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MMT: Methadone Maintenance Treatment 

LAAM: L-α-Acetyl methadol 

TO: Opium Tinctor 

SSRIs: Selevtive Serotonin Reuptake Inhibitors 

SNRIs: Serotonin-norepinephrine Reuptake Inhibitors 
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 بررسی کفایت درمان در مراکز درمان سؤمصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون در شهرستان اردبیل

 چکیده 

 مقدمه و هدف:

درمان  MMTکه در زندگی هزاران نفر تاثیر دارد.در حال جاضر به اوپیات ها یک مشکل اجتماعی پیچیده است اعتیاد

طالیی ترك اعتیاد در ایران و جهان می باشد.این مطالعه بیانگر تجربیات و نظرات بیماران تحت درمان و کادر درمانی فعال 

 .واین مطالعه با هدف بررسی کفایت این خدمات انجام گرفتدر این مراکز در شهرستان اردبیل است.

 موادو روش ها:

نفر از معتادین  به صورت نمونه گیري آسان  100در بخش کمی مطالعه  تحقیق حاضر شامل دو بخش کمی و کیفی بود .

با پرسشنامه ي راهنماي مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند.در بخش کیفی نمونه ها به روش مبتنی  مرکز ترك اعتیاد 10از 

 MMT م درمانی شامل پزشکان ، روانشناسان و مددکاران اجتماعی شاغل در مراکزبر هدف از بین معتادین و اعضاي تی

و با آمار توصیفی و داده هاي بخش کیفی  SPssانتخاب و تحت مصاحبه باز قرار گرفتند.داده هاي بخش کمی با نرم افزار 

 از طریق آنالیز محتوي تحت آنالیز قرار گرفتند. 

 ه ویژگی هاي افراد مراجعه کننده با الگوي اعتیاد در سطح جامعه یکسان می باشد.: نتایج مطالعه نشان داد ک نتایج

ر فواصل کمتر از یک هفته و یا هر هفته تحت ویزیت سرپایی توسط پزشک مرکز قرار  گرفته دافراد مورد پژوهش  33٪

 بودند.

هت مقابله با حس ولع تحت آموزش افراد ج٪84از واحد هاي پژوهش تحت  مواجه سازي با یادآورها قرارگرفته و 84٪

از افراد تحت مطالعه از خدمات خانواده درمانی استفاده کرده بودند واز افراد تحت مطالعه  ٪55قرار گرفته بودند. 

بیماران در جلسات روان درمانی و مشاوره فردي حضور داشته ٪72درصد در جلسات گروه درمانی شرکت داشته اند. 64

العه نتایج نشان داد که اکثر مشارکت کنندگان در تحقیق اظهار کرده اند که درمانهاي غیر دارویی در بخش کیفی مط اند.

منجر به افزایش احساس ارزشمندي ،اعتماد به نفس و افزایش انگیزه در آنها شده است ولی  یکی از علل عمده ي عدم 

ایده مندي ، استیگماي حاصل از اعتیاد بر شرکت در جلسات خانواده درمانی توسط شرکت کنندگان علی رغم احساس ف

خانواده می باشد.همچنین شرکت کنندگان تمایل زیادي به شرکت در جلسات گروه درمانی به علت آمکان آشنایی با سایر 

  معتادین و گاهی عاملین فروش مواد مخدر نداشته اند. 

: دربیشتر مراکز درمانی، در  بخش غیر دارویی درمان عدم تطابق کامل با پروتکل درمانی وجود داردکه   نتیجه گیري

قسمی از علت این مسئله درك و نگرش منفی بیماران استفاده کننده از خدمات می باشد که منجر به عدم همکاري مناسب 

مراکز در ارائه خدمات بخصوص خانواده درمانی،گروه در این زمینه می گرددو قسمتی نیزمی تواند مربوط به عملکرد 

 درمانی و پیگیري بیماران باشد.

 اعتیاد، درمان نگهدارنده با متادون،کفایت درمان   واژه هاي کلیدي:
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   مقدمه-1-1

شدید به هر دارو یا ماده اي که براي بدن غیرضروري باشد و اختالالت جسمی محسوس و غیر قابل  نیاز

  ).1تیاد محسوب می شود (تحمل ایجاد نماید و قطع آن موجب بی نظمی سیستم بدن گردد اع

اعتیاد را وابستگی داروئـی نامیـده انـد      1964در سال سازمان بهداشت جهانی و کمیته تحقیقات آمریکا 

ن موجـود زنـده و   وابستگی داروئی، وابستگی روانی و جسمی است که در نتیجه وجود رابطه متقابل بـی 

  ).2(دارو پدید می آید

وابستگی ها را می توان به وابستگی هاي روانـی و معمـولی و وابسـتگی هـاي بیمارگونـه تقسـیم کـرد.        

انی بیش از وابستگی فیزیکی باعث ادامه رفتار در مصرف مواد مخدر می گردد زیرا وابستگی وابستگی رو

  .)1( ی در مدت کمی از بین بردفیزیکی را میتوان بااستفاده از مواد داروی

 خصوصیت دیگر اعتیاد تحمل دارویی و گرایش به ازدیاد مصرف ماده اعتیاد آوراست. 

بدنی به بافتی در مقابل اثرات یک ماده به صورتی که بـراي ایجـاد    تحمل عبارت است از ظهور مقاومت

   .)1( تري ماده استعمال نمایداثرات قوي اولیه، فرد مجبور می شود به تدریج مقادیر بیش

ترین نکتـه  گستردگی اعتیاد در جامعه امروزایران تفاوتهاي محسوسی نسبت به گذشته کرده است که مهم

کاهش تدریجی قبح اعتیـاد در جامعـه وخـانواده هاسـت کـه در      و تعداد زنان یش ،افزاآن اعتیاد جوانان 

شـکالت  رابطه نزدیک اعتیـاد بـا مسـائل وم    همچنین  گسترش و رواج اعتیاد، نقش عمده و موثري دارد

  .)3(مشکل دیگري است که همراه با   اعتیاد می باشداجتماعی 

 


