ु
ु सनीको उपचार पछि
लागपदार्थ
दर्व्य

ु
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गर्ने सरलीकृत विधि
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लाग ु औषधको उपचार पछी गरिने

ु
तालिकाबद्ध नतिजाको अनगमनका
लागि सरलीकृत पद्दति

१६ सेप्टेम्बर २०१३
रिचार्ड डी. लेनाक्स चेस्टनट हेल्थ सिस्टम
२४०२ पश्चिमी पार्क लेन, हिल्सबर,
एनसी २७२७८, अमेरिका
मारी ए. इस्टर्नक्विस्ट
स्वतन्त्र अन ुशन्धान सल्लाहकार
१४६५० विलिदेन ड्राइभ, एन्कोरे ज, एके ९९५१६
अल्फोंसो परे ड्स
क्यालिफोर्नियाको लास एन्जेल्स स्थित इमिरे ट्स
बिस्वबिद्यालयका मनोबिमर ्ष सम्बन्धि प्राध्यापक
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लाग ु औषधको उपचार पछी गरिने

ु
तालिकाबद्ध नतिजाको अनगमनका
लागि सरलीकृ त पद्दति

रिचार्ड डी. लेनाक्स, म्यारी ए. इस्टर्नक्विस्ट र डाक्टर अल्फोंसो परे ड्स
सम ुहमा प ुनरावृति गरि लिबेर्तास एक्याडेमिया द्वारा प्रकाशन गरिएको l

कार्यकारी सारांश
ग ुणस्तरीय स्याहार प्रबर्धन गर्न, बिरामीको सन्तुस्टी स ुधार गर्न र उपचार श्रोतको बाडफाड गर्न गरिने लाग ु
औषध उपचार नतिजाको नियमित संकलन कार्यमा म ुख्यतय द ुइ कठिनाइहरुले बाधा गरे को छ: १) उपचार
ू र बिश्वासणीय
छोडेर गएका सेवाग्राहीहरुको ठाउँ पत्ता लगाउन समस्या हुन े र २)उपचार पछीको अर्थपर्ण
तथ्यांक प्राप्त गर्न लाग्ने लागत l यस अध्यनले १८ किसिमका टेलिफोन सर्वेक्षण गरि मितव्ययी कर्मचारीमा
आधारित रुटिन आउटकम मनिटरिं ग (ROM को छरितो पद्दति बारे अन ुसन्धान गरे को छ l नार्कोनन
अक्लाहामामा लाग ु गरीए झैं, ब्यबह्हरिक एबम सामाजिक सीपमा आधारित आवासीय प ुनर्स्थापना कार्यक्रम
एक क्लिनिकल्ली उपयोगी सूचना प्रदान गर्ने कु ल रिपर्टिंग हो l
यस अध्ययनले उत्तीर्ण विद्यार्थीले लाग ु औषध एबम अल्कोहल प ुनर्स्थापन कार्यक्रमबाट हाँसिल गरे को
दीरक
्घ ालीन नतिजाबारे अन ुगमन गर्दा नार्कोनन अक्लाहामाले विकास एबम कार्यन्वयन गरे कको पद्दतिको
बिस्लेशन गर्यो l यस पत्रले नार्कोनन कार्यक्रमले प्रयोग गरे को १८ किसिमका टेलिफोन सर्वेक्षण को
मितव्ययी कर्मचारीमा आधारित रुटिन आउटकम मनिटरिं ग (ROM को छरितो पद्दति एबम अन ुगमनको
प्रक्रियाको नतिजाबारे ब्याख्या गर्दछ l
नियमित नतिजा अन ुगमनको उद्धेश्य उत्पादक उपचारको प्रभावकारिता, नियमितता, मूल्य-प्रभावकारिता
स ुनिस्चित गर्न, उपचारको समग्र ग ुणस्तर स ुधार गण, एबम स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको विश्वसनीयता स ुनिस्चित
गर्ने कु रामा स्पस्ट छन् l
हस्तक्षेपको प ुरा कोर्ष सके पछी सेवाग्राहीहरुलाई उनीहरुको परिवार, कार्यस्थल र सम ुदायमा काम
गरिरहदा व्यवस्थित ट्राकिं ग गरिन्छ l यो व्यवहारिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारि पद्दाती हो l
ू तथ्यांक संकलन गर्ने उद्देश्य भएता पनि धेरै कार्यसम्पादन अन ुगमनका
डिस्चार्ज गरे पछिको अर्थपर्ण
प्रयासहरु बिकाससिल अवस्थामा छन् l तथ्यांक संक लनका सिमाहरु यस प्रकार छन्: १) उपचार
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छोडेर गए पछी सेवाग्राहीहरुलाई ट्राक गर्न कठिनाइ, २) उपचार स्टाफको म ुख्य काम केमिकलमा
आश्रितहरुको सेवा गर्नु भएता पनि उनीहरुलाई अन ुगमन तथ्यांक संकलन गर्न प्रयोग गर्नु ३)व्यक्तिगत
अन्तर्वार्तामा भर पर्नु र अरु बेला महंग, धेरै स्टाफ तालिम चाहिने र अन ुगमनमा कठिनाई निम्त्याउन
सक्ने प्रोटोकलहरुको प्रयोग गर्नु l
नार्कोननले टेलिफोनमा आधारित सहज अनगमन प्रक्रियाको विकास गरे को छ ज ुन लगातारको हेरचाह
स ुबिधाको संचालन हो l लघ ु नतिजा सर्वेक्षणको उपयोग गर्दा, यो स्टाफहरुको समय तालिका संग सजिलै
मिल्छ तथा अन ुसन्धान का पद्दतिबारे तालिम प्राप्त नगरे का व्यक्तिहरुले पनि सहजै संचालन गर्न सक्छन l यस
प्रक्रियाले कार्यक्रममा तिब्र पृष्ठपोषण हासिल गर्न र कार्यक्रम छोडे पछी कठिनाई झेलिरहेका सेवाग्राहीहरु
लोकेट गर्न सहज त ुल्याउँछ l त्यसैसमय, यसले प ुनर्स्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिताको बारे मा समग्र
अन ुगमन गर्ने तथ्यांक प्राप्त गर्न पनि सहज गर्दछ l त्यस्तै कार्यक्रमको प्रभावकारिता बृद्दी गर्न कार्यक्रम
व्यवस्थापकहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ l
यस अध्यनको उद्धेश्य भनेको लाग ु औषध प ुनर्स्थापना सेवाहरुको परिणाम मापन र स ुधार गर्ने औजार ROM
को प्रभावकारिता म ुल्यांकन गर्नु थियो l यो प्राप्त गर्न नार्कोनन इन्टरनेसनल र साइकोमेट्रिक टेक्नोलोजिज
इन्कर्पोरे तदे ले उपयोगी तथ्यांक अन ुगमन हासिल गर्ने बैज्ञानिक पद्दाती विकास गर्यो र यो पद्दति भर्ना, केस
बवास्थापन, सेवा ग्रहिको अन ुगमन जस्ता नार्कोननमा पहिले नै भै सकेका कु रा हरुमा कार्वान्यन गर्यो l
श ुरुमा १० आइटम सहितको प्रशानावाली विकास गरियो तर अध्यनको समयमा आफ्टर केस एबम केस
व्यवस्थापक स्टाफहरुको स ुझावमा यसलाई विस्तार गरियो l अन्तत गत ३० दिनमा आत्म कथित लाग ु
औषध एबम अल्कोहल प्रयोग मा लक्षित छ बिषय, उपचार छोडे देखिको साधारण लाग ु औषधमा लक्षित २
बिषय, बिगत ३० दिनमा रे को जीवन ग ुणस्तरमा लक्षित ५ बिषय र सम ुदायमा घ ुलित हुन सहयोगी अन्य
बिषयहरु सहितको सर्भेक्षणलाइ अन्तिम रुप दिइयो l
यस औजार र ROM पद्दतिका उद्देस्य विकास एबम म ुल्यांकन गर्न यो परियोजना नार्कोनन कार्यक्रम प ुरा
गरे का व्यक्तिहरुमा सिमित गरियो l नार्कोनन स्टाफले सन् २००४ दे खि २००७ सम्मको अवधिमा
कार्यक्रम प ुरा गर्ने व्यक्तिहरुको स ुची संकलन गर्यो l
पछि स्याहार गर्ने बिशेसग्यहरुले टेलिफोन मार्फ त ROM सर्वेक्षण संचालन गरे l उत्तीर्ण विद्यार्थीको आंकडा
बिस्वसनिय छ कि छैन भनि स ुनिस्क्ती गर्न श ुरुमा विद्यार्थीका अलावा उनीहरुका नातेदारहरु लाइ पनि
टेलिफोनिक सर्वेक्षण गरियो l उत्तीर्ण विद्यार्थी एबम उनीहरुका हितैसी नातेदारहरु बीच उच्च तथ्यांकीय
सम्बन्ध रहन्छ भनि पत्ता लागे पछी नातेदारहरुको सर्वेक्षण गरियो l तर उत्तीर्ण बिद्यार्थीहरु संग तिन पटक
सम्म पनि भेट्न सकिएन l
प्राप्त तथ्यांक सङ्घीय एबम स्थानीय गोपनियताको नियम बमोजिम गोप्य राखियो र साइकोमेट्रिक टेक्नोलोजिज
इन्चोर्पोरतेदलाइ विश्लेषणका लागि प्रदान गरियो l
सम ुदायमा फर्के र जाने हरु ४१९ मध्ये ३२३ बाट आक
ं डा प्राप्त गरियो जहाँ २२% आक
ं डा हरायो l
पहिलो नम ुना ब ुदा अन ुगमन दरका लागि अपर्याप्त थियो l यस क्षेत्रमा अन्य अन ुसन्धानकर्मिहरुले गरे का
सफलतापूर्ण कार्यहरुको प ुनरावृति गरि देहाय बमोजिमको स ुधारहरु प्राप्त भए l स्टाफहरुलाई सामान्य भर्ना
फारम प्रयोग गरि सेवाग्राहीहरु बाट धेरै फोन एबम इमेल सम्पर्क जानकारी संकलन गर्न तालिम लिएका
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हुन्छन डिस्चार्जका बखत सबै सम्पर्क सूचना प्रमाणीकरण र अपडेट गरियो l देहायका अन ुगमन हरे क
प्रक्रिया आयोअना गर्न एउटा चेकलिस्ट संचालन गरियो l यी स ुधारहरूको परिणाम स्वरूप, उपचार
पछी गरिएको सम्पर्क दर नियमित रुपमा स ुधार भै ८० प्रतिशत सम्म बढ्यो l
उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी र उनीहरुका नातेदार बाट प्राप्त तथ्यांक तथ्यांकीय तबरबाट विश्लेषण गरियो र अत्यन्त
नियमित भएको पाइयो l यस बाट ROM प्रणालीमा प्रयोग भएका आत्म उत्तरित भनाइ हरुको प्रमाणीकरण
प्रतिस्थापित भयो l कु ल तय गरिएका तथ्यांक मध्ये, ७२.१ प्रतिशत तथ्यांकहरु उत्तीर्ण व्यक्तिहरुले आफै
उत्तर दिए l
नार्कोनन कार्यक्रमका उत्तीर्ण व्यक्तिहरुमा कु न हद सम्म लाग ु औषध जन्य समस्याहरु प ुन देखिन्छन भन्ने
कु रा निर्धारण गर्न यी तथ्यांकहरु विश्लेषण गरिए l सर्वेक्षण अन्तरबार्ता अगाडिका ३० दिन को अवधिमा
लाग ु औषध प्रयोग बारे उत्तीर्ण व्यक्तिहरुसंग सोधिएको प्रश्नमा तलका परिणामहरु प्राप्त भए l
टेबल ५ लाग ु औषध सम्बन्धि समस्याहरु प ुन देखिने l
लाग ु औषध प्रयोग र समस्या

अन ुगमन गर्दा देखिएका लाग ु औषधजन्य समस्या
ग्रयाज ुed
(एन=२३८)

सापेक्ष
(एन=९४)

कु नै पनि हैनन् १ + दिनहरु

कु नै पनि हैनन् १ + दिनहरु

१. ३० दिन सम्म कु नै अल्कोहल लिइएको भए

१८० (७६) ५८ (२४)

६२ (६६)

३२ (३४)

२. ३० दिन सम्म मात्ने गरि अल्कोहल लिइएको भए l

२१६ (९१) २२ (०९)

८५ (९०)

९ (१०)

३. ३० दिन कोकेन लिएको भए

२२८ (९६) १० (०५)

७९ (८५)

१४ (१५)

४. ३० दिन सम्म गाँजा/चरे स लिएको भए

२२४ (९४) १४ (०६)

८९ (९६)

४ (०४)

५. ३० दिन सम्म अफिम लिइएको भए

२३३ (९८) ५ (०२)

८३ (८९)

१० (११)

६. ३० दिन सम्म अन्य अबैधानिक लाग ु औषध लिइएको भए २३० (९७) ८ (०३)

८० (८६)

१३ (१४)

७. ग्रयाज ुएड भए देखि: मात्ने गरि अल्कोहल लिएको भए

१६५ (६९) ७३( ३१)

५२ (५६)

४१ (४४)

८.

ग्रयाज ुएड भए देखि: अन्य अबैधानिक लाग ु औषध
लिइएको भए

१७३ (७३) ६५ (२७)

५३ (५७)

४० (४३)

९.

३० दिन सम्म लाग ु औषध जन्य अपराधमा पक्राउ
परे को भए

२२८ ( ९६) १९ (०४)

८५ (९१)

८ (०९)

२३१ (९७) ७ (०३)

८२ (८८)

११ (१२)

११९ (९०) १४ (११)

४३ (८०)

११ (२०)

१२. ३० दिन: कु नै महत्वपूर्ण काम घटाएको वा त्यागेको भए १२८ (९६) ५ (०४)

४२ (७८)

१२ (२२)

१३. ३० दिन: सम्बेगात्मक समस्या अन ुभव गरे को

३९ (७४)

१४ (२६)

१०. ३० दिन: जेलमा रात बिताएको भए
११.

३० दिन: लाग ु औषधको प्रयोगको कारणले
परे सान भएको भए

१२० (९०) १३ (१०)

प ुनश्च: कोष्ठक मा राखीएक संख्याहरु प्रमाणित प्रतिक्रियाहरु हुन ् l
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कार्यक्रमको प्रभावकारिता स्थापित गर्न पहिला नै लाग ु औषध र अल्कोहल लिने सहभागीहरुबाट ३०
दिनको लाग ु औषध र अल्कोहल प्रयोग बारे अन ुगमन गर्नु बिशेष सूचना छ l टेबल ५ मा माथि देखाइए
जस्तै आक
ं डा भएको खण्डमा:
कोकेनको कु नै प्रयोग छैन 					
गाँजा/चरे सको प्रयोग छैन 					
अफिमको कु नै प्रयोग छैन 					
अन्य लाग ु औषधको कु नै प्रयोग छैन 			
मात्ने गरि अल्कोहलको प्रयोग गरे को छैन 			
अल्कोहलको प्रयोग छैन 					

९२%
९४%
९५%
९३%
९०%
७६%

ROM प्रणाली स्थापित हुन ुको अर्को थप कारण भनेको यसले कार्यक्रमका ग्राज ुएट्सहरुलाई अझ बढी अल्कोहल
र लाग ु औषध प्रयोगको समस्या संग म ुकाबिला गर्न र तिनलाई न ुगमन गर्न त्यसको सम्भाव्यता निर्धारण गर्न
सक्यो l यस परिणाम सम्म, यस कार्यक्रम बाट उत्तीर्ण भै सके पछि व्यक्तिलाई प ुनर्स्थापना सेवा आवस्यक
छ कि छैन भन्ने कु रा निर्धारण गर्ने अर्को प्रश्न थपिदियो l कार्यक्रम प ुरा गरे का १२ प्रतिशत व्यक्तले मात्र
प ुनर्स्थापना केन्द्रको आवस्यकता भएको बताए l
यस भनाइले लाग ु औषध उपचार स ुबिधाका लागि रुटिन आउटकम मनिटरिं ग (ROM) को सम्भाव्यता
देखाउछ l टेलिफोनमा आधारित निदान व्यवस्थापनले देहायका पक्षहरुलाइ सम्बोधन गर्दछन l
(1) बैयक्तिकृ त हेरचाह दर्शनसंग मिल्दो ज ुल्दो निदानको स्थाइत्व l उपचार प ुरा गरे पछी प ुन स ुविधामा
फर्कि न चाहने जो कोहि उपचार स ुबिधा भन्दा धेरै टाढा बस्ने ग्राहक सम्म प ुग्ने सम्भावित स्टाफ र
आर्थिक भार l
ROM पबिधि प्रयोग गरि प्राप्त आक
ं डा रिपोर्ट गर्न वा एजेन्सीको आवस्यकता प ुरा गर्न पर्याप्त हुन े अन ुगमनको
पहिलो बद
ं ु ा स्वीकार गर्दै , यस परियोजनाले ८० प्रतिशत नाघेर निरन्तर प्रतिनिधि नम ुना उत्पादन गर्यो l
परियोजनाको श ुरुको भागमा संकलित प्रमाणीकरणले “कृ तज्ञ कागजात” भन्दा फरक न्यून कु रा मात्र इंगित
गर्यो-जहाँ ग्राहक आफु मा सफलताको कमि दर्साएर आफ्नो परामर्शदाताको चित्त द ुखाउन चाहन्दैन थ्यो l
आशा गरीए भन्दा बढी उपचारमा निरन्तर स ुधार गर्न इच्छुक कार्यक्रमको अन ुरोध स्वोरुप परियोजना संचालन
गरिएको थियो l अन ुगमनको प्रक्रियामा संलग्न कार्यक्रम स्टाफहरुले आफ्नै नतिजा र व्यवस्थापनको निर्णयमा
प्राप्त तथ्यांक संलग्न गराई उपचारमा स ुधार गर्न ठुलो दायित्व निर्वाह गर्दछन l तेश्रो व्यक्तिको फन्दिंग
निर्णय जस्ता उद्देस्यका लागि उपचारको प्रभावकारिता टेलिफोनमा आधारित स्वतन्त्र ROM माध्यमबाट १०
प्रतिशतले बलियो बनाउन सकिन्छ l
यो परियोजना कार्यक्रम प ुरा गर्ने व्यक्तिहरुका लागि मात्र केन्द्रित छ l अन ुगमन दर र बिशेष गरि प्राप्त
तथ्यांकहरु हेरचाहको प ुरा कोर्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाइ मात्र समन्यिकृ त गरिन ु पर्दछ l भबिस्यका
परियोजनाले ROM प्रणालीलाई अझ परिस्कृ त बनाउन सबै डिस्चार्ज बर्गका सम्भावनाहरुको पहिचान गर्नु
पर्दछ l ग ुणको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम स ुधार उद्धेस्य्का लागि, कार्यक्रम अप ुरै छोडेर जाने मानिसहरुबाट
तथ्यांक प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ l
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ग ुणात्मक उपचार बिरामीले उपचार छोडे पश्चात लाग ु औषध प्रयोग व्यवहारको परिबर्तन संग ै प्रभावकारी
हुन ु पर्दछ l कु नै पनि ROM प्रणालीको म ुख्य उद्देस्य भनेको चलिरहेको दिर ्घकालिन आंकडाको नतिजा प्रदान
गर्नु हो जसको साथ ग ुण मा देखिने परिबर्तन र थेरापी ड्रीफटको कु नै पनि उपचार नतिजा म ुल्यांकन गर्न
सकिन्छ l
यो अध्ययनको पूर्ण भर्सनको पिडिएफ डाउनलोड गर्न निम्न लिंकमा जान ुहोस :
http:www.la-press.com/a-simplified-method-for-routine-outcome-monitoring-afterdrug-abuse-tr-article-a3885
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लाग ु औषधको प्रयोगले व्यवस्थित हेरचाहको नतिजा निम्त्याउछ: प्राथमिक हेरचाह आधारित मोडेलको
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ु सनीका
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बिरामीहरुलाई डिस्चार्ज गर्दाको नतिजा लाग ु औषध द ुर्व्यसनी उपचार सम्बन्धि उपचार जनवरी-फेब्रुअरी
१९९७:१४(१):७१-८०
२३.	प्रेनडरगस्ट एमएल, पोडस डी, च्यांग इ l लाग ु औषध परनिर्भरताको उपचारमा कार्यक्रम पक्ष
ु पयोग l
एबम उपचार नतिजा: मेटा-एनालाइसिस प्रयोग गरि गरिने परिक्षण लाग ुपदार्थ प्रयोग र दरु
अक्टोबर- डिसेम्बर २०००:३५ (१२-१४):१९३१-६५
२४. मूज आरएच l लाग ु औषध जन्य गडबडी न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गरिने सिद्धान्तमा आधारित प्रक्रिया
क्लिन साइकोल रे व ज ुन २००७, २७ (५):५३७-५१
२५.	विज जेआर, विस बि, डोनेंनबर्ग जीआर l प्रयोगशाला बिरुद्ध क्लिनिक बालबालिका एबम किशोरहरुमा
गरिने मनोचिकित्साको प्रभाव अमेरिकन मनोविज्ञ डिसेम्बर १९९२:४७(१२):१५७८-८५.
२६. लाग ु औषध द ुर्व्यसनी उपचार केन्द्र (CSAT) CSAT GPRA क्लाएन्ट आउटकम मिजरस फर डीसक्रीसनरी
program http:www.samhsa.gov/Grants06/downloads/CSAT_GPRA_ClientOutcome2006.
pdf. अगस्ट ६, २०१३मा म ुल्यांकन गरिएको l
२७. म्याकलेल्यान एटि, म्याकके जेआर, फरम्यान आर, क्यसियोला जे, केम्प जे l द ुर्व्यसनीको उपचार
सम्बन्धि म ुल्यांकनबारे प ुनर्विचार: व्यापक अन ुगमन देखि सामान्य निको हुन े समयको अन ुगमन द ुर्व्यसन
अप्रिल २००५:१००(४):४४७-५८.
२८. लडेट एबि, वाइट डब्लु l अहिले तपाईको प्राथमिकताहरु के के छन् ? निको हुन े चरणमा सेवाको
विकास बारे जानकारी गराउन पहिचान गरिने सेवा आवस्यकता लाग ु औषध द ुर्व्यसनी उपचार सम्बन्धि
उपचार जनवरी २०१०:३८(१):५१-९
२९. म्याकलेल्यान एटि, ल बु ोर्सकि एल, वूडी जीइ, ओब्रायन सीपी, क्रोन आर l के लाग ु औषध
ु सनीहरुको ‘द र्व्य
ु सनी सम्बन्धि’ समस्याहरु बास्तबमै महत्वप र्ण
ु हुन्छन? जे नर्भ मेन्ट
द र्व्य
डिस अप्रिल १९८१;१६९(४):२३२-९.
ु सनीको
३०. म्याकलेल्यान एटि, क्यसियोला जेसी, अल्टरम्यान एआई, रिकोन एसएच, क्यरिस डी l दर्व्य
गम्भीरता सूचक २५ मा: उत्पति, योगदान एबम संक्रमण द ुर्व्यसन सम्बन्धि अमेरिकन जर्नल/ अल्कोहलिस्म
र द ुर्व्यसनीमा अमेरिकन मनोचिकित्सकहरुको प्रतिस्ठान मार्च - अप्रिल २००६; १५(२):११३-२४
३१. डेसमोंड डीपी, म्याडक्स जेएफ, जोन्सन टिएच, कन्फर बिए. उपचार मूल्यांकनका लागि फलो-अप
ु पयोगको उपचार सम्बन्धि जर्नल मार्च-अप्रिल १९९५; १२
अन्तरबार्ताहरु पाउदै l तत्व द रु
(२):९५-१०२
३२. क्यारोल एमई, एंकर जेज,े पेर्री जेएल प्रयोगशालामा आउन ु पूर्वको क्लिनिकल अवस्थामा नार्कोटटिन
र अन्य लाग ु औषधको छनौटमा खतराजन्य पक्षहरु लाग ु औषध एबम अल्कोहल आश्रित अक्टोबर
१, २००९: १०४
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३३. गर्सटेन डीआर, ग्रिन एलडब्लु, सम्पादकहरु. लाग ुपदार्थ द ुर्ब्येसन निवारण: हामी के जान्दछौ? वासिंगटन
डीसी: नेसनल अकाडेमी प्रेस: १९९३.
३४.	ग्रिनफिल्ड एल, बर्गडर्फ के, चेन एक्स, पोरोओस्की ए, रोबट्स टि, हेरेल जे. लाग ु औषध प्रयोग
गर्ने महिलाहरुका लागि दीइने बसोबास सहितको दिर ्घकालिन उपचारको प्रभावकारिता: तिन रास्ट्रिय
अध्यनहरुको निष्कर्ष लाग ु औषध एबम अल्कोहल द ुर्व्यसनी सम्बन्धि अमेरिकन जर्नल अगस्ट
२००४;३०(३):५३७-५०
३५ ओडेज्यान्स एससी, स्किपर्स जीएम, मर्रक्स एमजे, स्क्रामेड एमएच, कोइटर एमडब्लु, भ्यान डेन ब्रिंक
डब्लु. लाग ु औषध द ुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुको उपचारार्थ अन ुगमन गर्न लिईने सस्तो टेलीफोनिक
अन्तर्वार्तको सम्भाव्यता र मान्यता l द ुर्व्यसनी ज ुलाई २००९: १०४ (७): ११३८-४६
३६.	टाइट क्यु क्यु, बायेर्न्स एचेफ, बार्नेट पी, फिन्नी जे डब्ल्यु लाग ु औषधले निम्त्याएको गडबड भएका
बिरामीहरुलाई अन ुगमन गर्ने ब्यबहारिक प्रणाली तत्व द ुरुपयोग उपचार सम्बन्धि जर्नल ज ुन २००६:
३० (४):३३७-३४७ल ्
३७.	स्ट्यान्डफर्ड एम, बनर्जी के, गार्नर आर. दिर ्घ स्याहार एबम द ुर्व्यसन उपचार: उपचार पूर्व देखि निको
भएको छ छैन भन्ने अन ुगमन सम्मको सम्भाव्य अध्यनको संचालन मनोबैज्ञानिक औसधि सम्बन्धि
जर्नल सेप्टेम्बर २०१०: ६:२९५-३०२
३८. द ुर्व्यसनजन्य औषधिका लागि अमेरिकन समाज (ASAM) लाग ु औषध सम्बन्धि गडबडी भएका बिरामीको
उपचारका लागि लत जन्य औषधि बिरामी व्यवस्था मापदण्डको अमेरिकन समाज, परिमार्जित दोस्रो
प्रकासन दोश्रो संस्करण, प ुन प्रकासित चेभी चेस, एम. डी : लिपिन्कोट विलियम्स एंड विल्किंस; २००१
३९. क्याम्बेल डीटी l प्रयोगमा आधारित स ुधारहरु एमेर साइकोल १९६९; २४; ४०९-२९.
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