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Цел на Протокола

� Осигуряване на обща 
методология в Европа за 
събиране и отчитане на 
основните данни за профила 
на употребяващите 
наркотици, когато те встъпят 
в контакт с лечебните 
центрове, предоставящи 
услуги и лечение във връзка 
с употребата на наркотични 
вещества

TDI Protocol 3.0



Процес по внедряването на TDI Protocol 3.0

� 2008-2011 Дискусии, експертни работни срещи, 
проучвания сред експертите по TDI и оценка на 
резултатите

� 2012 Подготвителна работа на национално ниво за 
адаптиране на националните мониторингови системи 
към TDI Protocol 3.0

� 2013 Осъществяване на събирането на данни на 
национално ниво

� 2014 Докладване на събраните данни (за 2003 г.) на 
ЕMCDDA (на базата на TDI Protocol 3.0) 

TDI Protocol 3.0



Структура на TDI Protocol 3.0

� Въведение (история, задачи, осъществяване, основни 
принципи)

� Основни насоки (дефиниции и въпроси)
� Методология (общи бележки, качество на данните, обхват, 

двойно преброяване, етични принципи)
� Дефиниция на случай: графично описание
� Библиографска справка

� Форма за докладване по FONTE
� Анекси

Обобщена форма за сравнение между старите и новите
елементи на Протокола
Модул „Разпространение на лечението“

TDI Protocol 3.0



Въпроси, по които се събира информация

1. Тип терапевтичен център
2. Година на лечение
3. Лекуван ли е клиентът преди
4. Кой е насочил клиентът към лечебния център
5. Пол

6. Възраст при стартиране на лечението
7. Модел на домакинството (с кой живее)
8. Има ли клиентът дете/деца
9. Местоживеене (статус)
10. Трудов статус

TDI Protocol 3.0



Въпроси, по които се събира информация

11. Най-високо завършено образование
12. Основно вещество

Опиати

Кокаин

Други стимуланти освен кокаин
Хипнотици и седативи
Халюциногени

Инхаланти

Канабис

Други наркотични вещества (уточнение)

13. Обичаен начин на употреба
14. Честота на употреба на основното вещество

TDI Protocol 3.0



Въпроси, по които се събира информация

15. Възраст при първата употреба на основното вещество

16. Второ употребявано вещество (+ алкохол)
17. Съществува ли проблем с полиупотреба на НВ
18. Опоидно субституиращо лечение
19. Възраст при първо опиоидно субституиращо лечение
20. Инжектира(л) ли (е) клиентът наркотично вещество

21. Възраст на клиента при първата му инжекция
22. Тестуване за HIV
23. Тестуване за Хепатит С
24. Използва(л) ли (е) клиентът употребявани игли или

спринцовки

TDI Protocol 3.0



6. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО

10. Модел на домакинството

Живее сам(а)
Живее само с партньор(ка) / съпруг(а)

С партньор(ка) / съпруг(а) и дете / деца
Живее сам(а) с дете / деца

Живее с родител(и)
Живее с други роднини (баба, дядо…)

Живее с приятел(и)
Друго

Няма данни

1
2
3
4
5
6
7
8
0

17. МОДЕЛ НА ДОМАКИНСТВОТО
1. Живее сам(а)
2. Живее само с партньор(ка) / съпруг(а)
3. С партньор(ка) / съпруг(а) и дете / деца
4. Живее сам(а) с дете / деца
5. Живее с родител(и)
6. Живее с други роднини (баба, дядо...)
7. Живее с приятел (и) или други хора (не от семейството)
8. Друго 
9. Няма данни

Актуализация на въпросника 

18. ИМА ЛИ ЛИЦЕТО ДЕЦА
1. Няма дете/деца
2. Има дете/деца, но не живее с него/тях
3. Има дете/деца и живее с него/тях
9. Няма данни



6. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО

12. Местоживеене – статус

С постоянен адрес на местоживеене

Без постоянен адрес на местоживеене

Живее в институция (затвор, соц. дом)
Няма данни

1
2
3
0

20. МЕСТОЖИВЕЕНЕ – СТАТУС
1. С постоянен адрес на местоживеене
2. Без постоянен адрес на местоживеене
3. Живее в институция (приют, социален дом)
4. Намира се в арест (затвор)
9. Няма данни

Актуализация на въпросника 



8. УПОТРЕБА – ОСНОВНО ПРОБЛЕМНО 

ВЕЩЕСТВО (1)

20. Честота на употреба през

последния месец

Не е употребявал през последния месец

Един път седмично или по-рядко
2-6 дни седмично

Ежедневно

Няма данни

1
2
3
4
0

28. ЧЕСТОТА НА УПОТРЕБА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ
1. Не е употребявал през последния месец
2. Един път седмично или по-рядко
3. 2-3 дни седмично
5. 4-6 дни седмично
4. Ежедневно
9. Няма данни

Актуализация на въпросника 

Това се отнася и за второ и трето 
употребявано вещество



15. ПОЛИУПОТРЕБА И ОПИОИДНО 

СУБСТИТУИРАЩО ЛЕЧЕНИЕ (нови въпроси)

46. ПРИ ЛИЦЕТО СЪЩЕСТВУВА ЛИ ПРОБЛЕМ НА ПОЛИУПОТРЕБА НА 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
1. Да
2. Не
9. Няма данни

47. ЛИЦЕТО БИЛО ЛИ Е НЯКОГА НА ОПИОИДНО СУБСТИТУИРАЩО 
ЛЕЧЕНИЕ
1. Да, идва от субституираща програма
2. Да, било е някога на опиоидно субституиращо лечение
3. Не, никога не е било на опиоидно субституиращо лечение, но е било лекувано
4. Лицето досега не е било лекувано за проблеми с наркотични вещества

9. Няма данни

48. ВЪЗРАСТ НА ЛИЦЕТО ПРИ ТЪРСЕНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА ОПИОИДНО 
СУБСТИТУИРАЩО ЛЕЧЕНИЕ

НОВА СТРАНИЦА В И-МИС

Актуализация на въпросника 



16. РИСКОВИ ФАКТОРИ

Актуализация на въпросника 

39. Инжектирало ли е лицето наркотик
някога през живота си?

Да – някога, но не през посл. 30 дни
Да – през последните 30 дни

Никога не е инжектирало
Няма данни

1
2
3
0

50. ИНЖЕКТИРАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО НАРКОТИК НЯКОГА ПРЕЗ ЖИВОТА СИ
1. Да, но не през последните 12 месеца
4. Да – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни
2. Да – през последните 30 дни
3. Никога не е инжектирало
9. Няма данни



16. РИСКОВИ ФАКТОРИ

41. Използвало ли е лицето
употребявани игли / спринцовки
някога през живота си?

Да – някога, но не през посл. 30 дни
Да – през последните 30 дни

Не е използвало, но е инжектирало
Никога не е инжектирало наркотик

Няма данни

1
2
3
4
0

52. ИЗПОЛЗВАЛО ЛИ Е ЛИЦЕТО УПОТРЕБЯВАНИ 
ИГЛИ/СПРИНЦОВКИ НЯКОГА ПРЕЗ ЖИВОТА СИ
1. Да, но не през последните 12 месеца
5. Да – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни
2. Да – през последните 30 дни
3. Не е използвало, макар да е инжектирало
4. Никога не е инжектирало наркотик
9. Няма данни

Актуализация на въпросника 



17. ТЕСТУВАНЕ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Актуализация на въпросника 

42. Тестувано ли е лицето през
последните 12 месеца               

за HIV
Тестувано, резултатът – положителен

Тестувано, резултатът – положителен, лекувано
Тестувано, резултатът – отрицателен

Тестувано, без данни за резултата
Не е било тестувано

Няма данни

1
2
3
4
5
0

53. ТЕСТУВАНО ЛИ Е ЛИЦЕТО ЗА HIV ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА 
И АКО ДА – КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ?
1. Тестувано е и резултатът е бил положителен
2. Тестувано е, резултатът е бил положителен и е било лекувано
3. Тестувано е и резултатът е бил отрицателен
4. Тестувано е, но няма данни какъв е бил резултатът
5. Тестувано е за HIV, но не през последните 12 месеца
6. Никога не е било тестувано за HIV
9. Няма данни

Същото се отнася и за 
Хепатит В, Хепатит С, 
Сифилис и Туберкулоза



19. ИЗПИСВАНЕ

66. КРАЙ НА ЛЕЧЕНИЕТО

67. ПРИЧИНА ЗА ИЗПИСВАНЕ

1. Планово изписване
2. Изписване поради непредвидени обстоятелства (задържане от полиция, 
следствие, лечебно заведение; затвор)
3. При неспазване условията на терапевтичния договор
4. При загуба на контакт – неявяване в програмата
5. При грубо нарушение на правилата
6. Смърт
7. Пренасочване в друга програма
8. Друго
9. Няма данни

68. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(отпада текста „Незадължителен“)

Актуализация на въпросника 



900 КОМБИНИРАНА УПОТРЕБА

Актуализация на Класификация на веществата 

911 опиат и кокаин (хероин и кокаин – speedball)
912 опиат и крек
913 опиат и амфетамин (хероин и амфетамин – “цигански” speedball)
914 опиат и барбитурати
915 опиат и бензодиазепини
916 опиат и MDMA (екстази)
918 опиат и алкохол
921 кокаин и други стимуланти
922 крек и други стимуланти
928 кокаин и алкохол
931 канабис и опиат
932 канабис и кокаин
933 канабис и амфетамин

934 канабис и барбитурати
935 канабис и бензодиазепини
936 канабис и MDMA (екстази)
937 канабис и халюциногенни гъби
938 канабис и алкохол
988 друга (уточнена) комбинация



Статистика в И-МИС

� Пол

� Възраст

� Семейно положение
� Трудов статус
� Най-високо завършено образование
� Основно проблемно вещество

� Честота на употреба през последния месец
� Обичаен начин на употреба на ОПВ

� Възраст при първа употреба на основно проблемно вещество

� Инжектирало ли е лицето наркотик някога през живота си
� Използвало ли е лицето УИС някога през живота си
� Има ли лицето здравно осигуряване
� Било ли е лицето задържано/регистрирано от полицията
� Причина за изписване


