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  :هچکید

در کشور هاي دنیا به خصوص ایران اسالمی، در حال حاضر متخصصین و صاحب نظران درمان اعتیاد بر این باورند که  :مقدمه

اعتیاد یک اختالل روانی، ژنتیکی، جسمی و اجتماعی است و به همین دلیل هیچگاه نمی توان یک نسخه درمانی براي کل معتادین 

  .جامعه تجویز نمود

در مراکز ) MMT(بررسی تهیین مدت زمان ماندگاري معتادان در درمان نگهدارنده با متادون هدف از این پژوهش  :هدف

  .بود 1387-1388خصوصی قزوین بین سالهاي 

روش کار بر اساس گرد آوري داده ها از پرونده هاي موجود در مراکز خصوصی درمان سوء مصرف مواد در قزوین بین  :روش کار

در این روش سعی شده تا روش نمونه . تجزیه و تحلیل گردیده است SPSSپس توسط نرم افزار بوده و س 1387-1388سال هاي 

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار ) تحلیل بقاي( گیري به صورت سرشماري و با استفاده از روش هاي آمار توصیفی و تحلیلی 

، سن ، جنس ،  MMTمدت زمان ماندگاري در (ت شناختیبا توجه به ویژگی هاي جه) معتادان(گیرند و نیز حفظ اسرار بیماران 

تعداد فرزندان، روش مصرف، نوع ماده مصرفی ، سابقه ارتکاب جرم ، سابقه زندان، وضعیت  هل،شغل، تحصیالت، مدت اعتیاد، تا

  .و مالحظات اخالقی مد نظر قرار گیرد) بیماري زمینه اي  ن، وجود سابقه اعتیاد در خانواده،مسک

پرونده بررسی شده از نظر  1823مرکز و تعداد  14بین   MMTبررسی مدت زمان ماندگاري معتادان در روش درمانی  :یافته ها

روز با میانگین 730ویژگی هاي جمعیت شناختی نشان می دهد که در طی دو سال مطالعه مدت ماندگاري در درمان از یک روز تا 

درصد معتادان مورد پژوهش بین  69سال بوده و  81تا  11ده است، معتادان بین روز متغیر بو 149روز و انحراف استاندارد  241

درصد بیکار بوده اند واز نظر مدت  9/26درصد شاغل و  73درصد زن بوده اند،  1/2درصد مرد و  9/97سال سن داشته اند،  40-11

  .سال متغیر است 55زمان اعتیاد به مواد مخدر از یک سال تا 

جنسیت، سابقه (می بایست به ویژگی هاي جمعیت شناختی  MMTي نگه داري معتادان در درمان به روشبرا :نتیجه گیري

بطوریکه . توجه ویژه نمود) اعتباد در خانواده ، سابقه ارتکاب جرم، سابقه زندان ، روش مصرف ماده مخدر، سن و مدت زمان اعتیاد

در بین معتادان مرد و داراي سابقه اعتیاد در  MMTان به روشدرماین پژوهش نشان داد، بیشترین مدت زمان ماندگاري در

متغیرهایی همچون سن . خانواده و فاقد ارتکاب جرم و نیز داراي سابقه زندان و مصرف ماده مخدر به روش مشابهی، دیده می شود

اشند به این معنی که هرچه ب MMTو مدت زمان اعتیاد می توانند پیش بینی کننده مناسبی براي ماندگاري در درمان با روش 

  .سن معتادان بیشتر و هرچه مدت زمان اعتیاد فرد طوالنی تر بوده باشد مدت ماندگاري افزایش می یابد

  ، معتادان، مراکز خصوصی، قزوین) MMT(مدت زمان ماندگاري، درمان نگهدارنده با متادون :واژه هاي کلیدي


