شيوه. تعريف شده است

اين تعريف از آاهش . هاي ناشي از مصرف مواد است روشي بسيار مؤثر در جهت آاهش آسيب
آسيب، در مقابل مدلي آه بر پرهيز آامل به عنوان هدف اصلي درمان تأآيد دارد، قرار 

 . گيرد مي
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 هاي مقابله با آن موانع و راه

های ممکن برای شيوه موانع
 پرداختن به موانع

ــه ــی ب ــع نگرش موان
درمــان شــامل تــرس و

 اطالعات نادرست 

سعه تالش سط و تو رهايی د ب
شار شامل انت موزش،  هت آ ج

گذاران، اطالعات ميان سياست
ــردم و ــوم م ــکان، عم پزش

مراجعان
تفاوتهای فلسفی ميان

پزشکان
صت جاد فر موزش و اي هايی آ

 براي گفتگو 
برای کافی  نابع نا م

درمان
ــابع و  ــزايش من ــا(اف )ي
اختصاص منابع موجود

شیکمبود متخصصان های آموز ند راهبرد پيو
ــذ ــا ج ــفب ــار و کش ب ابتک
 افرادانگيزه

مامیسطح قوانين و مقررات با ت شاوره  گو و م گفت
شن حوزه برای رو ضايی  های ق

 ها کردن نقش
نا ناقص و  ستيابی  د
خدمات در به  بر  برا

هــــا و کليــــه حوزه
 های مختلف  بخش

هـــا و گفتگـــو ميـــان بخش
در هــــای قضــــايی و حوزه

عات قرار دادن اطال يار  اخت
ايش حيطــهبــه منظــور افــز

ــرين ــه بهت ــش و تجرب دان
هاروش

فقدان دسترسی به اين
ستاها و مان در رو در

مناطق دور افتاده

- ٧به بخش (افزايش دسترسی 
 .)رجوع شود ٧

ــود خدمت  ــانيکمب رس
مناسب

به بخش(رساني  افزايش خدمت
 .)رجوع شود۶-۴-٧

های برنامـــهسياســـت
...)های پذيرش و مالک(

ست مه بازنگری سيا های برنا
 .)رجوع شود۵به بخش(

بود حمايت برایآم ها 
های هزينــه(مراجعــان 

ــــال ــــان انتق درم
)کودکازمراقبتو

ـــت ـــزايش حماي ـــرای  اف ب
که سانی  برای ک ماران و  بي

ند يژه دار های و به. (نياز
 .)رجوع شود٧بخش

الزمفقـــدان حمايـــت
برای اعضای تيم

برای پزشکان  افزايش حمايت
  .)رجوع شود ۶به بخش(
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مان  ٢-٨ نه در ست؟ چگو نه ا جود چگو ضعيت مو و
 نگهدارنده متادون در سطح جهان ارائه شد؟

درمان نگهدارنده با متادون، در سراسر جهان، 

شيوه ئه می به  فاوت ارا سيار مت عالوه . شود های ب
فاوت در چارچوب مه بر ت لی، برنا ظارت م ها  های ن

طور فاحشی با به نيز بنايی  نظريه زيراز لحاظ 
ند مه. هم متفاوت نين برنا سترش  همچ هت گ ها از ج

درمانهــای غيــر دارويــی، خــدمات ارائــه شــده، 

ست يز  سيا مه ن ضای برنا يت و ف مه، موقع های برنا

ها برای  برنامهعالوه براين، . با هم فرق دارند

 . شوند ارائه می ينهای متفاوتی از مراجع گروه

شورها ضی ک فزايش هايی در ج تالش ،در بع هت ا

جام  تادون ان با م نده  مان نگهدار به در سی  دستر

ست حده تالش. شده ا ياالت مت ثال، در ا طور م ها  ب

با  نده  مان نگهدار به در سی  فزايش دستر برای ا

شکل به  جر  تادون من شيوه م برای  گيری  يدی  های جد

ها  برخي از اين شيوه. ها شده است ارائه برنامه

 : عبارتند از

  درمطب پزشكان(پزشكي نگهداري و مراقبت( 

 بدون متادون(يی با خدمات محدود ها برنامه ،

 ) خدمات حمايتیارائه 

 ــای  کلينيک ــوان مکانه ــه عن ــادون ب ــای مت ه

مكانی برای دسترسی به خدمات (مراقبت اوليه 

 )مراقبت بهداشتی اوليه

 روزی  درمان متادون با اقامت کوتاه شبانه 

 های مبتنی بر اصالح و تأديب  برنامه 

  فراد برای ا يه  شکی اول بت پز خدمات مراق

 )HIV(ايدز داراي 

 ــه  درمان ــاس ب ــدار و حس ــانواده م ــای خ ه
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 های فرهنگی  مؤلفه

 مه خدمات برنا که  نه هايی  ها و  برآورد هزي

منافع درماني را  برای مراجعان تازه وارد 
 . دهند ميارائه 

مه يز برنا شورها ن گر ک فاوتی  در دي های مت
می ئه  شا ارا که  ترين شوند  عروف  کی از م يد ي

نه  ين زمي ها در ا حرک واگن«آن ر د ١»های مت
ستون  ند و بو شدهل كاران، ( با سون و هم لوين

١٩٩٧(. 

 
های درمان نگهدارنده با  چه نوعی از برنامه ٢-٩

 متادون موثرترند؟

ضر، ) ١٩٩٨( ٢بل حال حا آه در  ست  قد ا معت

لی سترده ع جامع و گ قات  قش  ،رغم تحقي باره ن در

مان نگ ئه در گونگي ارا تادون و چ با م نده  هدار

 . درمان، توافق عمومی وجود ندارد

برخي از موانع کسب توافق در يافتن موثرترين 

مانی کرد در مانی  ،روي هداف در نوع ا با ت مرتبط 

ها ارزش  بعضی از انواع برنامهعالوه براين . است

اند، در حالی که بقيه توجه کمی  زيادی کسب کرده

 . دآنن ميرا دريافت 

که ويژگی ست  ين ا حاکی از ا جود،  ها  شواهد مو
ها، احتمــال  برنامــه ٣های ميــان بــر يــا مشخصــه

می فزايش  عان را ا گر  بازداری مراج ند و دي ده
 . کنند پيامدها را تقويت می
مان ندگاري در در مدهای  ٤ما کی از پيا هم و ي م

                                                 
1 - mobile vans 

2 - Bell 
3 - Cross- Cutting 

4 - Retention 
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مه  سي برنا ستاسا مه .ا گر برنا ند  ا ها نتوان
جع را  ندگاريمرا سوی  کرده ما به  ها را  و آن

بهبودی سوق دهند، منافع درماني بروز نخواهند 

هاي مهم يك برنامه  بر جنبهاين راهنما . يافت
  : مناسب درماني تأآيد شده است

 طراحی و توسعه برنامه   

 های برنامه  سياست 

  تيم برنامه و محيط برنامه 

 مه کردن برنا طابق  سازگار  که م شکلی  به  ها 

 . های خاص از مراجعين باشد با نيازهای گروه

 

  در اين زمينهنكاتي 

  شکان عان(پز به ) و مراج سی  ند دستر نيازم

دسترس های قابل  پايگاه اطالعاتی کليه برنامه

 . کشور هستند در سطح

  خدمات متفاوتی که توسط جوامع مختلف ارائه

ها و تجارب را در  بايد اطالعات، يافتهشود  می

 . اختيار هم قرار دهند

 شن کردن اهداف درمانی که کارايی برنامه رو
حائز  در شد،  هد  يابی خوا با آن ارز سه  مقاي

 . اهميت است

  مان خاب در در ستاری از انت يد پيو حق (با

برای  .وجود داشته باشد) انتخاب برای درمان
ــال ــه مث ــايين برنام ــتانه پ ــا آس  ١هايی ب

های با  توانند به عنوان پلی برای برنامه می
 . باشند تر خدمات جامع

 

                                                 
هاي  هايي هستند آه خدمات محدود و مالك برنامه) Low Threshold(ن هاي آستانه پايي برنامه - ١

 . ورودي محدودي دارند
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ــه  ٢-١٠ ــتاری از ارائ ــترش پيوس ــعه و گس توس

 های درمان نگهدارنده با متادون برنامه

نوعی را  های مت هداف و نياز که ا صورتی  در 
که  ست  ضروری ا يريم،  ظر بگ عان در ن برای مراج

برنامه های ارائه  پيوستاری از انواع مختلف روش
شيم شته با يار دا مه( را در اخت با  برنا هايی 

  .)»از خدمات آامليسطوح «تا » محدود خدمات«
يد  آبا يد  مواد بدان به  سته  فراد واب ه ا

دهند که با  افيوني، جمعيت ناهمگنی را تشکيل می

به همه آنها . آيند داليل مختلف در پی درمان می

در نتيجه در . درمان ندارند بهنياز  يك اندازه

های درمانی بايد  های درمانی، برنامه تمامی روش

پذيری،  انعطاف. با نيازهای افراد باشند مطابق

نو کار و  مهآوری  ابت شارکت گروهها  برنا های  و م

ئه  لف ارا نمخت مان ده شکان، (ده در يل پز از قب

های درمان برای استفاده از مواد و  ارائه کننده

گر فراد دي سب) ا پي  منا مه را در  نوع برنا ترين 

 . خواهد داشت

 

  در اين زمينهنكاتي   

 تعداد حق انتخاب در برنامه و بسط  افزايش
  . به خدمات درماني دسترسیمراآز و توسعه 

  افزايش سطح ارائه خدمات بويژه برای افراد

نی  بی توأم روا ختالالت  که ا سانی  يا ک مان  خان

 . دارند

 های آستانه پايين  کردن برنامه قابل دسترس

ــدود مالک( ــای ورودی مح ــه ) ه ــان ب و اطمين
مه که برنا عان  جامع مراج فت  های  تری را دريا
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 . خواهند کرد

 ستان مام بيمار ئه  در ت کان ارا يد ام ها با

درمــان نگهدارنــده بــا متــادون و کارکنــان 
 . تعليم ديده وجود داشته باشد

 ست مواد  ها و روش سيا ستعمال  مان ا ها در در
بايــد در جهــت پــذيرش بيمــاران بــه درمــان 

 . نگهدارنده با متادون باشند

  ــل ــان حاص ــامی اطمين ــه تم ــردن از اينک ک
های جامعه به عنوان بخشی از اعضای  داروخانه

 . تيم برنامه مشغول فعاليت هستند

  با مواد  ستفاده از  مان ا بودن در توأم 

 خدمات درمانی بهداشت روانی 

  شکان شتر از پز يت بي سبجذب و حما  براي آ

تادون  جويز م جوز ت ندم با  تا بتوان مراه  ه

آز جود در  مرا سهيالت مو عهو ت سهمی در  ،جام

ارائــه مراقبــت و درمــان بــه عهــده داشــته 

 . باشند

  كرد شويق روي شته بين ت ستفاده از ( ١اي ر ا

 ) ها چندين تخصص در اجراي برنامه

 پرستاران تعليم ديده  درگير کردن پزشکان و

 در ارائه برنامه 

 مدار و قابل دسترس  جامعهای  گسترش کلينيک  

 های  مراقبت از اينکه پزشکان حصول اطمينان
و درمــان در جــاری را بــرای افــراد درگيــر 

آه فرادي  سترده  ا خدمات گ برای  می  ياز ک ن
  .دهند ميارائه  ،دارند

 بــه جــای  مراجعــه بيمــار بــه مطــب پزشــكي
سيب   کلينيک يق آ ين طر تا از ا صی  های تخص

                                                 
1 - Multidisiplinary approach 
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ــه  ــاعی متوج ــب اجتم ــاظ برچس ــری از لح کمت
 . مراجعان باشد

 جوز در مر شکان دارای م ضور پز بادل ح کز ت ا

 سرسوزن 

 شيوه ستجوی  جويز و  ج ثل ت لی م بين المل های 
  خودآار متادونتوزيع 



 

)MMT(نگهدارنده با متادونها در درمانبهترين روش
طراحی و توسعه 

 برنامه
های  سياست

 برنامه
های  شيوه

 ارائه
ريزيبرنامه

براي آارآنان
و محيط

توجه به
نيازهای 

گروههای ويژه
تحقيق و 

 يابیارزش

تعيـــين اهـــداف
ــانی ــفه ،درم فلس

ــفه ــانی و فلس درم
 ها  برنامه

 تمرکز روی تشويق
 و بازداری 

 هت نی ج يری مبت گ
 بر حمايت 

 ــع ــرد مراج رويک
 محور 

  قابليت دسترسی 
 ــامع و ــدمات ج خ

 يكپارچه 
  مراقبت پزشکی 
 درمــان اســتعمال

 ساير مواد 
  مشاوره و حمايت 
 ــت ــدمات بهداش خ

 روانی 
 ،ــالمتی ــود س بهب
ـــــــگيری ازپ يش

 بيماری و آموزش 
 گر با دي باط  ارت

های خدمات و حمايت
 موجود در جامعه 

 ــــانی و امدادرس

پــــذيرش
 آزاد 

 ارزيــابی
 به موقع 

 دوزهـــای
معــــين و

 کافی 
 دوزهـــای

تادون در م
طـــــــول
 بارداری 

 مان مدت ز
 حدود نام

 هـــای مالک
روشــــن و
برای ضح  وا
اتمـــــام

 درمان 
 رويکـــرد

غيرجزايــی
بــــــــه
اســـتعمال
ســــــاير
ها در دارو
 طول درمان 

 مـــديريت
سط ترک تو
خود مراجع

 پيوستاری
از ارائـــه
ها برنامـــه

با توجه به
نيازهــــای
مختلــــــف
افـــراد در
مراحــــــل
متفـــــاوت

 درمان 

تيم درماني
داراي 

هاي تخصــــــص
 مختلف 

 منــــــابع
 ی انسانی کاف

 ها، شايستگی
هــــــا، نگرش

 رفتارها 
 ارتباطات و

 حمايت 
  آموزش کافی
 های برنامــه

 محيطی 
 رويکـــــرد

،ســـــاختاری
مـــــــنظم و
ســــازماندهی

 شده 
  امنيت 
 جمـــع آوری

اطالعـــــات و
به ئه آن  ارا

 ديگران 
 روال کــاری

 انعطاف پذير 

افــراد بــا
صرف ختالالت م ا
 مواد چندگانه

 که فرادی  ا
ــه ــته ب وابس

ـــــای افيون ه
 انی هستندده
  زنان 
 ـــــــان زن

 باردار
  کودکان 
 جوانان 
 افــراد بــی

 خانمان 
 که فرادی  ا

يا ستا  در رو
ــــــــاطق من
ــــاده دورافت

کنند  زندگی می
 افراد مبتال

 HCVبه 
 افراد مبتال

 HIV/AIDSبه 
 افــراد بــا

سالمت ختالالت  ا
 روانی 

 ـــــان مجرم

 ــــان بي
هـــا و نقص

مشـــــکالت
 تحقيق

 يابي ارز
 ها برنامه
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حمايت
 عان يری مراج درگ

 در درمان 
 ــع ــری جوام درگي

 گسترده تر 
  نابع و تدابيرم

کافی

مراآز تأديبی





 

  سوم فصل  

 
ــــــاي ــــــق زيربن  يمنط

 نگهدارنده با متادون درمان
 

تادون ستفاده از م چه ا گر  جانب ،ا ثرات  ی ا

ـ  ،)رجوع شود ۵-٣به بخش ( چندی به همراه دارد

كه ما اين يی  آ هر دارو با  جانبی  ثرات  ين ا ا

داليل امروزه تواند وجود داشته باشد ـ ولی  می

ارنده قابل قبولی برای استفاده از درمان نگهد

جود  يون و به اف سته  فراد واب تادون در ا با م

 .دارد
 

منــافع بــالقوه در درمــان نگهدارنــده بــا  ٣-١

 متادون 

 دهد ميها نشان  مطالعه و بررسی شواهد و يافته

د روامکه درمان نگهدارنده با متادون در کاهش 

 : زير موثر است

  ديگر  مواد افيونياستفاده از 

 کوکائين  استفاده از مواد ديگری مثل 

 های مجرمانه  فعاليت 

  مرگ و مير 

  يق با تزر آه  هايي  جام دادن رفتار طر ان خ
 . مواد مرتبط است

  قال با انت آه  هايي  جام دادن رفتار طر ان خ
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HIV وSTDs
 . مرتبط است) هاي مقاربتي بيماري( ١

و ديگـر عوامـل  HCVامکان انتقال ( HIVانتقال 

 ٢)زای خونی  بيماری

 متــادون در بهبــود  درمــان نگهدارنــده بــا
 : د زير نيز مؤثر استرموا

 سالمت روانی و جسماني 

  عملکرد اجتماعی 

   ارتقاء کيفيت زندگی 

تادون با م نده  مان نگهدار بازداری  ،در قدرت 

در نتيجه، . دهد را در فرد تحت درمان افزايش می

حت  که ت فرادی  برای ا قط  نه ف مان  نوع در ين  ا

کسانی که به گيرند، بلکه برای  درمان قرار می

نوعی درگير در ارائه درمان هستند نيز سودمند 

تر  ، سودمندي آن در اجتماعات وسيعبه عالوه. است

 . باشد ميو در سطح جامعه نيز مشهود 

يوني مواد اف به  سته  فراد واب يق ا ، از طر

بت  جايگزينی ثا به  تادن  با م نده  مان نگهدار در

دون متا(کنند  دسترسی پيدا می ،مجاز از يك ماده

يونينوعی  ست ماده اف صنوعی ا جه ). م در نتي

افرادی که تحت درمان هستند، به طور موقتی، از 

می  سترس دائ صرفا يوني م جاز  غير مواد اف که (م
های جنسی  نه و فعاليتاهای مجرم فعاليت با اغلب

قی  ستو تزري مراه ا ناك ه ها می) خطر با . شوند ر

                                                 
1 -Sxually Transmitted Diseases  

کارآيی درمان نگهدارنده با متادون به عنوان يک راهبرد پيشگيری اوليه در جلوگيری  -  ٢

شواهد . های بيشتر است زای خونی نيازمند پژوهش ماریو ديگر عوامل بي HCVاز انتقال 

 Cو  Bو هپاتيت  HIVهايي مثل  دهد آه درمان نگهدارنده با متادون انتقال عفونت نشان مي

 Cگرچه درمان نگهدارنده با متادون در کاهش انتقال ويروس هپاتيت . دهد را کاهش می

)HCV ( هال  نقش دارد، ولی وارد، متيک و)قدند که اکثر افراد تحت درمان معت) ١٩٩٨

اند، بنابراين احتمال  بوده HCVنگهدارنده با متادون، قبل از ورود به درمان در معرض 
اينکه درمان نگهدارنده با متادون عامل موثر در پيشگيری اوليه در اين افراد باشد، 

 . يابد کاهش می
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ربه فرد به جای تج ،استفاده از اين نوع درمان
به حاالت خلقي نسبتًا  ،چرخه دائمی نوسانات خلقي

ست مي بد  ثابتي د يك(يا سواندر و آر ، ١دول، ني

طورکلی، پژوهش).  ١٩٩۵ ست  به  حاکی از آن ا ها 
 : که افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون

  مواد ستعمال  صرف ا تری را  مان کم نه ز روزا

، ٣و آنجلــين ٢مــك گلــوتلين(آننــد  مخــدر می
١٩٩۵(  . 

  افيــونی غيــر مجــاز کــاهش مــواد اســتعمال

تحت افراد اين الگو تا زمانی که ( يابد  می

ــه  ــتند ادام ــان هس ــارد) (دداردرم و  هاب

 ). ١٩٩۵،  ٤ همكاران

  مواد ساير  ستعمال  ماری هما کائين،  چون کو

 ). همان منبع(يابد  جوانا و الکل کاهش می

 کنند  های مجرمانه می زمان کمتری صرف فعاليت

 ).  ١٩٩۵گلوتلين و آنجلين،  مك(

 مواد می له  صرف معام تری را  مان کم ند  ز کن

 ). همان منبع(

 همان (کنند  زمان کمتری را در حبس سپری می

 ).منبع

  مرگ يزان  حت و م که ت فرادی  به ا سبت  ير ن م

ست  تر ا ستند کم مان ني ير (در مرگ و م يزان  م
ستند  مان ني حت در که ت فرادی  بار  ٣برای ا

س شتر از ک قرار  انیبي مان  حت در که ت ست  ا
  .)اند گرفته

  با خطرناك رفتارهای داشتن تزريق و مرتبط 

                                                 
1 - kreek 

2 - McGlothin 
3 - Anglin  

4 - Hubbard et.al 



        راهنماي عملي درمان نگهدارنده با متادون  
  
٤
٠

کاهش می بد  آن  قل از ٢ُرسو  ١بال(يا به ن ؛ 
 ). ١٩٩۵نايدا، 

 رفتارهای مرتبط با انتقال  خطر داشتنHIV  و

STDs ٥و آـالرك ٤، آالسين٣ولز(يابد  کاهش می ،

 ).  ١٩٩۴، ٦؛ لونگ شور و همكاران١٩٩۶

 بتال به کاهش اHIV )بـه ٧متزگر و همكـاران ،
                  ).١٩٩۵نقل از نايدا، 

  کاهش خطر احتمالی ابتال بـهHCV  يـا ديگـر
 ). ٢٠٠٠، ٨نويك(زای خونی  عوامل بيماری

  بهبــود و ارتقــای بهداشــت جســمی و روانــی

 ). ١٩٩٧لوينسون و همكاران، (

  مال فزايش احت ماعی و ا کرد اجت بود عمل به

؛ ١٠رو شوايتز ٩گيرينگ(ل تمام وقت داشتن شغ

 ). ١٩٩٨، ربه نقل از براندز

  ١٢، مينو١١دازورد(بهبود سطح کيفيت زندگی ،

 ).١٩٩٨، ١٤و بروئرز ١٣پيج

ــه  ــته ب ــه وابس ــارداری ک ــان ب ــوص زن در خص

هستند، دريافت درمان نگهدارنده با  يافيونمواد

های کافی پيش از تولد،  متادون توأم با مراقبت

ت جنسی و مسائل مرتبط با بارداری در کاهش مشکال

 . مفيد است
                                                 
1 - Ball 

2 -Ross 
3 - Wells 
4 - Calsyn 
5 - Clark 

6 - Longshore et.al 

7 - Metzger et.al 
8 - Novick 
9 - Gearing 
10 - Showizer 
11 - Dazord 
12 - Mino 
13 - Page 

14 - Broers 
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جنــين را از نوســات ســطح افيــون و  ،متــادون
ــون  ــرک افي ــم ت ــين عالئ ــت ميهمچن ــد  محافظ آن

گان( باچ١فين كاران ؛ آالتن قل از ٢و هم به ن ؛ 

 ).١٩٩۵نايدا؛ 
ماندگاري درمان نگهدارنده با متادون ميزان 

ين ا. ها دارد باالتری نسبت به ساير روش) تداوم(
پس از (ميزان برای درمان نگهدارنده با متادون 

های سرپايی  مشاوره ،%۶٨برابر با ) ماه ٣گذشت 

تادون،  مه% ٣۶بدون م براي برنا ستری  و  های ب

تادون  ست % ۴۵بدون م به (ا كاران،  بارد و هم ها

 ). ١٩٩٨نقل از براندز و براندز، 

ها  هرچه مدت زماني آه افراد وابسته به افيون

تر باشد، به همان  ان قرار دارند، طوالنيتحت درم

يق و  با تزر مرتبط  جرايم  يز از  ندازه پره ا

 ٣سيمسون(آند  استعمال هروئين هم آاهش پيدا مي

 ). ١٩٩۵؛ به نقل از نايدا، ُرس، بال و ٤و سلز

درمان نگهدارنده با متادون فرصتی در اختيار 

 : دهد تا پزشکان قرار می

 ت عمومی و طبی را مؤلفه مهم مراقبت از سالم

 . فراهم کنند

 ارتباط  ،کننده خدمات با ديگر عوامل ارائه

ــدمات و حمايت ــته و خ ــرای  داش ــايی را ب ه

 . مراجعان فراهم کنند

  با نده  يت کن بت و حما مانی مث طه در راب

 . ها برقرار نمايند افراد وابسته به افيون

  ند شناخت رو هت  مراجعين در ج به  مک  با ک

                                                 
1 - Finegan 
2 -Kaltenbach et.al 

3 - Simson 
4 - Sells 
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مان و آموزش يدگاه های  در ها، د به آن الزم 
جديدی نسبت به خود و استفاده از دارو پيدا 

 . کنند و حتی آن را تغييردهند
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منافع درمانی در سطح اجتماعات وسيعتر عبارتند 
 : از

 موادهای مجرمانه مرتبط با  کاهش فعاليت  

 استعدادهاي افراد در  جلوگيري از هدر رفتن
 اثر مصرف مواد  

  سرنگکاهش عداد  شده هاي  ت ستفاده  ستعمل ا م
  توسط جامعه 
درمان نگهدارنده با متادون در  عالوه بر اين

سطح جامعه، منجر به آاهش جرم و ارتقاي سالمت 

 .  شود عمومي مي
 

 منافع درمان نگهدارنده با متادون  ٣-٢

درمان نگهدارنده با متادون منافع با ارزشی 

پي داردرا  عه در  سيار براي جام قرون که ب م

نه فهصر به ساير روش تر از هزي ماني  هاي  هاي در

 نتايج مطالعات سازمان ملی سوءمصرف. ديگر است

 : دهد آه نشان مي ١مواد

  تادون با م نده  مان نگهدار ساالنه در نه  هزي

بسيار کمتر از هزينه ساالنه استعمال هروئين 

مان( فت در مه)بدون دريا حبس و برنا های  ، 

 . درمانی بدون دارو است

 ستعمال ها فعاليت با ا طه  نه در راب ی  مجرما

نه به هزي نتج  ماعی می هروئين م شوند  های اجت

ــه  ــان  ۴ک ــه درم ــتر از هزين ــر بيش براب
ــت  ــادون اس ــا مت ــده ب ــاروود(نگهدارن و  ٢ه

 ). ١٩٩۵همكاران، به نقل از نايدا، 

  که صرف درمان نگهدارنده هزينه هر يک دالر

                                                 
1 - National Institute on Drug Abuse 

2 - Hawoord 
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تادون می نداز  ۴-١٣بين  ،شود با م پس ا دالر 
ــر ــهب ــا( ای جامع ــراه دارد  )آمريك ــه هم ب

 ). ١٩٩٩، ٢ولو بيگ ١استولر(
 :کارآيی 

شان  هد  ميشواهد ن با د نده  مان نگهدار که در
ن در مقايســه بــا اشــکال ديگــر درمــان، متــادو

مدت به فزايش  صرف  دليل ا فرد از م بازداري  زمان 
هاي درمان آن، آاراتر  بودن هزينه  مواد و پايين

 ).١٩٩٨، ٣وارد و ساتن(باشد  مي

با  نده  مان نگهدار کارآيی در عه،  يک مطال در 

شيوه گر  با دي سه  تادون در مقاي مانی  م های در

شد برآورد. برآورد  ين  به  در ا نافع  سبت م ن

نه مان ها هزي تادون،  براي در با م نده   نگهدار

، ٤روفنر و همكاران(بود  ١به  ۴/۴ رقمی معادلِ 

 ).  ١٩٩٧به نقل از لوينسون و همكاران، 

  

                                                 
1 - Stoller 
2 - Bigo 

3 - Ward & Satan 

4 - Rufner et.al 
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  چهارم فصل 

 
 طراحی و توسعه برنامه 

 

 
 فلسفه برنامه و اهداف درمانی مشخص  ۴-١

مه سفه برنا هدافی  ،فل صول  و ا به ا شاره  ا

ستدارد  شده ا شته  يه آن گذا بر پا مان  . که در

سي مه، اسا سفه برنا شروع فل طه  برای  ترين نق

مان  مه در به برنا ستيابی  کارآيی و د فزايش  ا
بال و روز، به نقل ( ن است نگهدارنده با متادو

 ). ١٩٩٧از لوينسون و همكاران، 

های اجتماعی درباره  از لحاظ تاريخی، نگرانی
تأثير  با آن  مرتبط  جرايم  مواد و  ستعمال  ا

مه هداف برنا سزايی در ا نده  ب مان نگهدار های در

ست شته ا ها دا ئه رويکرد تادون و ارا در . با م

جعان اغلب ها، پزشکان و مرا عمل، جامعه، برنامه
ند، در  هم متفاوت با  مانی  هداف در حاظ ا از ل
تا  يز  يت ن جه و موفق ها از نتي يف آن جه تعر نتي
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ست فاوت ا هم مت با  چون . حدودی  ها هم هداف آن ا
ير يتواند در طول زمان تغ های درمانی می برنامه

 . کند

گذاران ايــن برنامــه، درمــان  از نظــر سياســت
پيامدهای طوالنی مدت بايد نگهدارنده با متادون 

مثل (مثبتی برای جامعه به دنبال داشته باشد 
ير،  مرگ و م شی از آاهش کاهش  که نا سادهايی  ف

نرخ  کاهش  ستند،  يوني ه مواد اف به  ستگی  واب

اقتصــادی  /های اجتمــاعی جــرايم و کــاهش هزينــه

يوني مواد اف به  ستگی  كن ). واب يز مم شکان ن پز

جمله آاهش است بر منافع بالينی خاص درمان از 

ستفاده از  کاهش ا يا  يوني و  مواد اف ترک  ئم  عال

 . توجه نمايندسرنگ در طول يك دوره زماني خاص، 

معانی  در نظر مراجعان نيز موفقيت در درمان

 و HIV ،HCVکاهش خطر ابتال به  مثل مختلفی دارد

ماری مل بي گر عوا ندگی  دي بود ز خونی، به زاي 

خطر توقيف  خانوادگی، کسب شغل و حفظ آن، کاهش

يا  کان و  يت از کود سازمان حما سط  ندان تو فرز

در (افزايش احتمال دريافت درمان در زمان حبس 

صورتی که قبل از محکوميت درمان را شروع کرده 

 .و غيره) باشند
ها  ارزيابی برنامه ،آنچه که واجد اهميت است

ضات زير صريح مفرو يين و ت ناييو تع ست ب . آنها

مواد ستعمال  به ا گرش  مواد ن به  ستگی  ، واب

شکار  ضح و آ يد وا مانی با هداف در يوني و ا اف
برنامه بايد برای مراجعان و هدف فلسفه . باشند

هــا و  روش. و اعضــای تــيم درمــانی مشــخص شــود
های ويژه برنامه نيز تا حد امکان بايد  سياست

شد مه با لی برنا سفه ک بر فل بق  بر . منط عالوه 
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ازهــای ايــن، اهــداف برنامــه بايــد براســاس ني
  .)رجوع شود ۴-۴به بخش (مراجعان تعريف شود 

 

 

  در اين زمينهنكاتي 

 ها بايد ارزش و مقام مراجعان را در  برنامه
 . نظر گرفته و به آن احترام بگذارند

 مه حق  برنا جاد آزادی و  صدد اي يد در  ها با
 . انتخاب برای مراجعان باشند

 يد  پيام شندمبها نبا نده با گيج کن . هم و 

ضا برای مه اع ثال ه يد  يم مه با تيم برنا

گيری مبتنی بر نگهداري مراجع در برنامه  جهت

 . درماني داشته باشند

  يل باره دال کافی در گاهی  يد آ عان با مراج

ورود به درمان، حفظ آن و ترک درمان داشته 

تا  شند  بتبا يل و رغ ند از روي م به  بتوان

ــيه ــام توص ــاری و انج ــده  همک ــه ش های ارائ

 . بپردازند

 
 ـ تأکيد بر تعهد و نگهداری  ۴-٢

سی  صول اسا مان، از ا به در ندی  هد و پايب تع

ــت ــان اس ــه. درم ــد  برنام ــدها باي در  بتوانن

کوتاهترين زمان ممکن افراد را درگير و پايبند 
  و ۴-۵بـــه بخـــش . (بـــه درمـــان ســـازند

  .)مراجعه آنيد ۶-۴-٧ 

مه جه  در برنا بر تو يادی  يد ز مانی تأک های در
های  جود دارد به نياز جع و يدا، (مرا  ،)١٩٩۵نا

فظ  سزايی در ح تأثير ب جرای آن  شناخت و ا که 
در صورتی که مراجعان قادر . درمان خواهد داشت
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به حفظ و پايبندی به درمان نباشند، شانس کمی 
. برای کسب منافع بالقوه از درمان خواهند داشت

مدت  طوالنی  هداری در  يز نگ ستن يت ا . دارای اهم

رابطه  ،افراد درگير درمان هستند طول زمانی که
بت  مدهای مث گر پيا به دي ستيابی  با د تی  مثب

مان دارد  سون (در قل از لوين به ن بال و روز، 
كاران،  کاهش . )١٩٩٧وهم بويژه در  مان،  ين ز ا

کاهش فعاليت يوني و  مواد اف ساير  ستعمال  های  ا

هابارد و همكاران؛ ِبل (موثر است  نيز مجرمانه

ق به ن كاران،  يكو هم هال،  و ١ل از وارد، مات

١٩٩٨ .( 

 
 ـ جهت گيری مبتنی بر درمان نگهدارنده  ۴-٣

های درمان  همانگونه که قبالً اشاره شد، برنامه

از طريق حفظ مراجع نگهدارنده با متادون بايد 

. ها و صدمات باشند صدد کاهش آسيبدر درمان، در

شان  ند ميشواهد ن مدت،  ده طوالنی  هداری  که نگ

 ٢هورمن آپل(دهد  به درمان را افزايش می پايبندی

مك كاران؛  قل از  و هم به ن لين؛  لوتلين و آنج گ

 ). ١٩٩٨وارد و همكاران، 
تادون  با م نده  مه نگهدار ست  بهدر برنا به جا

ها مه دارو يز از ه بر پره يد  يد  ،جای تأک تأک

مار در  هداری بي بر نگ صلی  با ا مان  تادون در م

انند از مزايای باشد تا از اين طريق افراد بتو
 . سود ببرندتا پايان دوران نگهداري درمان 

هدف  از آنجائي خي آه  ستيابی بر عان د از مراج

به کاهش مصرف يا پرهيز از استعمال مواد است، 

                                                 
1 - Mattick 

2 - Caplehorn 
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هان ست خوا كن ا فراد مم ين ا نابراين ا کاهش  ب
تادون  صرفی م قادير م شندم يز با شکان و . ن پز

) انويژه در مراحــل ابتــدايي درمــ بــه(برنامــه 

نبايد به اين موارد توجه زيادي داشته باشند 
كاران، ( سون و هم قل از لوين به ن بال و روز، 

١٩٩٧  .( 
 

 
 

 

 ـ رويکرد مراجع محور  ۴-۴

سی تح عه و برر لی مطال سازمان م سط  قات تو قي

نشـان داده اسـت کـه توجـه بـه  ،١مواد سوءمصرف

طه  مانی، راب مدهای در با پيا عان  های مراج نياز

تعريف گسترده تری ). ١٩٩۵نايدا، ( مثبتي دارد

صطالح  حور«از ا جع م بر » مرا ير را در  موارد ز

 : گيرد می

 رجوع شود ۴-۵به بخش (دسترسی  قابليت(. 

 قوای  خدمت يد  هت تجد يت در ج ساني و فعال ر

  .)رجوع شود ۴-۶-٧بخش (مراجع 

  گاهی مواد از آ به  سته  فراد واب که ا اين

تجربيات،  تنوعی از دارايتحت درمان  افيوني

 . دهستنانتظارات و نيازها 

  شناســايی اثــرات جــانبی و تأکيــد بــر حــق

 انتخاب 

 احترام به مقام و منزلت مراجعان 

  احترام به حق انتخاب مراجعان بويژه توجه

 به اهداف درمانی آنها 

                                                 
1 -National institute on Drug Abuse 
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  تشـــويق و تســـهيل درگيـــری مراجعـــان در
صميم مه  ت سطوح برنا يا در  فردی  صورت  گيری ب

  .)وع شودرج ۴-٧به بخش (

  طه قراری راب شارکت و بر ترويج م شويق و  ت
 . و اعضاي تيم برنامهنزديک ميان مراجعان 

 ــردي  طرح ــاي ف ــاس نيازه ــان براس ــزي درم ري
جع حل . مرا مامي مرا يد در ت عان با به مراج

 . درمان مشاور و راهنمايي ارائه شود

  ندگی فرد ز به  صر  يت منح به موقع جه  تو

ه آنهــا، روابــط آنهــا، خــانواد، مراجعــان

هايشان و شناسايی و جستجو  تعهدات و مسئوليت

برای هر چه کمتر کردن تأثيری که درمان در 

توانــايی مراقبــت از فرزنــدان و يــا ســاير 

همچنين کاهش اثرات . ها خواهد داشت وابستگی

نامطلوب درمان در توانايی کسب درآمد و حفظ 

شنايان ستان و آ با دو سالم  طه  به ( يک راب

  .)وع شودرج ۴-۵بخش 

 ينهای متفاوت مراجع توجه به نيازهای گروه 

  .)رجوع شود ٧-۵به بخش (
 

  در اين زمينهنكاتي 

 می طرح فرادی،  مان ان طه  های در ند نق توان
برای مراقبت خوبی  حور  شروع  جع م های مرا

طرح درمانی بايد سطوح و متن خدمات . باشند
ند يين ک ياز را تع جاد  .مورد ن نين اي همچ

صتی من ضای فر مام اع کردن ت ير  برای درگ سب  ا

گر  با دي ياز  مورد ن باط  يين ارت تيم و تع
تواند  های موجود در جامعه می خدمات و حمايت

 . های درمانی قرار بگيرد در زمره اهداف طرح
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 قابليت دسترسی  ۵-۴

بسياری از افرادی که وابسته به مواد افيوني 
ستند طرد می ،ه عه  سط جام مالً تو تي . شوند ع ح

ستد شوار ا مان د به در نان  سی آ نع  .ستر موا
اين . آنها قرار دارددرمان بر سر راه بسياري 

ــع می ــاعی،  موان ــتم اجتم ــطح سيس ــد در س توانن
 ٢-٨به بخش (ها و يا در سطح فردی باشند  برنامه

  .)رجوع شود

 

 

مه سعه برنا حی و تو سطح طرا هايی  ها، حوزه در 

ابليت تواند ق وجود دارند که توجه به آنها می

. دسترسی به درمان را برای مراجعان افزايش دهد

 : ها عبارتند از اين حوزه

 ست حو سيا جع م خش( رهای مرا عه  ۵به ب مراج

در اطمينان دادن به مراجعان که  ؛ مثل)آنيد

تحت درمان قرار  ه وشد ارزيابی  اولين فرصت

 . ١خواهند گرفت

 ــاعت ــذير س ــاف پ ــب و انعط ــاری مناس  .های ک

 در زمانهای مناسب فراهم باشند تسهيالت بايد

ثل ( ندان و م برای کارم صبح  يه  ساعات اول

....(  

 بــرای متــادون، مشــاوره، ( ٢اســتطاعت مــالی

مان با در مرتبط  سی و  .)سفرهای  نه دستر هزي
مالی  نايی  با توا طابق  يد م مان با فظ در ح

 . مراجعان باشد

                                                 
بل و همكاران؛ وودي ( دستيابي سريع به درمان با حفظ درمان توسط فرد رابطه دارد  - ١

 ).١٩٩٨و همكاران؛ به نقل از وارد و همكاران، 
مريكا مشخص شده است آه هزينه درماني باال بر درمان و حفظ آن تاثير منفي دارد در آ -٢

 ).١٩٩٥مادوآس و همكاران؛ به نقل از نايدا، ( 
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 ها  قابليت دسترسی به اشکال عملی از حمايت
ودک، حمل و نقل، غذا، لباس مثل مراقبت از ک

و غيره که تأثير بسزايی در قابليت دسترسی 
 . به درمان خواهد داشت

 مه ئه  برنا نوعی ارا های مت يد در مکان ها با

شوند، به طوری که در نتيجه تنوع انتخابها، 
مه به برنا فوری  ستيابی  کن  د مانی مم های در

شد يده. با طور ا به  ب سی  های دستر آل، مکان
به تعداد زياد در جامعه فراهم بايد درمان 

شند ين مکان. با هان، ا سر ج شامل  در سرا ها 

ستان عه،  ها، کلينيک بيمار جود در جام های مو

ــز ــه مراآ ــاعی، داروخان ــدمات اجتم ها و  خ

حرک  جويزی مت حدهای ت آز و ) ها واگن(وا مرا

 .اصالحی در کنار باقی موارد ديگر است

 

  يد عان با خارج ضمنمراج خل و  حرک در دا  ت

داشته  نيز جامعه امکان دسترسی به درمان را

 . باشند

با  طه  شتر در راب عات بي سب اطال برای ک

افــزايش قابليــت دسترســی بــه درمــان بــرای 
 . رجوع شود ٧های خاص به بخش  گروه

 

  در اين زمينهنكاتي 

  پذيرش مراجعان بايد مقدم بر مسأله قابليت

 . ها باشد دسترسی برنامه
 

 و يكپارچه  ـ خدمات جامع ۶-۴

ند  يوني، نيازم مواد اف به  سته  فراد واب ا
خدمات و حمايت سيعی از  نه و به دام ستيابی  ها  د

کاهش استعمال مواد  به منظور) عالوه بر متادون(
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گر و يوني دي ستند اف شان ه يت زندگي بود کيف . به
با  ستقيم  باط م چه در ارت جامع و يكپار خدمات 

 . ١پيامدهای بهتر درمانی قرار دارند

میخ چه  جامع و يكپار يق  دمات  ند از طر توان
، نقش مورد نياز مراجع های ارائه خدمات و حمايت

داشته در مراقبت پيوسته و دائمي از او بسزايی 
شند مامي. با سانی ا ت سطوح يک به  عان  ز مراج

 . ها نياز ندارند خدمات و حمايت

مه فاوت  ها برنا های مت با نياز طابق  يد م با

ها،  آنهای درمانی  و برنامه ها آن افراد، انتخاب

خدمات و حمايت فی از  سطوح مختل ئه  ها  به ارا

 . بپردازند

با  ستقيم  طه م چه در راب جامع و يكپار خدمات 

هرچه سطح . ٢بهبود پيامدهای درمانی قرار دارند

مدهاي  يزان پيا مان م به ه بد  فزايش يا خدمات ا

و همكاران،  ٤استرين( ٣يابد درمان نيز بهبود مي

b خدمات جامع و يكپارچه می توانند بـه . )١٩٩٩

 . طرق مختلفی ارائه شوند
 

  ٥يكپارچه بودن
يکپارچگی ممکن است در سطوح متفاوتی مورد نياز 

 :  باشد

 يک سيستم کامل از درمان  :ها در سراسر حوزه
ند  ست نيازم کن ا تادون مم با م نده  نگهدار

                                                 
ارائـه  -١: اصلي برنامه آه با موفقيت درمان ارتباط دارنـد عبارتنـد از  دو ويژگي - ١

  .اي و اجرايي سازي خدمات پزشكي، مشاوره يكپارچه -٢خدمات جامع 

 . هاي درماني محدود مؤثر نيستند اين بدين معني نيست آه برنامه - ١
هفته از شروع درمان، ارائه  ٢٤دهد آه پس از گذشت  نشان مي) ١٩٩٥(مطالعات نايدا  -٢

. متادون به تنهايي اثربخشي آمتري نسبت به ارائه متادون همراه با مشاوره داشته است
شناختي نسبت به دو  تري از خدمات رون گستره وسيع در عين حال ارائه متادون همراه با

 . باشد روش ديگر، بهترين پيامد درماني را دارا مي
4 - Strain 

5 - Integration 
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شد  مانی با لف در مل مخت يان عوا كاري م هم
  .)ائه کننده درمانهای ار سازمان(

 

 عه خل جام مه :در دا مان   برنا چه در يكپار
، نيازمنــد ايجــاد نگهدارنــده بــا متــادون

ارتباط ميان پزشکان مختلف و مکانهای واجد 

مثل ارتباط ميان پزشکان . صالحيت درمان است
کننده درمان  هاي خصوصی و مراآز ارائه کلينيک

يه لی و ناح سطح مح باط  و ای در  جاد ارت اي
متادون با های درمان نگهدارنده  ان برنامهمي

سترس بل د خدمات قا گر  عه  دي ثل (در جام م

 ). هاي ارجاعی و ارائه اطالعات سيستم
 

 

 در آنـــار  :ها درون مراآـــز يـــا برنامـــه

 بايدهای درمان نگهدارنده با متادون  برنامه

مه مواد  ساير برنا ستعمال  مانی ا يز های در ن

انزوا و حالت تا از اين طريق ارائه گردند 

ای که حاصل درمان نگهدارنده با متادون  ويژه

بد کاهش يا ست،  ين . ا بر ا ست عالوه  كن ا مم

به تادون  جن با م نده  مان نگهدار صلی در های ا

خــدمات و  توســط )تجــويز، توزيــع و آنتــرل(

شدهها حمايت ئه  عه  ي ارا يک مجمو خل  در دا
حد  مانی وا گردددر يل  شاوره ( تكم شکی، م پز

  .)ای، اجرايی
 

  ١ جامع بودن

رويکــردی کلــی در توجــه بــه  ،خــدمات جــامع
مل ستاری کا که پيو ست  عان ا های مراج از  نياز

را برای مراجعان  ها و خدمات قابل دسترس حمايت

                                                 
1 - Comprehensive 
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اين خدمات در محل ارائه درمان و . کند فراهم می
صالح در  آز ذي به مرا جع  جاع مرا يق ار يا از طر

 . گيرد اختيار وي قرار مي

های متفاوتی وجود  شيوه خدمات جامع، در ارائه
جايگاه درمان و منابع قابل دسترس دارند که به 

ستند سته ه ماهنگی . واب ند ه ها نيازم لب آن اغ
بدون توجه . ها هستند برنامهمختلف ميان عوامل 

خدمات ين  ئه ا حوه ارا جامع از  ،به ن ستاری  پيو

 :گيرد های کليدی زير را در بر می لفهؤم ،مراقبت

 ــ ــکی مراقب ــب، (ت پزش ــابی مناس ــامل ارزي ش

آنترل، مراقبت، درمان و حمايت برای دامنه 

های پزشکی توأم شامل ابتال  وسيعی از موقعيت

 ) زای خونی و ديگر عوامل بيماری HIV ،HCVبه 

  درمان استعمال ساير مواد 

  مشاوره و حمايت 

  خدمات بهداشت روانی 

  ارتقای سالمت، پيشگيری از بيماری، آموزش 

جامعه مثل  مبتني برهای  اير خدمات و حمايتس

خدمات اجتماعی، خدمات کودک، جوان و خانواده، 

ستری،  قانونی و دادگ ستم  به سي بوط  خدمات مر
 .آموزش، استخدام و ديگر منابع موجود در جامعه

 و پشتيباني  حمايت ،رسانی خدمات آمك 

رويكرد جامع به درمان نيازمند دامنه وسيعي 
 ۶- ١به بخش . (هاي مختلف است تخصص از پزشكان با

جوع به  ،)شود ر ضا  کدام از اع هر  يژه  ظايف و و
ها،  ای و تخصص عواملی چون سطح و نوع آموزش حرفه

رنامه، تفاوت در ارائه و طراحی برنامه، نوع ب

سترس بل د نابع قا يت، م فه موقع مل حر اي  و عوا
 . ديگر بستگي دارد
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   در اين زمينهنكاتي  
 اي کليدی است قبت و درمان مسألهتداوم مرا .

گونگی  باره چ يد در ستان با ندان بيمار کارم
آيند و  کسانی که به بيمارستان می رفتار با

ساني هاي  آه آ تادون از دارو صرف م نار م در آ
ستفاده گر ا گري  دي مان دي حت در يا ت آرده و 

 . آگاهي داشته باشند هستند،

  با کان  حد ام تا  يد  نس با شکان اورژا پز

 . ن نگهدارنده آشنايی داشته باشنددرما

 اند  ها مشغول فعاليت فرادی که در اين حرفها

که درمان  مراجعينيدرباره کنترل درد  بايد

فت کرده تادون را دريا با م نده  ند،  نگهدار ا

 . اطالعات آافي داشته باشند

 ستم جود  سي موثری و صورت  يد ب جاعی با های ار

شند  شته با عان دا ستتا مراج به ياب براي د ي 

 . نشوندخدمات سرگردان 
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های اصــلی در رويکــرد جــامع بــه درمــان  مؤلفــه
 :نگهدارنده با متادون

 
 

 مراقبت پزشکی  ۶-۴-١

به افيون سته  که واب فرادی  ستند ا لب  ،ها ه اغ

شكي  توأم پز ختالالت  ضروری بوده داراي ا ياز  و ن

بعضی از شرايط پزشکی . برای درمان پزشکی دارند

ماران يابی / که در بي مورد ارز يد  عان با مراج

 : قرار گيرد شامل مواد زير است

 هاي  های پوست و نسج نرم به دليل روش عفونت

 تزريقی غير استريل

  مشکالت قلبی 

  ــه ــتال ب ــل  HIV  ،HCVاب ــر عوام ــا ديگ ي

 زای خونی  بيماری

  آزمايشــــات ريــــوی، کليــــه و عــــوارض

 ايميونولوژيكي و نورولوژيكي  

 های خانوادگی  شونتمشکالت جسمی ناشی از خ 

  آسيب ديواره بينی 

  دردهای سخت يا مزمن 

های  ها احتياج به مراقبت گروهی از اين موقعيت
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برای مثال ارزيابی مناسب، . پزشکی ويژه دارند
آنترل، مراقبت، درمان و حمايت برای افرادی که 

HCV , HIV زای خـونی  و يـا ديگـر عوامـل بيمـاری

 . مراقبت پزشکی استهای کليدی  دارند، از مولفه

شكالت  مان م براي در ها  ساير دارو ستفاده از  ا

يي  تداخل دارو تادون  با م ست  كن ا عان، مم مراج
 . ايجاد آند

های  بی گروه های ط باره نياز شتر در عات بي اطال
 . آمده است ٧ويژه در بخش 

 

  در اين زمينهنكاتي  
  و آشنا مراجعان ممکن است پزشکان خانوادگی

شند و شته با جه در ندا هان نتي مک از  خوا ک

 . های مناسبند مراآزي باشند که فاقد مراقبت

 مه جای  برنا به  تادون  با م نده  های نگهدار

بايد در صدد تکميل مراقبت جزئي پرداختن به 

 . يک سيستم مراقبتي جامع باشند

  که يرد  صورت گ شکانی  به پز يد  جاع با ار

تجربه درمان افراد وابسته به مواد افيوني 

ب شته توأم  شکی را دا های پز ساير نياز ا 

 . باشند
 
 
 

مه ۶-۴-٢ ساير  برنا ستعمال  برای ا مانی  های در

 مواد 

ست در  کن ا يوني مم مواد اف به  سته  فراد واب ا

شند هم با گري  مواد دي به  سته  حال واب . عين 
نار  ها در آ ساير دارو ستفاده از  نابراين ا ب

ــي  ــادون، الزام ــت مت ــه. اس ــانی  برنام های درم
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با متادون بايد تا حد امکان همراه  نگهدارنده
های درمان برای استعمال ساير مواد،  با برنامه
 .  ارائه شوند

  در اين زمينهنكاتي  
  يی ياد دارو نه اعت شکان در زمي موزش پز آ

 . يابدبايد افزايش 

 
 مشاوره و حمايت   ۶-۴-٣

دهند که ارائه مشاوره، کارآيی  شواهد نشان می

. ١دهد تادون را افزايش میدرمان نگهدارنده با م

حوزه،  ين  شاوره«در ا سيعی از » م نه و شامل دام

 : هاي زير است فعاليت

  مداخله در بحران 

  مديريت فرد مراجعه آننده که شامل ارجاع و

 . ارتباط با ساير مراکز است

  مشاوره فردی 

  مشاوره گروهی 

  مشاوره خانوادگی يا زوجين 

  مشاوره شغلی 

 ل مواد مشاوره برای استعما 

  مشاوره قبل و بعد از تستHIV هايی  و مشاوره

 در رابطه با وضعيت پزشکی 

 ها  های بهداشتی يا ساير آموزش برنامه 

                                                 
، )١٩٩٥بـه نقـل از نايـدا، (لالن و همكاران  براساس مطالعات مك - ١

متادون  نوع برنامه درماني قرار بگيرند؛ ٣توانند تحت  بيماران مي
بدون مشاوره، متادون با مشاوره و متادون همراه با مشاوره و ساير 

شناختي درمان جامع. هاي روان آه  ماراني  ماني  بي مه در نوع برنا ترين 
فت مي پس از  را دريا بود را  نرخ به باالترين  ند،  شان  ٢٤آن ته ن هف

 . دهند مي
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 های کوتاه و حمايتی  تماس 

 های عميق طوالنی مدت  حمايت 

ــوارد ــوص م ــاوره در خص ــام مش ــس از انج  پ
مراجعان بر اساس شواهد بدست آمده،  مذآور،

وند تا برای بيان مسائل ش مجددًا ارزيابی می

تر هدايت  هاي آامل به سمت مشاورهو مشکالتشان 
 . شوند
 

  در اين زمينهنكاتي  
  مشاوره بايد به عنوان يک نياز مطرح باشد

 نه يک دستورالعمل کاری 

 
 خدمات سالمت روانی   ۴-۶-۴

هت  يد در ج عان با سب، مراج های منا در زمان

مور نی  سالمت روا خدمات  ستفاده از  يابی ا د ارز

ند های . قرار گير باره نياز تر در ئی  عات جز اطال

خش  ند در ب توأم دار نی  ختالالت روا که ا عان  مراج
 . آمده است ٧-١١

 

 
ارتقــاء ســالمت، پيشــگيری از بيمــاری و   ۵-۶-۴

 آموزش 

های درمــان نگهدارنــده بــا متــادون،  برنامــه

 و HIV  ،HCVابزار مهمی در کاهش خطـر انتقـال 

گر مل بي دي کاهش  ماریعوا يق  خونی از طر زای 
 . هستنداستفاده تزريقی دارو 

هايی را در جهت پيشگيری  ها بايد فرصت برنامه

ند طالع و . فراهم کن سب ا شاوره، ک بالگری، م غر

و ديگـر عوامـل  HIV ،HCVآموزش در خصوص انتقال
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پيشگيری اوليه در رابطه با  بيماری زای خونی و
طه ج بيماری يق راب که از طر بههايی  سی  وجود  ن

هاي  برنامه. آيند، از جمله اين موارد هستند مي

هاي  تغذيــه مناســب و تندرســتي از ديگــر جنبــه
سالمت مي قاء  كرد ارت نار  روي يد در آ آه با شد  با

 . درمان نگهدارنده با متادون، به آن توجه آرد
 
های موجود  ارتباط با ديگر خدمات و حمايت ۶-۶-۴

 در جامعه 

رنده با متادون بايد در صدد های نگهدا برنامه

باط م قراری ارت خدمات و بر نواع  با ا ستقيم 

اين خدمات . مورد نياز مراجعان باشند حمايتهای

ــه ــط برنام ــه توس ــتند ک ــواردي هس ــی (ها  م وحت

مه بهره يری از برنا جامع گ مانی  ئه  )های در ارا

 : اين موارد عبارتند از. شوند نمی

  ماعی مل و (خدمات اجت سکن، ح فاه، م قل، ر ن

 ) مراقبت از کودک، آموزش

  خانواده نان و  کان، جوا فاه (خدمات کود ر

کودک، مراقبت از کودک، خدمات برای جوانان، 

 ) حمايت از والدين

 قانونی  کمک سی / های  جود خدمات ( دادر مو
بــرای قربانيــان، پلــيس، ضــمانت، آزمــايش، 

های قانونی، وکالی ماهر، اصالح و تأديب،  کمک

 ...) از مجرمان و  های حمايت گروه

 مه شی  برنا قاء (های آموز موزی، ارت سواد آ
 )  مدارج دانشگاهي

 ــه ــتخدام  برنام ــای (های اس ــوزش مهارته آم

ــه ــه حرف ــرويس ای، برنام ــغلی،  ها و س های ش
 ) کارکنان حمايت ازهای  برنامه
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  عويض ثل ت گر م ماعی دي نابع اجت ، سرنگم
سازمان غذا،  نک  ها، با نوی،  پناهگاه های مع

دوســتي و مســاعدت، خــدمات تفريحــی،  مراآــز
 های مشاور جامعه  گروه

نابع  گر م با دي مؤثر  طه  قراری راب برای بر
مه عه، برنا بط و  جام يت روا هت تثب يد در ج ها با

سهيالت  آز و ت سيعی از مرا نه و با دام طات  ارتبا

  .)رجوع شود ۴-٨به بخش (در جامعه باشند 
بط می ين روا يت ا صول تثب براي ح کی  ند مال  توا

عان بت مراج تداوم مراق نان از  شد اطمي ين . با ا

ــت مراجعــروابــط از ســرگرداني  ان بــراي درياف

 . آند خدمات، جلوگيري مي
 

  در اين زمينهنكاتي  
  شکان ماعي پز نابع اجت ستي از م به لي يد  با

 . موجود، دسترسي داشته باشند
 

 حمايت و پشتيبانی  ۶-۴-٧

فراد  سط ا آه تو طردي  يزان  به م جه  با تو

به ميو يوني تجر مواد اف به  سته  توان  شود، مي اب

اي  عنوان جنبه حمايت و آمك به اين افراد را به

مهم و آليدي در درمان نگهدارنده با متادون در 
 . نظر گرفت
ای است که راهبردهای آن بر پايه  حوزه حمايت

همتايــان بنــا شــده اســت و ارتبــاط و همکــاری 
يا در سطح  ١که در خط اولمراآزي متقابل آن با 

از اهميــت  ،مشــغول فعاليتنــد ٢مــردم خيابــاني
رجوع  ۶-١٠و  ۴-٧به بخش (بسياری برخوردار است 

                                                 
1 - front - line 

2 - street level 
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  .)شود
يق  يابي از طر بدون ارز آه  ني  مداوم، مراجعي

را مشخص  زنند از درمان سرباز ميتشويق و حمايت 

به  فراد  ين ا سي ا براي دستر نه را  آرده و زمي
 . ديدرمان فراهم آن

 

 اين زمينه درنكاتي  
 از طريق شناسايي مددکاران خيابانی قادرند 

که  فرادی  قدا شکی و  فا خدمات پز به  سی  دستر
و امکـــان اســـتفاده از  هســـتند،رمـــانی د

تر را بــرای آنــان  های قابــل دســترس برنامــه

 . فراهم کنند

  به افراد درباره انتظارات برنامه، اطالعات

 مراجعان بايد بدانند آه .مناسب ارائه دهيد

مان  لی در حل قب يت در مرا عدم موفق صورت  در 

تادون مي با م نده  به  نگهدار باره  ند دو توان

سرگيرند مان را از  شده و در حق  مه مل . برنا

که  ند  يد بدان ها با خود، آن مان  حق در در

 . انتخاب دارند

 
 مراجعان در درمان  مشارآت ۴-٧

شارآت عان م م فهؤمراج سترش و  اي ل يدی در گ کل

مه شرفت برنا ست پي يل آن ا مه. ها و تکم ها  برنا

به  سبت  يد ن شارآتبا ماني  م مر در جع در ا مرا

 مشارآت در درمانها را به  ارزش قائل بوده و آن
ند شويق کن ضی از . ت سببع هاي منا برای  راهبرد

 : درگيری مراجعان به شرح زير است

 های مشورتي اجتماع  شرکت مراجعان در گروه 

 ضای ت نوان اع به ع عان  گيری  صميمشرکت مراج
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 ها  در اداره کردن کميته

 مه جام برنا عان در ان يری مراج می  درگ های تي

 ها  و ارزيابی برنامه

 يل  مکانيزم عان از قب برای مراج يدبک  های ف
ها و مراکــز  يابی صــندوق پيشــنهادات، زمينــه

 گروهی 

 های ارائه حمايت و آمك به مراجعان   برنامه 

  ــان ــت همتاي ــاوره و حماي ــردن مش ــراهم ک ف

 ) رسانی درباره حقوق، سواد، خوراک اطالع(

 آموزش مراجعان توسط مشاوران. 

  عان ند  ميمراج شغول توان حامی م نوان  به ع

 : توانند ارائه خدمات باشند، که می

  برای ديگر مراجعان در خصوص اطالعاتی را 

 . شان فراهم کنند برنامه، وظايف و حقوق

  به سی  برای دستر عان  ساير مراج به  مک  ک

ياز  و حمايت خدمات مورد ن مديريت (های 

 ) موردی

 های حمايت  پيشنهاد ارجاع مراجعان به گروه

 AAيا  NAهاي  متقابل همتايان مثل گروه

   فراهم کردن حمايت 

 
 

  در اين زمينهنكاتي  
 ــا و مکانيزم ــهيل  راهبرده ــاي تس ــارآته  مش

و ســرطان ســينه در  HIV/AIDS داراي مراجعــان
 . اند ی ارائه دادهامر درمان، الگوهاي خوب

 يان گروه يت همتا يت  ،های حما ند حما نيازم
  .)در سطح محلی، استاني و ملی(هستند 
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 خدماتی را  گروه ند  تا قادر يلهای هم  از قب
نه شي از هزي آردن بخ يا  فراهم  مان  هاي در

يت، تحصيل، خدمات کاريابی و فراهم آردن حما
 . غيره ارائه دهند

 د فضايی برای ها بايد قادر به ايجا برنامه
 . ارتباط و مالقات مراجعان با يکديگر باشند

  نوان يد داراي ع عان با يت مراج بع حما من
باشد و افراد بتوانند از طريق تلفن با وي 

در بهترين حالت بهتر است فرد . تماس بگيرند

قوانين  قوق و  نده، از ح يت آن آز حما يا مر

 . آگاه باشد

 
 اجتماعات گسترده تر  مشارآت ۴-٨

ش حی و  ارآتم مه، طرا شرفت برنا عه در پي جام

يت جام موفق يدی در  ان عاملي کل ئه آميز آن  ارا
ست چه ا جامع و يكپار ستم. خدمات  چون  سي هايی 

عه گروه شاور جام سئوليت نتوا می ١هاي م حس م ند 

های با  ها نقش اين هيئت. جامعه را افزايش دهند

ها اشاره  ارزشی دارند آه در زير به برخي از آن

 : شود مي

 مه ئه برنا برای ارا ها  يين نياز در (ها  تع
 ) حال حاضر و در آينده

 سازی مشاوره، ارائه اطالعات و ارتباط  تسهيل

مه،  ياز برنا به ن جه  با تو عه  موم جام با ع

 .  اهداف، نحوه عمل و منافع بالقوه آن

 های عمومی  ها و ترس بيان نگرانی 

  به عه  ضای جام برای اع سب  صت منا جاد فر اي
 . ها ها و حمايت از آن ر آگاهي از برنامهمنظو

                                                 
1 - Community advisory boards 
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 ها  همکاری با رسانه 

 گذاران برنامــه و يــافتن  حمايــت از سياســت

  .هايی برای ارائه خدمات بهتر مينهز

  فراخواندن پزشکان به همکاری 

 صت جاد فر عه  اي ضای جام برای اع به هايی 
بحث و تبادل نظر در مورد مشكالت و حل منظور 

 . ها آن

 ش شامل ترويج و ت مان  ئه در کرد ارا ويق روي
ــبکه ــترش ش ــت  گس ــاری و تقوي ــاعی ک های ارج

 ها و تسهيالت  هماهنگی

  آز و يان مرا قات م مات و تواف سعه تفاه تو

 ارائه خدمات متقابل 

  افزايش بودجه 

  ارائه آموزش برای اعضای جامعه 

 های شغلی و ديگر تدابير برای  جستجوی فرصت

 مراجعان 

  شاو گروهسودمندي عه،هاي م عنوان  به ر جام

 مکانيزم فيدبک جامعه 
ين فعاليت گروه ير ا که درگ ستند  هايی  ها ه

 : عبارتند از
  اعضای جامعه، بطور کلی 

  مراجعان 

 های ويژه در جامعه شامل پليس، تجار،  گروه

های فرهنگــی و  مراآــز، پناهگاههــا، ســازمان

هــای ارائــه خــدمات، تســهيالت  معنــوی، گروه
 .غيرهآموزشی، شهرداری و 

 

  در اين زمينهنكاتي  
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 سطح  گروه عه و  سطح جام يد در  شاور با های م
 . استاني مشغول فعاليت باشند

 توانند از طريق برگزاري  های مشاور مي گروه
هاي آموزشي يا جلسات پرسش و پاسخ در  آارگاه

قش  تادون، ن با م نده  مان نگهدار مورد در
 .  آموزشي خود را ايفا نمايند

 گروه كاري  ماني  هم آز در با مرا شاور  هاي م
بدون چالش نيست و بايد اين اختالف نظرها حل 

 . و فصل شوند

 تا  گروه ستند  فرادي ه ند ا شاور نيازم هاي م

ــار ــد تج ــار  ببتوانن ــان را در اختي خودش

 .  همتايان خود قرار دهند

  مراجعان برای درگير شدن در درمان نياز به

   .دارندو توجه حمايت 
 

 ی منابع کاف  ۴-٩

افــزايش دسترســی بــه درمــان نگهدارنــده بــا 

هزينــه . متــادون بــه منــابع کــافی نيــاز دارد

مه ئه  برنا يل ارا ها از قب ئه آن شيوه ارا به  ها 

باط آن حل و ارت يا در م نزل  با  خدمات در م ها 

. ديگر منابع قابل دسترس در جامعه بستگي دارد
مه حی برنا سترش و طرا شامل گ تدابير  ين  هايی  ا

 : يد پاسخگوی سواالت زير باشنداست که با

  يوني مواد اف به  ستگی  شيوع واب ستردگی و  گ

مه نوع برنا چه  ست و  نه ا عه چگو هايی  در جام

 مورد نيازند؟ 

 مه برای برنا نونی  ستعمال  تدابير ک های ا

ير  به تغي يازی  يا ن ست و آ نه ا مواد چگو

 تدابير وجود دارد؟ اتخاذ مجدد ها يا  اولويت



        راهنماي عملي درمان نگهدارنده با متادون  
  
٦
٨

 از طريق درمان نگهدارنده هايي  جويي چه صرفه
بهترين راه براي (گردد؟  با متادون حاصل مي

 ) ها چيست؟ جويي استفاده از اين صرفه

 ها  هــا بــرای ارائــه برنامــه مــؤثرترين روش
 چيست؟

 

  در اين زمينهنكاتي 

 توانند خدمات متقابلي را  مراآز درماني مي

 . به يكديگر ارائه دهند

 ماني مي آز در خدما مرا ند  شاورهتوان اي  ت م

 . متقابلي به يكديگر ارائه دهند

 اي در داخل  های بين رشته فراهم کردن آموزش

 . تواند کمک کننده باشند منازل می

  موزش سترش آ سعه و گ عيتو موزش (١مقط ثل آ م

براي عي  صرف  مقط مان سوءم ندگان در ئه ده ارا

 .  تواند مفيد و آمك آننده باشد مي) مواد

 

                                                 
1 - Cross – Sectoral  



  طراحي و توسعه برنامه         
 

٦٩

 MMTهمكاران بالقوه در يك رويكرد جامع نسبت به 

 

 پزشکی

درمان 
استعم
ال 

اير س
 مواد

مشاور
ه و 
پشتيب
 انی

بهداشت 
 روانی

ارتقای 
سالمتی 
پيشگيری 

از 
بيماری 
 آموزش

خدمات 
 اجتماعی

خدمات 
کودک، 
جوان، 
خانوا
 ده

قانونی 
اشتغا تحصيل کيفری/ 

 منابع ل
حمايت 
و 
پشتيب
 انی

خــدمات●
ست بيمار

 انی 
مراآــز  ●

 اورژانس
مراقبت  ●

 اوليه 
مديريت  ●

 درد
درمــان ●

HCV 
خــدمات  ●

 مامايی
 مراقبت ●

ـــــای  ه
 ويژه

تجــويز  ●
 دارويی

 کــــار ●
شگ آزماي

 اهی 

مدير●
يــــت 

 ترک 
مراج ●

ع 
سـرپاي

بـيم/ي
ار 

 بستري
شبان ●

ه 
 روزی 

ماي ● ح
ت دو 
 جانبه 

ماي ● ح
/ ت

رسـيدگ
ی بــه 
شـکايا

 ت 

فردی●
گروه ●

 ی 
نان ● ز
/ 

بازمـا
 ان گند
جي ● زو

 ن 
خانو ●

 اده
 

روانپز●
 شکان 

روانشن ●
 اسان 

 برنامه ●
ـــــای  ه
ــت  بهداش
ـــی  روان

 جامعه

ــــالمت ● س
 عمومی 

ـــز  ● مراک
بهداشـــت 

 امعه ج
 تغذيه  ●
شگيری  ● پي

  HIVاز 
شگيری  ● پي

 HCVاز 

مساعدت●
اجتماعی 

 مسکن  ●
انتقال  ●
حمايــت  ●

و 
ــت  مراقب
از کودک 

 آموزش  ●

فاه● ر
 کودک 

مراق ●
بـت از 
 کودک 

خدما ●
ت 

جوانـا
 ن 
ماي ● ح

ت از 
والـدي

 ن 

خــدمات●
يا قربان

 ن 
 پليس  ●
آزادی  ●

 مشروط 
مجازات  ●

 تعليقی 
خــدمات  ●

 قانونی 
ها  دولت ●
اصالحات  ●

سواد●
 هبرنام ●

ـــــاي  ه
شگاه دان

 ي
مهارته ●

ای 
 زندگی 

 شغلی  ●
عامـــه  ●

 مردم 

موز● آ
ش 

مهـارت
هـــای 
 شغلی 

نا ● بر
ها  مــه

يــــا 
خـدمات 
اشـتغا

يابي   ل
ساع ● م

دت بـا 
کـارمن

 د 

تبــادل ●
 نيازها 

پناهگا ●
 ها  ه
بانـــک  ●

 غذا 
سازمان ●

ـــــای  ه
نوی و  مع
ــــومی  ق
 فرهنگی 

 تفريح ●
ها گروه ●

شاور  ي م
 جامعه

ها گروه ●
 ی کمک 

بخــــش  ●
 خصوصی

خــدمات  ●
ـــوط  مرب

ن به زنا
مراکــز  ●

 دولتی 

مددک ●
اران 
خيابـا

 ني 
خدما ●

ت 
مبتنـي 
بــــر 
ه گـروه
اي 

 همتا 

 





 

 

 
 

 

 


