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काय ्डकािी ्सािांश

गणुसतरीय सयाहार प्र्बध्धन गन ्ध, ग्बरामीको सनतसु्ी सधुार गन ्ध र उपचार श्ोतको ्बाडफाड गन ्ध गररन ेलाग ु
औषध उपचार नगतजाको गनयगमत सकंलन काय ्धमा मखुयतय दइु कठिनाइहरुल े्बाधा गरेको छ: १) उपचार 
छोडरे गएका सवेाग्ाहीहरुको िाउ ँपत्ा लगाउन समसया हनु ेर २)उपचार पछीको अर ्धपणू ्ध र ग्बश्ासणीय 
तथयांक प्राप्त गन ्ध लागन ेलागत l यस अधयनल े१८ ककगसमका ् ेगलफोन सववेक्षण गरर गमतवययी कम ्धचारीमा 
आधाररत रुक्न आउ्कम मगन्ररंग (ROM को छररतो पद्दगत ्बारे अनसुनधान गरेको छ l नाककोनन 
अकलाहामामा लाग ुगरीए झैं, बय्बहहररक ए्बम सामाजजक सीपमा आधाररत आवासीय पनुसरा्धपना काय ्धक्रम 
एक जकलगनकलली उपयोगी सचूना प्रदान गनवे कुल ररपक्िंग हो l

यस अधययनल ेउत्ीण ्ध कवद्ारथील ेलाग ुऔषध ए्बम अलकोहल पनुसरा्धपन काय ्धक्रम्बा् हाँगसल गरेको 
दीर ्धकालीन नगतजा्बारे अनगुमन गदा्ध नाककोनन अकलाहामाल ेकवकास ए्बम काय ्धनवयन गरेकको पद्दगतको 
ग्बसलशेन गयको l यस पत्रल ेनाककोनन काय ्धक्रमल ेप्रयोग गरेको १८ ककगसमका ्ेगलफोन सववेक्षण को 
गमतवययी कम ्धचारीमा आधाररत रुक्न आउ्कम मगन्ररंग (ROM को छररतो पद्दगत ए्बम अनगुमनको 
प्रकक्रयाको नगतजा्बारे बयाखया गद्धछ l

गनयगमत नगतजा अनगुमनको उद्ेशय उतपादक उपचारको प्रभावकाररता, गनयगमतता, मलूय-प्रभावकाररता 
सगुनजसचत गन ्ध, उपचारको समग् गणुसतर सधुार गण, ए्बम सवासथय सवेा प्रदायकको कवश्सनीयता सगुनजसचत 
गनवे कुरामा सपस् छन ्l

हसतक्षेपको परुा कोष ्ध सके पछी सवेाग्ाहीहरुलाई उनीहरुको पररवार, काय ्धसरल र समदुायमा काम 
गरररहदा वयवजसरत ट्ाककंग गररनछ l यो वयवहाररक सवासथय काय ्धक्रमको प्रभावकारर पद्दाती हो l 

गडसचाज ्ध गरे पगछको अर ्धपणू ्ध तथयांक संकलन गनवे उद्देशय भएता पगन धरैे काय ्धसमपादन अनगुमनका 
प्रयासहरु ग्बकासगसल अवसरामा छन ्l तथयांक संकलनका गसमाहरु यस प्रकार छन:् १) उपचार 

लाग ुऔषधको उपचार पछी गररन े
तालिकाबद्ध नलतजाको अनगुमनका 

लागग सरलीकृत पद्दगत
ररचाड ्ध डी. लनेाकस, मयारी ए. इस्न ्धजकवस् र डाक्र अलफोंसो परेडस  
 समहुमा पनुरावगृत गरर गल्बतेा्धस एक्ाडगेमया द्ारा प्रकाशन गररएको l
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छोडरे गए पछी सवेाग्ाहीहरुलाई ट्ाक गन ्ध कठिनाइ, २) उपचार स्ाफको मखुय काम केगमकलमा 
आजश्तहरुको सवेा गन ु्ध भएता पगन उनीहरुलाई अनगुमन तथयांक संकलन गन ्ध प्रयोग गन ु्ध ३)वयजतिगत 
अनतवा्धता्धमा भर पन ु्ध र अरु ्बलेा महंग, धरैे स्ाफ तागलम चाकहन ेर अनगुमनमा कठिनाई गनमतयाउन 
सकन ेप्रो्ोकलहरुको प्रयोग गन ु्ध l

नाककोननल े्ेगलफोनमा आधाररत सहज अनगमन प्रकक्रयाको कवकास गरेको छ जनु लगातारको हरेचाह 
सगु्बधाको सचंालन हो l लर ुनगतजा सववेक्षणको उपयोग गदा्ध, यो स्ाफहरुको समय तागलका सगं सजजल ै
गमलछ तरा अनसुनधान का पद्दगत्बारे तागलम प्राप्त नगरेका वयजतिहरुल ेपगन सहज ैसचंालन गन ्ध सकछन l यस 
प्रकक्रयाल ेकाय ्धक्रममा गतब्र पषृ्ठपोषण हागसल गन ्ध र काय ्धक्रम छोड ेपछी कठिनाई झगेलरहकेा सवेाग्ाहीहरु 
लोके् गन ्ध सहज तलुयाउछँ l तयससैमय, यसल ेपनुसरा्धपन काय ्धक्रमको प्रभावकाररताको ्बारेमा समग् 
अनगुमन गनवे तथयांक प्राप्त गन ्ध पगन सहज गद्धछ l तयसत ैकाय ्धक्रमको प्रभावकाररता ्बदृ्दी गन ्ध काय ्धक्रम 
वयवसरापकहरुलाई पगन सजजलो हनुछ l

यस अधयनको उद्ेशय भनकेो लाग ुऔषध पनुसरा्धपना सवेाहरुको पररणाम मापन र सधुार गनवे औजार ROM 

को प्रभावकाररता मलुयांकन गन ु्ध गरयो l यो प्राप्त गन ्ध नाककोनन इन्रनसेनल र साइकोमकेट्क ्ेकनोलोजजज 
इनकपकोरेतदेल ेउपयोगी तथयांक अनगुमन हागसल गनवे ्बजै्ागनक पद्दाती कवकास गयको र यो पद्दगत भना्ध, केस 
्बवासरापन, सवेा ग्कहको अनगुमन जसता नाककोननमा पकहल ेन ैभ ैसकेका कुरा हरुमा कावा्धनयन गयको l 

शरुुमा १० आइ्म सकहतको प्रशानावाली कवकास गररयो तर अधयनको समयमा आफ्र केस ए्बम केस 
वयवसरापक स्ाफहरुको सझुावमा यसलाई कवसतार गररयो l अनतत गत ३० ठदनमा आतम कगरत लाग ु
औषध ए्बम अलकोहल प्रयोग मा लजक्षत छ ग्बषय, उपचार छोड ेदेजिको साधारण लाग ुऔषधमा लजक्षत २ 
ग्बषय, ग्बगत ३० ठदनमा रेको जीवन गणुसतरमा लजक्षत ५ ग्बषय र समदुायमा रगुलत हनु सहयोगी अनय 
ग्बषयहरु सकहतको सभवेक्षणलाइ अजनतम रुप ठदइयो l

यस औजार र ROM पद्दगतका उद्देसय कवकास ए्बम मलुयांकन गन ्ध यो पररयोजना नाककोनन काय ्धक्रम परुा 
गरेका वयजतिहरुमा गसगमत गररयो l नाककोनन स्ाफल ेसन ्२००४ देजि २००७ सममको अवगधमा 
काय ्धक्रम परुा गनवे वयजतिहरुको सचुी सकंलन गयको l

पगछ सयाहार गनवे ग्बशसेगयहरुल े्ेगलफोन माफ्ध त ROM सववेक्षण सचंालन गरे l उत्ीण ्ध कवद्ारथीको आकंडा 
ग्बसवसगनय छ कक छनै भगन सगुनसतिी गन ्ध शरुुमा कवद्ारथीका अलावा उनीहरुका नातदेारहरु लाइ पगन 
्ेगलफोगनक सववेक्षण गररयो l उत्ीण ्ध कवद्ारथी ए्बम उनीहरुका कहतसैी नातदेारहरु ्बीच उचच तथयाकंीय 
सम्बनध रहनछ भगन पत्ा लाग ेपछी नातदेारहरुको सववेक्षण गररयो l तर उत्ीण ्ध ग्बद्ारथीहरु सगं गतन प्क 
समम पगन भटेन सककएन l

प्राप्त तथयांक सङ्ीय ए्बम सरानीय गोपगनयताको गनयम ्बमोजजम गोपय राजियो र साइकोमकेट्क ् ेकनोलोजजज 
इनचोपकोरतदेलाइ कवश्षेणका लागग प्रदान गररयो l

समदुायमा फकवे र जान ेहरु ४१९ मधय े३२३ ्बा् आकंडा प्राप्त गररयो जहाँ २२% आकंडा हरायो l 

पकहलो नमनुा ्बदुा अनगुमन दरका लागग अपया्धप्त गरयो l यस क्षेत्रमा अनय अनसुनधानकगम ्धहरुल ेगरेका 
सफलतापणू ्ध काय ्धहरुको पनुरावगृत गरर देहाय ्बमोजजमको सधुारहरु प्राप्त भए l स्ाफहरुलाई सामानय भना्ध 
फारम प्रयोग गरर सवेाग्ाहीहरु ्बा् धरैे फोन ए्बम इमले समपक्ध  जानकारी सकंलन गन ्ध तागलम गलएका 
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हनुछन गडसचाज ्धका ्बित स्ब ैसमपक्ध  सचूना प्रमाणीकरण र अपडे्  गररयो l देहायका अनगुमन हरेक 
प्रकक्रया आयोअना गन ्ध एउ्ा चकेगलस् संचालन गररयो l यी सधुारहरूको पररणाम सवरूप, उपचार 
पछी गररएको समपक्ध  दर गनयगमत रुपमा सधुार भ ै८० प्रगतशत समम ्बढ्ो l

उत्ीण ्ध भएका कवद्ारथी र उनीहरुका नातदेार ्बा् प्राप्त तथयांक तथयांकीय त्बर्बा् कवश्षेण गररयो र अतयनत 
गनयगमत भएको पाइयो l यस ्बा् ROM प्रणालीमा प्रयोग भएका आतम उत्ररत भनाइ हरुको प्रमाणीकरण 
प्रगतसराकपत भयो l कुल तय गररएका तथयांक मधय,े ७२.१ प्रगतशत तथयांकहरु उत्ीण ्ध वयजतिहरुल ेआफै 
उत्र ठदए l

नाककोनन काय ्धक्रमका उत्ीण ्ध वयजतिहरुमा कुन हद समम लाग ुऔषध जनय समसयाहरु पनु देजिनछन भन्े 
कुरा गनधा्धरण गन ्ध यी तथयांकहरु कवश्षेण गररए l सववेक्षण अनतर्बाता्ध अगागडका ३० ठदन को अवगधमा 
लाग ुऔषध प्रयोग ्बारे उत्ीण ्ध वयजतिहरुसगं सोगधएको प्रश्नमा तलका पररणामहरु प्राप्त भए l

्ेटबि ५ लाग ुऔषध सम्बजनध समसयाहरु पनु देजिन ेl

िाग ुऔर् प्योग ि ्समसया अनगुमन गदा्ड देश्िएका िाग ुऔर्जन्य ्समसया

ग्रयाजeुd  
(एन=२३८)

्सापके्ष  
(एन=९४)

कुन ैपलन हनैन ् १ + ददनहरु कुन ैपलन हनैन ् १ + ददनहरु

१. ३० ठदन समम कुन ैअलकोहल गलइएको भए १८० (७६) ५८ (२४) ६२ (६६) ३२ (३४)
२. ३० ठदन समम मात् ेगरर अलकोहल गलइएको भए l २१६ (९१) २२ (०९) ८५ (९०) ९ (१०)
३. ३० ठदन कोकेन गलएको भए २२८ (९६) १० (०५) ७९ (८५) १४ (१५)
४. ३० ठदन समम गाँजा/चरेस गलएको भए २२४ (९४) १४ (०६) ८९ (९६) ४ (०४)
५. ३० ठदन समम अकफम गलइएको भए २३३ (९८) ५ (०२) ८३ (८९) १० (११) 
६. ३० ठदन समम अनय अ्बधैागनक लाग ुऔषध गलइएको भए २३० (९७) ८ (०३) ८० (८६) १३ (१४)
७. ग्याजएुड भए देजि: मात् ेगरर अलकोहल गलएको भए १६५ (६९) ७३( ३१) ५२ (५६) ४१ (४४)

८. ग्याजएुड भए देजि: अनय अ्बधैागनक लाग ुऔषध 
गलइएको भए १७३ (७३) ६५ (२७) ५३ (५७) ४० (४३)

९. ३० ठदन समम लाग ुऔषध जनय अपराधमा पक्राउ 
परेको भए २२८ ( ९६) १९ (०४) ८५ (९१) ८ (०९)

१०. ३० ठदन: जलेमा रात ग्बताएको भए २३१ (९७) ७ (०३) ८२ (८८) ११ (१२)

११. ३० ठदन: लाग ुऔषधको प्रयोगको कारणल े 
परेसान भएको भए ११९ (९०) १४ (११) ४३ (८०) ११ (२०) 

१२. ३० ठदन: कुन ैमहतवपणू ्ध काम र्ाएको वा तयागकेो भए १२८ (९६) ५ (०४) ४२ (७८) १२ (२२)
१३. ३० ठदन: सम्बगेातमक समसया अनभुव गरेको १२० (९०) १३ (१०) ३९ (७४) १४ (२६) 

पनुचि: कोष्ठक मा रािीएक सखंयाहरु प्रमाजणत प्रगतकक्रयाहरु हनु ्l
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काय ्धक्रमको प्रभावकाररता सराकपत गन ्ध पकहला न ैलाग ुऔषध र अलकोहल गलन ेसहभागीहरु्बा् ३० 
ठदनको लाग ुऔषध र अलकोहल प्रयोग ्बारे अनगुमन गन ु्ध ग्बशषे सचूना छ l ्े्बल ५ मा मागर देिाइए 
जसत ैआकंडा भएको िणडमा:

कोकेनको कुन ैप्रयोग छनै      ९२%
गाँजा/चरेसको प्रयोग छनै      ९४%
अकफमको कुन ैप्रयोग छनै      ९५%
अनय लाग ुऔषधको कुन ैप्रयोग छनै    ९३%
मात् ेगरर अलकोहलको प्रयोग गरेको छनै    ९०%
अलकोहलको प्रयोग छनै      ७६%

ROM प्रणाली सराकपत हनुकुो अकको रप कारण भनकेो यसल ेकाय ्धक्रमका ग्ाजएुटसहरुलाई अझ ्बढी अलकोहल 
र लाग ुऔषध प्रयोगको समसया सगं मकुाग्बला गन ्ध र गतनलाई नगुमन गन ्ध तयसको समभावयता गनधा्धरण गन ्ध 
सक्ो l यस पररणाम समम, यस काय ्धक्रम ्बा् उत्ीण ्ध भ ैसके पगछ वयजतिलाई पनुसरा्धपना सवेा आवसयक 
छ कक छनै भन्े कुरा गनधा्धरण गनवे अकको प्रश्न रकपठदयो l काय ्धक्रम परुा गरेका १२ प्रगतशत वयतिल ेमात्र 
पनुसरा्धपना केनद्रको आवसयकता भएको ्बताए l

यस भनाइल ेलाग ुऔषध उपचार सगु्बधाका लागग रुक्न आउ्कम मगन्ररंग (ROM) को समभावयता 
देिाउछ l ्ेगलफोनमा आधाररत गनदान वयवसरापनल ेदेहायका पक्षहरुलाइ सम्बोधन गद्धछन l

(1) ्बयैजतिकृत हरेचाह दश ्धनसंग गमलदो जलुदो गनदानको सराइतव l उपचार परुा गरे पछी पनु सकुवधामा 
फकक्ध न चाहन ेजो कोकह उपचार सगु्बधा भनदा धरैे ्ाढा ्बसन ेग्ाहक समम पगुन ेसमभाकवत स्ाफ र 
आगर ्धक भार l

ROM पग्बगध प्रयोग गरर प्राप्त आकंडा ररपो््ध गन ्ध वा एजनेसीको आवसयकता परुा गन ्ध पया्धप्त हनु ेअनगुमनको 
पकहलो ्ब ुदंा सवीकार गददै, यस पररयोजनाल े८० प्रगतशत नाररे गनरनतर प्रगतगनगध नमनुा उतपादन गयको l 

पररयोजनाको शरुुको भागमा सकंगलत प्रमाणीकरणल े“कृतज् कागजात” भनदा फरक नयनू कुरा मात्र इंगगत 
गयको-जहाँ ग्ाहक आफुमा सफलताको कगम दसा्धएर आफनो परामश ्धदाताको जचत् दिुाउन चाहनदैन थयो l

आशा गरीए भनदा ्बढी उपचारमा गनरनतर सधुार गन ्ध इचछुक काय ्धक्रमको अनरुोध सवोरुप पररयोजना सचंालन 
गररएको गरयो l अनगुमनको प्रकक्रयामा सलंगन काय ्धक्रम स्ाफहरुल ेआफन ैनगतजा र वयवसरापनको गनण ्धयमा 
प्राप्त तथयाकं सलंगन गराई उपचारमा सधुार गन ्ध िुलो दाकयतव गनवा्धह गद्धछन l तशे्ो वयजतिको फजनदंग 
गनण ्धय जसता उदे्दसयका लागग उपचारको प्रभावकाररता ्ेगलफोनमा आधाररत सवतनत्र ROM माधयम्बा् १० 
प्रगतशतल े्बगलयो ्बनाउन सककनछ l

यो पररयोजना काय ्धक्रम परुा गनवे वयजतिहरुका लागग मात्र केजनद्रत छ l अनगुमन दर र ग्बशषे गरर प्राप्त 
तथयांकहरु हेरचाहको परुा कोस ्ध प्राप्त गनवे वयजतिहरुलाइ मात्र समजनयकृत गररन ुपद्धछ l भग्बसयका 
पररयोजनाल ेROM प्रणालीलाई अझ पररसकृत ्बनाउन स्ब ैगडसचाज ्ध ्बग ्धका समभावनाहरुको पकहचान गन ु्ध 
पद्धछ l गणुको प्रगत्बद्ता र काय ्धक्रम सधुार उद्ेस्यका लागग, काय ्धक्रम अपरैु छोडरे जान ेमागनसहरु्बा् 
तथयांक प्राप्त गन ु्ध महतवपणू ्ध हनुछ l
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गणुातमक उपचार ग्बरामील ेउपचार छोड ेपश्ात लाग ुऔषध प्रयोग वयवहारको परर्बत ्धन सगं ैप्रभावकारी 
हनु ुपद्धछ l कुन ैपगन ROM प्रणालीको मखुय उद्देसय भनकेो चगलरहकेो ठदर ्धकागलन आकंडाको नगतजा प्रदान 
गन ु्ध हो जसको सार गणु मा देजिन ेपरर्बत ्धन र ररेापी ड्ीफ्को कुन ैपगन उपचार नगतजा मलुयांकन गन ्ध 
सककनछ l

यो अधययनको पणू ्ध भस ्धनको कपगडएफ डाउनलोड गन ्ध गनमन गलकंमा जानहुोस :  
http:www.la-press.com/a-simplified-method-for-routine-outcome-monitoring-after- 
drug-abuse-tr-article-a3885
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 २३. प्रनेडरगस् एमएल, पोडस डी, चयांग इ l लाग ुऔषध परगनभ ्धरताको उपचारमा काय ्धक्रम पक्ष 
ए्बम उपचार नगतजा: मे् ा-एनालाइगसस प्रयोग गरर गररन ेपररक्षण लिागपुदाथ ्श प्रयोग र दरुुपयोग l 

अक्ो्बर- गडसमे्बर २०००:३५ (१२-१४):१९३१-६५

 २४. मजू आरएच l लाग ुऔषध जनय गड्बडी नयनूीकरण गन ्ध प्रयोग गररन ेगसद्ानतमा आधाररत प्रकक्रया 
क्लिि साइकोलि रेि जनु २००७, २७ (५):५३७-५१

 २५. कवज जआेर, कवस ग्ब, डोनेंन्बग ्ध जीआर l प्रयोगशाला ग्बरुद् जकलगनक ्बाल्बागलका ए्बम ककशोरहरुमा 
गररन ेमनोजचककतसाको प्रभाव अमरेरकन मनोकवज् गडसमे्बर १९९२:४७(१२):१५७८-८५.

 २६. लाग ुऔषध दवुय ्धसनी उपचार केनद्र (CSAT) CSAT GPRA कलाएन् आउ्कम गमजरस फर डीसक्रीसनरी 
program http:www.samhsa.gov/Grants06/downloads/CSAT_GPRA_ClientOutcome2006.
pdf. अगस् ६, २०१३मा मलुयाकंन गररएको l

 २७. मयाकललेयान एक्, मयाकके जआेर, फरमयान आर, क्गसयोला ज,े केमप ज ेl दवुय ्धसनीको उपचार 
सम्बजनध मलुयांकन्बारे पनुकव ्धचार: वयापक अनगुमन देजि सामानय गनको हनु ेसमयको अनगुमन दवुय ्धसन 
अकप्रल २००५:१००(४):४४७-५८.

 २८. लडे्  एग्ब, वाइ् डबल ुl अकहल ेतपाईको प्रारगमकताहरु के के छन ्? गनको हनु ेचरणमा सवेाको 
कवकास ्बारे जानकारी गराउन पकहचान गररन ेसवेा आवसयकता लाग ुऔषध दवुय ्धसनी उपचार सम्बजनध 
उपचार जनवरी २०१०:३८(१):५१-९

 २९. मयाकलेलयान एक्, ल्ुबोस ्धकक एल, वूडी जीइ, ओब्रायन सीपी, क्रोन आर l के लाग ुऔषध 
दवुय ्धसनीहरुको ‘दवुय ्धसनी सम्बजनध’ समसयाहरु ्बासत्बमै महतवपणु ्ध हनुछन? ज ेनभ ्ध मने् 
गडस अकप्रल १९८१;१६९(४):२३२-९.

 ३०. मयाकललेयान एक्, क्गसयोला जसेी, अल्रमयान एआई, ररकोन एसएच, क्ररस डी l दवुय ्धसनीको 
गमभीरता सचूक २५ मा: उतपगत, योगदान ए्बम सकं्रमण दरुय ्शसि समबक्धि अमरेरकि जि ्शलि/ अलकोहनलिसम 
र दरुय ्शसिीमा अमरेरकि मिोकिवकतसकहरुको प्रनिस्ाि माच ्ध - अकप्रल २००६; १५(२):११३-२४

 ३१. डसेमोंड डीपी, मयाडकस जएेफ, जोनसन क्एच, कनफर ग्बए. उपचार मलूयांकनका लागग फलो-अप 
अनतर्बाता्धहरु पाउदै l ततव दरुुपयोगको उपचार सम्बजनध जन ्धल माच ्ध-अकप्रल १९९५; १२ 
(२):९५-१०२

 ३२. क्ारोल एमई, एकंर जजे,े परेरी जएेल प्रयोगशालामा आउन ुपवू ्धको जकलगनकल अवसरामा नाकको्क्न 
र अनय लाग ुऔषधको छनौ्मा ितराजनय पक्षहरु लाग ुऔषध ए्बम अलकोहल आजश्त अक्ो्बर 
१, २००९: १०४
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 ३३. गस््ध ने डीआर, गग्न एलडबल,ु समपादकहरु. लिागपुदाथ ्श दरु्ययेसि नििारण: हामी के जा्दछौ? वागसगं्न 
डीसी: नसेनल अकाडमेी प्रसे: १९९३.

 ३४. गग्नकफलड एल, ्बग ्धडफ्ध  के, चने एकस, पोरोओसकी ए, रो्बटस क्, हरेेल ज.े लाग ुऔषध प्रयोग 
गनवे मकहलाहरुका लागग दीइन े्बसो्बास सकहतको ठदर ्धकागलन उपचारको प्रभावकाररता: गतन राजसट्य 
अधयनहरुको गनषकष ्ध लाग ुऔषध ए्बम अलकोहल दवुय ्धसनी सम्बजनध अमरेरकन जन ्धल अगस् 
२००४;३०(३):५३७-५०

 ३५  ओडजेयानस एससी, जसकपस्ध जीएम, मर्धकस एमज,े सक्रामडे एमएच, कोइ्र एमडबल,ु भयान डने गबं्रक 
डबल.ु लाग ुऔषध दरुुपयोग गनवे वयजतिहरुको उपचारार ्ध अनगुमन गन ्ध गलईन ेससतो ्ेलीफोगनक 
अनतवा्धत ्धको समभावयता र मानयता l दरुय ्शसिी जलुाई २००९: १०४ (७): ११३८-४६

 ३६. ्ाइ् क्ु क्ु, ्बायनेस ्ध एचफे, ्बानव्े  पी, कफन्ी ज ेडबलय ुलाग ुऔषधल ेगनमतयाएको गड्बड भएका 
ग्बरामीहरुलाई अनगुमन गनवे बय्बहाररक प्रणाली ततव दरुुपयोग उपचार सम्बजनध जन ्धल जनु २००६: 
३० (४):३३७-३४७ल ्

 ३७. सट्ानडफड्ध एम, ्बनजथी के, गान ्धर आर. ठदर ्ध सयाहार ए्बम दवुय ्धसन उपचार: उपचार पवू ्ध देजि गनको 
भएको छ छनै भन्े अनगुमन सममको समभावय अधयनको सचंालन मनो्बजै्ागनक औसगध सम्बजनध 
जन ्धल सपे्ेम्बर २०१०: ६:२९५-३०२

 ३८. दवुय ्धसनजनय औषगधका लागग अमरेरकन समाज (ASAM) लाग ुऔषध सम्बजनध गड्बडी भएका ग्बरामीको 
उपचारका लागग लत जनय औषगध ग्बरामी वयवसरा मापदणडको अमरेरकन समाज, पररमाजज ्धत दोस्ो 
प्रकासन दोश्ो ससंकरण, पनु प्रकागसत चभेी चसे, एम. डी : गलकपनको् कवगलयमस एडं कवजलकंस; २००१

 ३९. क्ाम्बले डी्ी l प्रयोगमा आधाररत सधुारहरु एमरे साइकोल १९६९; २४; ४०९-२९.
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