
  يقيدر معتادان تزر HIVاز  يريشگيمراکز درمان نگهدارنده با متادون به منظور پ ينه اثربخشيهز

  

  ٣ادهيزراحمديرضا ميعل، ١جوانبخت يمهد، ٢∗يدريرضا حيعل، ١کشتکاران يعل
 

  علوم پزشكي شيرازدانشگاه  دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، ،مديريت منابع انسانيگروه  .۱

  گلستان يپزشک علوم دانشگاه ،ياجتماع توسعه و سالمت تيريمد قاتيحقت مرکز .۲

  رازيش ي، دانشگاه علوم پزشکHIV/AIDSقات يمرکز تحق. ٣

  

  

  فصلنامه پايش

  ٨٢٣-٨٣٠صص  ١٣٩١ آذر ـ دي ششم شماره يازدهمسال 

  ۱۸/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش مقاله

  ]٢١/٩/١٣٩١-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

ان يمراقبت از مبتال يها نهيباالرفتن هز وشده ) HIV(آلودگي به ويروس ايدز  ش مواردياز افزا يموجب نگران يقياد تزرياعت يباال وعيش

. سازد يم يضرور HIVکنترل  ين مداخله برايرا به منظور انتخاب بهتر ياقتصاد يابي، انجام ارزيو محدود بودن منابع مال HIV/AIDSبه 

به منظـور  ) Methadone Maintenance Therapy-MMT(مراکز درمان نگهدارنده با متادون  ينه ـ اثربخش ين هزييتع مطالعه حاضر به

قبل و بعد از مداخله بدون گروه کنتـرل   يابيبه صورت ارز يلين مطالعه تحليا. پرداخته است يقيدر معتادان تزر HIVاز عفونت  يريشگيپ

 يراز بـه صـورت سرشـمار   يشـ  يدولت MMTمرکز  ۷افت کننده متادون از يدر يقيمعتاد تزر ۲۵۹ .ک ساله انجام شدي يک دوره زمانيدر 

با اسـتفاده از   يسنجش اثربخش. در نظر گرفته شد يبه عنوان واحد اثربخش HIVموارد اجتناب شده از عفونت  .گرفتند مورد مصاحبه قرار

   .صورت گرفت يقيپرخطر تزر يرفتارها يبر مبنا ياضير يها الگوها و  فرمول

. شدند HIVد يمورد جد ۱۲۶موجب اجتناب از  MMTج نشان داد که مراکز ينتا. دگاه دولت محاسبه شدياز د MMTمراکز  يها نهيهز

 نه مراقبت و درمان مـوارد اجتنـاب شـده از    يدالر و هز ۷/۲۰۴۲۹۷افراد شرکت کننده در مطالعه  يمورد مطالعه برا MMTنه مراکز يهز

HIV۳/۱۰۹۰۳۵معـادل   يشـ يافزا ينه ـ اثربخشـ   ينسبت هز. دالر به دست آمد ۸/۱۳۹۴۲۷۵۶نه عدم مداخله يمر به عنوان هزدر طول ع 

نسـبت بـه عـدم     MMTشـتر مداخلـه   يب ينه کمتر و اثربخشـ يشده حاصل شد که نشان دهنده هز يريشگيپ HIVهر مورد  يدالر به ازا

  . مداخله است

همچنان مداخله  ،HIVها در خصوص هر مورد پيشگيري از  هزينهرات دامنه ييکه به رغم تغاد ک طرفه نشان ديت يل حساسيج تحلينتا

، MMTمراکـز  يبـاال  ينـه ـ اثربخشـ   يو هز يبا توجه بـه اثربخشـ   .نه اثربخش استينسبت به عدم مداخله هز درمان نگهدارنده با متادون

  .است يضرور HIVاز  يريشگيدن افراد پرخطر به منظور پجهت تحت پوشش قرار دا يو مل يا ن مراکز در بعد منطقهيگسترش ا

  دزي، ايقي، متادون، معتاد تزرينه، اثربخشيهز :ها کليدواژه

                                                           
  ياجتماع توسعه و سالمت تيريمد قاتيتحق مرکز ،کمي گلبرگ يانتها ،گلها يکو ،نگرگا: پاسخگو نويسنده ∗

E-mail: heidari_ar_2000@yahoo.com  
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  ٨٢٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

دز مبـتال هسـتند   يـ ا يمـار يون نفر در جهان به بيليم۳۳ش از يب

ــورها. ]۱[ ــه مد يدر کشـ ــرقيمنطقـ ــه شـ ــم يترانـ ــيـ وع يزان شـ

HIV/AIDS  ۲/۰ از هـر   يعبـارت بـه  . شـود  ين زده مـ يدرصد تخم

عمـوم   يزان آلـودگ يـ م. روس مبتال استين ويک نفر به اينفر  ۵۰۰

رفتـار پرخطـر    يافـراد دارا  يک درصد و آلـودگ ي يران بااليجامعه ا

ز يـ ن ۱/۴/۱۳۸۹خ يآمارهـا تـا تـار    يبررسـ . ]۲[درصد است  ۵ يباال

 HIV/AIDS ،۱۴۹۷۴مورد مبتال بـه   ۲۱۴۳۵ن يدهد از ب ينشان م

مبـتال   يمـار ين بيـ بـه ا  يقيق انتقال تزرياز طر) درصد ۹/۶۹(مورد 

ن يـ د ايـ افزا يم يمارين بياز ا يريشگيت پيآنچه بر اهم. ]۳[اند شده

  .]۴[ وجود ندارد يمارين بيا يبرا يچ درمانيه است که

ن درمـان در سـوء   يمـؤثرتر ) MMT(درمان نگهدارنده با متـادون  

رنگ مشترک را ق مواد و استفاده از سيکه تزر ]۵[مصرف مواد است 

  کنـد   يمـ  يريشـگ يپ HIV آلـودگي بـه  و از  ]۶-۸[دهـد   يکاهش م

 يل کمبـود منـابع مـال   يبه دل ييدارو درمان نيتوسعه ا اما]. ۹، ۱۰[

تواند بـه   يم MMT ينه ـ اثربخش ين هزيين رو تعيمشکل است، از ا

ن يانجام ا. ]۱۱[رساند  يارين درمان يا يج اقتصادينتا يشفاف ساز

نـه ـ   يهز يت فعلـ يدر مـورد وضـع   يديـ مف اطالعاتات، گونه مطالع

اسـت گـزاران سـالمت قـرار     يس اريـ در اخت MMTمراکـز   ياثربخش

مطلـوب   يط فعلـ يشـرا  كند كـه يـا    ين اطالعات روشن ميا. دهد يم

نـه آن  يجاد شود تا هزيدر درمان با متادون ا يراتييتغد يبا ايو  است

 ياثربخشـ  يشـتر رو يب يخ متـون علمـ  ين تاريا. ]۱۲[ ه کنديرا توج

. ]۱۱[نـد  ا تمرکز کـرده  با متادوندرمان  ياثربخش ـ  نهينسبت به هز

پرخطـر   يکـاهش رفتارهـا   يز اثر متادون را بـر رو ياکثر مطالعات ن

ــ   از مطالعـــات  يو تعـــداد کمـــ  ]۱۳-۱۹[انـــد  کـــرده يبررسـ

 HIV، شاخص تعداد موارد اجتناب شده از MMTينه ـ اثربخش يهز

 ياز سـو ]. ۲۰، ۲۱[انـد   بـه کـار گرفتـه    يخشرا جهت سنجش اثر ب

افته انجام شده اسـت  يتوسعه  ين مطالعات در کشورهايگر اکثر ايد

ل يـ بـه دل . اسـت  يتماس جنس ايدز، يماريب عامل انتقال يکه الگو

 ينسبت بـه جنسـ   يقيکاهش انتقال تزر يشتر متادون بر روير بيتأث

گروه در معـرض   نيبه عنوان پرخطرتر يقي، وجود معتادان تزر]۲۲[

مســئوالن در توســعه مراکــز  يهــا تيدر کشــور و حساســ يمــاريب

MMT ،ه يـ و مسـتند جهـت توج   يک مـدرک قـانع کننـده علمـ    ي

هـدف  بـا  ن مطالعـه  يان يبنابر ا. است يضرور، مراکز اين يها نهيهز

تـا بـا توجـه بـه     شـد  انجـام   MMT مراکز ياثربخش ـ  نهين هزييتع

درمـان   ـ   نـه ين تفـاوت هز يمچنـ ه و يفرهنگ، ياجتماع يها تفاوت

HIV/AIDS ربـط بتواننـد   يذن مسـئوال ، ر کشورهايران با سايدر ا 

آلودگي از موارد  يريشگيکنترل و پ نهيزمدر  يمناسب يريم گيتصم

  .انجام دهند يقيتزر در معتادان HIV به

  

  كار  مواد و روش

قبل و بعد از مداخله بـدون گـروه کنتـرل     يابيک ارزيمطالعه اين 

. انجام شـد  ۸۸خرداد  يک ساله از ابتداي يک دوره زمانيکه در  دبو

معتـادان  کـل   تعـداد  يبا اسـتفاده از روش سرشـمار  ن مطالعه يدر ا

بـه عنـوان    رازيشـ  يدولتـ  MMTمرکز  ۷مراجعه کننده به  يقيتزر

نفـر معتـاد تحـت پوشـش      ۷۰۸ن ياز ب. انتخاب شدند يجامعه آمار

در مطالعه شرکت  يقيمعتاد تزر )درصد ۳/۳۷(نفر  ۲۵۹ فوق،مراکز 

روش  و مـاه  ۵بـه مـدت    ها ها از نمونه داده يروش جمع آور. کردند

  .بود خوداظهاري

  ياثربخش

 افـراد  پرخطـر  ياز پرسشـنامه رفتارهـا   ين اثربخشـ يـي جهت تع

ــد  ــتفاده ش ــا . اس ــنامه رفتاره ــات    يپرسش ــامل اطالع ــر ش پرخط

 يقـ يخطـر تزر  دموگرافيك افـراد و اطالعـاتي دربـاره رفتارهـاي پـر     

ن يا. در قبل و بعد از ورود به مرکز بود HIVمرتبط با انتقال عفونت 

 ي، تعـداد شـرکا  يمشـترک هفتگـ   يهـا  قيـ رفتارها شامل تعداد تزر

مـوارد  . ک مـاه بـود  يبه پاتوق در  يد وروديو تعداد افراد جد يقيتزر

در نظر گرفته  يبه عنوان واحد اثربخش HIV عفونتاز شده  اجتناب

  . شد

در پيشـگيري از   MMTبراي به دسـت آوردن اثربخشـي مراکـز    

ارزيابي برنامه هاي پيشگيري در كشـورهاي  «، از كتاب HIVعفونت 

ــعه ــال توســـــــــ ــط» در حـــــــــ ــه توســـــــــ   كـــــــــ

FHI )Family Health International ( ،تهيه و انتشار يافته است

مـوارد  ن يـي ن کتاب، بـه منظـور تع  يبا استناد به ا. ]۲۳[شد  استفاده

ن ينسـت يتوسط وکه  Avert يالگو، از  HIVعفونتاز شده  اجتناب

ک يبه دنبال  را يکاهش تعداد موارد عفون شده و يو همکاران طراح

مطرح شده  يها فرمول. استفاده شد ]۲۴[د ينما يمحاسبه ممداخله 

هـاي جنسـي منظـور شـده کـه بـا        بيشتر بـراي تمـاس   الگون يدر ا

بـراي بـه دسـت    . ديـ اده گردهاي مشترك استف تغييراتي براي تزريق

، احتمـال ايجـاد عفونـت در    HIVآوردن موارد اجتناب شده عفونت 

احتمـال   -۱: حالت تعيـين شـد   ۲در  يقير رفتار پرخطر تزريياثر تغ

ن فـرد عفونـت   يـ ايجاد عفونت در فرد مورد مطالعه در صورتي كـه ا 

HIV كسي كـه فـرد   (احتمال ايجاد عفونت در فرد مقابل  -۲. ندارد
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  ٨٢٥

    همكارانو  علي كشتكاران                                                                                                     ...     هزينه اثربخشي مراكز درمان نگهدارنده با متادون

ب جهت محاسبه مـوارد  ين ترتيبه ا). د مطالعه با وي تماس داردمور

احتمـال آلـوده شـدن و آلـوده کـردن       ،شـده  اجتناب HIVعفونت 

به منظور محاسبه احتمال آلوده شدن . محاسبه شد يقيمعتادان تزر

  : ر به کار گرفته شديفرد مورد مطالعه در اثر تزريق فرمول ز

PB→A =1-{PB [(1-ROT) nt/2] + (1-PB)} mt  
فرد يا افرادي کـه شـريک    B، فرد مورد مطالعه، Aن فرمول يدر ا

احتمال آلوده شدن  PB→A، هستند (A)تزريقي فرد مورد مطالعه 

شـيوع   B( ،PB(از سـاير معتـادان تزريقـي    ) A(فرد مـورد مطالعـه   

از  HIVاحتمـال انتقـال    ROT، در معتـادان تزريقـي   HIVعفونت 

نگين تزريـق مشـترك بـا هـر معتـاد      ميـا  ntق مشترک، يق تزريطر

و  كنـد  صورت مشترك استفاده مـي ه تزريقي كه از سوزن و سرنگ ب

mt است هر معتاد تزريقي مورد مطالعه يتعداد شركاي تزريق .  

nt  از رابطهnt = n × m × (1/CR/2) ن يـ دست آمد کـه در ا  به

تعـداد افـراد    mتعداد تزريق مشـترك فـرد در يـك هفتـه،      nرابطه 

تعــداد افــراد ورودي و  dدر هــر تزريــق،  يقــيبــا معتــاد تزر شـريك 

ميـزان   CRخروجي جديد به هر جلسه تزريق در يك زمان خاص و 

ميـانگين   µ. است d/µو حاصل  يقيمعتاد تزر يقيتزر يتغيير شرکا

m   هاي به دست آمده از مطالعـه وd      ميـانگين تعـداد افـراد جديـد

  .ک ماه استيبه پاتوق در  يورود

mt ــه  از ــه   =CR  ×2/m  ×52 mtرابط ــد ک ــت آم ــه دس  CRب

تعداد شريك تزريقي فرد در هـر تزريـق مشـترك و     d/µ ،mحاصل 

هـاي آلـوده    تاً از مجموع احتمالينها. هاي سال است تعداد هفته ۵۲

شدن، تعداد افرادي كـه احتمـال آلـوده شـدن آنهـا وجـود داشـت        

تزريقـي   به منظـور احتمـال آلـوده كـردن شـركاي     . ديمحاسبه گرد

  :ر استفاده شديزاز فرمول زيتوسط فرد مورد مطالعه ن

PA→B =1-{PA [(1-ROT)nt/2]+ (1-PA)}mt 
از ضرب احتمال آلوده كردن در تعـداد شـركاي تزريقـي فـرد در     

تعداد  HIVسال و سپس در احتمال منفي بودن آنها از نظر عفونت 

از جمـع   پـس . افراد آلوده شده از هر فرد مورد مطالعه حاصل گشت

گر، کل افراد آلوده شده توسط فرد مورد مطالعه به دست يکديآنها با 

ها براي همان افراد در بعـد از ورود   ها و فرمول الگوتاً همين ينها. آمد

از آنجا که متغيرهاي رفتارهـاي مـرتبط بـا    . محاسبه شد MMTبه 

يابند، تعـداد مـوارد جديـد     تغيير مي MMTتزريق به علت خدمات 

از  يناشـ  HIVشد و از تفاضل بـرآورد عفونـت    برآورد  HIV عفونت

مـوارد اجتنـاب شـده     MMTق در قبل و بعد از ورود به مرکـز  يتزر

  .ق مشترک حاصل گشتياز تزر يناش

  ها هزينه

هـاي مراكـز و جهـت     نه ـ مداخلـه از هزينـه   يبه منظور تعيين هز

رد نـه درمـان و مراقبـت هـر مـو     ينه ـ عدم مداخله از هز  ين هزييتع

ن يـي بـراي تع . مار استفاده شديدر طول عمر ب HIV/AIDSعفونت 

هـاي پيشـگيري از    تعيـين هزينـه   يمراکز نيز از راهنمـا  يها نهيهز

HIV طكه توس UNAIDS   ۲۵ [ديـ گردتهيه شده بود، اسـتفاده[. 

و  يا هيسـرما  يهـا  اين مطالعه از ديدگاه دولت، شـامل تمـام هزينـه   

. تقبـل کـرده اسـت    MMT اسـت كـه دولـت بـراي مراكـز      يجـار 

هــاي مربــوط بــه ســاختمان،  اي شــامل هزينــه هــاي ســرمايه هزينـه 

شـامل هزينـه حقـوق     يهاي جـار  تجهيزات و وسائط نقليه و هزينه

ودستمزد كاركنان ارائه دهنده خدمت، وسايل و تجهيـزات مصـرفي،   

هــاي جــاري  ســفرها، اجــاره خــودرو و امــور حمــل و نقــل، هزينــه 

كارشناسـي   يهـا  ربوط بـه اسـتفاده از گـروه   هاي م ساختمان، هزينه

نـه درمـان و   ينـه ـ عـدم مداخلـه از هز     يمحاسـبه هز  يبـرا . شد يم

مـار اسـتفاده   يدر طول عمر ب HIV/AIDSمراقبت هر مورد عفونت 

نه مراقبـت و  يهز× شد که از حاصل ضرب تعداد موارد اجتناب شده 

مـر  طـول ع × ماه سـال   HIV/AIDS  ×۱۲انه هر مورد يدرمان ماه

  .ران به دست آمديدر ا HIV/AIDSمتوسط هر مورد 

 
  ينه ـ اثربخشيهز

مـورد   يهـا  افتـه نمونـه  ياختصـاص   يهـا  نـه ين هزييبه منظور تع

 يشــيافزا ينــه ـ اثربخشــ  ي، نســبت هزياثربخشــ يمطالعــه، بــه ازا

مداخلـه و عـدم    يها نهيم تفاضل هزيد که حاصل تقسيمحاسبه گرد

) HIVد موارد اجتناب شده عفونت تعدا( يمداخله بر تفاضل اثربخش

  .در دو حالت مداخله و عدم مداخله است

  تيل حساسيتحل

ن مقـدار و  يشترين و بيکمتر يوهايت از سناريل حساسيتحل يبرا

از آنجا که در مطالعات گذشـته در  . ه استفاده شديک سويبه صورت 

وع يشـ « يرات در برآورد پارامترهـا يين تغيشتري، بيقسمت اثربخش

احتمال انتقال «و  ]۲۶-۳۳[» رانيا يقيدر معتادان تزر HIV عفونت

مـؤثر   ين پارامترهـا يبود، ا ]۳۴-۳۹[» قيق تزرياز طر HIVعفونت 

ل يـ در تحل HIVبرآورد تعـداد مـوارد اجتنـاب شـده از      يها الگودر 

ن يشـتر يز بيـ هـا ن  نـه يدر قسـمت هز . ت به کار گرفتـه شـد  يحساس

ــتغ ــان  يرات در هزيي ــت و درم ــه مراقب ــده از  ن ــاب ش ــوارد اجتن م

HIV/AIDS مـؤثر در   جزئـي به عنوان  جزءن يا. ]۴۰[ران بود يدر ا

  .ت استفاده شديل حساسيها در تحل نهيقسمت هز
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  ٨٢٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  ات مطالعهيفرض

فرد مورد مطالعه در يک سال قبل و  يتعداد تزريق در هفته برا -

همواره ثابت بـوده و تغييـري در آن    MMTبعد از مراجعه به مراکز 

  . وجود نيامده استبه 

شرکاي تزريق فرد مورد مطالعه در هـر جلسـه تزريـق در يـک      -

همـواره ثابـت بـوده و     MMTسال قبل و بعد از مراجعه بـه مراکـز   

  . تغييري در آن به وجود نيامده است

تعداد افراد جديدي که در هر هفتـه وارد جلسـات تزريـق فـرد      -

ي است که در هـر هفتـه از   شوند برابر با تعداد افراد مورد مطالعه مي

 . شوند آن جلسات خارج مي

  يمالحظات اخالق

هـا كـامالً داوطلبانـه و پـس از      ورود افراد به مطالعه و پركردن فرم

بـه  . ، در صـورت تمايـل فـرد انجـام گرفـت     يت شـفاه يکسب رضـا 

هاي مورد بررسي اطمينان داده شد كه اطالعات آنان محرمانه  نمونه

  . نظور اهداف طرح استفاده خواهد شدباقي مانده و فقط به م

ت و يل حساسـ يـ ، تحليآمـار  يهـا  ليـ ه و تحليـ انجـام تجز  يبرا

 Exell-Offic 2007و  SPSS 15 يآمـار  يافزارهـا  برآوردها از نرم

  .استفاده شد

  

  ها يافته

ــم ــنيانگي ــادان تزر ين س ــيمعت ــه،  يق ــده در مطالع ــرکت کنن   ش

ســال ســن  ۵۹حــداكثر  و ۱۹حــداقل  بــود کــه ســال ±۲/۳۳  ۸/۷

 ۵/۶۸(و مجـرد  ) درصـد  ۵/۹۸(، مـرد  يقياکثر معتادان تزر. داشتند

) درصـد  ۵/۶۸(اک يـ را تر ين ماده مخدر مصـرف يبودند و اول) درصد

 HIVنفري كـه آزمـايش    ۱۴۵نفر از  ۶۰نتيجه آزمايش . شدعنوان 

در جامعــه مــورد  HIVوع ياز ايــن رو، شــ داده بودنــد مثبــت بــود،

   .درصد بود ۴۱مطالعه

از انتقـال   يناشـ  HIVد يـ مـورد جد  ۳۰ل از مراجعه به مرکز، قب

د بـه واسـطه عفـوني شـدن بـرآورد      يـ مورد جد ۱۲۱دادن عفونت و 

از انتقـال   يناشـ  HIVد يمورد جد ۵بعد از مراجعه به مرکز، . ديگرد

برآورد  HIVشدن با  يمورد به واسطه عفون ۲۰و HIVدادن عفونت 

 يبـر اسـاس رفتارهـا    HIV کل موارد بـرآورد شـده عفونـت   . ديگرد

بـه   MMTمورد در قبل از مراجعه به مرکز  ۱۵۱، از يقيپرخطر تزر

بـه  . افتيکاهش  MMTبعد از مراجعه به مرکز  مرحله مورد در ۲۵

ک يـ در مـدت   HIVب کل موارد برگردانـده شـده عفونـت    ين ترتيا

  .مورد برآورد شد ۱۲۶سال 

 ۹۸/۵۶۷۶۷۴نه پرداخت شده از طرف دولـت بـه کـل مراکـز     يهز

  ). ۱جدول شماره (دالر به دست آمد 
  

  MMT ينه کل ساالنه مراکز دولتيهز -۱جدول شماره 
  )دالر(مبلغ   نوع هزينه  

  ۹۸/۱۹۱۶۶  اي سرمايه  ساختمان

  ۳۳/۱۱۰۱ اي سرمايه  مبلمان

  ۴۷/۳۵۷۳ اي سرمايه  تجهيزات

  ۱۳/۲۸۷۶۲۶  جاري  حقوق كاركنان

  ۸۸/۲۰۱۰۱ جاري  مواد مصرفي

  ۳۸/۱۹۷ جاري  اشينكرايه م

  ۴۶/۶۲۵ جاري  هزينه جاري ساختمان

  ۹۱/۴۸۷۳۶۹۱ جاري  هاي كارشناسي گروه

  ٩٨/٥٦٧٦٧٤    جمع كل

  

 يقـ يرتزريپـس از کسـر معتـادان غ   ) نه مراکزيهز(نه مداخله يهز

 رانيــا کارشناســان حــوزه ســالمت. دالر محاســبه شــد ۷/۲۰۴۲۹۷

هزينـه   دالر ۴۱/۹۲۲معتقدند هر فرد مبتال به ايـدز ماهانـه حـدود    

نه ماهانه مراقبت و يهزن مبلغ به عنوان يکه ا ]۴۰[ براي دولت دارد

طـول عمـر   . نظر گرفتـه شـد  در HIV درمان موارد اجتناب شده از 

ز طبـق نظـر کارشناسـان    يران نيدر ا HIV/AIDSمتوسط هر مورد 

مـورد اجتنـاب    ۱۲۶ب بـا احتسـا  اً تينها. سال در نظر گرفته شد ۱۰

ه نــه عــدم مداخلــيبــه دســت آمــده از برآوردهــا، هز  HIVاز شــده

  . دالر محاسبه شد ۸/۱۳۹۴۲۷۵۶

دالر  ۳/۱۰۹۰۳۵ه نشان دهند يشيافزا ينه ـ اثربخش يمحاسبه هز

 ينـه کمتـر و اثربحشـ   يو هز HIVهر مـورد اجتنـاب شـده از     يبرا

ج حاصـل از  ينتـا  .نسبت به عدم مداخله استMMT شتر مداخله يب

ز اا هـ  رات دامنـه داده ييـ که بـه رغـم تغ   ت نشان داديل حساسيتحل

، HIVي از ريشـگ يهر مـورد پ  يالر براد ۱/۲۹۰۰۰۴تا  ۴۲/۳۹۱۴۹

نداشـته و   يرييتغ يشيافزا ينه ـ اثربخش يجه حاصل از نسبت هزينت

همچنان مداخله درمان نگهدارنده با متادون نسبت به عـدم مداخلـه   

  ).۲جدول شماره (نه ـ اثربخش است يهز
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  ٨٢٧

    همكارانو  علي كشتكاران                                                                                                     ...     هزينه اثربخشي مراكز درمان نگهدارنده با متادون

  

ـ يافزا ينه ـ اثربخش يبي اطميناني در نسبت هز -۲جدول شماره  بـر   يش

  مؤثر اجزايحسب 

  

  يريجه گيبحث و نت

افـت کننـده   يدر يقـ يمعتـاد تزر  ۲۵۹ ين مطالعه که بـر رو يدر ا

جهـت   ياضـ ير يها الگوراز انجام شد، از يش يمتادون در مراکز دولت

ج يت نتـا يـ که در نها استفاده شد HIVبرآورد موارد اجتناب شده از 

د يـ مـورد جد  ۱۲۶نشان داد که مراکز درمان نگهدارنده با متادون از 

HIV کرده است يريشگيپ. 

کـا انجـام   يدر آمر ۲۰۰۰ک و همکاران که در سال يدر مطالعه زار

 ۲۶۴ تعداد موارد اجتنـاب شـده   HIV يوع بااليشد، در جامعه با ش

ن ييوع پـا يامعـه بـا شـ   و در ج به دست آمد) ليبدون نرخ تنز(مورد 

HIV عفونت تعداد موارد HIV  بـدون نـرخ   (مورد  ۴۰اجتناب شده

و همکـاران کـه در    يدر مطالعـه ماسـاک  . ]۴۱[به دست آمد ) ليتنز

ساله  ۵با انجام برنامه  ج نشان دادين انجام شد، نتايدر چ ۲۰۰۷سال

 بـه ترتيـب،   کم خطرو  پرخطر يدر نواح درمان نگهدارنده با متادون

ــت  ۱۹۶۰و  ۳۷۲۲ از ــال پ ۱۰در  HIVعفونـــ ــگيســـ  يريشـــ

در کشور کانـادا  ) ۲۰۰۸(و همکاران  يوميدر مطالعه با. ]۲۰[شود يم

اجتناب شـد   HIVمورد عفونت  ۱۱۹۱ده ساله از  يک افق زمانيدر 

از تفاوت کشورها و  يتواند ناش ين تفاوت ارقام ميا يعلت اصل. ]۴۲[

ن مـوارد  يتخمـ  الگـو و  شـده  يط انجام پژوهش مطالعات بررسـ يمح

  .اجتناب شده باشد

توانسـته اسـت    MMTمداخلـه   يج به دست آمده اجرايطبق نتا

شده صـرفه   يريشگيپ HIVهر مورد  يدالر به ازا ۳/۱۰۹۰۳۵مبلغ 

و  يدر مطالعـه ماسـاک   .دولـت بکاهـد   يهـا  نـه يکرده و از هز ييجو

شـده در   يريشـگ يهـر عفونـت پ   ينـه بـه ازا  يهز )۲۰۰۷(همکاران 

پرخطر و كم خطر، به ترتيـب،   يدر نواح ان نگهدارنده با متادوندرم

نکرتـون  يو و پيـ در مطالعه هولت گر .]۲۰[ دالر بود ۵۱۰۱ و ۲۶۸۶

ــه ازايهز )۱۹۹۷( شــده در درمــان  يريشــگيهــر عفونــت پ ينــه ب

و  يوميدر مطالعــه بــا. ]۲۱[دالر بــود ۴۰۰۰ نگهدارنــده بــا متــادون

 HIVهـر عفونـت    ينـه بـرا  يزدر کشور کانـادا ه ) ۲۰۰۸(همکاران 

ــده   ــاب ش ــ ۲۰۱۰۰اجتن ــد يدالر تخم ــه . ]۴۲[ن زده ش در مطالع

اجتنـاب شـده     HIVهر عفونت ينه برايهزک و همکاران، يکومارانا

ن تفـاوت ارقـام عـالوه بـر تفـاوت      يا يعلت اصل. ]۴۳[ دالر بود۳۵۹

از تفـاوت در ابـزار و    يتواند ناش يط انجام پژوهش، ميکشورها و مح

نـه  يدگاه هزيـ ، ديبرآورد اثربخشـ  يها الگو، يسنجش اثربخشار يمع

سـه  يمذکور امکان مقا يها و زمان انجام مطالعه باشد که تفاوت يابي

مراکـز   يهـا   نـه يتـر بـودن هز   نييپا. کند ين مطالعات را محدود ميب

 يهـا  درمان نگهدارنده با متادون به علـت اسـتقرار مراکـز در مکـان    

زات محـدودتر، خـدمات   يـ تر كاركنـان و تجه  نييتر، دستمزد پا ارزان

 يهـا  نـه يکمتر و زمان کمتـر ارائـه خـدمت و بـاالبودن هز     يتيحما

ن يران بـه علـت تـأم   يـ در ا) ر کشـورها يهمانند سا(مراقبت و درمان 

گـزاف جهـت مـداوا و     يها نهيداروها از خارج از کشور، اختصاص هز

نـه  يبـودن هز ن کمتـر  يبنابر ا. ک استيوتيب يآنت يو داروها يبستر

 ينه ـ اثربخشـ  يمداخله نسبت به عدم مداخله موجب کمتر بودن هز

  .شود ين مطالعه مير کشورها نسبت به ايدر مطالعات سا

ان بـه  يـ مبتال ،بنا به اعالم رسمي اداره ايدز وزارت بهداشت و درمان

HIV  ۱۷۶ساالنه حـدود   وميليون تومان  ۶۵۶ميليارد و  ۱۴ماهانه 

اسـت   يهين رو بـد ياز ا]. ۴۰[ اي دولت خرج دارندميليارد تومان بر

دولـت   يهـا  نهيکاهش هز آن و متعاقب HIVديکه کاهش موارد جد

  .ار مهم استيماران بسين بيدر درمان و مراقبت از ا

درمان نگهدارنده بـا   ينه ـ اثربخش يو هز ين که اثربخشيبا توجه به ا

 ير کشـورها الـذکر د  ر مطالعـات فـوق  ين مطالعه و سـا يمتادون در ا

توانـد   ي، مـ يعلمـ  يهـا  ده است، انجام پژوهشيمختلف به اثبات رس

ن مـداخالت در  يـ ها چقدر باشد تا ا ن برنامهينشان دهد که پوشش ا

ن يچنـد  ين راسـتا بررسـ  يـ در ا. اثربخش باشد يو مل يا بعد منطقه

کامـل مـداخالت کـاهش     ياثربخش يمطالعه نشان داده است که برا

تحـت پوشـش    يقـ يدرصد از معتادان تزر ۶۰-۸۰د حدوداً يب بايآس

درصد از مراجعه کنندگان به  ۳/۳۷از آنجا که فقط ]. ۴۴[رد يقرار گ

ن يين درصـد نسـبتاً پـا   يـ اد، بودنـ  يقيمراکز تحت مطالعه معتاد تزر

دهد که اکثر افراد مراجعه کننده به مراکز بـا هـدف تـرک     ينشان م

  تيل حساسيتحل  جزء مقدار  

  حداکثر  حداقل  حداکثر  هيمقدارپا  داقلح

 HIVوع يشـــ

ــادان  در معتــ

  يقيتزر

۰۱۲/۰  ۲/۰  ۶۳/۰  ۱۶/۱۰۲۰۱۷  ۵۲/۱۸۰۲۶۴  

قال تاحتمال ان

HIV  در

ــادان  معتـــــ

   يقيتزر

۰۰۲۹/۰  ۰۱/۰  ۰۳۳/۰  ۴۲/۳۹۱۴۹  ۱/۲۹۰۰۰۴  

نه ماهانـه  يهز

ــت از  مراقبـــ

 مـــــاريب

HIV/AIDS 

۲۹۹  ۱۴/۹۲۲  ۱/۱۲۳۶  ۵/۳۴۲۵۸  ۵/۱۴۶۷۱۰  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

6.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.6.7.9
http://payeshjournal.ir/article-1-401-fa.html


  

  ٨٢٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ن بـه رغـم   يابرابنـ . شـوند  يرش مـ يب پـذ ياد و نـه کـاهش آسـ   ياعت

 يقـ ين مراکـز، الزم اسـت درصـد معتـادان تزر    يـ مطلوب ا ياثربخش

 يمراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متـادون از سـطح فعلـ   

معتادان  يشتر برايسته است متادون بين راستا شايدر ا. ابديش يافزا

 يقـ يمکرر و به خصوص معتادان تزر ين و عودهاياد سنگياعت يدارا

  .ه کار گرفته شودپرخطر ب

افکـار   يها در خارج کردن خانواده معتادان از بن بست و آگـاه  رسانه

در  يشـفاف رسـانه ملـ    ياطالع رسـان . دارند يا نقش سازنده يعموم

 يجادشده در مراکـز متـادون و اعتمـاد سـاز    يا يمورد امکانات درمان

 ق معتادان به درمان نگهدارنده و متعاقبيتوسط مسئوالن باعث تشو

ــان صــحن آ ــ يح و علمــيدرم ــه همــراه  . شــود يم ــان ب ــداوم درم ت

پرخطـر و   يباعث کـاهش رفتارهـا   ياثربخش روانشناس يها مشاوره

  . شود يسرسام آور آن م يها نهيو هز ي، روانيعواقب جسم

موجـب قطـع ارتبـاط     يانتظـام  يرويـ مستمر طـرح نجـات ن   ياجرا

کاهش تقاضـا  تاً يد کنندگان مواد مخدر و نهايمصرف کنندگان و تول

در مـورد تجمـع معتـادان در امـاکن      يمردمـ  يها گزارش. گردد يم

ت معتـادان بـه   يو هدا يتواند به جمع آور يو مصرف مواد م يعموم

 MMTمعتادان پرخطر به مراکز  يمعرف. ديکمک نما MMTمراکز 

ن راسـتا  يـ در ا. رش مراکـز همـراه باشـد   يت پـذ يش ظرفيد با افزايبا

ل فقر يبه دل. است يشتر به مراکز الزاميت بص بودجه و امکانايتخص

ت يـ حما يانتظام يرويمعتادان ارجاع شده توسط طرح نجات ن يمال

 يمتـادون بـرا   يهـا  نـه ين هزيجهـت تـأم   يسـت يسـازمان بهز  يمال

ل يمعتـادان در درمـان را تسـه    يتوانـد مانـدگار   يمعتادان پرخطر م

در جلب همکاري  يتوان به دشوار يمطالعه م يها تياز محدود .کند

اطالعات خواسته  يبعض يادآوريدر  يو امکان ناتوان يقيمعتادان تزر

. نـد مصـاحبه اشـاره کــرد   يدر فرا يشـده در روش خـودگزارش دهـ   

 يابيـ ارز يهـا  ر روشينـده از سـا  يشـود در مطالعـات آ   يشنهاد مـ يپ

ت که در قسـمت  ينه مطلوبيک هزياز جمله استفاده از تکن ياقتصاد

. شود، اسـتفاده شـود   يبه کار برده م يت زندگيفيکامدها شاخص يپ

مـارکوف و درخـت    يالگـو مطالعـه و اسـتفاده از    يش افق زمانيافزا

اسـتفاده از  . تـر شـود   ج مطلـوب يل به نتايتواند منجر به ن يم ميتصم

مناسـب، جهـت    يابينه يدگاه هزيک ديچشم انداز جامعه به عنوان 

ق يـ سـه دق ين مقايو همچنـ  ي، منفعت ماليبردن به عمق بار مال يپ

 يريبه کـارگ . ار مؤثر استيمختلف بس يها و کشورها ج در زمانينتا

تمـامي   يت دوطرفـه کـه بـه طـور همزمـان بـر رو      يل حساسـ يتحل

توانـد   يز مـ يـ شود ن يامدها اعمال ميها و پ نهيمؤثر بر هز يپارامترها

درمـان نگهدارنـده بـا     ينـه ـ اثربخشـ   يانجام مطالعـه هز . د باشديمف

، يمانند زندان و مراکز بـازپرور  يپژوهش يها طير محيادون در سامت

بـر اسـاس    يزيـ ران را در برنامـه ر يتواند مد يم يخصوص يها مطب

  .کند ياري MMTط ارائه خدمت يمح

در  MMTمراکـز   يبـاال  ينه ـ اثربخش يو هز يبا توجه به اثربخش

مختلـف،   ير مطالعـات انجـام شـده در کشـورها    ين مطالعـه و سـا  يا

جهـت   يو ملـ  يا ن مراکـز در بعـد منطقـه   يا يفيو ک يسترش کمگ

 HIVاز  يريشـگ يتحت پوشش قرار دادن افراد پرخطر بـه منظـور پ  

  .است يضرور

  

  سهم نويسندگان

ق، مـرور و  يـ تحق يت پـژوهش، طراحـ  يريمـد : کشـتکاران  يعل

   يياصالح نسخه نها

 ييه و نهـا يـ ق، نگارش نسـخه اول يتحق يطراح: يدريرضا حيعل

ه يـ انـه، تجز يهـا بـه را   هـا، وارد کـردن داده   داده ي، جمع آورمقاله

  ها ل دادهيوتحل

ها، مـرور و اصـالح نسـخه     ل دادهيه وتحليتجز: جوانبخت يمهد

  يينها

ه و يـ ق، تجزيـ تحق يده پـژوهش، طراحـ  يارائه ا: زادهيراحمديرضا ميعل

  ييها، مرور و اصالح نسخه نها ل دادهيتحل

 
  تشكر و قدرداني

دانشـگاه علـوم    يدانند از معاونت پژوهش يود الزم ممحققان بر خ

 ٨٨-٤٩٣٦به شماره  يقاتين طرح تحقيراز که اعتبارات ايش يپزشک

معاونـت   يهـا  يمـار يرگروه بين از مـد ين کرده است و همچنيرا تأم

راز، سـرکار خـانم دکتـر افسـر     يشـ  يدانشگاه علوم پزشـک  يبهداشت

و مساعدت معنـوي،   كه با عنايت MMTو مسئوالن مراکز  يکازرون

  .انجام اين تحقيق را ميسر نمودند تشكر نمايند
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