
 کلیات دسهاى ًگْذاسًذُ با داسٍّای آگًَیست

 علیشضب ًَسٍصی
 سٍاًپضؿه

مطالعات اعتیاد اریان مرکز ملی  



:در یک ًگبُ  

میلیًن وفر   16تعذاد مصرف کىىذگان تسریقی مًاد در جُان •
 .تخمیه زدٌ می ضًد

 .زوذگی می کىىذاچ آی ٍی با %( 18.9)میلیًن وفر آن َا  3•

(  میلیًن وفر 7.4)درصذ مصرف کىىذگان تسریقی مًاد  46.7•
 .مبتال َستىذػفًَت اچ ظی ٍی بٍ 

از مصرف کىىذگان تسریقی مًاد %( 14.6)میلیًن وفر  2.3•
 .َستىذّپبتیت ة مبتال بٍ 

بٍ جس واحیٍ تحت صحرای آفریقا مصرف تسریقی مًاد عامل  •
 .مًارد جذیذ ابتال بٍ اچ آی يی استیک ظَم 

مًاد ویس با  هصرف غیرتسریقی ضًاَذی يجًد دارد کٍ •
 .خطر افسایص یافتٍ ابتال بٍ اچ آی يی َمراٌ است

مًرد مرگ در جمعیت بسرگسال قابل   100یک مًرد از َر •
 .اوتساب بٍ مصرف مًاد است

 



 درهبى ًگْذارًذُ یب جبیگسیي ثب دارٍّبی اُپیَئیذی چیعت؟

دسهبى ًگْذاسًذُ عجبستؼت اص خبیگضیي ػبصی هلشف هَاد •
هخذس افیًَی غیشهدبص ثیوبس ثب یه آگًَیؼت اُپیَئیذی خَساوی ٍ 

 .  عَالًی اثش 
 
اهّب ّش گًَِ تجذیل هلشف هبدُ هخذس غیشهدبص ثب یه ... •

 .آگًَیؼت ثغَس خَدثخَد دسهبى ًگْذاسًذُ تلمی ًوی ؿَد

 



 ًگبّی ثِ ٍضؼیت جْبًی 
 دظترظی ثِ درهبى ّبی جبیگسیي



 .داضتٍ اوذ OSTحذاقل یک بروامٍ  2011کطًر در سال  77•
بىگالدش، تاجیکستان، )است  2010کطًر بیطتر از سال  7ایه میسان •

 (تازاویا، کامبًج، کىیا، کًزيي ي ماکائً
مصرف کىىذگان تسریقی مًاد در اريپای % 61تخمیه زدٌ می ضًد کٍ •

 .غربی ريی درمان وگُذاروذٌ با داريَای آگًویست َستىذ
در میان کطًرَای با سطح درآمذ متًسط ي پاییه پًضص باالی •

تخمیه زدٌ می ضًد کٍ . درمان وگُذاروذٌ در ایران دیذٌ می ضًد
مصرف کىىذگان تسریقی مًاد در ایران ريی درمان َای % 42

 .  آگًویستی َستىذ



 هصرف جْبًی دارٍّبی آگًَیعت



با ایه يجًد پًضص بروامٍ َای وگُذاروذٌ در بسیاری از کطًرَای  •
 .جُان پاییه تر از مقادیر تًصیٍ ضذٌ است

درصذ مصرف کىىذگان  12تا  6، 2010بر اساس یک برآيرد در سال •
 .تسریقی مًاد ريی درمان َای وگُذاروذٌ َستىذ

کطًر با گسارش مصرف تسریقی  81درمان َای وگُذاروذٌ َىًز در •
کطًر از ایه کطًرَا ابتال بٍ اچ آی يی  51. مًاد در دسترس ویست

 در 

 

 



 ثرخی ٍیصگی ّبی درهبى ّبی ًگْذارًذُ

اص یه داسٍی آگًَیؼت اُپیَئیذی خَساوی ٍ •
 .غیشتضسیمی اػتفبدُ هی ؿَد

داسٍی آگًَیؼت اص هَاد افیًَی خبلق ٍ ثِ عَس  •
 .ثْذاؿتی تْیِ ؿذُ اػت

 .داسٍی آگًَیؼت داسای اثش هالین ٍ ثغئی ّؼتٌذ•

 دارٍ



 هتبدٍى

 ثَپرًَرفیي
 اُپیَم تیٌکچر



عشضِ داسٍ تَػظ دسهبًگشاى داسای •
كالحیت ٍ ثِ للذ دسهبى اًدبم هی 

 .ؿَد
هعوَالً )داسٍ ثب دٍص ٍ دفعبت هـخق •

 .تدَیض هی ؿَد( یه ثبس دس سٍص
دسهبى ثب ّضیٌِ ون یب ثِ كَست سایگبى  •

 .عشضِ هی ؿَد

 

 

 

 تجَیس



 .داسٍ دس هحیظ ّبی ػبلن عشضِ هی ؿًَذ•
 .ًظبست دلیك ثش هلشف اًدبم هی ؿَد•

 

 تَزیغ





 .ٍ دقت ثبت ي بررسی می ضًدبپیطرفت درمان ي وتایج آن •

 پبیػ درهبى



دس وٌبس   -هذاخالت سٍاًی، اختوبعی ٍ حوبیتی –خذهبت هىول •
 .داسٍی آگًَیؼت اسائِ هی ؿَد

 

 هذاخالت تکویلی



 هصبحجِ اًگیسؼی

 درهبى اختالالت رٍاًپسؼکی ّوجَد

 هذیریت هؽرٍط

 آهَزغ کبّػ خطر

 خبًَادُ درهبًی

 ارجبع ثِ گرٍُ ّبی حوبیتی

 هؽبٍرُ فردی

 هؽبٍرُ گرٍّی

 اظکبى

 اؼتغبل

 درهبى ثیوبری ّبی جعوی ّوراُ



 درهبى آًتی رترٍٍیرٍظی•

 درهبى ظل•

درهبى ػفًَت ّبی هٌتقلِ از راُ •
 جٌعی

•  غرثبل گری

•  تؽخیص

•  اٍرشاًط ّب

•  درهبى

 هصبحجِ اًگیسؼی•

 آهَزغ کبّػ خطر•

 هذیریت هؽرٍط•

 هؽبٍرُ فردی•

 هؽبٍرُ گرٍّی •

 زٍج درهبًی/خبًَادُ•

 

 اظکبى پبیذار•

 اؼتغبل•

 ثیوِ•

 حوبیت ّبی حقَقی•
هذاخالت 
 اجتوبػی

هذاخالت 
 رٍاًؽٌبختی

درهبى ثیوبری 
ّبی جعوی 
 ّوراُ

درهبى 
اختالالت رٍاى  
 پسؼکی ّوجَد



 پایص هذاخالت تکویلی تجَیض

1391 

1381 

 تَصیع



 :عبارت است ازدرهبى ًگْذارًذُ بىابرایه 

 ي غیرمجاز مخذر مًاد مصرف قبًًَی کردن جایگسیه»•
 (آگًَیعت) هخذر هبدُ یک با بیمار، غیرقاوًوی

 اثر با ثْذاؼتی ي خبلص ،قیوت ارزاى غیرتسریقی
 گرٍُ تًسط ثْیٌِ ي هطلَة ديز در هالین ي ثطئی

 درهبى ًیّت بٍ درهبًی ظبلن هحیط در درهبًگراى
 ثجت ي درهبًی هذاخالت ظبیر ارائٍ با َمسمان بیماران
    «ثْجَدی ٍ پیؽرفت دقیق

 



 ؼَاّذ اثرثخؽی درهبى ّبی ًگْذارًذُ



 طجقِ ثٌذی اػتجبر ؼَاّذ ػلوی در پصٍّػ ثبلیٌی

 هطبلؼبت کََّرت

ؼبّذی -هطبلؼبت هَرد  

 هجوَػِ هَاردی

 گسارغ هَردی

 ًظرات ٍ دیذگبُ ّبی صبحت ًظراى

 هطبلؼبت حیَاًی

 هطبلؼبت آزهبیؽگبّی خبرج از هحیط ثذى

 کبرآزهبیی تصبدفی کٌترل ؼذُ

 هرٍر ًظبم هٌذ



 کبّػ هصرف هَاد افیًَی  

 

2011گًيیىگ   



 (1)کبّػ تسریق 

 

2011گًیىگ   



 (2)کبّػ تسریق   

 
Review: Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection

Comparison: 01 Drug use and risk outcomes (follow-up studies)                                                             

Outcome: 01 Proportion reporting injecting use                                                                         

Study  Follow-up  Baseline  RR (random)  Weight  RR (random)

or sub-category  n/N  n/N  95% CI  %  95% CI

01 Control led s tudies

 Dolan 2003                44/129             82/129       100.00      0.54 [0.41, 0.71]        

02 Cohort s tudies

 Teesson 2006              16/227            177/227       100.00      0.09 [0.06, 0.15]        

03 Descriptive s tudies

 Camacho 1996             173/326            326/326        17.59      0.53 [0.48, 0.59]        

 Chatham 1999             306/425            425/425        17.89      0.72 [0.68, 0.76]        

 Gossop 2000              215/478            296/478        17.41      0.73 [0.64, 0.82]        

 King 2000                 44/69              59/69         16.40      0.75 [0.61, 0.91]        

 Magura 1991               25/64              64/64         14.75      0.40 [0.29, 0.54]        

 Schroeder 2006            38/78              78/81         15.96      0.51 [0.40, 0.64]        

 0.1  0.2  0.5  1  2  5  10

 Favours follow-up  Favours baseline

2007االی   



 اثر درهبى ًگْذارًذُ ثر اؼتراک ٍظبیل تسریق

 
Review: Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection

Comparison: 01 Drug use and risk outcomes (follow-up studies)                                                             

Outcome: 02 Proportion sharing injecting equipment                                                                     

Study  Follow-up  Baseline  RR (random)  Weight  RR (random)

or sub-category  n/N  n/N  95% CI  %  95% CI

01 Control led studies

 Dolan 2003                26/129             68/129       100.00      0.38 [0.26, 0.56]        

02 Cohort studies

 Teesson 2006               5/250             35/250       100.00      0.14 [0.06, 0.36]        

03 Descriptive studies

 Camacho 1996              49/326            196/326        16.23      0.25 [0.19, 0.33]        

 Chatham 1999              98/425            259/425        16.73      0.38 [0.31, 0.46]        

 Gossop 2000               11/478             62/478        12.98      0.18 [0.09, 0.33]        

 King 2000                  7/69              13/69         10.72      0.54 [0.23, 1.27]        

 Grella 1996              104/209            144/209        16.85      0.72 [0.61, 0.85]        

 Schroeder 2006             4/46              46/81          9.81      0.15 [0.06, 0.40]        

 Margolin 2003             42/64              76/90         16.69      0.78 [0.64, 0.95]        

 0.01  0.1  1  10  100

 Favours follow-up  Favours baseline

2007االی   



2011گَیٌگ   



خطر ًعجی تجبدل ارتجبط جٌعی در ازای پَل یب هَاد در درهبى در هقبیعِ 
 ثب ػذم درهبى

Review: Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection

Comparison: 05 Sex-related risk outcomes - substitution treatment versus no substitution treatment                        

Outcome: 05 Proportion reporting exchanges of sex for drugs or money                                                   

Study  Substitution  No substitution  RR (random)  Weight  RR (random)

or sub-category  n/N  n/N  95% CI  %  95% CI

01 Control led studies

02 Cohort studies

 Metzger 1993              43/152             47/103       100.00      0.62 [0.45, 0.86]        

03 Descriptive studies

 Mark 2006                 30/120            126/326       100.00      0.65 [0.46, 0.91]        

 0.2  0.5  1  2  5

 Favours substitution  Favours control

2007االی   



 پیگیری در هقبیعِ ثب ًقطِ پبیِ: خطر ًعجی ؼرکبی جٌعی هتؼذد

2007االی   



خطر ًعجی ارتجبط جٌعی هحبفظت ًؽذُ در درهبى 
 ًگْذارًذُ در هقبیعِ ثب خبرج از درهبى 



 ؼیَع اچ آی ٍی/اثر ثر ثرٍز

 



 

 

 

 

 

 

 
(2012مک آرتًر ي َمکاران )  



هیساى پبییي تر اثتال ثِ ػفًَت اچ آی ٍی ثب •
درهبى ًگْذارًذُ ثب دارٍّبی آگًَیعت دیذُ 

 ؼذُ اظت
 1993هتسگر –

در درهبى ًگْذارًذُ ثب  ( 100در  3)ثرٍز ػفًَت اچ آی ٍی •
 خبرج از درهبى در ظبل 100در  10آگًَیعت در هقبیعِ ثب 

 1992ٍیلیبم –
 در ظبل 100در  4.3در ظبل در هقبیعِ ثب  100در  0.7•

 1992هَض –
در   3.1در ظبل در درهبى ًگْذارًذُ در هقبیعِ ثب  100در  1.4•

 در ظبل 100

 



(1993هتسگر ٍ ّوکبراى )اثر ثر ثرٍز ػفًَت اچ ای ٍی   
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 پیػ ثیٌی ّوِ گیری اچ آی ٍی در ایراى

 

2011حك دٍػت   



خطر ًعجی ارتجبط جٌعی هحبفظت ًؽذُ در درهبى 
 ًگْذارًذُ در هقبیعِ ثب خبرج از درهبى 

2007االی   



 هقبیؽِ ًتبیج طَالًی هذت ثب ظن زدایی
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2003کاکً   



 (هٌبفغ درهبى در هبُ اٍل)درهبى ًگْذارًذُ در اًگلعتبى 
 (Addiction Researchاظترًج، فیٌچ ٍ ّوکبراى، )

4.7

6.36

1.2

2.2

3.5

1.8

2.56

0.5
0.8

0.5

0

1

2

3

4

5

6

7

heroin

times/wk

heroin

mgX10

cocaine

times/wk

coc mgX10 shoplifting

per week

pre-entry

1 month



Year NB of OD Change/y % Change/y 

1994 564 +110 +24% 

1995 465 -99 -18% 

1996 393 -72 -16% 

1997 228 -165 -42% 

1998 143 -85 -37% 

1999 120 -23 -16% 

 

2000-1990هرگ ًبؼی از ثیػ هصرفی   



 اثشبخطی دسهاى ًگْذاسًذُ

 کاّص آسیب

 کاّص هصشف هَاد پیطگیشی اص تضسیق

 اًگ صدایی

 تسکیي هحشٍهیت

 دسگیش کشدى خاًَادُ

 پیطگیشی اص اٍسدٍص

 ضشثِ ثِ ثبصاس لبچبق

 کاّص جشم ٍ جٌایت



 جٌبِ ّای دسهاًی ٍاقعی دس دسهاى ًگْذاسًذُ

دسهبى ًگْذاسًذُ دس كَستی وِ دسػت اخشا ؿَد ثبعث •
ثْجَدی سٍاًی پبیذاس دس ثیوبس ؿذُ ٍ اٍ سا اص آػیت ّبی  

 .سٍاًی ًبؿی اص اعتیبد هی سّبًذ
لجل اص آى وِ ثتَاًین ایي هؼئلِ سا تَضیح دّین ثْتش اػت   •

 .هختلشی دسثبسُ آػیت ًبؿی اص اعتیبد ثِ ثحث ثپشداصین
هلشف دساص هذت هَاد هخذس ٍ اعتیبد ًبؿی اص آى ثبعث •

 .آػیت ّبی خذی ثِ وبسوشدّبی ؿٌبختی ٍ سٍاًی هی ؿَد



 آسیب ّای سٍاًی هشتبط با 
 اعتیاد ٍ سَء هصشف هَاد هخذس

 آسیب ّای سٍاًی

 اؿتغبل رٌّی ثب هلشف هَاد•

هلشف خبسج اص وٌتشل، اخجبسگًَِ ٍ عٌبى گؼیختِ ثب ٍخَد •
 عَاسم فشاٍاى ًبؿی اص هلشف

 ٍلع ٍ ٍػَػِ ؿذیذ ٍ غیش لبثل وٌتشل ثشای هلشف•

وبّؾ تَخِ ثِ ػبیش اهَس صًذگی اص خولِ خبًَادُ، ؿغل، تحلیل، •
 ػالهت عوَهی ٍ هَلعیت اختوبعی

افت ؿذیذ سٍاثظ ثیي فشدی ٍ هحذٍد ؿذى استجبط عبعفی ثب •
 اعشافیبى

 خلك ًبپبیذاس ٍ اوثشاً افؼشدُ•

 

 عَاسض فیضیَلَطیک               

 تحول•
 هحشٍهیت•



 ...اداهِ

 آسیب ّای سٍاًی

سفتبسّبی تىبًِ ای پشخغش، ثی لیذ ٍ ثٌذ ٍ هخشة دس حَصُ ّبی هختلف •
 صًذگی

 عذم تَاى ثشًبهِ سیضی ثشای آیٌذُ ٍ وَتبُ ؿذى افك دٍساًذیـی•

 ًبتَاًی دس اػتوشاس اهَس ٍ اص دػت دادى پـتىبس•

 تلوین گیشی ّبی غیش هٌغجك ثش ٍالعیت ٍ هضش•

یبدآٍسی اًتخبثی خٌجِ ّبی پبداؽ گًَِ هَاد ثِ ّوشاُ ًذیذى عَاسم •
 هخشة ٍ غفلت اص آًْب

 حؼبػیت هفشط ثِ هحشن ّبی هشتجظ ثب هَاد هخذس •

ثبصگـت ثِ ػَء هلشف هَاد هخذس هتعبلت ٍلفِ ٍ تالؽ ثشای لغع •
 پذیذُ عَد: هلشف

 

 عَاسض فیضیَلَطیک

 تحول•
ثشٍص عالین •

هحشٍهیت دس لغع  
 هلشف



ًىتِ ای وِ حبئض اّویت اػت ؿٌبػبیی هىبًیؼن ایي •
 .  آػیجْبػت

دس ًگبُ اٍل هوىي اػت تلَس ؿَد وِ كشف هلشف هَاد •
هخذس ثش هشاوض خبف هغضی اثش وشدُ ٍ ایي آػیت ّب سا 

 .  ایدبد هی وٌذ
اهب ؿَاّذی ٍخَد داسد وِ ًـبى هی دّذ، كشف ٍسٍد هَاد  •

ثلىِ ثشای . افیًَی ثِ هغض ثبعث آػیت ّبی اعتیبد ًوی ؿَد
آى وِ هَاد هخذس لبدس ثِ ایدبد آػیت ّبی سٍاًی هشتجظ ثب 

 .  اعتیبد ثبؿٌذ ثبیذ حبالت خبكی سا دس هغض ایدبد ًوبیٌذ

 



 . هْوتشیي ایي حبالت ایدبد حبلت ػشخَؿی ٍ ًـئگی اػت•
دس هغض حیَاًبت ثَیظُ پؼتبًذاساى هؼیشّبیی ٍخَد داسد وِ ثب  •

سیستن پبداؽ ٍ احؼبع لزت هشتجظ ّؼتٌذ ٍ اكغالحبً ثِ ًبم 
 .ًبهیذُ هی ؿًَذ پاداش هغض

تحشیه ایي هؼیشّب لزت ثخؾ ثَدُ ٍ ثب تغییشات فشاگیش سفتبسی  •
 .ّوشاُ اػت

سایش هشاکض سیستن ایي هؼیشّب ّوچٌیي داسای استجبط گؼتشدُ ثب •
 .  هی ثبؿٌذقطش هخ ٍ  لیوبیک

هَاد هخذس ثب تحشیه ایي هؼیشّب دس فشد هلشف وٌٌذُ ثبعث  •
 .  احؼبع لزت ٍ ػشخَؿی هی ؿًَذ
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ایي هشاوض ٍ ًَاحی هشتجظ دس لـش هخ ٍ  تحشیک افشاطی •
ایدبد         آسیب ّای سٍاًی ػیؼتن لیوجیه دس دساص هذت 

 .  هی ًوبیٌذ
ثٌبثشایي الصهِ آػیت ثِ هؼیشّبی پبداؽ ٍ ؿىل گیشی  •

یعٌی ایدبد  )تحشیک پاداش گًَِ هغض عَاسم سٍاًی ّوشاُ 
 . اػت( ًـئگی

اگش هبدُ هخذس ثِ ؿیَُ ای هلشف گشدد وِ ثش هؼیشّبی •
پبداؽ تبثیش اًذوی گزاسد، عجیعتبً عَاسم سٍاًی اعتیبدی  

 . ؿذیذ ثدبی ًخَاّذ گزاؿت
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ویمٍ عمر بٍ سطح پایدار سرمی می رسد 4-5متادين بعد از   
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تشویجبتی چَى ثَپشًَسفیي ٍ هتبدٍى خَساوی ثذلیل اثش ثغئی ٍ  •
هالین سٍاًی ثبعث ًـئگی ؿذیذ ًـذُ ٍ ثب تَخِ ثِ آًچِ گفتِ 

ؿذ، عالین اعتیبد سٍاًی دس ثیوبساى ایدبد ًوی ًوبیٌذ، اهّب اگش 
ثیوبساى ثتَاًٌذ تَػظ هَاد آگًَیؼت ثِ احؼبع ًـئگی ؿذیذ  

 .  ثَخَد هی آیذ اعتیادصاییثشػٌذ، هؼئلِ تفبٍت وشدُ ٍ هـىل 
ثِ عٌَاى هثبل اگش ثیوبسی الذام ثِ تضسیك هتبدٍى یب ثَپشًَسفیي  •

خَد ًوبیذ، هی تَاًذ ثِ حغ ًـئگی سػیذُ ٍ دس ًتیدِ ثِ  
 .  كَست اعتیبدی گشفتبس آگًَیؼت هشثَعِ ؿَد

توبم تالؽ علن فبسهبوَلَطی ثش آى اػت تب آگًَیؼت سا ثِ ؿیَُ •
 .ای دس آٍسد وِ حذالل خَاف ًـئگی صایی سا داؿتِ ثبؿذ



صهاى حزف اثش ٍ آّستِ ًوَدى صهاى اثش یىی اص ایي ساُ ّب •
 .  آگًَیؼت اػت

 

ّشلذس یه آگًَیؼت آّؼتِ تش اثش ًوبیذ ٍ اثش آى ثِ خبی  •
حزف یه ثبسُ، ثِ تذسیح حزف گشدد، لبثلیت آى دس ایدبد  

 .  ًـئگی ٍ دس ًتیدِ اعتیبد سٍاًی ووتش اػت

 



اهب تٌْب لذست ٍ لبثلیت ایدبد اعتیبد ٍ آػیت ّبی سٍاًی دس ػَء هلشف •
ًیض هغشح تاثیشات فیضیَلَطیک . هَاد هخذس ٍ دسهبى آى هغشح ًیؼت

 .  اػت
یعٌی ثب اػتوشاس هلشف، . ّؼتٌذ تحولهَاد افیًَی لبدس ثِ ایدبد •

اثشثخـی آًْب تعذیل ؿذُ ٍ ثشای حلَل ثِ اثشات هـبثِ ًیبصهٌذ افضایؾ  
 .  همذاس هلشف یب تدَیض هبدُ هخذس ّؼتین

عالٍُ ثش ایدبد تحول، لغع هلشف هَاد افیًَی ثعذ اص اػتفبدُ هىشس ٍ •
اص آًْب ثب ثشٍص عالین  ( ثعٌَاى هثبل یه هبُ یب ثیـتش)عَالًی هذت 

اهب ثشخالف لذست ایدبد اعتیبد ٍ آػیت . ٍ تشن ّوشاُ اػت هحشٍهیت
سٍاًی، ظبّشاً تَاًبیی هَاد هخذس دس ایدبد ًـئگی عبهل یب هتغیش اكلی دس 

 .  ایدبد تحول یب ثشٍص عالین تشن هتعبلت لغع هلشف ًیؼت
 



تَخِ ثِ ایي تفبٍت ًىتِ هْن ٍ ولیذی اػت وِ دسن هىبًیؼن دسهبى •
 .  ًگْذاسًذُ سا هوىي هی ػبصد

تشویجبتی وِ لذست آگًَیؼتی ثبال داسًذ یعٌی تحشیه وٌٌذُ لَی گیشًذُ  •
ّؼتٌذ، تَاى ثبالیی ًیض دس ایدبد تحول داسًذ ٍ دس صهبى  μّبی افیًَی 

 .  لغع هلشف آًْب عالین هحشٍهیت ؿذیذتشی ظبّش هی ؿَد
اص ایي لحبػ هتبدٍى دس خبیگبُ ثبالتشی دس همبیؼِ ثب ثؼیبسی اص هَاد •

 .  افیًَی غیشهدبص لشاس هی گیشد
هتبدٍى ّشچٌذ اثشی ثغئی ٍ هالین داسد ٍ دس ًتیدِ هلشف خَساوی آى •

ثب ًـئگی ووتش ٍ لذست اعتیبدصایی پبییٌتشی ّوشاُ اػت، اهب یه 
 .  آگًَیؼت لَی ثَدُ ٍ ایدبد تحول ؿذیذتش ٍ ثبالتشی داسد

لغع هلشف هتبدٍى ًیض ثب عالین ؿذیذ ٍ عَالًی هذت هحشٍهیت ّوشاُ  •
 .  اػت

 



 آسیب بِ ًَاحی هغض ٍ الگَی هصشف هَاد افیًَی

آسیب  
 ضذیذ

آسیب بسیاس  
 ضذیذ

بذٍى 
 آسیب

آسیب  
 خفیف



 :بِ طَس خالصِ

عَاسض فیضیَلَطیک هشتجظ ثب اعتیبد اص یه ػَ ٍ عالین سٍاًی ایدبد •
 هستقلهشتجظ ثب هلشف هَاد هخذس اص ػَی دیگش دٍ همَلِ ًؼجتبً 

 .  ّؼتٌذ
هتبدٍى ٍ ثَپشًَسفیي ٍ ػبیش آگًَیؼت ّبیی وِ دس دسهبى ًگْذاسًذُ  •

سایح ّؼتٌذ لذست اعتیبدصایی سٍاًی پبییٌی داسًذ اهب لضٍهبً لذست ووی 
دس ایدبد ٍاثؼتگی فیضیَلَطیه ٍ تحول ًذاؿتِ ٍ اتفبلبً دس هَاسدی چَى 
 . هتبدٍى تَاى آًْب دس ایدبد تحول ٍ ٍاثؼتگی خؼوی ثؼیبس ثشخؼتِ اػت

اعتیادصایی هَاد هخذس غیشهدبصی هبًٌذ ّشٍییي ٍ وشان ّشٍییي لذست •
دس آًْب ٍ عالین هحشٍهیت ًبؿی اص   تحولداسًذ، اهب لذست ایدبد  باالیی

 .لغع هلشف هوىي اػت اص هتبدٍى ووتش یبؿذ
 



هقایسِ دسهاى ًگْذاسًذُ با آگًَیست با اعتیاد بِ هَاد افیًَی   

 ٍابستگی بِ هَاد افیًَی
دس عی سٍص ثلَست ًَساى ضذیذ •

 ػشخَؿی ٍ خوبسی هىشس

 ثب هَاد هخذسضذیذ رٌّی  اضتغال•

هلشف دس ٌّگبم ثشخَسد ثب  ٍسَسِ•
 ًـبًِ ّبی هحشن

اؿتغبل رٌّی ثب هَاد فعبلیت سٍصاًِ سا •
 هختل ػبختِ اػت

تالؽ ثیـتش دسخْت ثِ دػت •
آٍسدى هَاد ٍ گشیض ٍ اختٌبة اص 

 عالین هحشٍهیت اػت

 

 دسهاى ًگْذاسًذُ با آگًَیست

اص ًظش سٍاًی، عذم ًـئگی یب   ثبات•
 هحشٍهیت دس ؿجبًِ سٍص

 ثب هتبدٍىعذم اضتغال رٌّی •

ٍ ثی تفبٍتی ثِ هحشن  عذم ٍسَسِ •
 ّب

تَاى تَخِ ثِ اهَس هعوَل صًذگی ٍ •
 ثبصگـت ثِ خبهعِ

افضایؾ اًگیضُ ثشای وبس ٍ فعبلیت •
 ػبصًذُ

 



 ٍابستگی بِ هَاد افیًَی

ٍ عذم پیگیشی تغییشات ًاگْاًی سفتاسی •
 اهَس سٍصاًِ ٍ هؼئَلیت ّب

 چشخِ سٍصاًِ آؿفتِ ٍ حتی آؿَة گًَِ•

ثِ هلشف ٍ اؿتغبل  اجباساحؼبع •
 ّویـگی رّي ٍ اػتعذادّب

افت سٍص افضٍى دس حَصُ ّبی التلبدی، •
 خبًَادگی، ؿغلی، تحلیلی ٍ خؼوی

گؼؼت عبعفی اص دیگشاى ٍ ػجه اًضٍا ٍ  •
 گَؿِ گیشی

 ثب هَاد افیًَی هسوَهیتاهىبى ًـئگی ٍ •
 
فیضیَلَطیه ثِ هَاد  تحول هتَسط •

 افیًَی

ٌّگبم  عالین هتَسط هحشٍهیتثشٍص •
 لغع هلشف

 

 دسهاى ًگْذاسًذُ با آگًَیست

ثلَست عذم پشخبؿگشی ٍ  سفتاسی ثبات•
 تَاى اًدبم هؼتوش اهَس

 چشخِ فعبلیت ًؼجتبً هٌظن سٍصاًِ•
 ٍ سّب ؿذى اًشطیاحساس آصادی رّي •
ثْجَدی سٍص افضٍى ؿبخق ّبی •

التلبدی، خبًَادگی، ؿغلی، تحلیلی ٍ 
 خؼوی

ثبصگـت اتلبل عبعفی ثِ ثؼتگبى ٍ  •
 عاللوٌذی ثِ هحیظ پیشاهَى

اهکاى کن  عذم اهىبى ًـئگی ٍ •
 هسوَهیت با هَاد افیًَی

 
فیضیَلَطیه ثِ هتبدٍى ٍ   باالی تحول•

 ولیِ هَاد افیًَی
  عالین ضذیذ ٍ طَالًی هحشٍهیتثشٍص •

 ٌّگبم لغع هتبدٍى

 



ثب تذاٍم حضَس ثیوبس دس ٍضعیت دسهبى یعٌی ٍاثؼتگی ثِ •
هتبدٍى ٍ دٍسی اص هلشف هَاد هخذس ٍ تدشثِ ًـئگی ٍ 

خوبسی ٍ ًَػبى ّبی سٍاًی ؿذیذ ًبؿی اص آى، آػیت ّبی 
خؼوی ٍ سٍاًی ثیوبساى سٍ ثِ ثْجَدی گزاؿتِ ٍ تَاى آى ّب  

ثشای ثبصگـت ثِ صًذگی ػبلن ٍ عجیعی سٍص ثِ سٍص ثیـتش هی 
 .  ؿَد
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خصَصیبت ثیوبراى ؼرکت کٌٌذُ در درهبى ًگْذارًذُ ثب هتبدٍى  
(n=126) 

Gender (% male) 93.7% male 

Age 36.99 (18-63)±10.83 

Years of education (mean, 
range) 10.44 (0-19) ±3.56 

Full time employment rate 29% 

Marital status (% married) 30% 

Mean age of first opioid 
use 

19.77 (9-40) ±4.99 

Heroin as main drug of 
abuse 

73% 



 هبًذگبری در درهبى ًگْذارًذُ
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 کبّػ هصرف هَاد افیًَی غیرقبًًَی
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 هَفقیت درهبى ًگْذارًذُ در کبّػ رفتبرّبی پرخطر
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هَفقعت درهبى ًگْذارًذُ ثب هتبدٍى در ثْجَد ٍضؼیت 
 جعوی ٍ رٍاًی
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 اثر درهبى ًگْذارًذُ ثب هتبدٍى ثر کیفیت زًذگی
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 دسهاى توام عیاس

 تصحیح آسیب ّای هغضی

 بْبَد اختالل سٍاى پضضکی ّوبَد فشصتی بشای سٍاى دسهاًی ٍ باصتَاًی
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