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дайджест

независимо...
„НеЗависимо ...” е дайджест за зависимото
поведение на хората, независимо от желанието им да
изглеждат и да бъдат все по-независими. В него ще се
опитаме да покажем повече страни на проблема
„зависимости” и начините за справяне с тях. Надяваме се
разнообразието от рубрики и информация да помогне за
реализирането на повече инициативи и проекти, свързани
с превенцията на рисковото поведение. С всеки брой на
дайджеста, като бонус, читателите ще получават и
електронен вариант на книга или брошура, тематично
свързана със съдържанието на изданието.
„НеЗависимо ...” е отговор на необходимостта да
се подобри информационното осигуряване на
организации и хора, работещи в полето на превенцията на
рисковото поведение, и е опит за развитие на устойчива
мрежа от потребители и създатели на информация в
областта на превенциите. Затова ще разчитаме на
обратната връзка с читателите, от които с готовност ще
приемаме както препоръки, така и информация за
публикуване.
„НеЗависимо ...” е периодично издание, финансирано
от Община Варна по Направление „Превенция на
наркомании - 2008”.
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независимо...
Съдържание

живота и съдбата на човека, не са обърнали достатъчно внимание
на това, че природата сама се е нагърбила с усилието да ни
просвети в това отношение. Тя ни предупреждава с точен знак, че
предназначението ни е достигнато. Този знак е радостта. Казвам
“радостта”, а не “удоволствието”. Последното е само една
измислена от природата хитрина, за да накара живото същество да
запази живота; то не указва посоката, в която е тласнат животът. А
радостта винаги известява, че животът е сполучил, че е завзел
територия, че е удържал победа: всяка голяма радост носи акцент
на тържественост. И тъй, ако имаме предвид това указание и ако
следваме тази нова линия от факти, откриваме, че навсякъде,
където има радост, има и съзидание: колкото по-плодотворно е то,
толкова радостта е по-дълбока. ... Следователно щом навсякъде
тържеството на живота е творчеството, дали не трябва да
предположим, че основанието на човешкия живот се състои в
едно съзидание, което за разлика от това на художника или учения
може да продължава всеки миг у всички хора; самосътворяването
на аза, израстването на личността посредством едно усилие, което
извлича много от малкото, нещо от нищото, и непрекъснато
допринася за изобилието в света?
Анри Бергсон. Интуиция и интелект. С., ЛИК, 1997, с.126-128.

Пубертетът ... се възприема от мнозина като някаква
тъмна мистерия. Но в този период у детето намираме само онова,
което вече е дремело в него. Ако дотогава чувството за общност е
липсвало, то и времето на пубертета ще протече съответно на това
равнище. Тогава още по-ясно ще проличи доколко детето е
подготвено за съвместна дейност. Пред него се разкрива пообширно поле за действие. То притежава повече сили. Но преди
всичко у него вече съществува стремежът да покаже по някакъв,
привлекателен за него начин, че вече не е дете, а понякога, макар и
по-рядко – че все още е дете. Ако развитието на неговото чувство
за общност е задържано, то несоциалната нагласа на неговия
погрешен път ще се прояви много по-ясно отпреди. В
неудържимото си желание да бъдат възприемани като възрастни
хора много от децата усвояват по-скоро недостатъците, отколкото
преимуществата на последните, тъй като това им се струва много
по-лесно, отколкото да служат на общността.
Алфред Адлер. Смисълът на живота. Плевен, ЕА, 1997, с.31.
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Философите, които са размишлявали върху смисъла на

посени в душите ни още от най-ранна детска възраст. Обикновено
от най-близките ни хора, които смятат, че знаят не само какво е
най-правилно и най-добро за тях самите, но – за нещастие – са
убедени и че знаят какво е най-правилно и най-добро и за нас.
Въоръжени с това тяхно убеждение и спазвайки разрушителните
традиции, които доминират от хилядолетия в мисленето ни, тези
хора се чувстват длъжни да ни принуждават да вършим онова,
което според тях е правилно. Изборът на начина, по който се
противопоставяме на този външен натиск и контрол, е общо взето
най-силният източник на човешкото нещастие. Теорията на
избора оборва и се противопоставя на древната традиция “аз знам
какво ти трябва да правиш/да мислиш/да чувстваш”. ...
За да можем да променим нещата в дълбочина не само за
нас, но и за бъдещите поколения, са необходими нова психическа
нагласа и нова психологическа практика, тоест нова психология,
която да ни помага да се сближаваме помежду си и да се разбираме
едни други далеч по-добре, отколкото сега. Тази нова психология
трябва да бъде лесна за разбиране, с оглед на това да може да бъде
преподавана на онези , които желаят да я усвоят. Освен това трябва
да бъде и лесна за използване от хората, които вече са я усвоили.
Днешната психология не отговаря на тези изисквания. Ние не
знаем как да се разбираме помежду си по нов, по-добър начин. на
практика психическата практика, която използваме, ни тласка към
разделение. Провалът на традиционната психология е особено
виден в областта на брака. ...
Аз вярвам, че за да сме щастливи, трябва да общуваме с
други щастливи хора. Оттук следва, че колкото по-малко са
щастливите около нас, толкова по-малък е и нашият шанс за
щастие. Светът е пълен със самотни, объркани, гневни и нещастни
хора, които не са в състояние дори да се докоснат до някой, който
изглежда щастлив. Цялата социална енергия на тези хора се
излива в оплаквания, обвинения и критики към околните,
следователно не остава нищо за положителните емоции.
Тук бих искал да въведа ... въпроса за двете посоки, в които
нещастието тласка хората. Първата група нещастни хора търси
начин да се завърне в лоното на щастливите – процес, при който се
търсят носещи удоволствие и удовлетворение междуличностни
връзки. Втората група нещастни хора са се отказали да търсят
промяна в положението си и междуличностни връзки, които да им
носят удоволствие и удовлетворение. Но и тези хора, подобно на
всички нас, продължават опитите да се чувстват добре. Ето защо
търсят и откриват заместители на удовлетворителните
междуличностни връзки в моментното удоволствие – най-често
посредством храна, алкохол, наркотици, груб и лишен от нежност
и обич секс. И ако не успеем да изградим общество с повече
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Семената на почти всички наши нещастни изживявания са

Уилям Гласър, Теория на избора. С., Кръгозор, 2001, с.13-39.
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щастливи хора, никога няма да сме в състояние да ограничим тези
разрушителни и самоунищожителни избори.
Неотдавна говорител на американската Агенция за борба с
наркотиците съобщи ... че в Ню Йорк има половин милион
наркомани, които употребяват хероин и кокаин. Цифрата е
стряскаща и ще стане още по-стряскаща, ако към нея прибавим и
броя на алкохолиците и на пушачите, които също са вид
наркомани. Почти всеки един от тези нещастни хора е изоставил
надеждата си за постигане на удовлетворителни трайни
междуличностни връзки и ги е заменил с неприсъщи за човека
моментни удоволствия. Тези хора намират и интензивно
действащо удовлетворение в наркотиците, защото този вид
наслада не изисква никакви усилия, освен вкарването на дрога в
кръвообращението. А контактът им с други човешки същества е
сведен до намирането на дрога. Същото е валидно и за всички
други моментни удоволствия.
Част от нещастниците, за които говоря, изобщо не са бедни
и не принадлежат към малцинствена група. Не е задължително да
са пристрастени към наркотици, насилие и груб секс. Мнозина от
тях са отговорни хора, които добре се грижат за себе си и не
причиняват зло на никого. Но поради начина на поведение, което
са избрали, те не са в състояние да поддържат трайни
удовлетворителни взаимоотношения с щастливи хора и в резултат
на това са нещастни. Чувството за нещастие е най-често
срещаното чувство в живота на съвременния човек.

З А В И С И М О С ТИ ХО Р А,
В Е Щ Е С ТВ А
И РИ СК ОВЕ

независимо...
Съдържание

Този материал е разработен от екип на “Асоциация
на варненски организации за превенция на
наркоманиите”. Използвани са материали на
Европейски мониторинг център по наркотици и
наркомании (EMCDDA) и Национален институт за
злоупотреба с наркотици – САЩ (NIDA).

Психоактивно вещество
Терминът “психоактивно вещество” замени широко разпространените
термини “дрога” и “наркотици” поради размитата дефиниция, твърде
разностранна употреба и лингвистични противоречия.
Под това понятие се разбира “природно дадено или синтетично получено
вещество, което чрез директно въздействие на определени мозъчни структури
може да повлиява психичния живот на човека и притежава потенциал за развитие
на злоупотреба и зависимост”.

Психологична и физическа зависимост
Психологичната зависимост може да се развие от каквото и да е било
психоактивно вещество или група вещества. Психологична зависимост е
усещането на употребяващия, че взимането на вещества е необходимо за
достигане максималната степен на функциониране или по-просто казано “да се
чувства добре”. Понятието “психологична зависимост” се употребява масово, но
е много субективно, трудно се проверява достоверността му и за това
практически вече няма клинична и диагностична стойност.
Физическата зависимост е опит на организма да се адаптира
физиологично към хроничната употреба на веществото чрез формиране на
толеранс и/или поява на абстинентни симптоми при спиране на употребата или
намаляване на дозите. Макар, че тази категория изглежда относително проста за
разбиране на диагностиката, толерансът трудно се анализира, особено
ретроспективно. Освен това има сериозни доказателства, че поведенческите,
психологичните влияния, както и тези на обкръжаващата среда, често се
изразяват във физически усещания и по този начин реалната изразеност на
абстинентното състояние може да бъде оценено погрешно. За разлика от
категорията “психихологична зависимост”, физическата зависимост се развива
далеч не към всички психоактивни вещества. Например, все още няма
доказателства за формиране на физическа зависимост към LSD.
Изкуственото разделение на психологична и физическа зависимост води до
голямо объркване при диагностицирането на отделните случаи, последващите
терапевтични действия и дори при формирането на законодателните инициативи
в отделните държави. Това наложи постепенна промяна в използването на
термините и понятията, чрез приемане на международни консенсусни
становища, базирани на научни изследвания.
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ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА –
ТЕРМИНОЛОГИЯ

Толерансът е процес, който се развива при хроничната употреба на
повечето психоактивни вещества и се характеризира с нуждата от все по-големи
количества от веществото за да се постигне желания ефект или намаляване на
ефекта при употреба на същите количества вещество.
Толерансът се формира по два основни механизма: чрез промяна на
обработката на веществото в черния дроб, при което веществото се разгражда побързо (метаболитен толеранс) или чрез намаляване на реакцията на засегнатите
неврони в мозъка (фармакологичен толеранс).
Формирането на толеранс към вещество от определена група по правило
означава, че толерансът е формиран към всички вещества от същата група. При
някои вещества не се наблюдава формиране на толеранс, например никотин, но
това, по-скоро, е изключение, отколкото правило.

Абстинентно състояние
Абстинентното състояние е един от индикаторите на зависимостта и се
определя, като “група симптоми с различна тежест и съчетание помежду си, които
се появяват след пълно спиране или намаляване на приема на вещество,
употребявано редовно и обикновено за дълъг период от време и/или във високи
дози.”
Началото и протичането на абстинентното състояние са ограничени във
времето и зависят от типа на веществото и на дозата, достигната непосредствено
преди спирането на употребата. Като правило, клиничната картина е точно
обратната на ефектите на веществото
Абстинентното състояние може да протича неусложнено или да бъде
усложненно с гърчове и/или делир. Телесните симптоми варират съобразно
употребяваното вещество. Психологичните разстройства (като тревожност,
депресия и разстроен сън) също са обичайни белези на абстиненцията. Типично е
пациентът да съобщава, че възобновяването на приема на веществото облекчава
абстинентните симптоми.
Необходимо е да се помни, абстинентните симптоми могат да бъдат
предизвикани от условно заучени стимули при липса на непосредствено
предхождаща употреба на дадено вещество. При такива случаи диагнозата
абстинентно състояние е обоснована само ако проявите му са достатъчно тежки.

Остра интоксикация
Преходно състояние, възникващо след приемане на психоактивни вещества
и водещо до нарушения в съзнанието, когнитивните функции, възприятията,
настроението или поведението, или други психофизиологични функции и
реакции.
Тази диагноза е водеща само в случаите, когато интоксикацията се развива
при отсъствие на по-трайни проблеми, свързани с веществото.
Острата интоксикация обикновено е тясно свързана с дозата. Изключение се
наблюдават у лица с телесни заболявания, при които малки дози от едно вещество
могат да предизвикат несъответно тежък интоксикиращ ефект. Трябва да се
отчита също наличието на дезинхибиция, дължаща се на социален контекст
(например по време на “купон”, партита, карнавали и др.). острата интоксикация
е преходно явление. Интензитетът и отслабва с времето и ефектите и изчезват, ако
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Толеранс

Симптомите на интоксикация не винаги отразяват първичното действие на
веществото – например, вещества с подтискащ ефект (успокоителни
медикаменти) могат да доведат до симптоми на възбуда или хиперактивност, а
стимуланти – до поведение на социално отдръпване и затваряне. Ефектите на
такива вещества като канабис и халюциногени могат да бъдат особено
непредсказуеми. Много вещества причиняват различен по вид ефект, при
различни дози. Например алкохолът, който при по-ниски дози може да има
видимо стимулиращ ефект върху поведението, може да доведе до възбуда и
агресия с увеличаване на дозата и до силно седативен ефект при много високи
дози.
Острата интоксикация може да бъде неусложнена, като при нея се
наблюдават симптоми с различна тежест, обикновено в зависимост от дозата,
особено при високи стойности. Възможни са и усложнения, като травми,
наранявания, медицински усложнения (например, вдишване на повърнати
материи), делир, кома, гърчове и др.

Разстройства*, дължащи се на употреба на
психоактивни вещества
Повечето хора употребяват или са употребявали поне едно психоактивно
вещество, например алкохол, кофеин, никотин. Много от тях поне веднъж в
живота са изпитвали негативните страни на употребата – сърцебиене след
няколко силни кафета или кашлица при пушачите. Макар, че тези нарушения са
важни, те не са достатъчни да се постави диагноза “разстройство свързано с
употреба на психоактивни вещества”.
Диагнозата е клинично твърдение основано на определени критерии и
формулирано с обективни термини. по-долу са представен и основните понятия
заложени в “Международна класификация на болестите – 10-та ревизия” /МКБ10/ и американското “Ръководство за диагностика и статистика – 4-та ревизия”
/DSM-IV/

Злоупотреба / Вредна употреба
“Международна класификация на болестите – 10-та ревизия” /МКБ-10/
Съгласно МКБ 10 злоупотребата е дефинирана като “вредна употреба” и
най-общо се описва, като “начин на употреба, който уврежда здравето”. Увредата
може да бъде соматична (напр. хепатит след инжектиране на психоактивно
вещество) или психична (напр.епизоди на депресия в резултат на тежко пиене).
Тази диагноза изисква наличието на действителна увреда на психичното
или телесно здраве на употребяващия.
Вредните начини на употреба често са обект на критики от страна на другите
и често водят до различни социални последици. Фактът, че начинът на употреба

* Терминът “разстройство” се използва, за да се избегнат още по-големите проблеми,
свързани с употребата на термини като “болест” и “заболяване”. “Разстройство” не е
точен термин, но тук той се използва за обозначаване съществуването на клинично
разпознаваем набор от симптоми или поведение, които в повечето случаи са свързани с
дистрес и с нарушение на поведенческите функции винаги на личностово ниво и често на
групово или социално ниво (но не само на последното).
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не се приемат нови дози от веществото. Следователно възстановяването е пълно
освен при възникване на тъканна увреда или друго усложнение.

Острата интоксикация, както и “махмурлука” не са достатъчно
доказателство за “увреждане на здравето”, което се изисква за диагнозата вредна
употреба.
Вредна употреба не трябва да се диагностицира, ако са налице синдром на
зависимост, психотично състояние, или други специфични форми на
разстройство при употреба на психоактивни вещества.
Американско “Ръководство за диагностика и
статистика – 4-та ревизия” /DSM-IV/
Съгласно критериите на американската класификация DSM-IV (Diagnostical
and Statistical Manual – IV) за злоупотреба с психоактивни вещества се описва
като: Дезаптативна употреба довела до клинично значими дисфункции,
определени от наличието на един или повече от посочените проблеми през
последните 12 месеца:
1. Повтаряща се употреба, която довежда до провали при изпълнение на
основните задължения в работата, учението или в личния живот;
2. Повтаряща се употреба в ситуации, в които това създава рискове за живота
(шофиране или работа с машини);
3. Повтарящи се проблеми със закона, свързани с употребата;
4. Продължителност на употребата въпреки социални, личностни и
междуличностни проблеми. Няма достатъчно данни за формирана зависимост от
този клас вещества.”

Синдром на зависимост
“Международна класификация на болестите – 10-та ревизия” /МКБ-10/
Съгласно МКБ 10 “Синдрома на зависимост” се определя като “съчетание
от физиологични, поведенчески и когнитивни явления, при които
употребата на определено вещество или клас от вещества придобива много
по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение,
които в миналото са имали по-висока стойност”.
Основната описателна характеристика на синдрома на зависимост е
желанието (често силно, понякога непреодолимо) да се приемат вещества или
медикаменти (предписани или не от лекар), алкохол или тютюн. Може да са
налице доказателства, че при лица, които се връщат към употреба на
психоактивни вещества след период на въздържане, признаците на синдрома на
зависимост се появяват по-бързо, отколкото при лица без предшестваща
зависимост.
Сигурна диагноза на зависимост може да се постави само ако три или
повече от следните показатели са били заедно налице по някое време през
последната година:
1. Силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приемат
психоактивни вещества;
2. Затруднен контрол върху приема на психоактивното вещество по
отношение началото, края или нивото на употреба;
3. Физиологично състояние на абстиненция при прекъсване или намаляване
употребата на веществото, което се проявява с типичния за веществото
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на дадено вещество не се одобрява от друго лице или от обществото, или е довело
до отрицателни социални последици като арестуване, уволнение или брачни
конфликти, не е сам по себе си доказателство за вредна употреба.

Стесняването на личния репертоар от начини на употреба на
психоактивното вещество също е описани като характерна черта
(напр.тенденцията да се пие алкохол по един и същ начин, всеки ден или всеки
край на седмицата, без съобразяване със социалните норми на приемливо пиене).
Съществена особеност на синдрома на зависимост е или наличието на данни
за приемане на психоактивни вещества, или на желание за тяхна употреба;
субективното осъзнаване на принудата да се приемат психоактивни вещества се
наблюдава най-често по време на опитите да се прекрати или намали употребата
им. Това диагностично изискване изключва например хирургични пациенти, на
които се дават опиати за облекчаване на болки и които могат да покажат белези на
абстинентно състояние при спиране на лекарствата, но които нямат желание да
продължат тяхното вземане.
Синдромът на зависимост може да е налице по отношение на конкретно
вещество (напр.алкохол, тютюн), на група вещества (напр.опиати и опиоидни
лекарства), или на по-широк кръг от различни вещества (както е при лица, които
усещат принуда редовно да употребяват каквито и да е било достъпни лекарства,
и които показват дистрес, тревожност и/или соматични белези на абстиненция
при въздържане от такава употреба).
Американско “Ръководство за диагностика и
статистика – 4-та ревизия” /DSM-IV/
Съгласно критериите на американската класификация DSM-IV (Diagnostical
and Statistical Manual – IV) зависимостта се дефинира, като: Дезадаптативна
употреба довела до клинично значими дисфункции, определени от
наличието на три или повече от посочените проблеми през последните
дванадесет месеца”:
1. Промени в толеранса, както следва:
a. Необходимостта от по-големи количества от веществото с цел
постигане на желания ефект;
b. Значително снижен ефект от веществото при продължителната му
употреба в същите количества.
2. Абстиненция, проявяваща се със следното:
a. Типични за веществото абстинентни симптоми;
b. Същите или подобни вещества се употребяват с цел премахване или
намаляване на абстиненцията.
3.Веществото се употребява в по-големи количества и/или по-дълго,
отколкото лицето предполага или възнамерява.
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абстинентен синдром; или употреба на същото (или сродно) вещество с цел
облекчаване или премахване на абстинентните симптоми;
4. Данни за повишен толеранс, като нужда от по-високи дози за постигане на
ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози (типични примери за
това се наблюдават при зависими от алкохол или опиати лица, които употребяват
дневни дози, достатъчни да увредят или убият непривикнали лица);
5. Прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия или интереси,
поради употребата на психоактивното вещество; нужда от повече време за
доставяне или употреба на веществото или за възстановяване от ефектите му;
6. Продължаване на употребата, въпреки наличието на очевидни вредни
последици, като чернодробно увреждане от прекомерно пиене, депресивни
състояния вследствие от тежка злоупотреба или свързани с употребата на
веществото нарушения в когнитивното функциониране; трябва да се положат
усилия, за да се установи дали употребяващия е бил или от него би се очаквало да
бъде наясно с естеството и размера на вредата.

Забележка: Другите психични и поведенчески разстройства, дължащи се
на употреба на психоактивни вещества не са включени подробно в настоящия
материал, поради строго клиничния си характер. Най общо става дума за
психози и паметови разстройства, настъпили поради употреба на психоактивни
вещества. Те могат да настъпят по време на интоксикация или абстиненция.
Изразяват се в халюцинации, налудности (най-често за преследване), страхове
или екстаз, загуба на ориентация, двигателна възбуда или ступор (пълно
обездвижване), загуба на памет за близки и/или далечни събития, измислени
спомени и др.

Проблемна употреба
Посочените по горе термини и дефиниции по същество са медицински
понятия и служат за оценяване на вида и тежестта на употребата при конкретен
индивид и по правило се прилагат тогава, когато лицето потърси някаква здравна
помощ.
За нуждите от едно по широко оценяване на проблемите свързани с
употребата на психоактивни вещества, страните-членки на ЕС приеха с
консенсус терминът “проблемна употреба” и го дефинираха като
“инжектиране на наркотици или редовна/продължителна употреба на
опиати, кокаин и амфетамини”.
Той се прилага за оценяване на употребата сред населението с акцент върху
рисковите практики (инжектиране на вещества) и незаконни субстанции с най
висока степен на опасност за хората. По същество дефиницията на термина
“проблемна употреба” и измерването на тази употреба обезпечава т.нар.
“политика на отговор” – намаляване търсенето (превенция, лечение и др.) и
предлагането (продажби, трафик, производство) на психоактивни вещества.

Употреба на психоактивни вещества
В САЩ и ЕС широко се използват методики (най-често анкетни проучвания)
за количествена оценка на разпространението на употребата на психоактивни
вещества сред различни възрастови групи и населението като цяло. Ключов
момент в тях е измерването и оценяването на каквато и да е била употреба (в т.ч.
и еднократна) локализирана в три времеви периода:
1. “употреба поне веднъж в живота”;
2. “употреба поне веднъж през последната година”;
3. “употреба поне веднъж през последните 30 дни”.
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4.Наличието на постоянно желание или неуспешни опити да се намали, спре
или контролира употребата на веществото.
5.Значително време се прекарва в търсенето и снабдяването с веществото,
неговата употреба или изчакването да отминат ефектите му.
6.Важни социални, професионални и други жизнени активности са
намалени или заместени с употребата на веществото.
7.Употребата продължава въпреки очевидните за индивида постоянни или
повтарящи се телесни или психо-социални проблеми, които най-вероятно са
причинени или директно свързани с употребата на психоактивни вещества.

Този материал е разработен от екип на “Асоциация
на варненски организации за превенция на
наркоманиите”. Използвани са материали на
Европейски мониторинг център по наркотици и
наркомании (EMCDDA) и Национален институт за
злоупотреба с наркотици – САЩ (NIDA).

Независимо от голямото разнообразие на психоактивни вещества, всички те
притежават способността да въздействат на определени участъци в мозъка. Тези
въздействия обхващат практически всички емоционални, мисловни и
поведенчески аспекти от нашия живот, които субективно възприемаме като
жажда, глад, сексуално желание, страх, тревожност, гняв, омраза, бягство,
агресия, депресия, еуфория, радост, щастие, нежност, любов, гордост и т.н.
Най-общо казано, чрез промяната на мозъчните функции след приемане на
психоактивното вещество, човекът очаква онези въздействия, които се усещат
като удоволствено преживяване и преживяване на “възнаграждение”.
В крайна сметка това е основната причина, поради която толкова много хора
продължават употребата на психоактивни вещества дори при последващо
наличие на проблеми.
За да се разбере истинското въздействие на дрогите върху човешката
психика ще е необходимо да бъдат споменати някои важни, макар и схематично
представени, характеристики на това, как функционира централната нервна
система.

Мозък, неврони, синапси, невромедиатори и рецептори
Главният мозък се състои от повече от 10 милиарда нервни клетки, които се
наричат неврони. Всеки неврон се състои от тяло и много израстъци, с които той
контактува със съседните неврони. Тези израстъци са два типа. Едните провеждат
информация към тялото на неврона от други неврони и се наричат дендрити.
Другите правят същото, но в обратна посока – изпращат сигнали от тялото на
неврона до други неврони и са познати под името аксони.
Комуникацията между отделните неврони се състои от предаване на
еднопосочни и/или двупосочни сигнали. Връзката се осъществява по химичен
път – чрез вещества, наречени невромедиатори. В контекста на действието на
психоактивните вещества, като най-важни медиатори могат да бъдат
споменати ендорфини, допамин, серотонин, ацетилхолин, норадреналин,
глутамат и гама-аминомаслена киселина (ГАМК).
В местата на контакт стените (клетъчни мембрани) на невроните са силно
сближени; това образувание се нарича синапс, а процепът между клетъчните
мембрани - синаптична цепнатина.
Предаването на сигнал се състои в отделянето на невромедиатор от
мембраната на първия неврон в синаптичната цепка. Попадайки там той
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ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА –
БИОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Контактът на невромедиатора с рецептора на втория неврон предизвиква
определен тип реакция, която може да се прояви в четири посоки:
1. Той може да активира възбуждащия рецептор, което ще доведе до възбуда
на съседния неврон;
2. Той може да активира подтискащия рецептор и в този случай ще доведе до
намаляване на активността на съседния неврон;
3. Той може да бъде преработен от специализирани вещества (ензими), като
това няма да доведе промяна в активността на съседния неврон;
4. Той може да бъде върнат обратно в “склада” на “изпращащия” неврон,
чрез обратно “засмукване” (обратен захват), където ще бъде запазен, преработен
или унищожен.
Всички дроги, без изключение, се намесват в различните етапи на действие
на невромедиаторите по следните начини:
1. Спират химическите процеси на производство (синтез) на
невромедиатора;
2. Изваждат невромедиаторите от “склада”, където се съхраняват, за да се
предпазят от разграждане;
3. Блокират влизането или излизането на невромедиаторите във или извън
“склада”;
4. Закачат се за рецептора на мястото, предназначено за невромедиатора;
5. Блокират обратното “засмукване” (захват) на невромедиатора в
“изпращащия” неврон.
Много от дрогите действат по повече от един от тези механизми. Всичко това
довежда практически до един и същ резултат – усещане за удоволствие и награда.
То е привидно, защото възниква не като резултат от естествени процеси, като глад,
жажда, секс и т.н. При задоволяване на тези потребности в определени зони на
мозъка протичат процеси, чиято посока, скорост и последователност са строго
регулирани. Тези процеси са били изработени в човешкия мозък в резултат на
хиляди години еволюция. Психоактивните вещества въздействат на същите
мозъчни участъци и засягат същите неврохимични процеси, но по много
различен начин. В литературата този ефект често се нарича “открадване на
мозъка”.
Важно е да се припомни, че невробиологичните механизми на
въздействие на психоактивните вещества наподобяват естествените
неврофизиологични процеси в мозъка.
Разбира се, в клиничната практика често срещаме реакции (симптоми и
синдроми), които излизат от очакваните рамки на мозъчно въздействие на
определено психоактивно вещество. Причините са много. Повечето от
психоактивните вещества, купени от дилъри, не са чистите субстанции,
използвани в лабораторни изследвания. В тях има множество различни съставки
и примеси и затова реакциите са често нетипични. Също така, клиничната
картина на интоксикациите и абстинентните състояния в голяма степен зависят от
начина на употреба, комбинирането с други вещества (особено с алкохол),
физиологичното и емоционално състояние на индивида, неговата възраст,
индивидуалната му чувствителност към един или друг клас вещества и не на
последно място от приетата доза.
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контактува с втория неврон, чрез свързване със специфично за него място, което
се нарича рецептор. Тази връзка може аналогично да се оприличи с израза
“определен ключ за определена ключалка”. Има два основни типа рецептори –
възбуждащи (стимулират активността на втория неврон) и подтискащи
(намаляват активността на втория неврон).

Ефектът на едно вещество зависи не толкова от абсолютното му количество,
колкото от неговата концентрация в тялото, която зависи най-вече от приетата
доза. Общоприето е дозите да се изразяват като количество прието вещество,
отнесено към единица живо тегло – например: милиграм на килограм
(mg/kg).Това дава възможност за сравняване действието на дадено вещество
върху различните хора.
Всяко психоактивно вещество има основен, т.е. желан, и страничен ефект.
Желаният ефект е влиянието върху психиката (усещане за удоволствие и
награда), страничните ефекти обикновено засягат някой други важни функции на
организма – дишане, сърдечна дейност и др. често дозата за постигане на желания
ефект е твърде близо до дозата, предизвикваща някои от страничните ефекти. Най
общо казано, смъртта също би могла да се причисли към страничните ефекти, тъй
като тя обикновено е резултат на някои от тях, доведен до крайност; така
зависимите от хероин най-често умират от спиране на дишането, а зависимите от
кокаин от сърдечен удар.
За да се получи пълна и вярна картина на въздействието на едно
психоактивно вещество, необходимо е то да се изследва в най-широкия възможен
интервал – от нула до смъртна доза. Очевидно е, че всяко вещество има повече от
един възможен ефект и за всяко едно от тях съществува собствена зависимост от
дозата му. В практиката се използват две понятия:
1. Ефективна доза (ED 50) е дозата при която у 50 % от хората се наблюдава
даден ефект, като всеки от ефектите на дадено вещество има своя ED 50;
2. Летална (смъртна) доза (LD 50) съответства на гибелта на 50 % от хората.
Когато се говори за токсичност на дадено вещество, най-често се има предвид
способността му да предизвиква смърт и тогава токсичността се изразява чрез LD 50.
Когато става дума за сила на дадено психоактивно вещество, се има предвид
каква доза е необходима за предизвикване на някакъв определен ефект. И тук
въпросът е “в сравнение с какво”. Ясно е, че може да бъде сравнявана силата само
на вещества, които са от един клас и имат близък по характер ефект; в такъв
случай дадено вещество е толкова силно, колкото по-ниска е ефективната му доза.
Така, псилоцибинът (активна съставка на т.нар. “магически гъби”) има
халюциногенно действие в доза около 10 милиграма, а LSD предизвиква много
сходен на неговия ефект в доза около 0.1 милиграма. От сравняването на тези
цифри можем да заключим, че LSD е около 100 пъти по-силен халюциноген от
псилоцибина.
Освен, че са различни по сила, различните вещества от една и съща група
могат да имат и различна ефективност – тя се характеризира с максималния
ефект, който може да бъде постигнат с дадено вещество. Например, кодеинът е
около 10 пъти по-слаб обезболяващ медикамент от морфина и когато става дума
за подтискане на слаба болка, една доза морфин може да бъде заместена от
десеторна доза кодеин, но най-силния ефект, който дава морфина, не може да бъде
получен от колкото и да е голяма доза кодеин. В този смисъл кодеинът е не само
по-слаб, но и по-неефективен аналгетик, като същото се отнася и до способността
му да предизвиква еуфория (да “издрусва”).
Безопасността на дадено вещество зависи от отношението на дозата, която
предизвиква желания ефект, към смъртната доза. Следователно, когато те са
близки, съществува опасност даже неголяма доза да предизвика смърт. Мярка за
тази опасност се нарича терапевтичен показател (ED 50/LD 50). Още по-голяма
яснота дава факторът на сигурна безопасност, който е равен на съотношението
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Дози и ефекти

Общо разпространено е заблуждението, че “твърдите дроги” са поопасни. На практика обаче, слабите вещества също могат да бъдат много
опасни.
Съществува разлика и в чувствителността на различните хора към
ефектите и токсичността на всяко едно вещество, което се дължи на определена
биологична (най-често) генетична предразположеност и/или история на
предходна употреба. Съществуват хора, които са извънредно чувствителни към
токсичните ефекти на някой вещества. Дозите, които са безвредни за огромна част
от хората, могат да предизвикат у тях шок и даже смърт (например, с алкохол при
т.нар. “патологично опиване”). Без да се проведе специален тест е практически
невъзможно да се предскаже дали дадено вещество е безопасно за даден човек.
Известни са много смъртни случаи от приемането на една единствена доза. Тук е
важно да споменем и честата причина за смъртност от “свръхдоза” при
зависими от опиати лица, които в продължение на месеци или години са спрели
употребата и са възстановили чувствителността си спрямо веществото,
както при другите хора, но водени от желанието да получат търсения ефект,
приемат високи дози, към които са били адаптирани преди спирането на
употребата.
Много често употребата не е само на едно психоактивно вещество. При
прилагане на две и повече вещества ефектът им е просто адитивен (сума от
ефектите на всяко от тях). Резултатът от взаимодействието може да бъде както
увеличаване, така и намаляване на ефекта и токсичността на всяко от тях. Когато
сумарния ефект нараства, се говори, за потенциране на ефекта (т. напр.
токсичния ефект на опиатите или на успокоителните и сънотворни медикаменти
силно нараства при съвместна употреба с алкохол). Когато ефектът на двете
вещества е противоположен, тогава се говори за антагонизъм (т. напр. в сместа
от хероин и кокаин (speedball) хероинът е антагонист на възбудата, причинена от
кокаина. Този начин на приемане е широко възприет, защото хероинът има
способност да овладява тревожността, предизвикана след отминаване на
желания ефект от кокаина).
В реални условия токсичността на дрогата се определя от токсичността на
всички присъстващи в нея вещества и на практика тя винаги е по-голяма от тази
на чистия наркотик. Най-често уличната дрога е толкова нечиста, че употребата и
силата напомнят на играта “руска рулетка”.
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ED 99/LD 01 (т.е. максимален ефект/максимална възможност за смърт).

П Р О УЧ В А Н И Я И
М О Н И ТО Р И Н Г

независимо...
Съдържание

(Из „Състояние на проблема с наркотиците в Европа Годишен доклад на ЕС за 2007”)

Планът на ЕС за действие в областта на наркотиците (2005 - 2008г.) специално
призовава държавите - членки да увеличат ефективните и разнообразни, но и в
същото време леснодостъпни методи за превенция, лечение, намаляване на
вредите и социална реинтеграция.
В настоящата глава ще бъдат разгледани по-подробно тези страни на
проблема с наркотиците в Европа. Стратегиите за превенция могат да бъдат
насочени към различни групи от цялото население до конкретни рискови групи,
като прилаганите методи са съответно различни. Има също лечение и мерки за
намаляване на вредите както за употребяващите наркотици, така и за
пристрастените, а в голям брой страни тяхната ефективност се оценява с
изследвания на резултатите.
Мерките за намаляване на вредите имат за цел да предотвратяват
смъртността, причинена от наркотиците, и да намаляват вредата за здравето,
например инфекции с ХИВ или хепатит С. Хероиновата зависимост обикновено
се лекува със субституираща терапия, а за зависимостта от канабис, амфетамин и
кокаин са разработени специални програми. Следващата стъпка след успешното
лечение е социална реинтеграция. Както ще бъде разгледано по-нататък,
условията на живот на много, употребяващи наркотици са лоши и стратегиите за
социална реинтеграция често трябва да преодоляват значителни проблеми.
За всеки вид дейност са дадени примери от различни страни и са разгледани
резултатите от изследвания за или против тяхната ефективност.

Превенция
Като цяло ефектът от индивидуалните стратегии за превенция не може да
бъде измерен с промените в разпространението на употребата на наркотици сред
населението. От друга страна, всяка една може да бъде съпоставена с натрупаните
сведения, за да се определи доколко е мярка, основана на сведения. Това означава
наличие на добра информация за съдържанието, покритието и броя на дейностите
за превенция.

Подобряване на наличната информация, наблюдение,
контрол на качеството и оценка
Държавите - членки наблюдават все по-засилено дейностите по превенция
и, в резултат от това, предоставят информация за съдържанието и предлагането на
интервенциите. Германия, Нидерландия и Норвегия са увеличили броя на
проследяваните показатели. Гърция, Кипър, Литва и Италия наблюдават
превенцията в училищата, в Гърция, Полша, Швеция и Финландия се изследват
услугите за превенция, предоставяни на общностно равнище, а във Франция е
създадена централизирана система за наблюдение на превенцията в областта на
наркотиците. Някои страни (Чешката република, автономен район Галиция в
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ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
С НАРКОТИЦИТЕ В ЕВРОПА

Повечето програми за превенция не се оценяват. Когато обаче се извършва
това, обикновено се оценяват „обхватът и начинът, по който се приема
дейността“, а не „степента, в която са постигнати целите“ (национален доклад на
Гърция).
През изминалите няколко години бяха извършени анализи на ефикасността
на превенцията в Германия (Buhler and Kroger, 2006) и Обединеното кралство
(Canning et al., 2004; Jones et al., 2006), както и от Световната здравна организация
(СЗО) (Hawks et al., 2002). Те са полезни за дефинирането на добри практики в
стратегиите за превенция. Последното и най-изчерпателно изследване (Buhler
and Kroger, 2006) прави оценка на 49 висококачествени анализи — прегледи и
метаанализи — за превенция на пристрастяването към различни вещества и
прави изводи по отношение на ефективните стратегии за превенция в областта на
наркотиците. В следващите раздели е разгледана ефикасността на различните
видове стратегии за превенция въз основа на резултатите от това и други
проучвания.

Кампании в средствата за масово
осведомяване
Hawks et al. (2002), в съгласие с HDA (2004), стигат до извода, че
„използването само на средствата за масово осведомяване, особено в
присъствието на други, противоположни по своето въздействие фактори, не е
ефективен начин за намаляване на употребата на различни видове
психоактивнивещества. Въпреки това, то увеличава осведомеността и оказва
подкрепа на политическите инициативи.“ Все пак налице са други сведения, че
кампаниите в средствата за масово осведомяване могат да имат положително
влияние, когато се използват като мярка в подкрепа на други стратегии (Buhler and
Kroger, 2006).
При оценката на кампания против употребата на кокаин, в Шотландия
(Binnie et al., 2006) стигат до извода, че 30 % от употребяващите наркотици са помалко склонни да вземат кокаин, след като са видели рекламите, въпреки че 56%
съобщават, че кампанията не е променила намеренията им да употребяват кокаин,
а 11% твърдят, че са по-сколнни към употребата му.
В допълнение, последната преоценка на кампанията на правителството на
САЩ против канабиса потвърди предишните заключения: въпреки че
кампанията не е повлияла върху отношението на неупотребяващите канабис
младежи относно употребата на наркотика (въпреки положителните стойности
по показателя припомняне; и въпреки разграничаването по целеви групи), тя се
асоциира с неблагоприятното въздействие върху начина, по който младежите
възприемат употребяващите марихуана (GAO, 2006).
В малко на брой изолирани случаи обаче, се наблюдава изместване на
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Испания, Унгария и Норвегия) вече насочват вниманието си върху
доказателствената база при кандидатстването за финансиране на дейности и
разглеждат възможността за въвеждане на системи за акредитация. В
Португалия, Финландия и Румъния има минимални критерии за качеството на
програмите за превенция. Информацията от Унгария и Нидерландия предполага,
че наличието на системи за наблюдение и критерии за качеството на превенцията
води до по-добро отчитане по проектите и оценките, и до по-високо качество на
интервенциите.

В Нидерландия например, една кампания разпространява посланието „Не
сте луди, ако не пушите канабис, защото 80 % от всички младежи не го правят“.
Освен това, някои елементи на националната кампания за превенция на
употребата на наркотици в Ирландия се стремят да разрушат някои от митовете за
канабиса, например твърденията, че това е „органичен“ и „естествен“ продукт.

Обусловени от средата стратегии относно
законните вещества
Увеличаването на цените на веществата, и/или на законово допустимата
възраст за тяхната употреба, има доказан положителен ефект върху намаляване на
употребата, но се прилага само за законните вещества като алкохол и тютюневи
изделия (Bьhler and Krцger, 2006). Подобни стратегии доскоро се смятаха за
характерно явление за северните страни или САЩ с фокус предимно върху
алкохола и с обещаващи резултати (Lohrmann et al., 2005; Stafstrцm et al., 2006).
Все по-често обаче, се появяват всеобхватни местни подходи, при които
алкохолът и тютюневите изделия се третират както незаконните вещества.
Белгия, България, Дания, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия и
Норвегия съобщават за съществуването на местни стратегии или дискусии
относно допълнителните налози, или закони, с които да се регулира предлагането
на алкохол и тютюневи изделия. Тези стратегии имат за цел намаляването на
употребата сред младежите, създаването на зони, свободни от алкохол, или
увеличаването на сигурността в нощните заведения.
По отношение на училищата последните изследвания в Европа (Kuntsche
and Jordan, 2006) и на други места (Aveyard et al., 2004) потвърждават
схващанията, че нормативната среда и неформалните мрежи оказват силно
влияние върху поведението при употребата на законни наркотици и канабис. В
Германия, Ирландия и Италия днес се обръща по-голямо внимание на
въвеждането на училищни правила (15).

Универсална превенция
Интерактивните програми, основани на модела на социалното влияние или
компетенциите за жизнени умения, доказаха своята ефективност в училищата, но
индивидуалните мерки, осъществявани изолирано (например, съобщаване на
информация, емоционално обучение, или други неинтерактивни мерки),
получиха отрицателна оценка (Buhler and Kroger, 2006). По организационни
причини с превенцията в училищата обикновено са ангажирани местните власти,
особено в северните страни, Франция и Полша. Някои специалисти смятат, че
допълващите общи програми за здравни/жизнени умения дават по-големи
резултати от образователните програми, които се основават единствено на
уменията; това предполага, че дейностите се интегрират най-добре в рамките на
подходящо обоснована здравна учебна програма Hawks et al. (2002). Очевидно е,
че това е постигнато в почти всички държави-членки. Освен това, някои държавичленки (например Италия, Литва, Нидерландия, Словакия, Обединеното
кралство) разглеждат превенцията на употребата на наркотици едновременно със
съответните здравни и социални аспекти като насилие, проблеми с психичното
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акцента от повишаване на знанията (целта на повечето кампании в средствата за
масово осведомяване) към предоставяне на социална и емоционална информация
(например опит за промяна на разбиранията за употребата на канабис).

Едно от основанията, често посочвани като причина за неизпълнението на
моделните програми, е, че те не могат да бъдат приспособени към местните
условия и не разглеждат индивидуалните нужди на общностите (Ives, 2006). Като
контрааргумент се изтъква, че предимствата на стандартизираните програми за
превенция са, че протоколите дават ясни насоки, позволяващи създаването на
системи за обучение на преподаватели и стабилни инфраструктури за
провеждането на такива програми, а това улеснява общите стандарти за
изпълнението на програмите, дори когато условията в училищата и общностите
са несравними.
В много държави-членки (България, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Австрия, Румъния) съдържанието на програмите за превенция е фокусирано
върху повишаване на осведомеността, предоставяне на информация и
организиране на изолирани прояви (например посещения на експерти), въпреки
сведенията, че други методи могат да бъдат по-ефективни.
Програмите за социално въздействие са широко разпространени в
училищата, особено в Обединеното кралство и в страните, където има
стандартизирани програми, например Германия, Ирландия, Гърция, Испания,
Норвегия, а скоро и Дания. По отношение на универсалната превенция, базирана
на местната общност, 12 държави - членки отчитат наличие на планове в областта
на наркотиците в повечето, или във всички общини, а в десет страни те са
политически приоритет. Подобни схеми принципно са под формата на
информационни прояви и, в по-малка степен, на алтернативни занимания през
свободното време.
Универсалната превенция, базирана на семейството, се изразява предимно
във вечери за родители, или информационни подходи и, по-рядко, в интензивно
обучение за родители.

Специфична превенция
Държавите-членки отделят все по-голямо внимание на стратегиите за
превенция, насочени към уязвими общности (17). Това означава, че въпросните
общности трябва да бъдат идентифицирани, например чрез стандартизирани
инструменти за оценка, като индекса на Обединеното кралство за многостранната
бедност, или чрез социално-икономически показатели, като стандарти за
жилищни условия или образование (брой ученици, изоставащи в училище, или
брой ученици на субсидии).
След като се идентифицират целевите общности (например Франция е
определила за такива „чувствителните градски зони“ или в случая с училищата —
„приоритетни образователни зони“), към тези групи в неравностойно положение
могат да се насочат допълнителни финансови средства. В Ирландия, Кипър и
Обединеното кралство проекти за специфична превенция се изпълняват в
повечето такива зони, а Португалия е в процес на прилагане на подобна стратегия.
Видовете дейности варират в диапазона от консултации в Естония, Гърция,
Франция и Словакия до насочени към целевите групи проекти в Люксембург и
Австрия, понякога специално към етнически групи.
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здраве, социална изолация, слаби оценки и употреба на алкохол и тютюневи
изделия в рамките на обхвата на превенцията в общественото здравеопазване,
която също е фокусирана към ответни действия, съобразени специално с нуждите
на засегнатите групи от населението.

Сравнителните подходи се използват при универсалната превенция, но все
по-често се съобщава за прилагането им и за целите на специфичната превенция
(Ирландия, Нидерландия, Австрия, Полша и Норвегия). В своя преглед на
сравнителните подходи Parkin and McKeganey (2000), стигат до извода, че
подобни схеми имат най-голямо въздействие върху наставниците, а не толкова
върху целевата група. Изглежда тези подходи са по-ефективни за промяна на
познанията и отношението, а не за промяна на поведението. Подобни проекти
рядко се оценяват, но когато се извършва това (например за проекта „Свободен
стил“ в Норвегия), обикновено се оценява единствено успешното привличане на
млади лидери в училищата и доколко са повишени знанията или е променено
отношението на лидерите в дейностите за сравнение.
Въпреки че специфичната превенция печели популярност, трябва да се
внимава, особено когато се работи с младежи от рискови групи в програми,
прилагащи сравнителни подходи (Cho et al., 2005; Dishion and Dodge, 2005), тъй
като при уязвимите групи може да се получи негативен „заразен ефект“. Тези
непредвидени последици, които се предизвикват от самата дейност, могат да
доведат до повишена употреба на веществата или до рисково поведение. Все пак
подобен нежелан изход е възможен не само при специфичната превенция, но и в
случаите на информационни кампании чрез средствата за масово осведомяване,
както и при дейности по индивидуална превенция (вж. по-горе).

Ответни мерки в областта на лечението
и намаляването на вредите
Последни новости в системите за лечение
В повечето случаи, лечението на употребяващи наркотици лица се
осъществява в амбулаторни условия, включително от общопрактикуващите
лекари. През последните години продължи разрастването на мрежите за
амбулаторно лечение, като в някои страни, включително България, Естония,
Гърция, Литва, Румъния и Финландия, се извърши допълнително разширяване на
географския им обхват; за разлика от това броят на болничните места остава
непроменен в повечето страни.
Сред страните, в които националното географско разположение на
специализираните заведения за лечение за употреба на наркотици е много
разпокъсано, са Латвия, Унгария, Словакия и Румъния. Въпреки разширяването
напоследък на мрежата от доставчици на услуги, в Гърция, а също в Унгария и
Полша, все още се правят списъци на чакащи за субституираща терапия.
Лечението с болничен престой, което в много европейски страни по-рано
беше най-широко разпространеният подход при лечението за употреба на хероин,
днес се прилага относително по-рядко, а повечето от използващите опиати се
лекуват в извънболнична обстановка. Все пак значението на болничните услуги
нараства при грижите за възрастни лица, продължително употребяващи
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Освен това, някои от новите държави - членки (България, Унгария, Литва,
Полша и Румъния) съобщават за много дейности, насочени към уязвими
семейства. Фокусът в повечето държави - членки е върху употребата на
веществата в семейството, въпреки че някои малко на брой страни (Гърция,
Литва, Унгария, Обединеното кралство) са възприели по-широк фокус,
обхващащ всички семейства в неблагоприятно социално положение.

наркотици, които се нуждаят от комплексно лечение, поради едновременното
наличие на сериозни соматични и психологични съпътстващи заболявания.

Все по-често се срещат разположени на едно и също място терапевтични и
медицински услуги, включително психиатрично лечение, високоактивна
антиретровирусна терапия и лечение на чернодробни заболявания, а прилагането
на поддържащо лекарствено лечение за стабилизиране на пациентите се е
увеличило.

Характеристики на употребяващите наркотици,
лекувани амбулаторно
За характеризиране на социално-икономическия статус на пациентите,
посещаващи терапевтичните центрове, а до известна степен и на всички
употребяващи наркотици лица, може да се използва информацията от показателя
за потърсено лечение. Тъй като в повечето страни достъпът до амбулаторно
лечение е по-лесен и по-малко селективен, уместно е от тази група пациенти да се
направи екстраполация за употребяващите наркотици като цяло.
През 2005г. 20 от общо 29 европейски страни отчитат информация за 315000
пациенти, посещаващи амбулаторни лечебни центрове. Данните са събрани от
над 4000 лечебни единици. Приблизително половината (53 %) от амбулаторните
пациенти са лекувани за употреба на опиати като основно проблемно вещество, а
другата половина — за употреба на други наркотици като основно проблемно
вещество, и по-специално канабис (22 %) и кокаин (16 %). Наркотиците, които
най-често се употребяват като основно проблемно вещество, са различни в
различните страни.
Около 80 % от амбулаторно лекуваните пациенти са мъже на средна възраст
около 30 години (28 години за тези, които за пръв път се подлагат на лечение), а
условията им на живот обикновено са по-лоши, в сравнение с тези на общото
население на същата възраст. Около 60 % от амбулаторно лекуваните пациенти не
са достигнали степен на образование по-висока от основна, а около една десета от
тях не са завършили дори основно образование. Около половината от пациентите
са имали редовна заетост, преди да започнат амбулаторно лечение, а другата
половина са безработни; повечето амбулаторно лекувани пациенти имат
постоянни жилища (85 %), като 40 % от тях живеят с родителите си, а 19 % самостоятелно. Значителна, но по-малка от половината част от амбулаторно
лекуваните за наркотици пациенти (15 %) живеят с деца както самостоятелно,
така и с партньор, което е усложняващ аспект на живота на употребяващите
наркотици и представлява рисков фактор за децата.
Информацията за социално-икономическото положение на пациентите,
лекувани за употреба на наркотици, се допълва от предоставената от някои страни
национална информация за разпределението на пациентите, според вида на
употребявания като основен проблемен наркотик. В Германия например 67 % от
употребяващите хероин са безработни или икономически неактивни, в сравнение
с 53 % от употребяващите кокаин пациенти и 35% от употребяващите канабис
пациенти, а 74 % от употребяващите опиати са с ниско образование, в сравнение с
63% от пациентите, лекувани за употреба на кокаин (Sonntag et al., 2006).
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Философията на болничните заведения и начинът, по който те
функционират, се промени значително през изминалите години в отговор на
променящите се нужди.

Брой

В някои страни са създадени нови специализирани заведения,
предназначени за определени, групи употребяващи наркотици, например: жени;
бездомни; инжектиращи се на
Фигура 2: Приблизителни оценки за предлагането на опиатна
ул и ц а т а ; с е к с р а б о т н и ц и ;
субституираща терапия в държавите-членки на ЕС-15
младежи и деца, употребяващи
(1993—2005 г.)
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БЕЛЕЖКА: За допълнителна информация вж. таблици HSR-7 и HSR-8 и фигури
HSR-1 и HSR-5 в статистическия бюлетин за 2007 г.
Източници: Националните фокусни центрове и доклади; за подробен списък
на източниците вж. фигура HSR-5 в статистическия бюлетин за
2007 г.

В случая с канабиса програмите за лечение, консултации и превенция в
Европа често се припокриват взаимно, за да обхванат голям брой, употребяващи
наркотици.
Като опит да се обхванат употребяващите канабис, които попадат някъде
между стадия на експериментиране и проблемната употреба, се прилагат нови
комуникационни стратегии, прибягващи например до използването на интернет.
В момента се разработват конкретни услуги и програми за лечение срещу
употребата на канабис, каквито досега не са били широко разпространени в
Европа .
Освен това, държавите - членки, изправени пред голяма необходимост от
намиране на лечение за употребата на кокаин, започват да провеждат научни
изследвания в тази област, при все че усилията им са затруднени от факта, че
употребяващите кокаин на прах и крек обикновено са членове на различни
социални групи .
Понастоящем обаче, поради липсата на конкретни услуги, по-голямата част
от употребяващите психостимуланти, включително амфетамини, са лекувани с
традиционната терапия с опиати, като навсякъде в Европа се отчита нужда от
обучение на персонала и клиничните работници, осъществяващи лечението.

Лечение за хероинова зависимост
След политическата подкрепа в отговор на употребата на хероин през
втората половина на 80-те години, в повечето страни субституиращата терапия
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Новото развитие

В идеалния случай фармакологичното лечение трябва да се съчетава с
консултации и социална подкрепа. Субституиращото лечение обикновено се
осъществява амбулаторно в специализирани лечебни заведения за лечение
срещу употребата на наркотици, но все по-често и от частно практикуващи
лекари. В някои страни, например Германия, Франция и Обединеното
кралство, с лечението на употребяващи наркотици до голяма степен са
ангажирани общопрактикуващите лекари.
В други, степента на участие на кварталните лекари все още е ограничена,
както по юридически причини, така и поради липсата на интерес към лечението
на зависимости (20). В някои страни контролът на качеството също е на дневен
ред, което води до затягане на наредбите, увеличаване на нуждите от обучение,
или въвеждане на завишени нива на надзор и наблюдение.

Ответни действия за намаляване на вредите
Превенцията на инфекциозните заболявания и намаляването на
смъртността, свързана с употребата на наркотици, са главни цели на ответните
действия на ЕС срещу наркотиците, а текущият план за действие си поставя
задачата да увеличи предлагането и достъпността на услугите и здравните
заведения за превенция и намаляване на вредата за здравето.
През април 2007г. Европейската комисия представи пред Съвета и
Европейския парламент доклад за изпълнението на препоръката на Съвета от 18
юни 2003г. за превенция и намаляване на вредата за здравето, свързана с
наркозависимостта . В този доклад е документирано, че намаляването на вредите
е определено като цел в областта на общественото здравеопазване на национално
равнище във всичките държави-членки. Базовият документ, изготвен в подкрепа
на доклада на Комисията, дава изчерпателна европейска картина за политиките и
дейностите за намаляване на вредите. Той се опира на информацията,
предоставена предимно от отговорни за взимането на решения лица и
институции, експерти от мрежата Reitox и граждански организации. В този базов
документ са включени разширени бази данни за отделните страни.
Препоръката на Съвета доведе до това повече страни да приведат своите
национални политики в съответствие с европейската стратегия, като поставят
по-голям акцент на разширеното предлагане на услуги за намаляване на
вредите. Това като че ли има особено голям отзвук в страните, които се
присъединиха към ЕС през 2004 г.

Социална реинтеграция
Несигурното жилище, непостоянната заетост и престоят в места за
лишаване от свобода са показатели за социална изолация, характерни за живота
на много употребяващи наркотици. В много европейски страни броят на
обхванатите проблемно употребяващи наркотици, които са задържани за лечение
и се подлагат на субституираща лекарствена терапия, е по-голям от всякога, а
резултатът е, че значително се е увеличило търсенето на жилища, образование,
работа и правна помощ. Поради това, социалните системи са изправени пред
предизвикателството да намерят новаторски ответни действия, отговарящи на
новия профил на пациентите, който често се характеризира с множество нужди.
= 27 =

П Р О УЧ В А Н И Я И М О Н И ТО Р И Н Г

стана преобладаваща сред възможностите за лечение срещу зависимост от
опиати (фигура 2). Основните субституиращи средства, които се използват, са
метадон и бупренорфин.

Помощта в областта на жилищното настаняване варира в диапазона от
осигуряването на спешен подслон за деня, общежития и места за краткотраен
престой до апартаменти за временен престой след лечение, принудително
настаняване и изплащане на субсидии за наем. За да се избегне появата на
зависимост у пациентите към продължително ползване на услугите, се проучват
иновативни подходи в областта на принудителното настаняване или финансовото
управление. В Дания например на пациентите, настанени в апартаменти за
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Днес социалната реинтеграция се смята за важен определящ фактор за трайния
успех на лечението.
В някои страни мерките за реинтеграция получават нарастващо
политическо внимание и инвестиционна подкрепа, а в някои страни стандартите
за поддържаща лекарствена терапия предвиждат предоставянето на пациентите
на социални услуги и услуги за реинтеграция.
Например средносрочният преглед на стратегията в областта на
наркотиците на Ирландия препоръчва включването на рехабилитацията като
пети стълб в стратегията, а в Дания министерствата на труда и социалните
въпроси предприеха нови програми за уязвими групи („споделена отговорност“).
Друг пример е стратегията на правителството на Норвегия за превенция и борба с
положението на бездомните, която определя измерими цели, като намаляване на
случаите на принудително освобождаване на жилища и увеличаване достъпа до
постоянни жилища, за да може временното настаняване да остане само
изключение. Също в Норвегия, планът за действие за борба с бедността включва
схема за безвъзмездна помощ, по която за осигуряването на последващо
настаняване на бездомни и употребяващи алкохол и наркотици през 2006 г. са
разпределени 6,5 млн. евро. Освен това, Гърция, Франция, Италия, Литва,
Австрия, Португалия и Словакия участват в инициативата на Комисията EQUAL
в областта на заетостта и социалната интеграция.
ЕС насърчи също създаването на рамката „Отворен метод на координация“
(ОМК), чрез която държавите - членки да координират своите политики за борба с
бедността и социалната изолация посредством политически обмен и взаимна
размяна на знания.
Мерките за реинтеграция отразяват различните национални социокултурни
и икономически условия в Европа, те показват също така многообразие по
отношение на целите, целевите групи и условията.
България и Румъния например са единствените страни, които споменават за
конкретни проекти за социална реинтеграция на бездомните деца.
В много страни програмите и дейностите не са насочени специално към
употребяващите наркотици, а са адресирани към уязвимите социални групи
изобщо и обикновено се изпълняват на местно или регионално равнище. „Plans
de prévention de proximité“ (PPP), приети от правителството на Валония през 2003
г., разглеждат на местно равнище бедността и зависимостите като две взаимно
преплитащи се проблемни области, докато в Дания Законът за социалните услуги
задължава общините да предлагат социален план за действие на всички
употребяващи наркотици. По подобен начин местните власти в Полша имат
правното задължение да осъществяват социална реинтеграция на
употребяващите наркотици, а в Нидерландия повечето нови услуги за социална
реинтеграция се инициират от общините. И накрая, в Германия услугите за
осигуряване на подслон, училищно образование и жилища се предоставят на
равнище провинция или от общините, докато на федерално равнище се предлагат
програми за хора с увреждания, с цел да се подкрепи професионалната
интеграция на употребяващите наркотици.

Създаването на нови възможности за обучение и достъп до образование се
отчита като обичайна практика в много страни, но от друга страна за тези групи
лица е по-трудно да се намери платена работа.
Това обаче е особено важно за целевата група, тъй като осигурява не само
икономическа стабилност, но и самочувствие, положение в обществото и редовен
ритъм на живот. Новите начини за осигуряване на платена работа на пациентите
включват сформиране на партньорства с частни предприятия, схеми за
наставничество и осигуряване на стимули, например субсидиране на работните
заплати на обучаващите се или предоставяне на заеми за започване на стопанска
дейност. В някои страни центровете за лечение срещу употребата на наркотици са
създали собствени социално-икономически предприятия, които наемат пациенти
срещу заплащане. Други инициативи се фокусират върху подобряването на
трудовото положение чрез по-добро хармонизиране на профила, очакванията и
уменията с реалностите в трудовия живот.
Виенската трудова борса например играе ролята на посредник между
пациентите, агенциите, работещи в областта на наркотиците, и обществените
служби в областта на заетостта и предоставя консултации за повишаване на
успеваемостта на работното място.
Също така тя спомага да бъдат идентифицирани решения за пациентите, при
които професионалната реинтеграция повече не е решение.
Реинтеграцията на маргинализирани, употребяващи хероин по-възрастни
лица с високи нива на соматични и умствени заболявания поставя конкретно
предизвикателство. В Белгия грижите за употребяващите наркотици с психични
проблеми могат да се полагат в специализирани отделения за наркозависими в
психиатрични или общи болнични заведения или в други психиатрични лечебни
центрове; Дания съобщава, че грижите за употребяващите наркотици с
психиатрични проблеми се полагат в психиатрични лечебни центрове, а
употребяващите наркотици по-възрастни лица, които не могат да се обслужват
сами поради приема на наркотици, деменция или проблемно поведение, се
настаняват в алтернативни пансиони. През 2007 г. в Нидерландия беше приет нов
Закон за социално подпомагане, който включва наркоманиите в едни и същи
разпоредби с (другите) хронични психиатрични заболявания. Въпреки това едно
голямо централизирано заведение за настаняване на 120 бездомни,
употребяващи наркотици с психиатрични проблеми, беше посрещнато с
неодобрение от местните жители. За важен компонент от процеса на социална
реинтеграция на хората с проблеми с умственото здраве се смята
професионалната помощ за повторно изграждане на мрежа за подпомагане и
лица за контакт.
В някои страни (например България, Чешката република, Гърция,
Словения) структурирани програми за социална реинтеграция се предлагат само
като последваща мярка след успешно завършено лечение за наркозависимост,
базирано на въздържание, а конкретни мерки за реинтеграция на пациенти на
поддържаща лекарствена терапия понастоящем не се прилагат.
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престой след лечението, се предоставя обучение за жилищно настаняване, с цел
да се намалят евентуални бъдещи проблеми, когато лицата ще трябва сами да
стопанисват домовете си, а в Обединеното кралство на пациентите се дават
съвети във връзка с пазаруването, готвенето и управлението на домашния
бюджет.
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За да прочетете пълния текст на доклада,
моля кликнете тук!
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независимо...
Съдържание

СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ
НА ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(2005-2012)

Предговор
1. На 17/18 Юни 2004г., ЕС покани Съвета с цел да се одобрят предложения за
новата Стратегия срещу Наркотици на ЕС за периода 2005-2012. Рамката и
приоритетите, установени от новата Стратегия ще послужат за основа на два
последователни четиригодишни Плана за действие срещу наркотиците на ЕС.
2. Настоящата нова Стратегия срещу Наркотиците е базирана преди всичко на
фундаменталните принципи на закона на ЕС и във всеки един аспект поддържа
основните ценности на Съюза: уважение към човешкото достойнство, свобода,
демокрация, равенство, солидарност, управление на закона и човешките права. Тя
цели да защитава и подобрява благосъстоянието на обществото и на
индивидуалната личност, да защитава общественото здраве, да предлага високо
ниво на сигурност за масите и да предприема балансиран, интегриран подход към
проблема с наркотиците.
3. Настоящата стратегия е също така базирана на съответните конвенции на ООН
(Единна конвенция за наркотични вещества от 1961г., изменена с протокола от
1972г., Конвенция за психотропните вещества от 1971г. и Конвенцията срещу
Незаконния трафик на Наркотични и Психотропни Вещества от 1988г.), които са
основни правни инструменти, чрез които се адресира проблема с наркотиците.
Още повече, Специалната Сесия по въпросите на Наркотиците на Генералната
Асамблея на ООН през 1998 потвърждава важността от интегриран и балансиран
подход, в който намаляване на предлагането и намаляване на търсенето са
взаимно подсилващи се елементи в политиката срещу наркотиците.
4. Стратегията е изработена в обсега на текущата правна рамка на ЕС, договорите
на ЕО и е базирана на съответните компетенции на Съюза, Общността и
индивидуалните държави - членки на ЕС, със съответно зачитане на
спомагателността и пропорционалността. Стратегията също така взема предвид
бъдещата Конституция на ЕС.
Проблемът с наркотиците възниква предимно на местно и национално ниво, но е
глобален въпрос, който е необходимо да бъде адресиран в рамките на
транснационален контекст. В този смисъл, действие, проведено на ниво ЕС играе
важна роля. На общо ниво, опитите на ЕС са насочени към координация на всички
обвързани действащи лица. В сферата на общественото здраве, Общността
допълва дейностите на страните - членки, касаещи намаляването на здравни
вреди, свързани с наркотиците, включително информация и превенция. Що се
отнася до химическите прекурсори, които могат да се отклонят в производството
на незаконни наркотици, законодателството на ЕС осигурява рамка за контрол на
търговията в прекурсорите, както в обсега на Общността, така и в трети страни.
Що се касае до прането на пари, законодателството на ЕС установява няколко
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СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Брюксел, 22 Ноември 2004 г.

5. Целта на настоящата Стратегия на Европейския Съюз е да добави стойност на
националните стратегии, уважавайки принципите на спомагателност и
пропорционалност, изложени в Договорите. Настоящата Стратегия акцентира
върху това, че страните - членки трябва да вземат предвид влиянието на техните
национални стратегии върху други страни - членки, начините, по които
националните стратегии на различните страни - членки могат взаимно да се
подкрепят и съдействието, което тези стратегии могат да окажат по отношение на
постигане целите на Стратегията на ЕС. Също така, тя е предназначена да позволи
размах на местната, регионалната, националната и транснационалната движеща
сила и възможности, и да предостави на разположение оптимална употреба на
ресурси. Внимание е обърнато и на организационните и финансови ограничения
на страните - членки и институциите на ЕС.
6. Най-накрая, настоящата Стратегия разчита на Стратегията срещу Наркотици на
ЕС 2000-2004 и взема предвид тези текстове, както и Оценката на Плана за
действие по средата на мандата, реакцията на Съвета по отношение на тази
Оценка и резултатите от Окончателната оценка.
§1. Въведение
7. Проблемът с наркотиците може да бъде разглеждан от различни перспективи,
вариращи от политически, през здравни и от страна на проучвания, до
ежедневната практика в полето и до оперативно съдействие срещу трафика на
наркотици. Законодателството и политиките, чрез които подходът ще приеме
форма в основата си, трябва да вземат предвид всички тези аспекти и да ги
обединят в тясно свързана и последователна работа.
8. Текущата ситуация с наркотиците в ЕС е описана в годишните доклади на
Европейския Център за Мониторинг на Наркотиците и Наркоманиите
(EMCDDA) и Европол. Въпреки че моделите за консумация на наркотици винаги
са варирали сред 25-те страни-членки на ЕС, особено що се отнася до мащаб,
нови проблеми са се появили в някои области и няма данни, които да подсказват за
съществен спад в употребата на наркотици. Въпреки това, разпространението на
здравните вреди и броят на смъртните случаи вследствие на наркотици се е
стабилизирал и дори е спаднал. Осигуряването на лечение за наркомани се е
повишило и услугите са се разнообразили. Що се отнася до намаляване на
предлагането, можем да заключим, че въпреки забележителните и често успешни
опити както на национално, така и на ниво ЕС, трафикът на наркотици остава една
от най-продуктивните търговии за организирани престъпни групи в рамките на
ЕС. Тези факти наблягат на необходимостта от активна съпротива относно
наркотиците през следващите години.
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мерки, чрез които да предотврати също така и прането на постъпления от
наркотици. Относно правосъдието и вътрешните работи, сътрудничеството
между полицията, митниците и съдебните органи е важен елемент в превенцията
и борбата с трафика на наркотици. В обсега на този контекст, въвеждането на
рамково решение относно трафика на наркотици е огромна стъпка, поставяща
минималните положения за съставни елементи на криминалните действия и
наказания в полето на трафика на наркотици. Най-накрая, в областта на външните
взаимоотношения, ЕС предприема международни действия в комбинация с
политически инициативи, като планове за действие и диалог относно
наркотиците с различни региони по света, както и съдействие чрез програми за
развитие.

Резултатите от окончателната оценка също така водят до заключението, че:
l
Трябва да се изложат ясни и прецизни цели и приоритети, които могат да
се превърнат в оперативни показатели и дейности в бъдещи Планове за действия,
като отговорността и крайните срокове за тяхното изпълнение да са точно
дефинирани.
l
Трябва да има траен прогрес в наличността, качеството и сравнимостта на
информацията при мониторинга на ситуацията с наркотиците.
l
Многогодишната Програма, укрепваща областта на свободата,
сигурността и правосъдието трябва да отразява целите на новата Стратегия
срещу Наркотиците и Плановете за действия.
l
Основен фокус в работата на Хоризонталната Работна Група срещу
Наркотиците (HDG) трябва да бъде предвижване напред и мониторинг на
прилагането на дейностите, изложени в бъдещите Планове за действие срещу
наркотиците на ЕС, както и водеща роля в работата на работните групи по
проблеми с наркотиците на Съвета.
10. Имайки предвид Договорите, други уместни документи относно
Европейската политика на действие и опита от последното десетилетие, Съветът
идентифицира две основни цели, касаещи наркотиците. Те могат да бъдат
синтезирани, както следва:
l
ЕС цели съдействие за постигане на високо ниво на здравна защита,
благосъстояние и социално единство чрез допълване действието на странитечленки в превенцията и намаляване на употребата на наркотици, зависимостта и
вредите за здравето и обществото, свързани с наркотиците.
l
ЕС и страните - членки целят да осигурят високо ниво на сигурност за
масите чрез предприемане на действия срещу производството на наркотици,
трафика на наркотици през границите и разнообразието на прекурсори, както и
чрез засилени превантивни мерки срещу свързаната с наркотици престъпност,
посредством ефективно съдействие, вложено в съвместен подход.
В преследване на тези цели, ЕС признава дяла си на отговорност в световния
проблем с наркотиците, както като консуматор на наркотични и психотропни
вещества, произхождащи от трети страни, така и по-специално като
производител и износител на синтетични наркотици; и е решен да адресира тези
проблеми.
11. Настоящият интегриран, мултидисциплинарен и балансиран подход за
комбиниране на намаляване на търсенето и предлагането, остава основата на
подхода на Съюза към проблема с наркотиците и за в бъдеще. Този подход изисква
сътрудничество и координация. Имайки предвид хоризонталния характер на
проблема, това сътрудничество и тази координация ще трябва да бъдат
допълнително развити не само в множество сектори, включително
благосъстояние, здраве, образование, правосъдие и вътрешни работи, но също
така и във връзка с държавите, които не са членки на ЕС и в уместните
международни форуми. Един балансиран подход към проблема с наркотиците
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9. Резултатите от окончателната оценка на Стратегията среща Наркотиците и
План за действие на ЕС 2000-2004 показват, че има прогрес в постигането на
някои от целите на текущата Стратегия. Като допълнение, много от дейностите,
изложени в текущия План за действие, са приложени или са в някакъв етап на
прилагане. Въпреки това, данните на разположение не предполагат значително
намаление в широкото разпространение на употребата на наркотици или
съществено намаление на наличността на наркотици.

също така изисква адекватна консултация с широка група научни центрове,
професионалисти, представителни неправителствени организации,
гражданското общество и местните общности.

Стратегията изрично предлага „тематичен“ или „регионален“ подход, който в
определени случаи може да бъде подходящ. Това означава, че страните-членки,
които са изправени пред един и същ проблем може да изследват варианта на
интензивно (оперативно) съдействие с цел да бъде адресиран резултатно и
сполучливо. Другите страни - членки, пред които не стоят същите проблеми, са
свободни да решат дали да участват или не в каквито и да е било инициативи от
този вид. Съветът ще се държи в течение за съответни развития във връзка с
подобни инициативи чрез Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците
(HDG).
13. Стратегията се концентира върху две полета от политиката на действие намаляване на търсенето и намаляване на предлагането, както и върху две
паралелни теми, международно сътрудничество и проучване, информация и
оценка. За да се улесни практическото приложение, ще има два последователни
Плана за действие срещу наркотиците, базирани на настоящата Стратегия,
описващи специфични интервенции и дейности. Комисията се заема да изнесе
предложение относно План за действие срещу наркотиците 2005-2008г. в
началото на 2005г., след като се е консултирала с EMCDDA и Европол, което да
бъде обсъдено с Европейския Парламент и одобрено от Съвета. Адекватна
консултация с широка група от експерти, професионалисти и представители на
гражданското общество също ще се състои. Комисията ще изготви преглед на
годишния прогрес на съответните държави относно приложението на действията,
съдържащи се в настоящия план за действие за преглед от страна на Съвета. Тя ще
организира оценка на влиянието през 2008 г. с оглед да се предложи втори План за
действие в периода 2009-2010 за консултация с Европейски Парламент и
одобрение от страна на Съвета. През 2009-2012 г., Комисията ще продължи да
изготвя прегледи на годишния прогрес и през 2012 г., Комисията ще организира
цялостна оценка на Стратегията срещу Наркотиците и Плановете за действие на
ЕС за Съвета и Европейския Парламент.
И двата Плана за действие ще съдържат рамка с действия и разписание на
предложените дейности. Рамката може да бъде регулирана на базата на прегледа
на годишния прогрес в случай, че се появят някакви съществени промени в
ситуация с наркотиците в ЕС по време на продължителността на Плановете за
действие.
14. Вземайки предвид както резултата, касаещ наркотиците във всяка една от 25те страни - членки на ЕС, така и различията в ситуацията с наркотиците в
регионите, страните - членки и групите страни - членки, дейностите ще бъдат
селектирани за включване в Плановете за действие на базата на пет критерия:
1. Дейностите на ниво ЕС трябва да предложат ясна добавена стойност и
техните резултати трябва да бъдат измерими и реалистични. Предвидените
резултати трябва да бъдат изложени предварително.
2. Плановете за действие трябва изрично да посочват времевата рамка, в
която дейностите ще се извършат (за предпочитане е в рамките на периода на
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12. Настоящата Стратегия срещу Наркотиците на ЕС за 2005-2012 акцентира
върху важността от подсилване на употребата на съществуващите инструменти.
Но също така набляга на готовността на ЕС да развие нови такива с цел да се
посрещнат предизвикателства, които възникват по време на прилагането.

15. Инициативите в областта на намаляване на търсенето и предлагането може да
си влияят една на друга. Комисията е помолена да вземе това предвид, когато
развива инициативи в областта на намаляване на търсенето и предлагането,
например като отдава преференция на проучванията и обмяната на най-добри
практики, които се фокусират в тези връзки. Във връзка с този въпрос, Комисията
и Съвета постоянно ще заимстват от познанието и компетенцията, налична в
организации на специалисти, както в рамките на ЕС (EMCDDA, Европол,
Евроджъст и Европейска Мрежа за Превенция на Престъпността), така и извън
него (Съвета на Европа и Службата на ОН по Наркотиците и Престъпността).
Комисията, Съвета и Европейският Парламент също така ще бъдат окуражени да
осигурят ясна координация между собствените си дейности срещу наркотиците.
В рамките на Съвета, Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците ще
играе ключова роля в този опит.
16. До края на 2012 г., трябва да има прогрес по всички приоритети в областите,
дефинирани в Стратегията. Това ще бъде постигнато чрез интервенции и
дейности на ниво индивидуална страна - членка, групи страни - членки или ЕС
като цяло и в сътрудничество с трети страни и международни организации като
Съвета на Европа и ООН. Оценката на стратегията и Плана за действие срещу
наркотиците ще се проведе от Комисията, в сътрудничество с EMCDDA, Европол
и страните - членки.
§ 2. Координация
17. Координацията е ключът за установяване и провеждане на успешна стратегия
срещу наркотиците. Присъединяването на десет нови държави в Европейския
Съюз прави това дори по-належащ въпрос. Важността й е подчертана от
Комуникацията на Европейската Комисия, издадена в края на 20031. За да се
постигне интегриран, мултидисциплинарен и балансиран подход към проблема,
координационните механизми на ЕС описани по-долу, трябва да бъдат
допълнително развити, за да се улеснят и подобрят дейностите на сътрудничество
на всички нива, и за да се съдейства за постигането на целите на настоящата
Стратегия и плановете за действие, които произтичат от нея. Плановете за
действие трябва да включват дейности, които ще съдействат за допълнително
развитие на Европейските координационни механизми.
18. Координацията на политиката на действие срещу наркотиците на ниво ЕС
трябва да се осъществява чрез Хоризонталната Работна Група срещу
Наркотиците. Функциите на Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците
са на първо място да изготви ясна и последователна политика на действие срещу
наркотици за одобрение от страна на Съвета и второ – да преследва изпълнение на
тази политика на действие от страна на Съвета. За да направи това, тя ще използва
механизмите на настоящата стратегия и плановете за действие по нея, за да се
1
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плана за действие), както и тези, които са отговорни за изпълнението и
докладването на прогреса им.
3. Дейностите трябва да допринасят директно за постигането на поне една
от целите или приоритетите, изложени в Стратегията.
4. Интервенциите трябва да са рентабилни.
5. Трябва да има ограничен брой интервенции или дейности във всяко едно
поле.

19. За да се позволи на Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците да
изпълнява водеща роля в областта на наркотиците, тя трябва да бъде държана в
течение относно съответните развития на национално ниво и относно дейности,
извършвани от други свързани работни групи на Съвета, като Работната група
Полицейско и Митническо Съдействие, Мултидисциплинарна Група по
Организираната Престъпност, Здравната Работна Група, Работната група по
Икономически Въпроси и където има връзка - обществени чуждестранни
работни групи и такива по политика на безопасност. В същото време, тези
работни групи трябва не само да се държат в течение за съдържанието на
Стратегията срещу Наркотиците, но също така да бъдат обвързани в прилагането
на Плановете за действие.
20. Една от областите, в които координацията е от голямо значение, е тази на
международното сътрудничество (т.е. външна за ЕС). Има нужда от по-ефективна
координация между ЕС и неговите международни и Европейски партньори.
Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците трябва редовно да отделя
внимание на външните аспекти на политиката срещу наркотиците. Тя трябва да
обезпечи обмяната на информация и да подготви общите позиции на ЕС върху
елементите на външните взаимоотношения, що се отнася до политиката срещу
наркотиците на ЕС.
21. Националните власти, отговорни за координирането на въпросите и
политиката срещу наркотиците, ще съдействат за практическото изпълнение на
Плановете за действие на ЕС в рамките на контекста на изпълнение на
националните програми. Затова е важно тези национални власти да бъдат
държани в течение за развитията в рамките на Хоризонталната Работна Група
срещу Наркотиците (и обратно) като цяло. Председателството на Съвета
осигурява редовни възможности, като общо правило два пъти в годината, за
Националните Координатори по Наркотиците или тези, отговорни за
координацията на други въпроси и политики срещу наркотиците, да се срещат и
да обменят информация относно националните развития и да прегледат
възможностите за повишено съдействие.
§3. Област на политиката на действие: намаляване на търсенето
22. В областта на намаляване на търсенето, Стратегията срещу Наркотиците на
ЕС 2005-2012 има за цел следните конкретни резултати, които могат да се
идентифицират:
Значително намаляване на употребата на и зависимостта от наркотици,
както и на здравните и социалните рискове, свързани с наркотиците чрез
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увери, че мерките срещу незаконните наркотици на ниво ЕС са подходящо и
ефективно координирани както една с друга, така и с мерките, взети на ниво
страни-членки.
Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците ще
изпълнява тази роля без да спира други работни групи или институции в
изпълняването на функции, които са в техните специфични компетенции. Но
трябва да:
l
наблюдава и ако е необходимо да разследва дейностите във всички други
органи на ЕС, които имат връзка със стратегията срещу наркотиците;
l
помага за избягване на дублирането на работа по наркотиците между нея и
други органи;
l
да сигнализира за пропуски;
l
предлага, където е необходимо, стартирането на инициативи.

развитие и подобряване на ефективна и интегрирана изчерпателна система за
намаляване на търсенето, базирана на науката, включително мерки за
превенция, ранна превенция, лечение, намаляване на вредата, рехабилитация и
социална реинтеграция в рамките на страните - членки на ЕС. Мерките за
намаляване на търсенето на наркотици трябва да вземат предвид социалните
проблеми и тези, свързани със здравето, причинени от употребата на незаконни
психоактивни вещества и едновременната употреба на много наркотици във
връзка със законните психоактивни вещества като тютюн, алкохол и
лекарства.
23. Подобна система за намаляване на търсенето предполага следните мерки,
използвайки всички налични възможности според последните състояния на
научното познание:
l
да се предотврати започването на употреба на наркотици от страна на хората;
l
да се предотврати превръщането на експерименталната употреба в редовна;
l
ранна интервенция на модели на рискова употреба;
l
осигуряване на програми за лечение;
l
осигуряване на програми за рехабилитация и социална реинтеграция;
l
редуциране на здравната и социална вреда вследствие на наркотици;
Всички тези мерки са допълващи се и трябва да се предлагат по интегриран начин
и като цяло да допринасят за намаляване на употребата и зависимостта от
наркотици и намаляване на социалните и здравни последствия, свързани с
употребата на наркотици.
24. С оглед на нуждата да се постигне добавена стойност на Европейско ниво,
Съветът и Комисията са помолени да дадат приоритет на следните области и да ги
адресират в предстоящите Планове за действие, с помощта на съвместни
действия, обмяна на знания и опит и интензивно сътрудничество, особено в
оперативните области, между страните - членки. В тази връзка също така е
необходимо да се вземат предвид различните нива на здравни рискове, свързани с
различни форми на употреба на наркотици (като например употреба на много
наркотици) или житейски периоди и специфични ситуации (като ранно
юношество, бременност, шофиране под влияние на наркотици).
25. В областта на намаляване на търсенето са идентифицирани следните
приоритети:
1. Подобряващ се достъп до ефективни програми за превенция (от начално
влияние до дълготрайно поддържане) и повишаване на съзнанието относно риска
от употребата на психоактивни вещества и съответните последствия. За тази цел,
превантивните мерки трябва да включват ранни рискови фактори, разкриване,
целенасочена превенция и превенция базирана на семейството/общността.
2. Подобряващ се достъп до ранни програми за интервенция (мерки),
особено за млади хора с експериментална употреба на психоактивни вещества.
3. Подобряващ се достъп до целенасочени и разнообразни програми за
лечение, включително интегрирана психосоциална и фармаколкогична грижа.
Нивото на ефективност на програмите за лечение трябва постоянно да се оценява.
Лечението на здравни проблеми, които са резултат от употребата на
психоактивни вещества, трябва да стане неразделна част от здравните политики.
4. Подобряващ се достъп до услуги за превенция и лечение на ХИВ/СПИН,
хепатит, други инфекции, болести и здравни и социални щети, свързани с
наркотиците.
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§4. Политическа област: намаляване на предлагането
26. В областта на намаляване на предлагането, Стратегията срещу наркотиците на
ЕС 2005-2012 и Плановете за действия ще донесат следния конкретен резултат,
който може да се идентифицира до 2012:
Значително подобрение в ефективността, способността и базата знания за
интервенции и действия за принудително прилагане на законите на ЕС и
неговите страни - членки, целящи се към производството, трафика на
наркотици, отбиване на прекурсорите, включително отбиването на
прекурсорите на синтетични наркотици, внесени в ЕС, трафик на наркотици и
финансиране на тероризма, пране на пари във връзка с престъпността, свързана
с наркотиците. Това трябва да се постигне чрез фокусиране върху
организираната престъпност, свързана с наркотиците, като се използват
съществуващи инструменти и рамки, където е уместно избиране на регионално
или тематично сътрудничество и търсене на начини за засилване на
превантивните действия във връзка с престъпността, свързана с наркотиците.
27. В областта на правното принудително прилагане на политиката на ЕС относно
наркотиците, фокусът трябва да бъде върху следните приоритети и дейности,
избрани да бъдат включени в Плановете за действие съответно:
1. Засилване на сътрудничеството за принудително прилагане на
законите на ЕС както на стратегически нива, така и на нива превенция на
престъпност, за да се увеличат оперативните дейности в областта на
наркотиците и отклонението на прекурсорите по въпросите: производство,
(вътре в ЕС) трафика на наркотици през границите, престъпни мрежи,
замесени в тези дейности и съответна сериозна престъпност, като през това
време се зачита принципа на спомагателност.
Стратегическо сътрудничество на ниво ЕС в областта на принудително прилагане
на законите относно наркотиците и прекурсорите трябва да даде приоритет на
онези въпроси и форми на престъпност, които имат влияние върху ЕС като цяло и
по този начин ясно предоставят добавена стойност на всички страни - членки.
Това включва производство, незаконен (вътре в ЕС) трафик на наркотици през
границите, престъпни мрежи, замесени в тези дейности и съответна сериозна
престъпност. Освен това, докато стратегическата дейност е необходима да
обуздае потока на наркотици от трети страни към ЕС, също така е необходимо да
се спре потока на наркотици от ЕС към трети страни.
За да се изпълни този приоритет е необходимо хората, които чертаят линиите на
действие, а така също и агенциите за принудително прилагане на законите - както
ЕС така и национални - да подобрят и споделят своите знания. Това може да бъде
направено чрез обмяна на най-добрите практики, определяне на основните
потоци и стратегически и оперативен анализ на феномена престъпност, свързана
с наркотиците. Откриването на нови разработки на престъпност, свързана с
наркотиците в гореспоменатите области, ще имат последици за вземането на
решения относно политиката, и следователно даването на приоритети за
принудително прилагане на законите на ЕС, в тази област.
Този стремеж не може да бъде постигнат без заздравяването, чрез ЕС,
сътрудничеството и структурите на сътрудничество между агенциите за
принудително прилагане на законите. Трябва да се обърне особено внимание на
прилагането на законите относно прането на пари във връзка с незаконния трафик
на наркотици, трафика на наркотици и финансирането на тероризма и
конфискуването на активи. Участието на Евроджъст във връзка с това трябва да
бъде допълнително проучено.
= 39 =

Отдаването на приоритет на форми на сериозната престъпност в проектирането
на линии за действие не означава, че страните - членки не са напълно свободни да
предприемат допълнителни действия (например насочени към престъпност на
ниво - улица), независимо дали е самостоятелно или съвместно с други страничленки и/или трети страни.
2. Повишаване на сътрудничеството относно принудителното
прилагане на законите, между страните - членки, като се използват
съществуващи инструменти и рамки.
Много инструменти и рамки са били създадени в последните години, като
Рамково решение, формулиращо минимални разпоредби за съставните елементи
на престъпните дейности и наказания в областта на трафика на наркотици, Екипи
за съвместно проучване, Европейската заповед за арест, Европол и Евроджъст,
Служба за финансово разузнаване, мерки за конфискуване на активи, и
Конвенцията на Обединените Нации срещу Транснационалната Организирана
Престъпност и нейните Протоколи.
Тези инструменти и рамки трябва да бъдат използвани в техния пълен потенциал.
Съюзът и страните - членки трябва да научат повече за тяхната ефективност,
влияние и пълен потенциал преди да бъдат представени нови широки мерки и
правила на ЕС. Трябва да бъде избегнато дублиране и припокриване и средствата
трябва да бъдат използвани по най-добрия начин.
Ролята, която Европол трябва да играе в координиране на събирането и
разпространението на данни и сведения, е решаващо зависима от информацията,
която получава от страните - членки. Трябва да се проучат начините за
повишаване на систематичното докладване на такива материали от странитечленки.
Опциите, създадени с Конвенцията за Взаимна Правна Помощ по Въпросите за
престъпността, сключена през 2000г., трябва да се считат за особено важни в
връзка с това и трябва да бъдат внимателно разгледани, когато се насочват към
престъпност свързана с наркотици.
3. Превенция и наказание за незаконен внос и износ на наркотици и
психотропни вещества, включително към териториите извън страните членки
Докато Стратегията подчертава значимостта на това да се обърне дължимото
внимание на принципа на спомагателност, тя също така потвърждава, че
последователните национални политики за преследване във всички страничленки са предварително условие за обща и правдоподобна политика за
принудително прилагане на законите за наркотиците на ЕС. Страните - членки ще
направят усилия към последователност на стандартите на съдебните практики в
страните - членки.
Освен това, оценката на функционирането на Рамковото решение, формулиращо
минимални разпоредби за съставните елементи на престъпните дейности и
наказания в областта на незаконния трафик на наркотици, включително неговия
ефект върху международното съдебно сътрудничество в областта на незаконния
трафик на наркотици, ще бъде неразделна част от Стратегията.
4. Увеличаване на принудителното прилагане на закони, криминални
проучвания и съдебно научно сътрудничество между страните - членски на ЕС,
в рамките на ЕС, които имат общи интереси и/или се изправят пред еднакви
проблеми свързани с наркотиците.
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Може да се създаде по-голяма възможност за страните - членки, които са
изправени пред един и същ проблем (например, отклоняване на прекурсори,
контрабанда на кокаин, хероин или канабис, производство на синтетични
наркотици, криминално проучване и съдебни научни въпроси), да се обединят на
база проект за търсене на решения. Тези усилия вероятно ще направят
принудителното прилагане на закони, действията на митниците и съдилищата, по
ефективни. Такива проекти биха могли, например, да приемат формата на
съвместно проучване, изследователски екипи, създаването на мрежи на обмяна в
каквато и да е дадена област, проекти по представяне профила на наркотиците,
обучения, семинари или конференции по специални теми. В тази област трябва да
се използват напълно способностите на Европол, Евроджъст и Цепол. Знанието и
опита, придобити чрез съвместни проекти ще бъдат споделени с всички страничленки на ЕС, Комисията, Европол и Евроджъст, в подходящите рамки на Съвета,
така че най-добрите практики да могат да се прилагат навсякъде.
5. Засилване на опитите за принудително прилагане на законите,
насочени към страни, които не са членки на ЕС, особено страните и регионите производители по маршрута на трафика.
Изчезването на повечето гранични проверки по вътрешните граници, са
направили ЕС дори още по-атрактивен пазар за незаконни наркотици и
отклоняване на прекурсори. Веднъж, след като са попаднали в границите на ЕС,
незаконните продукти могат да се търгуват повече или по-малко свободно без да
привличат вниманието на митниците или местните власти за принудително
прилагане на законите. Международната организирана престъпност не зачита
национални граници или национални власти.
За това, Европейското сътрудничество относно контрола на високо рискови
продукти, влизащи в Съюза, също така и принудителното прилагане на закони
относно трафика на наркотици в рамките на ЕС, трябва да се увеличи. За да
направи Съюза по-малко атрактивен за престъпни организации, е наложително
властите по принудително прилагане на законите и митническите органи да
подобрят проверките на техните съответни територии. Националните проверки
допълват мерките предприети на външните граници на ЕС. Митниците и други
служби за принудително прилагане на законите, трябва да работят заедно за
изпълнението на тази политика.
В случай на опити за принудително прилагане на законите извън ЕС, е
съществено да се контролира, подобри и - където е необходимо - разшири
мрежата на офицерите за свръзка на страните - членки в трети страни. Относно
основните принципи на ЕС, трябва да се предприемат мощни действия, които да
окуражат и разширят сътрудничеството с изпълнителни агенции в трети страни,
като им се предостави финансова и логистична подкрепа, а така също и повече
съвместни проекти, където страни - членки събират познания, за да се справят с
общ проблем. За изпълнението на този приоритет, напълно трябва да се използват
инструментите на Общата Външна Политика и Политиката за Сигурност.
§ 5. Идея за едновременни действия: международно сътрудничество
28. В областта на международно сътрудничество Стратегията срещу наркотиците
на ЕС 2005-2012 ще се стреми към следния конкретен резултат, който може да се
идентифицира:
Значително подобрение в ефективното и по-забележимо сътрудничество
между страните - членки и между тях и Комисията в промотирането и
подпомагането на един балансиран подход към проблема с наркотиците и
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прекурсорите в отношенията с международни организации, в международните
форуми и с трети страни. Това със стремеж да се намали производството и
предлагането на наркотици в Европа и да се помогне на трети страни в
приоритетни области за намаляване на търсенето на наркотици като
неразделна част от политическото сътрудничество и сътрудничество за
развитие.
29. Глобалният характер на проблема с наркотиците изисква регионални,
международни и многостранни подходи. Като потвърждение на принципа за
споделена отговорност, координацията и сътрудничеството трябва да бъдат
засилени, и двете двустранно (между Съюза и трети страни) и в рамките на
международни организации и форуми.
Също така това изисква едно пълно усилие, което включва принудително
прилагане на законите, изкореняване, намаляване на търсенето и алтернативни
средства за препитаване и алтернативни инициативи за развитие, подкрепени от
местните общини. Програмите срещу наркотиците в трети страни е малко
вероятно да успеят, освен ако и четирите елемента се подхванат заедно, с
повишено обвързване от страна на Европейския Съюз и страните - членки.
30. Във външните взаимоотношения, следните приоритети са били
идентифицирани:
1. Координирано, ефективно и по-забележимо действие от страна на
Съюза в международните организации и форуми, повишавайки и промотирайки
един балансиран подход към проблема с наркотиците.
Европейският Съюз трябва да се стреми към разширяване на своето политическо
влияние на международната сцена и постигане на максимално въздействие с
ресурсите, които посвещава на борбата с производството и трафика на наркотици,
и на намаляване на търсенето на наркотици и съответните негативни последици.
Страните - членки и Комисията трябва да продължат да провеждат консултации в
Съвета, с оглед изграждането на един общ подход и координиране на техните
действия в международните форуми, които се занимават с проблема с
наркотиците. Този общ подход трябва - както в миналото - да бъде насочен както
към усилия в международни организации и форуми, като напр. Съветът на Европа
(Помпидо Груп), UNODC, the Dublin Group, the WHO и UNAIDS, така също и към
взаимоотношенията на Съюза с трети страни2
2. Специални усилия във връзка със страните - кандидатки3, и
потенциални страни - кандидатки4, като например страните, които са в процес
на стабилизация и асоциация.
Съюзът трябва да се стреми да окуражава страните - кандидатки и потенциалните
страни - кандидатки да приемат и прилагат Европейското законодателство на ЕС
и да участват възможно най-пълно в съществуващите структури, като EMCDDA,
Европол и Евроджъст.
2

- В заключенията на Съвета относно взаимоотношенията ЕС-ОН, приети през декември
2003г., Съветът заявява между другото, че е определено да се подобри съгласуваността на
посланието на ЕС към ОН чрез подходящо управление на своите официални отчети и по-добро
координиране на подпомагането.
3
- Понастоящем: България, Румъния, Турция и Хърватска*
4
- Понастоящем: Албания, Босна и Херцеговина, Бивша Югославска Република Македония,
Сърбия и Черна Гора, * Хърватска продължава да бъде част от процеса на стабилизация и
асоцииране.
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3. Подпомагане на трети страни, включително съседни на Европа страни,
и ключови страни на производство и транзит на наркотици да бъдат поефективни в намаляване на търсенето и предлагането на наркотици, както чрез
по-тясно сътрудничество сред страните-членки на ЕС, така и чрез насочване
на основните въпроси, свързани с наркотиците, към основния общ външен
политически диалог за сигурност и сътрудничество за развитие.
Нови споразумения за сътрудничество между ЕС и трети страни трябва да
продължат да включват специални клаузи за сътрудничество в контрола върху
наркотиците. Клаузата трябва да бъде приспособена към региона или страната и
трябва да е неизменно базирана на принципите, съгласувани на 20-та Специална
сесия на Генералната асамблея на ООН (UNGASS) (балансиран и интегриран
подход, базиран на идеята за споделена отговорност). Още повече, оценяването
на програмите за сътрудничество на ЕС и страните-членки трябва да включва когато е уместно - оценяване на проектите за контрол върху наркотиците.
Ясно е, че една политика може да бъде ефективна, само ако въвежда ясни
приоритети. Плановете за действие и механизмите на ЕС по въпросите за
наркотиците с други региони, особено механизма за наркотиците на високо ниво
ЕС/ЛАК, трябва да остане крайъгълен камък на сътрудничеството на Съюза с тях
относно наркотиците. Усилията на ЕС трябва да бъдат базирани както на връзката
на дадена страна или регион с проблема с наркотиците в Съюза, така също и на
въздействието на проблема с наркотиците върху екологичното развитие на тези
страни или региони.
Особено внимание трябва да се обърне на сътрудничеството със страни от
Източната граница на Съюза5, Балканските държави, Афганистан и нейните
съседи, страните от Латинска Америка и Карибския басейн, Мароко, и други
маршрути на наркотиците.
Интегрирането на разглеждане на проблема с наркотиците в сътрудничеството за
развитие (между другото чрез продължаване окуражаването на алтернативни
средства за препитание) може също така доста да помогне за повишаване на
рационалното използване на усилията на ЕС да намали предлагането на
наркотици и последиците от употребата на наркотици. В допълнение,
подпомагане за улесняване на международното сътрудничеството между
полиция и митници ще остане важно, ако производството и трафика са
подхванати ефективно. В тази връзка, мерките за регионално сътрудничество,
които включват всички страни по специални маршрути на наркотици и възможни
ключови партньори, могат да играят важна роля в уверяване на това, че са
подходящи изчерпателни решения.
Усилията на ЕС и страните - членки да отразят тези приоритети в своите бюджети
за външни отношения, включително възможни тематични бюджетни линии,
свързани с наркотиците. Страните - членки и Комисията могат и трябва да
използват по-добре своите колективни знания, ноу-хау и познания в отношенията
си с трети страни в областта на наркотиците.
§ 6. Идея за едновременни действия: информация, изследване и оценяване
31. Информация и Изследване
В областта на информацията и изследването, Стратегията срещу наркотиците на
ЕС 2005-2012 ще има следния резултат, който може да се идентифицира:
5

- Понастоящем Руската Федерация, Беларус и Украйна.
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По-добро разбиране на проблема за наркотиците и развитието на оптимално
реагиране на него чрез значително и непрекъснато подобрение в базата и
инфраструктурата на знанията.
В областта на информацията и изследванията са идентифицирани следните
приоритети:
1. Подобряване инфраструктурата на знанията на ЕС в областта на
наркотиците и консолидиране на системите и инструментите за информация
относно наркотиците, разработени през периода 2000-2004, използвайки напълно
Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите (EMCDDA) и
Европол.
2. Всеки един от плановете за действие на ЕС трябва да съдържа
приоритетни изследователски теми, които да бъдат насърчавани на ниво ЕС,
вземайки предвид бързата еволюция на проблема с наркотиците.
Широкомащабен обмен и разпространение на резултати от изследвания, опит и
добри практики трябва да бъдат промотирани на ниво страни - членки и ЕС,
вземайки предвид работата, извършена от съответните международни
организации. Специално внимание трябва да бъде обърнато на обучението на
професионалисти и консултиране на частни и публични лица.
32. Оценяване
В областта на оценяването, Стратегията срещу наркотиците на ЕС 2005-2012 ще
има следния резултат, който може да бъде идентифициран:
За да даде ясни индикации за заслугите и недостатъците на настоящите
дейности и действия на ниво ЕС, оценяването трябва да продължи да бъде
неразделна част от един подход на ЕС към политиката срещу наркотиците.
В областта на оценяването е идентифициран следния приоритет:
Комисията ще бъде отговорна за продължителното цялостно оценяване на
Стратегията и Плана за действие с помощта на страните - членки, EMCDDA и
Европол. Това трябва да бъде проведено на база подходящи методологически
инструменти и параметри, като се вземе под внимание работата, извършена от
EMCDDA и Европол в тази област.
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Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с
дроги, е най-общо казано предотвратяването на риска от злоупотреба с дроги
сред дадено население и оттук – предотвратяване на риска от възникване на
лични вреди или вреди на обществото.
Често лансираната идея за “свободно от дроги общество” е много
амбициозна, но малко реалистична. В повечето човешки общества редовната
употреба на някакво психоактивни вещество е не само културално възприемчива,
но и културално стимулирана. Поради това нерядко се налага целите на
превенцията гъвкаво да се адаптират към култиралната среда и традиционно
изградените навици и да преселедват не толкова пълно въздържание, колкото да
контролират моделите и тенденциите на употреба, които са тясно свързани с
нежелани усложнения – например превенция на честтата употреба или на
проблемната употреба. Понякога превенцията може да цели само въздържание по
повод с оглед предотвратяване на инциденти, които са следствие от
непосредственото приемане на психоактивни вещества – например въздържане
от приемане на алкохол преди и по време на шофиране.
Съществуват три равнища на превенция, които обхващат всички нейни
аспекти:
l
Първична превенция – стреми се да се предотврати развитие на
разстройство, процес или проблем, които все още не са възникнали;
l
Вторична превенция – стреми се да се открие и прекрати или да се
модифоцира към по-добро развитието на разстройство, процес или проблем във
възможно най-ранния етап;
l
Третична превенция – стреми се да се спре или да се забави
прогресирането на разстройство, процес или проблем и техните последствия,
въпреки че основното състояние продължава да съществува.
В последно време програмите за превенция се описват в зависимост от
целевата група и степента на интервенция, за която са разработени:
l
Универсалните програми са разработени за всички слоеве на
населението, например всички ученици в дадено училище;
l
Селективните програми са насочени към рискови групи или части от
цялото население, напр. деца на родители, злоупотребяващи с наркотици, или
ученици със слаби резултати в училище;
l
Симптоматичните програми са разработени за хора, които вече
експериментират с наркотици.

Принципи за планиране на
превенцията на наркоманиите
Принцип 1. Превантивните програми трябва да увеличават защитните
фактори и/или да намаляват рисковите фактори.
l
Рискът от злоупотреба с наркотици включва взаимовръзката между броя и
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Този материал е разработен на основата на научни
изследвания, проведени от Национален институт за
злоупотреба с наркотици, САЩ (NIDA).

Принцип 2. Превантивните програми трябва да бъдат насочени към всички
форми на злоупотреба с наркотици, самостоятелно или в комбинация,
включително и към употребата на легални наркотици от малолетни (напр. тютюн
или алкохол), употребата на незаконни наркотици (например марихуана или
хероин) и неуместна употреба на придобити по легален начин субстанции
(например инхалатори), лекарства, отпускани със и без рецепта.
Принцип 3. Превантивните програми трябва да бъдат насочени към
конкретния проблем със злоупотребата с наркотици в местната общност и към
изменяемите рискови фактори, както и към заздравяване на установените
защитни фактори.
Принцип 4. Превантивните програми трябва да бъдат така разработени, че
да са насочени към характерните за населението или групата от хора рискове, като
възраст, пол и етническа принадлежност, с цел подобряване ефективността на
програмата.
Принцип 5. Фамилните програми за превенция трябва да укрепват
семейните връзки и взаимоотношения и да включват умения за възпитаване;
практика при разработването, дискутирането и прилагането на фамилни
политики върху злоупотребата със субстанции и обучение по въпросите за
наркотичните средства и информираност.
Фамилните връзки са основата на взаимоотношенията между родители и
деца. Връзките могат да бъдат заздравени чрез професионално обучение на
родителската подкрепа на децата, общуването между родител и дете и
ангажираност на родителите.
l
Родителският мониторинг и надзор са особено важни за превенция на
злоупотребата с наркотици. Тези умения могат да бъдат подобрени посредством
обучение по установяването на правила; техники за мониторинг, похвала за добро
поведение и умерено последователно поведение, което отговаря на установените
семейни правила.
l
Обучаването по наркотичните вещества и информираността за родители
и възпитатели утвърждава това, което децата научават за вредното действие на
наркотиците, и открива възможности за фамилни дискусии по злоупотребата с
легални и нелегални субстанции.
l
Накратко, интервенциите за населението, фокусирани върху
семейството, могат да променят в положителна посока специфичното поведение
на родителите, а това може да понижи риска от злоупотреба с наркотици покъсно.
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вида рискови фактори (например антисоциално отношение или поведение) и
защитни фактори (например родителска подкрепа);
l
Потенциалното въздействие на специфични рискови и защитни фактори
се променя с възрастта. Например рискови фактори вътре в семейството имат поголямо въздействие върху по-малките деца, докато общуването с други лица,
злоупотребяващи с наркотици, може да бъде много по-важен рисков фактор за
младежите;
l
Ранната интервенция на рискови фактори (например агресивно поведение
и слаб самоконтрол) често оказва по-голямо влияние, отколкото по-късната
интервенция чрез промяна на жизнения път на детето (траекторията) далеч от
проблемите и към позитивно поведение;
l
Докато рисковите и защитни фактори могат да засегнат хора от всички
групи, действието на тези фактори може да бъде различно в зависимост от
възрастта на лицето, неговия пол, етническа принадлежност, култура и средата, в
която се движи.

Принцип 8. Програмите за превенция за основните училища или помалките ученици и гимназиите трябва да подобряват учебните и социални
компетенции посредством развиване на следните умения:
l
Учебни навици и помощ;
l
Комуникативност;
l
Взаимоотношения с връстници;
l
Резултатност и самоувереност;
l
Умения за противодействие на наркотичните вещества;
l
Укрепване на отношенията “срещу наркотиците”;
l
Лична отговорност срещу злоупотребата с наркотици.
Принцип 9. Програмите за превенция, насочени към населението в такива
ключови моменти, като отиването в средно училище, могат да имат ползотворно
влияние дори и сред високорисковите семейства и деца. Такива интервенции не са
насочени само към рисковото население, следователно намаляват
класифицирането и насърчават връзките с училището и общността.
Принцип 10. Превантивни програми, базирани в общността, които
съчетават две или повече ефективни програми, като тези, базирани в семейството
и в училището, могат да бъдат по-резултатни, отколкото една самостоятелна
програма.
Принцип 11. Превантивни програми, базирани в общността, които достигат
до населението на множество места (например: училища, клубове, религиозни
организации и медии), са най-ефикасни, когато предават логични и
широкообхватни послания на всяко едно място.
Принцип 12. Когато общността адаптира програмите така, че да отговарят
на нейните нужди, социални норми или отличителни културни изисквания, те
трябва да запазят ключовите елементи на първоначалната интервенция, която
включва:
l
Структура (как е организирана и структурирана програмата);
l
Съдържание (информацията, уменията и стратегиите на програмата);
l
Предоставяне (по какъв начин е адаптирана програмата, приложена на
практика, и оценена).
Принцип 13. Превантивните програми трябва да бъдат дългосрочни с
многократни интервенции (т.е. интензивни програми), за да затвърдят
първоначалните цели на превенцията. Изследванията сочат, че ползата от
превантивни програми в основните училища намалява, ако в гимназиите липсват
такива.
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Принцип 6. Програмите за превенция могат да бъдат разработени така, че да
се прилагат още в предучилищна възраст, обръщайки внимание на такива
рискови фактори от злоупотреба с наркотици, като агресивно поведение, лоши
социални умения и трудности в учебния процес.
Принцип 7. Програмите за превенция за учениците от началните училища
трябва да имат за цел подобряване на учебните и социално-емоционални умения,
като биват насочени към такива рискови фактори от злоупотреба, като ранна
агресия, лоши резултати в училище и ученици, които не успяват да завършат.
Обучението трябва да бъде съсредоточено върху развиване на следните умения:
l
Самоконтрол;
l
Емоционална ангажираност;
l
Комуникативност;
l
Решаване на социални проблеми;
l
Помощ в учебния процес, особено при четене.

Принцип 15. Превантивните програми са най-резултатни, когато прилагат
взаимносвързващи техники, като дискусии между групи връстници, както и
ролята на родителите. Това спомага за активно участие в обучението по
злоупотреба с наркотици и заздравява придобитите умения.
Принцип 16. Програмите за превенция, базиращи се на извършени
изследвания, са рентабилни. И тези, подобно на по-раншни изследвания, сочат, че
за всеки един вложен в превенция долар се спестяват до 10 долара от лечението на
злоупотреба с алкохол или други субстанции.

Кои са ключовите елементи на ефективните
програми за превенция?
През последните години много програми за превенция, базирани на
изследвания, се оказаха ефективни. Тези програми бяха проверени със строги
проекти в различни общини и в различни среди, и с различни популации. Найщателните проекти проверяваха какво въздействие са оказали програмите върху
група, която получава интервенция („експериментална група”) и сравнява
резултатите с тези на втора група, която не получава интервенция („контролна
група”).
Когато общините оценяват програмите за превенция с цел да определят кои
от тях най-добре отговарят на техните нужди, трябва да се имат предвид следните
ключови елементи на програмите за превенция:
l
Структура - как е организирана и структурирана всяка програма;
l
Съдържание - как са представени информацията, уменията и
стратегиите;
l
Предоставяне - как се избира или адаптира и изпълнява програмата,
както и как същата се оценява в определена общност.
Когато програмите се адаптират, за да отговорят на характеристиките на
общината, е важно да се запазят тези ключови елементи, за да се гарантира, че
най-ефективните елементи на програмата ще останат незасегнати. Ключовите
елементи спомагат за разработването на ефективни базирани на изследвания
програми за превенция.
Всеки ключов елемент съдържа описателни черти, които са представени подолу в тази глава. Таблиците са включени във всяка част като пример за това, как
тези черти се допълват в програмите.
1) Структура на програмите за превенция
Структурата показва вида на програмата, целевата група и средата. Няколко
от програмите се оказаха ефективни при превенция на злоупотребата с
наркотици.
Училищните програми станаха основен подход за достигане до всички деца.
Фамилните програми се доказаха ефективни при достигане както до децата, така
и до техните родители в различни среди. Медиите и компютърните технологии
започват да демонстрират ефективност при достигане на хора на ниво община,
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Принцип 14. Превантивните програми трябва да включват обучение на
учители за това как най-добре да организират работата в клас, като награждават
доброто поведение на учениците. Техники като тези насърчават позитивното
поведение на учениците, техните резултати, мотивираност за обучение и връзки с
училището.

както и на индивидуално ниво.
Изследванията още сочат, че комбинирането на две или повече ефективни
програми, като семейните и училищни програми, може да бъде дори и поефективно отколкото една отделна програма. Същите се наричат
мултикомпонентни програми.

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Вид програма

Целева група

Среда

Община (универсална)

Всички младежи

Билбордове

Основно училище
ученици
Високо-рискови младежи
и техните семейства

Извънкласни
занимания

Училище (селективни)
Семейство (симптоматични)

Клиники

В рамките на тези категории програмите бяха разработени с цел да се обърне
внимание на нуждите на определена група, като симптоматичната програма за
превенция за високо-рискови момчета. Примери на други подкатегории биха
включвали населението от градовете и селата, националните и етнически
малцинства и различните възрастови групи. Изследователите изпитват по какъв
начин да модифицират ефективните програми така, че най-добре да обхващат
тези различия.
Средата описва къде се осъществява програмата. Програмите за превенция
обикновено са разработени така, че да достигат до целевата аудитория в тяхната
естествена среда, като например децата в училище. Става все по-обичайно обаче
ефективните програми да се осъществяват в условия, различни от тяхната
естествена среда, например провеждане на фамилна програма в училище или
училищна програма в младежка организация.
2) Съдържание на програмите за превенция
Съдържанието се състои от информация, повишаване на квалификацията,
методи и услуги. Информацията включва факти за наркотиците и тяхното
въздействие, както и за законите и политиките по наркотичните средства.
Установено бе, че сама по себе си информацията за наркотиците не е ефективна
при ограничаване злоупотребата с наркотици. Съчетаването на информацията с
уменията, методите и услугите дава по-ефективни резултати. Програмите
включват обучение за развиване на уменията с цел изграждане и подобряване на
начина на държание в такива важни области, като комуникацията вътре в
семейството, социалното и емоционално развитие, учебните и социални
способности на децата и стратегии за противодействие при младежите.
Методите са ориентирани към структурна промяна, като въвеждането и
изпълнението на училищни правила по отношение на злоупотребата със
субстанции или изпълнение на съществуващи закони, като тези, свързани с
продажбата на цигари на непълнолетни. Услугите биха могли да включват
консултации и съдействие в училище, консултации на техни връстници, фамилни
терапии и здравеопазване. Това предметно съдържание е разработено с цел да
намали изменяемите рискови фактори и да усили защитните фактори.
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Следните примери илюстрират структурата на програмите:

Таблицата по-долу описва вида съдържание, включен в програмите.

Вид програма

Информация

Развиване на
уменията

Методи

Услуги

Община

Тенденции

Умения за
общуване

Политики на
толерантност

Зони без
наркотици

Училище

Въздействие
на наркотиците

Умения за
противодействие

Промяна на
нормите

Консултации
и съдействие в
училище

Семейство

Симптоми за
злоупотреба
с наркотици

Умения за
възпитаване
на децата

Тестване за
наркотици в
дома
вечерен час

Фамилна
терапия

3) Предоставяне на програми за превенция
Предоставянето включва подбор или адаптиране и изпълнение на
програмата. Таблицата по-долу описва различните подходи за предоставяне.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Вид програма

Подбор или адаптиране
на програмата

Изпълнение

Община

Етнически малцинствена аудитория

Последователни
мултимедийни послания

Училище

Пол

Интензивни сесии

Семейство

Провинция

Подбор на кадри / задържане

На общините трябва да се предлага да извършват структуриран преглед на
съществуващите програми, за да определят какви пропуски са останали, като се
имат предвид рисковите и защитни фактори в общините и проблемите с
наркотиците в общината и нейните нужди. Тази информация може да бъде
инкорпорирана в общинския план, който насочва подбора на нови, базирани на
изследвания, програми. За първоначални насоки в помощ на процеса по подбор
общините могат да се обърнат към описанието на програми в посочените по горе
категории.
Адаптирането включва създаването на такава местна програма, която да
съответства на нуждите на специфичната група от населението в различни среди.
Учените изследват как в културно отношение най-добре да адаптират
ефективните програми към специфичната среда (например селската среда) и
населението (напр. само момчета). В процеса на адаптация ключовите елементи
на програмата се запазват с цел да се гарантира ефективността на интервенцията,
като се адресират нуждите на общината.
За програми, които все още не са адаптирани и изучени в изследователски
протокол, е най-добре програмата да се прилага както е била разработена, за да се
гарантират най-ефективните резултати. Реализацията се отнася до това по какъв
начин се предоставя програмата, включително броя сесии, използвани методи и
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

проследяване напрограмата. Изследванията разкриха, че начинът, по който се
реализира програмата, може да определи нейната ефективност при превенция на
злоупотребата с наркотици.

П Р Е В А Н ТИ В Н И С ТР А ТЕ ГИ И

Използването на взаимосвързани методи и подходящи спомагателни сесии
помагат за укрепването на по-ранното съдържание на програмата и на уменията
да се запазят ползите от програмата.
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Този материал е разработен от Център за прилагане
на превантивни технологии (Center for the Application
of Prevention Technologies - CAPT)

Стъпка 1: Готовност на общността
Готова ли е Вашата общност за превантивни действия?
(Проверете готовността на общността)
Стъпка 2: Оценка на необходимостта
Какви са най-големите нужди н общността от превантивни действия?
(Извършете оценка на необходимостта)
Стъпка 3:Приоритети
Кои рискове и защитни фактори са приоритетни за Вас?
(Превърнете индикаторните данни за необходимостта в рискови и
защитни фактори)
Стъпка 4:Оценка на ресурсите
Какви са наличните ресурси във Вашата общност, свързани с
рисковите и защитни фактори, на които отдавате приоритет?
(Извършете оценка на източниците)
Стъпка 5:Целеви дейности
Накъде насочвате Вашите превантивни усилия?
(Изберете универсални, селективни или целенасочени популации)
Стъпка 6:Най-добри практики
Кои превантивни стратегии се оказаха ефективни според проучването?
(Изберете научно - обоснована практика за приложение)
Стъпка 7:Оценка
Как бихте оценили своята превантивна програма?
(Извършете планиране на оценката, въвеждане (изпълнение), анализ
и използвайте резултатите за планиране на бъдещи програми)

Стъпка 1
Готовност на общността
Готова ли е Вашата общност за превенция?
(Оценете готовността на общността)
Каква е готовността на общността и защо тя е важна?
Готовността на общността представлява степента, до която същата е
адекватно подготвена да въведе и изпълни програма за превенция на употребата
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СТЪПКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
УСПЕШНИ ПРЕВАНТИВНИ
ПРОГРАМИ

Девет етапа към постигане готовността на общностт
Чрез разширеното проучване на развитието на общностите и дейностите
по превенция на злоупотребата със субстанции, Ойтинг и колегия (1995 год.)
идентифицираха девет етапа към постигане на готовност от страна на
общностите в процеса на тяхното развитие:
Етап 1: Толерантност от страна на общността/липса на данни
Нормите и стандартите на дадена общност активно толерират или
окуражават поведението, въпреки че дадено поведение може да бъде очаквано от
една или друга група (например произход, раса, социална група или възраст).
Поведението, проявявано в подходящия социален контекст, се разглежда като
част от нормите и стандартите на общността. Тези, които не са обвързани с
поведението, могат да бъдат толерирани, но могат да се разглеждат и като
ексцентрични.
Етап 2: Отричане
Обикновено поведението е или може да представлява проблем. Нормите в
общността не биха одобрили поведението, но липсва или съществува частично
признаване, че същото може да представлява локален проблем. Ако съществува
някаква идея, че поведението представлява проблем, се насажда чувството, че не
е необходимо да се прави нищо на местна почва, или че не може нищо да се
направи по въпроса.
Етап 3: Бегла представа
Съществува общоприето вярване, че това е локален проблем и че за
разрешаването му трябва да се направи нещо. Познаването на локалните
проблеми проявява тенденция към стереотипност и беглост, или е свързано с един
или два определени инцидента. Липсва непосредствена мотивация да се
предприеме нещо. Няма точно определима инициатива, или ако има такава, тя
няма сила или мотивация.
Етап 4: Предварително планиране
Общопризнато е, че съществува локален проблем и че трябва да се
предприеме нещо. Относно локалните проблеми съществува обща информация,
но идеите относно етимологията на рисковите фактори проявяват тенденция към
стереотипизиране. Няма ясно определени лидери и дори при наличието на
комитети, липсва истинско планиране.
Етап 5: Подготовка
Планирането се извършва и фокусира върху практическите детайли.
Съществува обща информация относно локалните проблеми и предимствата и
недостатъците на превантивните програми, но същата е възможно да не се
основава на официално събрани данни. Ръководството е активно и енергично.
Програмата може да се започне на пробна основа. Финансирането е или активно
търсено или доброволно предложено.
Етап 6: Начало
Налична е достатъчна информация за обосноваване на дадена превантивна
програма, но познаването на рисковите фактори е в повечето случаи стереотипно.
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на наркотици. Общността трябва да има подкрепата и причастността на своите
членове, както и необходимите ресурси за изпълнението на ефективни
превантивни мерки. Тъй като готовността на общността представлява в
същността си процес, факторите свързани с нея могат да бъдат обективно
оценени и систематически подобрявани.

Етап 7: Институционализиране/стабилизиране
В процес на изпълнение са една или две програми, подкрепяни от
администрацията и възприети като рутинна и ценностна дейност. Персоналът е
обучен и квалифициран. Не се наблюдава осезаема необходимост от промени или
разширяване. Може и да съществуват известни ограничения, но същите не
предполагат необходимостта от промяна. Може да съществува някаква форма на
рутинно проследяване на преобладаването. Не е непременно необходимо
постоянно финансиране, но осигуреното такова позволява провеждането на
предвидените в програмата мероприятия.
Етап 8: Потвърждение/Разширяване
Стандартните програми се разглеждат като стойностни и властите
поддържат разширяването или подобряването им. Планират се и се пробват нови
програми с цел достигане до повече хора, най-вече тези от тях които са
преценявани като рискови или различни демографски групи. Потърсени или
осигурени са средства за нови програми. Данните по отношение на локалните
проблеми се получават редовно и се полагат усилия за оценка на рисковите
фактори и причините за проблема.
Етап 9: Професионализиране
Съществуват подробни и съвременни познания за преобладаващите и
рискови фактори, както и етимологията. Някои програми могат да бъдат насочени
към общите популации, докато други – към определени рискови фактори и/или
подложени на риск групи. Обученият персонал провежда програми, властите
дават своята поддръжка, а съпричастието на общността е силно. Използва се
ефективна оценка за тестване и подобряване на програмите.
Ойтинг и колегия (1995 год.) откриха, че с достигането на по-високи етапи,
общностите реализират по-висока степен на готовност. Оттам, за повишаване
готовността на общността за превантивно програмиране, а оттам и успеха на
превантивните усилия, е важно да се отдели сериозно внимание на тези девет
етапа за развитие на готовността на общността по време на процеса на
извършване на обективна оценка на готовността на общността.
(Ойтинг, Донермайер, Плестед, Едуардс, Кели и Бове, Оценка на
готовността на общността за превенция. Международен журнал за
зависимости, 30 (6): 659-683, 1995 година.)

Стъпка 2
Оценка на нуждите
Какви са най-големите нужди на Вашата общност от превенция?
(Извършете оценка на нуждите)
Какво представлява оценката на общността (оценката на нуждите)?
Оценката на общността представлява систематичен процес за проучване на
съществуващите в дадена ситуация условия (като например пристрастяване
към/зависимост от дадена субстанция) и определяне степента на риска и защита
във вашата общност.
Защо трябва да извършваме оценка на общността?
Оценката на общността ще Ви подпомогне в:
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Програмата може да бъде инициирана и работеща, но тя е все още опитна.
Персоналът е все още в процес на или току що завършил обучение. Може да
съществува голям ентусиазъм поради това че все още не са срещани ограничения
или проблеми.

l
Изграждане на обективен профил на Вашата общност;

голям риск;
l
Сигурност в инвестирането на средства с най-голям ефект;
l
Демонстриране пред идеолозите необходимостта от финансиране на
Вашите превантивни програми;
l
Идентифициране на научно обосновани стратегии за внедряване във
вашата общност.
Как да извършим оценка на общността?
l
Събиране на данни
l
Анализиране на данните
l
Подбор на приоритетните рискови фактори (стъпка 3)
Събиране на данни
Събирането на данни представлява първата фаза от извършването на
оценката на общността. На този етап данните трябва да се идентифицират и
„сглобят” с цел определяне значимостта на всеки рисков и защитен фактор във
Вашата общност. Важно е да проучите рисковите фактори, тъй като това ще Ви
покаже кои от тях са преобладаващи за вашата общност, като увеличаващи риска
младежта да бъде въвлечена в пристрастяване към дадена субстанция,
забременяване в ранна възраст, насилие в такава ранна възраст, напускане на
училище и престъпления. Ако само проучите преобладаващия характер на даден
проблем (например броят на децата пристрастени към наркотици), няма да знаете
как да повлияете и/ли да предотвратите проблема. Въпреки това, ако можете да
определите кои рискови фактори (увеличаващи възможността за създаване и
наличие на проблема) са преобладаващи за Вашата общност, тогава ще можете да
идентифицирате и внедрите стратегии за редуциране на тези рискове и самото
проблемно поведение. Подобно, посредством изучаването на нивото на
защитните фактори съществуващи във вашата общност, ще опознаете буферното
въздействие на преобладаващите фактори срещу рисковите такива.
Могат да се съберат два вида данни:
1. Архивни данни, или съществуващи такива
2. Данни от наблюдения, или създадени от вас такива.
Архивните показатели, съще ствуващите налични данни, с а
идентифицирани с помощта на изследвания, за да ви дадат възможност да
определите в какво състояние са преобладаващите рискови фактори във Вашата
общност. На базата на изследвания, тези показатели представляват доказана с
приближение мярка за рисковите фактори. Ние се нуждаем от архивните
показатели, тъй като не можем да отидем в местното министерство на
здравеопазването и да погледнем статистиката на „проблемите в управлението на
семейството”, тъй като такава не съществува. За целта, трябва да използваме
приблизителни мерки за определяне преобладаващия характер на проблемите в
управлението на семейството и другите рискови фактори.
Можете също така да идентифицирате преобладаващия характери на
рисковите и защитни фактори във Вашата общност с помощта на наблюдения.
Това може да се окаже предпочитана алтернатива, в случай че разполагате с
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l
Определяне на географските и демографските зони подложени на най-

Стъпки за събиране на данни:
1.Определете наличните текущи данни за всеки рисков и защитен фактор,
започвайки от списъка с архивните показатели.
2.Определете кои фактори се нуждаят от допълнителни данни.
3.Разработете план за събиране на необходимите допълнителни данни.
4.Съберете допълнителните данни.
Анализирайте данните.
Как да анализираме всички събрани данни?
След като сте събрали индикаторните данни, е време да ги анализирате.
Анализът на данните ще Ви подпомогне при определяне кои рискови и защитни
фактори изискват приоритетно отношение плана за действие във вашата
общност, както и обосновка да представите заявления, поддръжка на
съществуващи политики и програми и избора на нови превантивни програми.
По-долу следват въпросите, на които данните трябва да отговорят:
1.Какво Ви казват необработените данни? Какво ви казват данните на пръв
поглед? Впечатляват ли Ви суровите ниски, Средни и високи цифри? Някакъв
червен (предупредителен) флаг?
2.Как изглеждат данните сравнени с преходните години? Съществува ли
тенденция?
3.Чрез сравняване на цифрите с тези от предходните години можете да
придобиете представа за това как се променят данните с годините. Увеличават ли
се? Намаляват ли? Остават ли същите? Как са се променили тенденциите спрямо
промените в популацията?
4.Как изглеждат нашите данни с други подобни такива (национални,
областни, окръжни и други)? Тенденциите подобни ли са? Нормите същите ли са?
Покачват ли се или се понижават?
5.Какво може да се извлече от данните? След преглеждане на
необработените данни, тенденциите в тях и сравнението им (ако са налични),
какво можете да извлечете като заключение от Вашия анализ? Какво става?
Знаете ли какво се случва? Какво би могло да е причинило тенденцията? Какво Ви
говори нивото на тенденцията относно този рисков или предпазен фактор? Какво
други фактори или събития биха могли да влияят на тези данни?
6.Взаимоотношенията между идентифицираните от вас рискови фактори
базирани ли са на данните с които разполагате? Проучете данните спрямо
рисковите и предпазни фактори.
7.Трябва ли да давате приоритет този рисков фактор? Колкото повече са
събраните данни, толкова по-лесно ще отговорите на въпроса. Виж следващата
стъпка.
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ограничени архивни данни. Независимо от това, наблюденията биха могли
винаги да служат като качествено допълнение към събраните от вас архивни
данни. При наличието на архивни данни и такива от наблюдения, можете да
сравните двата типа и да видите разликите и приликите между тях.

Стъпка 3
Трансформиране на данните в приоритети

След като сте приключили със събирането и анализа на данните за оценката
на Вашата общност, е време да определите приоритета на рисковите и
предпазните фактори, към които трябва да се обърнете във Вашата общност.
Изброените по-долу въпроси ще Ви подпомогнат при идентифициране на
Вашите приоритети:
1. Проследявайки събраните от Вас данни, виждате ли рискови или
предпазни фактори, за които не разполагате с данни? Ако е така, определете дали
и къде могат да се съберат подходящи данни и добавете тази информация към
вашия анализ на данните, за да подобрите Вашата обща оценка. Запомнете,
оценката представлява основата за Вашия план за превантивни действия. Колкото
по-задълбочени сте при изпълнението на тази стъпка, толкова по-ефективни и
точни ще бъдете при разработване на решенията.
2.Кои рискове са преобладаващи за Вашата общност? Кои предпазни
рискове липсват най-много? На базата на: тенденции, сравнения с други подобни
данни (национални, за областта или други общности), сравнение между
различните фактори и Вашата интерпретация на данните и възможните
обяснения.
3.В какви периоди от развитието са подложени на риск децата във вашата
общност?
4.Съществува ли определима група от рискови фактори, които могат да
бъдат разглеждани заедно и да дадат обединен отговор?
5.Кои два до пет фактора, идентифицирани като най-преобладаващи във
Вашата общност, би трябвало да бъдат разгледани и решени според Вас? С кой
предпазен фактор бихте се заели първо?

Стъпка 4
Оценка на ресурсите
Какви ресурси съществуват във вашата общност във връзка с
рисковите и предпазни фактори, на които сте дали приоритет?
(Извършете оценка на ресурсите)
Какво представлява оценката на ресурсите?
Оценката на ресурсите представлява систематичен процес за проучване на
текущите ресурси във Вашата общност, които биха редуцирали рисковите и
увеличили предпазните фактори. Това отговаря на въпроса: „Какво става в моята
общност?”
Какво представляват ресурсите? Всичко, което може да бъде задействано с
цел намаляване възможността отделни хора или общности да започнат или да
продължават да се пристрастяват към употребата на алкохол, цигари и други
наркотични вещества.
Защо трябва да извършим оценка на ресурсите?
Оценката на ресурсите ще ви помогне в:
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Кои рискови и предпазни фактори са приоритетни за Вас?
(Превърнете индикаторните данни за необходимостта в рискови и
предпазни фактори)

Как да извършим оценка на ресурсите?
1.Преди извършване на оценката на ресурсите, трябва да извършите оценка
на общността и да идентифицирате приоритетните за Вас рискови и предпазни
фактори (стъпки 2 и 3).
2.Съберете информация за съществуващите ресурси във Вашата общност,
които биха могли да се отнесат към приоритетните рискови и предпазни фактори,
определени при оценката на вашата общност.
3.Анализирайте ресурсите с цел определяне тяхната ефективност спрямо
вашите приоритетни рискови и предпазни фактори.
4.Определете нишите в услугите във Вашата общност.

Стъпка 5
Целеви усилия: Типове превантивни стратегии
Доклад на Института по медицина от 1994 година по превантивните
изследвания предложи нова рамка за класифициране на превантивните дейности
на базата на оперативната класификация на Гордън от 1987 година на дейностите
за превенция на заболяванията.
Моделът на Института по медицина разделя грижите на три части:
превенция, лечение и поддръжка.
Превенцията е разделена в три категории: универсална, селективна и
индикативна превенция, заменяща объркващата концепция за първична,
вторична и третична превенция.
Въпреки че системата на Института по медицина разграничава превенцията
и лечението, интервенцията в този контекст се използва като генеративен
източник и не трябва да се разглежда като непременно внушаваща лечение.
Универсална превенция
Стратегиите за универсална превенция са насочени към цялото население
(на национално, местно/общинско ниво, училища, съседи) с послания и
програми, насочени към предотвратяване или забавяне на пристрастяването към
алкохола, тютюнопушенето и други наркотични вещества. Например, тя би
включвала общо населението като цяло, и подгрупи като бременни жени, деца,
непълнолетни и възрастни. Предназначението на универсалната превенция е да
наблегне на въздействието на пристрастяване (злоупотреба) към субстанцията
чрез осигуряване за всички лица поотделно на информацията и знанията
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1.Идентифициране на нишите, в които трябва да бъдат въведени нови
услуги.
2.Избягване дублирането на услугите.
3.Изграждане на взаимодействие между предоставящите услуги.
4.Модифициране на съществуващите програми с цел спонсориране
(финансиране) на нови такива.
5.Осигуряване реализирането на Вашите средства и време в области, където
биха имали най-голям ефект.
6.Осигуряване на ефективно въздействие върху вашите приоритетни
рискови и предпазни фактори, определени при оценката на общността (стъпки 2
и 3).

Селективна превенция
Стратегиите за селективната превенция са насочени към подгрупи от
населението считани като подложени на риск от пристрастяване и злоупотреба с
дадена субстанция поради принадлежността с към определена популация –
например деца на възрастни алкохолици, изоставени деца, или „закъсали”
студенти и ученици. Рисковите групи могат да бъдат идентифицирани на базата
на биологични, психологически, социални или обкръжаващи рискови фактори,
асоциирани към злоупотребата с дадена субстанция и целеви подгрупи
определени по възраст, пол, семейно минало, местоживеене, като например
силно зависимо от наркотици или с ниски доходи, превърнати в жертви на
физическо и/или сексуално насилие. Селективната превенция е насочена към
цяла подгрупа, независимо от степента на риска за отделното лице в рамките на
групата. Дадено лице в подгрупата може да не е подложено на персонален риск от
пристрастяване и злоупотреба със субстанцията, докато друго лице от същата
подгрупа може да бъде пристрастено към същата субстанция. Селективната
превенция е насочена към цяла подгрупа поради по-високата степен на риск
отколкото спрямо цялото население. Персоналният риск за отделното лице не е
определен изрично и се базира единствено на презумпцията за принадлежност
към подложената на риск подгрупа.
Индикативна превенция
Стратегиите за индикативна превенция са предназначени за
предотвратяване на зависимостта към субстанции от страна на отделни хора,
които не отговарят на критериите за зависимост и злоупотреба, но показващи
ранни признаци за опасност, като например, спадащ успех и увеличена
консумация на алкохол или други наркотични вещества. Мисията на
индикативната превенция е да идентифицира отделните лица показващи ранни
признаци на пристрастяване към дадена субстанция и други типове проблемно
поведение, асоциирани към такова пристрастяване и насочването им към
специални програми. Лицата проявяват подобно поведение, но на под-клинично
ниво. Подходите и методите на индикативната превенция са насочени към лица
проявяващи поведение като пристрастени или не към дадена субстанция, но
проявяващи рискови фактори увеличаващи възможността за развиване на такова
пристрастяване към наркотични вещества. Индикативните превантивни
програми са адресирани към рискови фактори асоциирани с лица с анормално
поведение, отчуждаване от родителите, училището и еднородни позитивни
групи. По-малко внимание е отделено на оценката на влиянията на околната
среда, като общовалидни за общността стойности. Целта на индикативните
превантивни програми е не само редуцирането на първостепенното
пристрастяване, но също така и продължителността на проява на признаците,
забавянето на влиянието на такова пристрастяване и/или ограничаване на
неговото отрицателно въздействие. Отделните лица могат да бъдат разглеждани
като субекти на програми за индикативна превенция от страна на родители,
= 59 =

П Р Е В А Н ТИ В Н И С ТР А ТЕ ГИ И

необходими за предотвратяване на проблема. Всички членове на общността
поделят един и същи общ риск по отношение на дадена субстанция, макар че той
може да варира индивидуално. Програмите за универсална превенция се
предлагат на големи групи, без предварителни наблюдения на риска от
пристрастяване към дадена субстанция. Цялата популация се оценява като
подложена на риска от такова пристрастяване и като способна да извлече полза от
превантивните програми.

учители, директори на учебни заведения, медицински персонал, млади
работници, приятели или съдилища. Млади хора могат доброволно да участват в
такива програми за превенция.

Стъпка 6
Най-добри практики
Кои превантивни стратегии се оказаха най-ефективни според
изследванията?
Кои са ръководните принципи и най-добри практики?
Как се определя „най-добрата практика”?
Как се дефинира „обещаващи практики”?

Стъпка 7
Оценка
Как бихте оценили Вашата превантивна програма?
Какво представлява оценката и защо я правя?
Прилагане на логистичен модел при планиране на оценката
Как да разработите логистичния модел за Вашата програма?
Как да планирате вашата оценка?
Оценка на Вашата програма с помощта на логистичния модел.
Анализиране, използване и интерпретиране на информацията от оценката.
Внедряване на оценката.
Терминология.
Връзки с източници за оценка.
Инструменти и мерки за оценка.
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(извадка от „Превенция на употребата на наркотични вещества: Какво
върши работа”, Национален Институт по пристрастяване към наркотични
вещества (NIDA), 1977 год., стр. 10 – 15)

М Е С ТН А П О Л И ТИ К А

независимо...
Съдържание

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ
ВАРНА 2008 - 2011

Настоящата стратегия за превенция на наркоманиите е естествено
продължение на активната политика за намаляване търсенето на психоактивни
вещества провеждана от Община Варна през последните години. Заложените в
нея цели, задачи и дейности се основават на балансиран и цялостен подход, който
отговаря на съвременните изисквания за добра практика.
Отчетена е сериозността на негативното въздействие на наркотиците върху
децата и младите хора, както и фактът, че успехът в превенцията на наркомании
зависи от обединяване на усилията на общинските и държавни институции,
структурите на гражданското общество и международните партньори.
Чрез изпълнението на заложените в стратегията дейности, Община Варна се
ангажира да положи всички усилия за ограничаване на проблемите свързани с
наркотици в града и да се утвърди, като сигурен и благонадежден партньор в
провеждането на националната и европейска политика за борба с наркотиците.
ПРИНЦИПИ
l
Приоритетност на превенцията на наркомании в общинската политика, в

отговор на обществената загриженост към нарастващото търсене на наркотици
сред населението и особено сред младежта;
l
Балансираност в подхода на избор (универсална, селективна) и обхвата
(общност, училища, семейства) на превантивните програми и интервенции;
l
Устойчивост на прилаганата превантивна политика, чрез осигуряване на
континуитет и ресурсна обезпеченост;
l
Оценяване на системата от превантивни програми и интервенции,
основана на анализ на нуждите, въздействието и ефективността;
l
Информираност на обществото, чрез широко представяне на обективни,
надеждни и пълни данни за проблемите свързани с наркотици и наркомании;
l
Ангажиране на гражданското общество, чрез подкрепа на
неправителствени организации и доброволчески инициативи в реализирането на
дейности по превенция на наркомании;
l
Партньорство с местни и национални институции и организации,
ангажирани с намаляване търсенето на наркотици;
l
Сътрудничество с чуждестранни градове и международни институции и
организации при осъществяване на съвместни дейности по превенция на
наркоманиите и взаимен обмен на познания и добри практики.
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Приета на 29.02.2008 г.
от Областен съвет по наркотичните вещества – Варна

ОБЩА ЦЕЛ
ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЦИ В
ГРАДА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УСТОЙЧИВИ,
ЕФЕКТИВНИ И РЕНТАБИЛНИ ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА
СЕМЕЙСТВА, ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА И ПОВИШАВАНЕ НА
СЪПРИЧАСТНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И
ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.

А) Превенция и обучение
Цел:
Ограничаване употребата на наркотици, както и рисковите фактори за
нейното развитие, чрез прилагане на добри практики в обучителните и
превантивни програми и интервенции.
Задачи:
l
Въвеждане на ефективни превантивни програми в училищата;
l
Активна работа със семейства и лица в риск;
l
Повишаване на квалификационните умения на професионалистите и
доброволците, работещи в полето на превенция на наркоманиите;
l
Осигуряване на превантивни материали.
Обхват на областите:
l
Универсална превенция базирана в училищата;
l
Селективна превенция на рискови групи;
l
Селективна превенция на семейства.
Дейности:
Устойчиво развитие на “Универсално структурирана програма за
превенция на употребата на психоактивни вещества, базирана в училища (8
– 11 клас)”;
Срок: 2008 – 2011.
Въвеждане на “Универсално структурирана програма за превенция на
употребата на психоактивни вещества, базирана в училища ( 5 – 7 клас)”;
Срок:
- разработване – 2008;
- апробиране – 2009;
- въвеждане и оценяване – 2010 – 2011.
Въвеждане на “Програма за селективна превенция за деца и младежи с
проблемно развитие и семейна среда”;
Срок:
- планиране (методология, ресурси, оценяване) – 2008;
- разработване – 2009;
- апробиране – 2010; въвеждане – 2011.
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НАПРАВЛЕНИЯ

Устойчиво развитие на “Фамилна консултативна програма по
наркотици”;
Срок: 2008 - 2011.

Разпространение на съвременни, научно-базирани превантивни
материали
Срок: 2008 - 2011.

Б) Информация и оценяване
Цел:
Да осигури на институции, организации, медии и общността обективна,
надеждна и сравнима информация по отношение на наркотиците, наркоманиите и
техните последици. Да подпомогне ефективното управление на ресурсите и
достоверното оценяване на превантивното въздействие.
Задачи:
l
събиране и анализ на съществуващата информация;
l
подобряване на методите на събиране на информация;
l
разпространение на данните и информацията;
l
системен контрол и oценяване на програмите, резултатите и
ефективността.
Обхват на областите:
l
актуална ситуация;
l
прогнозни тенденции;
l
политика на отговор (нормативна база, институционална мрежа,
програми за превенции);
l
медии и интернет;
l
въздействие и ефективност на програмите и интервенциите.
Дейности:
Набиране на информация и анализ на данните по показатели на
Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA);
Срок: ежегодно.
Качествени изследвания на употребата на наркотици;
Срок: ежегодно.
Градски годишни доклади по тенденциите на употреба на наркотици и
свързани проблеми;
Срок: ежегодно.
Разпространение на информацията до широк кръг ползватели, чрез
медии, интернет, специализирани печатни издания, организирани за целта
семинари, конференции, кръгли маси и др. форуми;
Срок: ежегодно.
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Ежегодни програми за обучение и тренинг на лица, заети в превантивни
програми и проекти.
Срок: 2008 - 2011.

Планиране и прилагане на инструменти за оценка на структурата,
методологията и ресурсната обезпеченост на програми за превенция на
наркомании за деца, младежи и семейства в риск;
Срок:
- планиране – 2008;
- прилагане 2009 - 2011.
Планиране и прилагане на инструменти за оценка на въздействието и
ефективността на превантивни програми и дейности.
Срок:
- планиране – 2009;
- прилагане 2010 - 2011.

В) Управление и координация
Цел:
Осигуряване на ефективно управление и координация на местната политика
по превенция на употребата на психоактивни вещества;
Задачи:
l
Подобряване на координацията между организации и ведомства
осъществяващи местна политика по наркотици и наркомании;
l
Подпомагане работата на местни институции и ведомства
осъществяващи дейности по превенция на наркомании;
l
Подпомагане работата на национални институции и ведомства
осъществяващи дейности по превенция на наркомании на територията на
общината;
l
Подпомагане на инициативи на неправителствени организации и
доброволчески движения;
l
Подпомагане въвеждането на добри практики за превенция на употребата
на психоактивни вещества;
Дейности:
Партньорство между членовете на Областен съвет по наркотичните
вещества – Варна;
Срок: ежегодно.
Разработване и осъществяване на годишни програми за дейностите по
превенция на наркомании на Община Варна;
Срок: ежегодно.
Експертно и информационно подпомагане и координиране на програми и
проекти по превенция на наркомании, осъществявани от институции и
организации;
Срок: ежегодно.
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Планиране и прилагане на инструменти за оценка на структурата,
методологията и ресурсната обезпеченост на програми за превенция на
наркомании базирани в училища;
Срок:
- планиране – 2008;
- прилагане – 2009 - 2011.

Участие в осъществяването на дейности по изпълнение на
Националната стратегия за борба с наркотиците и Националният План за
действие на местно/регионално равнище.
Срок: ежегодно.

Популяризиране на прилаганите добри практики, чрез конференции,
семинари и др. форуми;
Срок: ежегодно.

Г) Международно сътрудничество
Цел:
Община Варна да бъде международно призната за сигурен и благонадежден
партньор в провеждането на европейската политика за намаляване употребата на
наркотици.
Задачи:
l
Засилване на международното сътрудничество и професионалните
контакти с международни организации и институции (UNDOC, WHO, EMCDDA,
POMPIDOU GROUP – CE, ECAD, ENDCP и др.);
l
Участие съвместно с международни организации в програми и форуми по
превенция на употребата на психоактивни вещества;
l
Развитие на партньорски връзки с европейски градове с оглед
осигуряване на взаимна обмяна на познания и добри практики;
l
Оказване на подкрепа на местни институции и организации при участие,
като асоциирани партньори в международни програми за превенция на
наркоманиите.
Дейности:
Активно членство на Община Варна в “Европейски градове против
наркотици” (ECAD) и в изграждането на балканската мрежа на
организацията;
Срок: ежегодно.
Пълноправно програмно участие в дейностите на Европейски
мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA) и POMPIDOU
GROUP – Съвет на Европа;
Срок: ежегодно.
Активно участие в регионални инициативи на ООН и СЗО;
Срок: ежегодно.
В изпълнение на настоящата Стратегия, Община Варна разработва
ежегодни програми за превенция на наркоманиите, одобрени от Областен
съвет по наркотичните вещества – Варна и Общински съвет – Варна. В
съответствие с чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, координацията на общинските програми за превенция на
наркоманиите се изпълнява от дирекция “Превенции” при Община Варна.
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Програма за общинско бюджетно финансиране на проекти за превенция
на наркомании, осъществявани от неправителствени организации;
Срок: ежегодно.
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независимо...
Съдържание

Проект „Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в
училищата” е разработен и се реализира от Тримбос Институт – Кралство
Холандия, чиято дейност е в сферата на психичното здраве и зависимостите.
Проектът е финансиран по Програма МАТРА на Министерството на външните
работи на Кралство Холандия.
По своята същност Обществената програма е примерен модел за превенция
на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред
младите хора посредством обединяване на усилията и дейностите на местната
общност, училището и службите/организациите, работещи в сферата на
превенция. Програмата цели предаване на позитивни послания за здравето,
подобряване на микроклимата в училище, усвояване от учениците на обективна
информация и развитие на социални умения с цел превенция на рисково
поведение.
Елемент от Обществената програма за превенция на употребата на
наркотици в училищата е Програмата по здравно образование, предназначена за
ученици от VІІІ до ХІІ клас.
През 2006 година тринадесет училища на територията на гр. Варна,
включиха Програмата за здравно образование в своите учебни планове. През
учебната 2007/2008 продължи процеса на разширяване на кръга от училища,
които прилагат Програмата. Към момента са обхванати 8150 ученика от 8, 9 и 10
клас в 58 варненски училища.
Община Варна обезпечи въвеждането на Програмата в училищата с
необходимите образователни материали (ръководство за учителя; методическа
разработка за 8, 9 и 10 клас; индивидуални учебни тетрадки за учениците от 8, 9 и
10 клас; индивидуални работни листи за 8, 9 и 10 клас) и обучения на учителите и
педагогическите съветници.
Приложението на Програмата във всяко училище носи своята специфика –
моделите на реализиране на Програмата се различават по форма на организация
(час на класа, СИП), по брой и съдържание на проведените теми и реализирани
часове.

Същност и структура на учебната програма по
Здравно образование
1. Програмата по Здравно образование като превантивна
програма
Според Световната здравна организация, здравното образование е
"планиран и управляван процес на инвестиране в образованието, за да се
постигне подобрение в здравето на населеното"1. Представената учебна програма е базирана на схващането за здравното образование като планиран и
целенасочен процес на предаване и усвояване на знания, формиране на
нагласи и придобиване на умения, които подпомагат отделни личности
1.http://whо.оrg
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ОБЩЕСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ В УЧИЛИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Представената учебна програма по здравно образование в своята същност е
превантивна програма, насочена към реализиране на първична превенция на
рисковото поведение на учениците. Принципните основания тя да се разглежда и
разбира като превантивна са:
l
Програмата по Здравно образование е фокусирана върху намаляване или
предотвратяване на рисково поведение на подрастващите в контекста на здравето
и здравословния начин на живот;
l
Програмата представя модели на рисково поведение в различни сфери сексуалност, наркотична употреба, хранене и др.
l
Основните цели на програмата по Здравно образование са свързани с
предаване на знания и усвояване на умения, които да подпомогнат личността при
поемане на съзнателен и информиран избор за водене на здравословен начин на
живот.
В този смисъл учебната програма по Здравно образование трябва да се
разбира, разглежда и реализира като превантивна програма в контекста на
утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора.
Изследванията сочат, че през последните години у нас значително спада
възрастта на първия опит с наркотични вещества. В същото време се увеличава
процентът на младите хора, които употребяват (редовно или епизодично)
различни видове психоактивни вещества. В този смисъл акцентирането върху
превенция на наркотичната употреба в програмата е обосновано с оглед
предотвратяване на рисковото поведение и намаляване на употребата на
наркотични вещества сред подрастващите.
Същевременно различни изследвания сочат, че превенцията на
наркотичната употреба в училище най-добре се реализира тогава, когато е в
контекста на изграждане на по-широки умения за здравословен начин на
живот3.Това дава възможност да се разглеждат не само проблемите, свързани с
употреба на психоактивни (наркотични) вещества, но и други форми на рисково
поведение в сферата на сексуалното и хранителното поведение, например. Ето
защо може да се счита за обосновано въвеждането в училищата на широко
базирана учебна програма по Здравно образование, в която са интегрирани
различни компоненти, насочени към формиране на положително отношение към
здравословния начин на живот, включително и към превенцията на наркотичната
употреба сред младите хора.

2.Подход и теоретични основи на програмата
Проучванията на специалисти от Тримбос Институт (Холандия) по проект
2.Указания за организиране на здравното образование на учениците през учебната
2002/2003 година. Министерство на образованието и науката
3.А сritiсаl rеviеw аnd аnаlysis: Саnnаbis еduсаtiоn in sсhооls; Еffесtivе ingrеdiеnts оf sсhооl-bаsеd
drug рrеvеntiоn рrоgrаms. А systеmаtiс rеviеw. Ву Рim Сuijреrs
= 69 =

Д О Б Р И ТЕ П Р А К ТИ К И

и/или групи от хора при поемането на информиран и отговорен избор за
своите действия и изява на такива поведенчески модели, които са насочени
към избягване на рисково поведение и поддържане на добро здраве. Тази
дефиниция е в съответствие със схващането на Министерството на
образованието и науката на Република България за същността на здравното
образование като "средство, целящо промяна на поведението, образователна
дейност, включваща форми на комуникация, предназначена да подобри знания и
да развие умения, които водят към здраве"2.

"Making Sсhооl а Hеаlthiеr Рlасе", реализиран в рамките на европейската
инициатива "Еurореаn Hеаlthy Sсhооl & Drugs” сочещ че съществуват
разнообразни програми насочени кът превенция на наркотичната употреба сред
учениците, базирани на различни подходи:
Предупреждаващ подход. При програмите, основани на този подход се
набляга на негативните последици от наркотичната употреба и се цели у
учениците да се събуди страх, които да действа възпиращо;

Личностно-центриран подход. Фокусът при използването на този подход
се насочва кът ученика. Осъществява се както предаване на знания, така и
подпомагане на ученика при изграждане на собствено отношение към различни
проблеми и усвояване на разнообразни социални умения, които, пряко или
косвено, са свързани със социализацията.
Представената учебна програма по Здравно образование е базирана на
личностно-центрирания подход. Основен акцент е обучението в социални
умения. Социалните умения се определят като "способности за адаптивно и
позитивно поведение, което позволява на индивидите да се справят ефективно с
изискванията и предизвикателствата на ежедневието"4. Такъв тип образование
е насочено към подсилване на психо-социалните умения по начин, съобразен с
културния контекст и нивото на развитие на обучаващите се, като допринася за
личностното и социалното развитие и превенция на рисковото поведение и
социалните проблеми.
Основните цели на обучението в социални умения са насочени към:
l
Подсилване (награждаване, затвърждаване) на съществуващи знания,
положителни наклонности и ценности, просоциални и здравословни модели на
поведение и умения за тяхното прилагане;
l
Намаляване влиянието на дезинформацията и превенция на рисково
поведение.
Според дефиниция на Световната здравна организация5, уменията за живот
могат да бъдат обособени в следните основни групи:
l
Умения за вземане на решения и решаване на проблеми;
l
Умения за творческо и критично мислене;
l
Умения за общуване;
l
Умения за саморефлексия и емпатия;
l
Умения за справяне с емоциите и стреса.
Обучението в социални умения (умения за живот) се осъществява найефективно посредством т.нар. интерактивна методика на обучение. Тази
методика е насочена към активно участие на учениците в образователния процес,
а не пасивно усвояване на готови идеи и правила. Интерактивното обучение
предпoлага самостоятелно търсене и осмисляне на аргументи и
контрааргументи, решаване на проблеми и избор на поведение в ситуации, близки до реалните. Този вид обучение не означава само и просто процес на предаване
и усвояване на знания, умения и навици, а и подпомагане на тяхното осмисляне.
4. Указание за организиране на здравното образование на учениците през учебната 2002/ 2003
година. Министерство на образованието и науката
5. www.whо.оrg
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Информативен подход. При тези програми се осъществява основно
трансфер на информация с акцент върху негативните последици за здравето от
различните видове рисково поведение;

3. Дизайн на учебната програма по Здравно образование
Целева група
Целевата група на представената програма са учениците от VIII до ХII клас.
Това се обуславя от няколко причини:
l
Основните рискови групи, употребяващи легални и нелегални
наркотични вещества са децата на възраст между 13-17 години;
l
Съществува много и разнообразна информация по въпросите, касаещи
здравното образование и превенцията на наркотиците. Учениците в споменатата
възрастова група притежават достатъчно развити умения за възприемане,
обработка, синтез и анализ на тази информация.
Учениците от тази възрастова група се намират в активна фаза на развитие и
социална интеграция. С оглед на това е особено важно в този период на
опозиционно поведение, търсене на “Аз-образа” и референта социална среда на
подрастващите да се предостави възможност да преосмислят въпроси като
здраве, общуване, хранене, рисково поведение, сексуални взаимоотношения,
наркотична употреба и други, имащи отношение към бъдещото им социално
функциониране.
Цел на програмата по здравно образование
Основната цел на учебната програма по здравно образование е учениците да
придобият знания, формират адекватно отношение и усвоят умения за
здравословен начин на живот, избягване на рисковото поведение и овладяване на
социално адаптивно поведение.
Задачи на програмата по Здравно образование:
1. Да предаде на учениците знания за различните аспекти на здравето,
здравословния начин на живот, сексуалните взаимоотношения, наркотичните
вещества, индивидуалните и социални последици от тяхната употреба и
рисковото поведение като цяло;
2. Да формира у учениците положително отношение към личното здраве и
здравословния начин на живот;
3. Да подпомогне учениците при усвояване на разнообразни социални
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При този вид методика ученето се базира на преживяното по време на
обучението и на натрупания в резултат на това опит. То провокира учениците да
поемат отговорност за своето поведение, способства за ефективното използване
на индивидуалните възможности в различни житейски ситуации, стимулира
индивида да търси и взема самостоятелни решения. Интерактивното обучение
може да се нарече още "активно учене", както и "учене чрез опит и преживяване".
Независимо от различните дефиниции, интерактивното обучение може да се
разглежда като процес на активно взаимодействие между ученика и учителя,
в рамките на което посредством учене чрез опит и преживяване ученикът
придобива нови знания, оформя своите нагласи и отношения към
определени феномени, усвоява и упражнява същностни умения, необходими
за справяне с различни задачи и ситуации Както беше споменато, водещ
елемент при интерактивното обучение е активно участие на ученика в
образователния процес - вместо в ролята на слушател, той влиза в ролята на
активно мислещ, общуващ, играещ, упражняващ се субект. В този контекст от
особено значение са "интерактивните методи на преподаване" – т.е онези методи,
които активизират, стимулират ученика и създават подходяща среда за
разгръщане на образователния процес.

За постигане на така посочените цел и задачи на учебната програма по
Здравно образование и изхождайки от дефиницията на Световната здравна
организация за здравето (виж по-горе), в съдържанието на програмата са
включени разнообразни теми, които условно могат да бъдат обобщени в няколко
основни тематични направления:
l
Здраве и здравословен начин на живот;
l
Здраве и личност;
l
Риск и рисково поведение;
l
Здраве и социална среда;
l
Психоактивни (наркотични) вещества.
Структура на програмата

Учебната програма по Здравно образование е съставена от 36 урочни
единици, разработени за VIII, IХ, Х и ХI клас. Предвидено е същият брой часове
да бъдат проведени и в ХII клас. Тези 36 урочни единици са структурирани в три
модула, които са еднакви за всеки випуск - “Личност и здраве”, “Здраве и
сексуалност”, “Наркотици - рисково поведение”. Основанията за това тематично
разделение могат да се открият в необходимостта от ефективно структуриране и
организиране на тематичните разработки, както и улесняване работата на
учителите, ангажирани с провеждането на часовете. Разделянето на темите в
модули е условно, тъй като всички теми са взаимно свързани, допълват се и се
надграждат в продължение на модулите и випуските.
Обобщено, съдържателните параметри на модулите могат да бъдат
представени по следния начин:
l
Модул “Личност и здраве”: здраве и здравословен начин на живот,
физическо и психично здраве; индивидуални и социални проекции на здравето,
личен избор и отговорност за здравето; рискови и протективни фактори; същност
на рисковото поведение и оценка на риска.
l
Модул “3драве и сексуалност”: сексуал ност, сексуални
взаимоотношения и здраве; рисково поведение в сферата на сексуалните
взаимоотношения; полови роли, нагласи и очаквания; възприемане на сексуалния
живот като осъзната отговорност.
l
Модул “Наркотици- рисково поведение”: употреба на наркотични
вещества като рисково за здравето поведение; видове психоактивни вещества;
групов натиск; асертивен отказ; умения за оценка на риска; генериране на алтернативи на наркотичната употреба; оценка на силните и слабите страни на
личността; усвояване на умения за справяне с рискови ситуации; свързани с
предлагане и употреба на наркотични вещества.
Във всеки випуск са предвидени между 2 или 3 учебни часа в началото на
годината, в които учениците да се запознаят с предстоящата работа в занятията по
Здравно образование, да изработят правила за групова работа, да се опознаят подобре по между си и да се формира позитивна атмосфера в класа. В края на
учебната годината за всеки випуск са предвидени също 2 или 3 учебни часа, в
рамките на които да се направи обобщение на разгледаните през изминалите
часове проблеми. Акцентът на обобщението не е толкова в оценяване на
постигнатото от учениците, колкото в затвърждаване на усвоените знания и
придобитите умения.
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умения, свързани с общуване, асертивност, устояване на натиск, целеполагане,
боравене с емоциите, вземане на решения, справяне с конфликти и проблеми,
изискващи информиран избор и поемане на отговорност за собственото
поведение.

Както беше посочено, програмата по Здравно образование се състои от 36
урочни единици за всеки випуск от VIII до ХI клас включително. В тези 36 учебни
часа се включват различен брой теми за отделните випуски поради факта, че една
тема може да се разглежда в един, два или три учебни часа. Условно, темите във
випуските могат да се разделят на "базисни" и "надграждащи". Базисните теми
във всеки един випуск са в рамките на 18 учебни часа. Те са основата на
програмата по Здравно образование и включват работа по онези същности знания
и умения, които е необходимо учениците да овладеят, за да бъдат постигнати в поголямата си част целите и задачите на самата програма и да се осигури търсения
превантивен ефект върху рисковото поведение в различни сфери от живота на
младите хора. Това условно разделение дава възможност на онези училища, които
не разполагат с ресурси да осигурят включването на учебната програма по
Здравно образование в нейния пълен обем в учебния план, да я приложат в
рамките на 18 учебни часа, като се спрат само на обозначените "базисни" теми.
Оценяване
Най -подходящо, с оглед спецификата на предмета Здравно образование, е
на учениците да не се поставят оценки. Въпреки това, ако форматът на
интегриране на часовете по Здравно образование в учебния план изисква в края на
срока или на учебната година учениците да имат оценка, то тогава оценяването
трябва да бъде осъществено като се вземат предвид характеристиките на този
предмет.
Целта и значението на оценяването по време на занятията е:
l
Да окуражки и стимулира активното участие на учениците;
l
Да осигури възможност на учениците те самите да оценяват своята
работа.
Подходящо за такъв тип програми е оценяването, базирано на
положителното представяне на учениците. Това означава, че по време на часовете
може да се използва положително "точкуване" (поставяне на точки) на
учениците, докато те изпълняват определените задачи.
Основни принципи на такива оценъчна система, базирана на положително
представяне, би следвало да са:
l
Да бъде ориентирана към успеха;
l
Да мотивира учениците за активно участие и добро представяне, без те да
чувстват принуда;
l
Да отчита доколко учениците се чувстват отговорни за своето собствено
представяне и за това на другите;
l
Да позволява проява на творчество.
Посредством оценъчна система, базирана на положително представяне,
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Необходимо е да се подчертае, че модулите на учебната програма по Здравно
образование за отделните випуски не могат да се прилагат отделно един от друг.
Темите в модулите и випуските са пряко свързани, подчинени са на обща
философия и концепция и не могат да бъдат използвани за "запълване" на
свободни часове или за провеждане на "кратък курс" за сексуалното здраве или за
наркотичните вещества. Провеждането на часове по Здравно образование само за
една година, например В VIII -ти клас, също не би дало съществен ефект. За да
бъде ефективна програмата по Здравно образование, тя трябва да бъде прилагана
в своята цялостност, структурно-организационно единство и при спазване на
методическите указания в разработките.

В процеса на оценяване на учениците трябва да се отчетат следните
моменти:
l
Могат да се оценяват знанията на учениците, но не и личното им
отношение по дискутираните въпроси;
l
Оценката не трябва да се влияе от личното отношение на преподавателя
към разглежданите въпроси;
l
Промените в поведението могат да се наблюдават само частично в
училищната среда. Възможно е да се оценяват усвоени умения, когато е налице
повторяемост, затвърждаване на тези умения и тяхното прилагане извън
контекста на изучаваната тема;
l
Може да се оценява индивидуалната и групова работа на учениците, като
оценката се съобразява с критерии като оригиналност, организираност, умения за
презентация, личен принос в груповата работа, умения за общуване в хода на
груповата работа, умения за трансфер на придобити познания от една сфера в
друга (интериоризация и екстериоризация на знания, поведенчески модели).

4. Работа с материалите по програмата по Здравно образование
За ефективното организиране и протичане на часовете по Здравно
образование са предоставени два основни вида материали:
l
Методически разработки.
l
Работни тетрадки за ученика.
Методическите разработки на урочните единици съдържат детайлно
описание на всеки един учебен час по Здравно образование от VIII до ХI клас
включително, както и на часовете, необходими за организиране на работата в ХII
клас. На всяка разработка са отбелязани номера и името на темата, която ще се
разглежда (ако темата се разглежда в повече от един час е отбелязана и
поредността). Ако темата е обозначена със звезда, то тогава тя е част от 18-те
базисни теми в рамките на випуска.
След наименованието и номера на темата в табличен вид са представени
следните елементи на урока:
l
Основни понятия - това са базисните знания и/или умения, разглеждани
и/или упражнявани в съответната тема;
l
Ключово послание - изразената в едно изречение същност на
разглежданата тема, която е водеща в рамките на часа;
l
Цели на урока - в тази графа са описани основните знания и умения, които
учениците трябва да усвоят и/или упражнят в рамките на часа;
l
Дейности - в лявата част на това поле са маркирани основните стъпки от
хода на урока и времетраенето им, а в дясната - конкретни инструкции и насоки за
реализирането на всяка една от посочените дейности;
l
Вземете предвид - в графата са маркирани чувствителни въпроси, на
които преподавателя трябва да обърне специално внимание или които изискват
по-специфичен подход;
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учениците могат да бъдат оценявани все едно им се дава стандартна обща оценка,
както по другите учебни предмети. В същото време такава система отваря път за
разграничаване на различните нагласи и умения, като освен това, тя дава
възможност на учениците да успеят в области, в които те са способни на найдобро представяне.

промяна в хода на урока, в използваните методи и техники;
l
Необходими материали - в тази графа са посочени материалите, които са
необходими за провеждането на часа. Те включват както материални пособия
(например флипчарт, допълнителни бели листа за писане, пособия за рисуване
или друго), така и упражнения, казуси, задачи за групова работа на учениците,
насоки за дискусии, за организиране на ролеви игри и описание на възможни
модификации, представени под формата на Работни листи за учителя и
Работни листи за ученика. Всеки работен лист за учителя или за ученика има
номерация, която съответства на випуска, в които се провежда темата, нейната
поредност и поредността на самия работен лист в рамките на съответната тема. В
тази номерация с римска цифра е обозначен випуска, следван от номера на темата
и номера на самия лист с арабски цифри - например Работен лист № IХ.8.3
означава, че този лист е част от материалите, необходими за тема № 8 В IХ клас и
че преди него има други 2 листа, които също са част от тази разработка.
За всеки клас от VIII до ХI включително са разработени работни тетрадки за
ученика, които представляват индивидуални учебни пособия, необходими за
работата на учениците в часовете. Във всяка работна тетрадка са включени
упражнения за индивидуална работа на учениците, различна информация, казуси
и насоки за групова работа, както и допълнителни въпроси за дискусии всички
дейности (задачи) са обозначени с пореден номер, независим от характера на
задачата. Посредством този номер, който е посочен в методическите разработки,
учителят има възможност бързо да намира търсената задача, както и да насочи и
инструктира учениците за работа.
Работната тетрадка и методическите разработки са пряко свързани и се
допълват взаимно. Провеждането на часове по Здравно образование не е
възможно без използването на двете помагала в комплект.
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l
Модификация - за някои от темите са предложени възможни начини за

Приложение:
VIII клас
36 учебни часа
Въвеждащи
часове

3 учебни часа.
Въведение в програмата; запознаване и подготовка на учениците за работа в часовете по
здравно образование; сплотяване на класа и формиране на доверие.

Личност и
Здраве

Знания за: здравето и влияние върху социалното функциониране на личността; аспекти и
последици на рисковото поведение; Влиянието на начина на живот върху здравето; същност,
причини, последици и алтернативи на хранителните разстройства.
Нагласи: положително отношение към здравословния начин на живот; положителна
сaмооценка за външния вид; положително отношение към спорта и физическата активност.
Умения за: разпознаване на рисково за здравето поведение; оценка на риска; оценка на
индивидуалното поведение; оценяване на начина на живот в контекста на здравето;
генериране на алтернативи на рисковото поведение .
7 учебни часа.
Здраве и сексуалност; Промени в пубертета - пробуждане на сексуалността; Себеприемане и
самочувствие; Взаимоотношения в пубертета; Сексуалност и общуване; Сексуални
взаимоотношения; Сексуални взаимоотношения и рисково поведение.

Здраве и
сексуалност

Знания за: същността на сексуалността и свързаните с нея понятия; промените в пубертета в
контекста на сексуалността; влиянието на самочувствието върху вземането на решения в
различни ситуации; влиянието на промените във взаимоотношенията върху модела на
поведение; алтернативните на секса начини за изрязване на сексуалността; рискове, свързани
със сексуалния живот.
Нагласи: формиране на атмосфера на доверие; повишаване на вниманието към промените в
пубертета; повишаване на вниманието към себеприемането и самочувствието; повишаване
на вниманието към промените във взаимоотношенията с връстниците и възрастните;
положително отношение към личната сексуалност; положително отношение към отлагане на
първия сексуален контакт; формиране на обективни очаквания към партньора.
Умения за: адекватна самооценка и повишаване на самочувствието; разкриване на различни
видове мотивация за осъществяване на полов акт.
17 учебни часа.
Тютюнопушене - митове и факти; Причини, обуславящи тютюнопушенето; Пушачи и
непушачи; Цигарите и алкохола в рекламата; алкохол - влияние и последици; Алкохол и
рисково поведение; Отношение към употребата на легални и нелегални наркотични
вещества; Канабис; Екстази; Алтернативи на наркотичната употреба; Ценности и групово
влияние; Убедително общуване; "За" и "против" наркотичните вещества.

Наркотици Рисково
поведение

Заключителни
часове

Знания за: влияние и последици от тютюнопушенето; причини за тютюнопушенето;
влияние на рекламните послания върху употребата на цигари и алкохол; влияние и
последици от употребата на алкохол; факторите, оказващи влияние върху ефекта от
алкохола; индивидуалните нагласи към наркотичните вещества; митове, влияние и
последици от употребата на канабис и екстази; стъпките и начини за убедителен отказ на
предложения, идващи от връстници; влиянието на психоактивните вещества.
Нагласи: повишаване на вниманието към тютюнопушенето; повишаване на вниманието към
влиянието на рекламните послания върху употребата на цигари и алкохол; критично
отношение към алкохолна употреба; повишаване на вниманието към употребата на канабис
и екстази; положително отношение към въздържание от употреба на наркотици; критично
отношение към мнението на околните; положително отношение към себе си и взетите
решения; адекватно отношение към проблема "наркотични Вещества".
Умения за: критично мислене; генериране на алтернативи на тютюнопушенето;
аргументация; самопознание; генериране на предложения за неутрализиране на възможни
лични недостатъци; вземане на решение; асертивно общуване; самооценка и самопознание;
генериране на алтернативи на наркотичната употреба; индивидуална оценка на различни
ситуации; устояване на групов натиск; отказ на предложения, идващи от връстници.
1 учебен час.
Обобщение.
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8 учебни часа.
Здраве и здравословен начин на живот; Рисково поведение - същност и последствия;
Начинът на живот като фактор за човешкото здраве; Хранителни разстройства; Спорт и
здраве.

IX клас
36 учебни часа
Въвеждащи
часове

3 учебни часа.
Представяне на съдържанието на часовете по здравно образование; обобщение на темите от
предходната учебна година; сплотяване на класа и формиране на доверие.

Личност и
Здраве

Знания за: вербално и невербално изразяване на емоциите; Аз-послание като начин за
изразяване на емоциите; симптоми на стреса; видове зависимости и техните характеристики.
Нагласи: положително отношение към адекватно изразяване на емоциите; повишаване на
вниманието към стреса като фактор на рисково поведение; повишаване на вниманието към
факторите, водещи до стрес; повишаване на вниманието към възможните последици от
рисково поведение.
Умения за: прилагане на “Аз-посланието” в различни ситуации; генериране на идеи за
справяне със стреса; разпознаване на рисково поведение и предвиждане на последиците от
него в различни ситуации.
5 учебни часа.
Приятелство, любов, секс; Полово предавани болести; Контрацепция и хигиена на половата
система; Избор и отговорност в сексуалния живот

Здраве и
сексуалност

Знания за: приятелството, любовта, секса като тип човешки взаимоотношения;полово
предаваните болести; видове контрацептиви, тяхната ефективност и начин на употреба.
Нагласи: изясняване на личното отношение към приятелството, любовта и секса;
повишаване на вниманието към полово предаваните болести като възможни последици от
рисков сексуален контакт; положително отношение към употребата на предпазни средства
при решение за водене на полов живот; формиране на нагласа за отлагане на сексуалните
контакти.
Умения за: справяне с ситуации, в които се проектира връзката между приятелството,
любовта и секса; за оценка и вземане на решение в контекста на сексуалните
взаимоотношения.
19 учебни часа.
Самоопознание; Самооценката и оценката на другите като фактор за рисково поведение;
Скритите наркотици; Социална нагласа към употребата на алкохол; Индивидуална нагласа
към употребата на алкохол; Рисково поведение, свързано с употребата на алкохол; Видове
наркотични вещества; Причини за употребата на наркотични вещества; Анаболни стероиди;
Канабис и екстази; Провокация за употреба на наркотични вещества; Аргументи и
убедително общуване.

Наркотици Рисково
поведение

Знания за: скритите наркотици; социалната нагласа и нейното влияние върху
индивидуалното поведение; рискови ситуации, свързани с употребата на алкохол;
различните видове наркотични вещества и тяхното влияние; основните причини за употреба
на наркотици; същността и възможните последици от употреба на анаболни стероиди; за
същността и влиянието на канабиса и екстази; аргументация и стъпки за убедителен отказ.
Нагласи: повишаване на вниманието към самопознанието и самооценката; повишаване на
вниманието към самооценката и оценката на групата фактори за рисково поведение;
повишаване на вниманието към употребата на цигари, алкохол като рисково поведение;
повишаване на вниманието към влиянието на социалната нагласа върху избора на
поведение; повишаване на вниманието към индивидуалната нагласа за употреба на алкохол;
повишаване на вниманието към личните нагласи и мотиви за евентуална употреба на
наркотични вещества; повишаване на вниманието към ситуации свързани с провокации за
употреба на наркотици.
Умения за: самопознание и самооценка; оценка на ситуации, предполагащи употребата на
алкохол и тяхното влияние върху отношението към алкохола като цяло; критично мислене;
оценка на влиянието на индивидуалната нагласа върху решението за употреба на алкохол в
различни ситуации; разпознаване на рисково поведение, свързано с употребата на алкохол;
генериране на рисково поведение и употреба на алкохол; за работа и оценка на информация,
свързана с наркотични вещества; генериране на алтернатива на причините за употреба на
наркотични вещества от младите хора; анализ на ситуации, свързани с рискова употреба на
наркотични вещества (канабис и екстази); за устояване на провокация, оценка на ситуации и
вземане на решение; отказ и убедително общуване.

Заключителни 2 учебни часа.
Обобщение.
часове
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7 учебни часа.
Здраве и емоции; Здраве и стрес; Здраве , рисково поведение, зависимости.

X клас
36 учебни часа

Въвеждащи
часове

3 учебни часа.
Представяне на темите в програмата по Здравно образование; Сплотяване на класа и
формиране на доверие.

Личност и
Здраве

Здраве и
сексуалност

Знания за: същността на здравословния начин на живот; характеристиките на ефективното
общуване; и различните стилове на общуване; същността и рисковете при виртуалното
общуване.
Нагласи: повишаване на вниманието към факторите, имащи отношение към здравословния
начин на живот; положително отношение към общуването като фактор за здраве;
положително отношение към подобряване на стила на общуване; положително отношение
към общуването като лична ценност.
Умения за: оценка и генериране на идеи за здравословен начин на живот; асертивен отказ и
ефективно общуване; оценка на личния стил на общуване; оценка на рискови ситуации,
свързани с виртуална комуникация.
9 учебни часа.
Общуване между половете; Партньорски взаимоотношения; Права и отговорности на
партньорите; Секс и насилие; Вземане на решение в контекста на сексуалните
взаимоотношения; Безопасен секс.
3нания за: различията в начина на общуване при двата пола; за правата и отговорностите на
сексуалните партньори; Видове, признаци и последици от насилието и сексуалната
злоупотреба; процеса на Вземане на решение; полово предаваните болести и предпазните
средства.
Нагласи: положително отношение към адекватна оценка и очаквания към партньора;
повишаване на вниманието към баланса между права и отговорности в партньорските
взаимоотношения; положително отношение към Вземането на отговорни решение с цел
избягване на рисково поведение; положително отношение към безопасния секс.
Умения за: поставяне на реалистични и постижими изисквания към партньорските
взаимоотношения; установяване на баланс между права и отговорности с цел избягване на
рисково поведение; справяне със ситуации, свързани с избор в сексуалната сфера; реакция в
ситуации на сексуално насилие; Вземане на решения в контекста на сексуалните
взаимоотношения и тяхното отстояване.
16 учебни часа.
Какво знаем за наркотиците; Цигари и алкохол; Рискови ситуации при употреба на алкохол;
Социална нагласа и индивидуално поведение; Медии и наркотици; Законодателство и
наркотици; Най-употребяваните психоактивни вещества в България; Рисково поведение.

3нания за: наркотичните вещества; цигари и алкохол; възможни рискове при употреба на
алкохол; социалната нагласа като феномен; знания за рекламните стратегии; законовата
уредба, свързана с наркотичните вещества; разпространението на наркотични вещества в
България; видове рисково поведение
Нагласи: повишаване на вниманието към рисковете от употребата на цигари и алкохол;
Наркотици повишаване на вниманието към вземане на решение за употреба на алкохол; повишат
Рисково
вниманието си към влиянието на алкохолната употреба върху индивидуалния имидж в
поведение
групата; повишаване на вниманието към скритите медийни послания и формираната от тях
субкултура; повишаване на вниманието към възможни законови последици от употребата и
притежанието на наркотични вещества; повишаване на вниманието към индивидуалното
поведение.
Умения за: генериране на алтернативи на употребата на цигари и алкохол; оценка на
ситуации, свързани с предлагане и употреба на алкохол; оценка на влиянието на социалната
нагласа върху избора на поведение; разпознаване и оценка на влиянието на рекламните
стратегии върху индивидуалното отношение към наркотиците; критично мислене;
генериране на идеи за редуциране на причините за разпространение на наркотиците сред
младите хора; оценка на индивидуалното поведение в контекста на нивото на риска в него;
предвиждане на последиците и вземане на решения в рискови ситуации.
Заключителни 1 учебен час.
Обобщение.
часове
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6 учебни часа.
3дравословен начин на живот; 3драве и общуване; Общуване във виртуална среда.

XI клас
36 учебни часа

Личност и
Здраве

3 учебни часа
Обобщение на проблемите, разглеждани в часовете по здравно образование предходната
година; Сплотяване на класа и формиране на доверие.
9 учебни часа.
Взаимоотношения, рисково поведени, здраве; Влияние на чувствата, емоциите и стреса
върху човешкото здраве; Групов натиск и рисково поведение; Избор и отговорност; Рисково
поведение - зависимости; Отношение към зависимите; Медии и здраве.
Знания за: рисково поведение - причини, последствия; фактори за здравето; влияние на
чувствата, емоциите и стреса върху здравето; груповия натиск като фактор за рисково
поведение; информиран и отговорен избор; зависимостите и техните характеристики; връзка
между взаимоотношения и зависимости; влияние на медиите.
Нагласи: повишаване на вниманието към груповия натиск в рискови ситуации;
положително отношение към баланса между права и отговорности като характеристика на
автономността; повишаване на вниманието към зависимите и техните проблеми.
Умения за: анализ на рискови ситуации; анализ на ситуации, отразяващи влиянието на
чувствата, емоциите и стреса върху здравето; генериране на идеи за преодоляване на
груповия натиск; анализ; самооценка на позицията и отношението към зависимите и техните
проблеми; критично отношение и оценка на посланията на медиите в контекста на здравето
и здравословния начин на живот.
10 учебни часа
Полови роли, нагласи и очаквания; Сексуални взаимоотношения - нагласи и предразсъдъци;
Ценности във взаимоотношенията; Семейни взаимоотношения; Планиране и отговорност.

Здраве и
сексуалност

Знания за: половите роли, нагласите и очакванията на обществото към двата пола; ценност
и ценностна система; корелацията "семейни взаимоотношения - успешна комуникация".
Нагласи: повишаване на вниманието към нагласите и предразсъдъците към различни
сексуални взаимоотношения; повишаване на вниманието към отговорността в сексуалните
взаимоотношения.
Умения за: изясняване и възприемане на различията между половете; критично мислене;
изясняване на ценности; вземане на решения и общуване.
11 учебни часа
Фактори, влияещи върху употребата на наркотици; Стрес и наркотици; Митове и факти за
наркотичните вещества; Видове наркотични вещества (обобщение и класификация); Вземане
на решение в ситуации, свързани с наркотична употреба; Бъдеще и наркотици; Помощ и
подкрепа при проблеми, свързани с наркотична употреба; Стратегии за борба с употребата
на наркотици сред младите хора.

Наркотици Рисково
поведение

Знания за: за факторите, влияещи върху употребата на наркотици; Митове и факти за
наркотичните вещества; Видове наркотични вещества; процеса на целеполагане; Възможни
инциденти, предизвикани от наркотична употреба и стъпки за реакция; за комплексния
характер на борбата с наркотичната употреба.
Нагласи: повишаване на вниманието към различните фактори, имащи отношение към
употребата на наркотици; положително отношение към избягване на наркотичната употреба
като решение в стресови и конфликтни ситуации; повишаване на вниманието към бъдещето;
повишаване на вниманието към инциденти, свързани с наркотична употреба; формиране на
положително отношение към активно участие в борбата с наркотичната употреба сред
младите хора.
Умения за: анализ и оценка на позитивното и негативно влияние на семейството,
училището и връстниците върху употребата на наркотици; разрешаване на конфликтни и
стресови ситуации; за търсене и представяне на информация; убедително общуване;
прилагане на стъпките за вземане на решение; поставяне на цели и планиране на тяхното
постигане; оценяване на ситуации, свързани с инциденти при наркотична употреба и
адекватна реакция; генериране на идеи и предлагане на варианти за действие за борба с
наркотичната употреба сред младите хора.

Заключителни 3 учебни часа
Здравословни начини на живот.
часове
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Д О Б Р И ТЕ П Р А К ТИ К И

Въвеждащи
часове

П РЕД Л О Ж ЕН И Я

независимо...
Съдържание

Тези информационни материали можете да получите от
Дирекция “Превенции” на Община Варна за свободно
разпространение сред младите хора.
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Б О Н УС И

независимо...
Съдържание

“Младите хора от гетото “

Б О Н УС И

В брошурата са представени по-важните изводи от направено проучване на
възможностите и нагласите за интеграция на младите хора от ромските махали в
гр.Варна.

За да отворите брошурата, моля кликнете тук!
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