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За Сдружение „Доза обич“
Програми в областта на наркоманиите
Понижаване на вредите от употреба на
наркотици – идеология, услуги, резултати.
Консултативно информационен център –
услуги, резултати.
Добри практики.
Тенденции
Сътрудничество

Сдружение “Доза обич”.
Нашият принос в справянето с проблема
наркомании.
Сдружение “Доза обич” е НПО регистрирана на
25,10,1999г.
- съдебно решение № 3091 по описа на БОС и
- вписана в Централния регистър на Министерство на
Правосъдието с № 4./ 21,02,2005г.
Мисията и целите на организацията:
 Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни и полово
предавани инфекции, сред хора с рисково поведение, а
именно употребяващи наркотици, проституиращи мъже и
жени, МСМ.
 Осигуряване на социална, здравна и правна защита на
употребяващите наркотични вещества.
 Мултиплициране на доказаните добри практики сред
колеги и професионалисти.

Нива на работа
Най общо разгледана работата ни е ориентирана към
здравната и социална работна сфера и се изпълнява
на следните нива:
 Ориентация към практиката и работа с индивида
и/или групата.
 Дифениране на основни проблеми на общността на
употребяващите и участие в изграждането на
политики и стратегии в областта на наркоманиите,
съвместно с ангажирани институции, структури и
професионалисти.
 Мултиплициране на тестваните и доказани като
добри практики, различни дейности.

Програми в областта на
наркоманиите
Превенция на ХИВ/СПИН
и други ТИ /2000 г./

Консултативно информационен
Център /2005 г./








Ранни интервенции сред ЕН




Понижаване на здравните вреди
Активно употребяващи наркотици
Осигуряване на алтернативи и
подкрепа за лечение
Употребяващи наркотици,
лекуващи зависими и близки
Общественост
Превантиране употреба и
злоупотреба
Експериментиращи с наркотична
употреба

И други програми:
 От януари 2001г. работи и с предлагащи сексуални услуги.
 От октомври 2003г. се разкрива и програма за превенция на
ХИВ сред мъже, които правят секс с мъже.

Понижаване на вредите от
употреба на наркотици
Цел: Превенция на различните заболявания, негативните
социални и поведенчески промени при активна употреба на
ПАВ. Т.е. Запазване на индивида максимално биологично,
психически и социално здрав, за да се снижат до минимум
вредите от наркотичната употреба.
Факти, като обосновка:
 Наличие на наркотична употреба, въпреки мерките в световен
мащаб.
 Промени в личността и живота на УН:
проблеми в здравен аспект/ на биологично ниво/, промени в
психичния статус на употребяващия, поведенчески промени,
личностови промени, в социален аспект и т.н.
 Наличие на социално значими заболявания, в общността на УН.
- Нива на разпространение на ХИВ/СПИН; Хепатит С
- Обществена значимост на инфекциите.


Отговорът на институциите и
организациите в България:
Законова уредба

Политиката за понижаване на вредите е приета от СЗО
Политиката на страната ни регламентира условията и
параметрите при които се осъществява вторичната превенция,
посредством наредба № 20/ 22,12,2000г.
С наредба №7/07 септември 2011г. на МЗ се актуализира
наредбата, но в общите си части тя остава същата.
 Идеологията за понижаване на вредите е призната като част от
националната стратегия по наркомании, приета с указ на
Министерски Съвет и одобрена като добра практика от
Европейската комисия.
В настоящата национална стратегия цитатът гласи:
Стратегическа задача № 5: НАМАЛЯВАНЕ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО СРЕД ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИТЕ С
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА НА СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ: КРЪВНО-ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ
(HIV/СПИН, ХЕПАТИТ В и С), ТУБЕРКУЛОЗА, ЗАБОЛЯВАНИЯ
ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ И ДР.



“Доза обич” и понижаване на вредите от
употреба на наркотични вещества
ПОЛИТИКИ ЗА
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Предлагани услуги:
Поддържане на дроп-ин център за употребяващи наркотични
вещества и аутрич програма;
 Предоставяне на консумативи за безопасно инжектиране и
безопасен секс;
 Провеждане на анонимни кръвни тестувания за ХИВ/СПИН,
Хепатит Б, Хепатит С, Сифилис, чернодробни ензими и други;
 Скриниг и изследвания за туберкулоза;
 Предоставяне на освежителни напитки;
 Консултиране със здравна, социална и психологическа
насоченост;
 Водене на случай;
 Насочване към структури за лечение, проследяване и
подпомагане на лечението;
 Обучения за наемане на сътрудници от целевата група;
 Други


Резултати - клиенти
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Други резултати /2011г./
В съотношение мъже жени, контактите са: 88%/ 12%
 Етнос при инжектиращите наркотици в гр. Бургас – 98
% са българи.
 92% са от Бургас, останалите 8% са приходящи.
 Средна възраст на клиентите. – 28.5 години
 Проведени консултации: - 1491
 Тестувани клиенти – 39% от достигнатите
Тревожни факти:
 прибл.65% от УИН са вирусоносители на Хепатит С
 Драстично се повишава нивото на разпространение
на ХИВ сред УН, в страната. За Бургас фактите са
по-щадящи, но е нелепо да смятаме, че няма да се
случи и в нашия град.


Консултативно
информационен център
Скрининг и оценка на проблема с психоактивни
вещества, алкохол или хазарт;
 Мотивиране за промяна;
 Социални и психологични консултации;
 Информация и насочване към програми за лечение;
 Консултиране на семейства и близки;
 Информация относно естеството на зависимостта,
етапите и възможностите на лечение, и
рехабилитация в страната;
 Проследяване на насочването и клиента.


Резултати от КИЦ









Общ брой лица получили информация - 62
Общ брой проведени консултации - 95 /без контакти по
телефон или ел. път/
Брой лица консултирани повече от един път – 16
Общ брой консултирани лица - 47
Брой лица насочени към програми за лечение – 19
Брой консултации по ел. Поща - 6

Добри практики











Първата в града аутрич програма, дроп-ин център и мобилен
кабинет за работа с УИН.
Въвеждане, тестване и доказване, като добра практика на
работата по понижаване на вредите от употреба на наркотични
вещества /13 годишна практика/.
Установена, като добра практика превенцията на ХИВ/СПИН в
Бургаски Затвор, сред лишени от свобода употребяващи
наркотици и МСМ /9 годишна практика/
Първият в страната КИЦ за УН и установен модел за
консултиране на лица с проблемна употреба на ПАВ и
зависимости /6 годишна практика/. Центърът предлага за пръв
път в града ни услуга, която обединява комплексността на
проблема наркомании /физически, психологичен, поведечески,
личностов, социален и фамилен план/
Автори и съавтори сме на множество наръчници, публикации,
ръководства за работа и др. в областта на наркоманиите.
Стартирал процес за предлагане на услуги за интервенции
/психологически и социални/ за хора, живеещи с ХИВ.

Наблюдавани тенденции
















Гр. Бургас /НД/ – УИН 600 човека, към понижаване на употреба на хероин
инжекционно
Няма данни за инжекционна употреба в ромска общност.
Амфетамини и марихуана, тенденции към повишаване на употребата.
Ниската средна възраст при първоначална употреба.
Ниска здравна култура на начинаещите употребяващи наркотици.
Висока миграция на групата, както извън страната, вътре в нея и в самия град.
Няма районизиране на употребата. Тя е скрита и индивидуална.
Полиупотреба сред ИУН ,както на хероин с метадон, така и на хероин в
комбинация с вдигащи вещества и други ПАВ.
Повишена агресивност и уязвимост вследствие полиупотребата.
Значителен брой на употребяващи наркотици, които са осъдени и излежават
присъда в Затвора – Бургас.
В града ни липсват структури, които целево да работят с хора употребяващи
наркотици или по проблемите на ХИВ/СПИН.
Обществото ни все още се страхува от наркоманния проблем, но го приема
като реален и значим.
Приемане на дейността на Сдружението сред употребяващи наркотици.
Приемането на дейностите сред УИН от институции, колеги, партньори и
широка общественост и конкретно работата му, ориентирана към понижаване
на вредите от употреба на наркотици се приема зряло и професионално.

сътрудничество













Национални структури
Министерство на здравеопазването
Министерство на правосъдието
Национален център по наркомании
Регионални държавни структури
Общини - Бургас, Несебър,
Приморско, Карнобат, Нова Загора
и други
ОДП - Бургас, Сливен, Ямбол
Затвора Бургас
Пробационна служба гр. Бургас
Дирекция „Социално подпомагане”
гр. Бургас
Общински превантивно информационен център

Лечебни и диагностични структури
РЗИ - Бургас
 ОПФЗБ - Бургас
 ОКВД - Бургас
 ОДПЗС - Бургас
 Метадонови програми в гр. Бургас

Учебни заведения
Бургаски Свободен Университет
 ВХТИ - „Асен Златаров“
 Училищни структури
Бизнес структури
РОТАРИ КЛУБ гр. Бургас
 Фирми, подпомагащи дейността
ни
Неправителствени организации

Работа с професионалисти и
широка общественост:










Сътрудничеството на национално и международно ниво, обмен
на опит и добри практики;
Организиране и участие в международни, национални и местни
мрежови срещи;
Провеждане на социологически изследвания по проблема
наркомании;
Изготвяне на информационни материали и разпространение;
Изготвяне и предоставяне на материали и обучителни програми
за професионалисти от неправителствения сектор и здравните
институции, работещи с употребяващи наркотици;
Изготвяне на методологии/насоки за специфични дейности в
областта на наркоманиите;
Организиране и участие в кампании сред широка общественост;
Публикации в медиите.

Благодаря Ви за
вниманието
doseoflove.org

