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Проект за разпространение на лечението, 

свързано с употреба на наркотици в 

Европа. Необходими стъпки за 

реализирането му в България през 2014 г. 
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Защо се прави? 

 Промените в проблема с наркотиците и лечението 

във връзка с употреба на наркотици през последните 

20-30 години – все повече клиенти на лечение 

 Липсата на данни за голяма част от клиентите на 

лечение 

 Необходимостта от познаването на характеристиките 

на клиентите на лечение, като част от съвкупността 

на проблемно употребяващите 
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Цели на проекта 

 Да подпомогне изясняването на картината за лицата 

с проблеми с наркотиците, както и за тези, които се 

считат за стабилизирани в лечението – брой, 

моментно състояние, основни характеристики 

 Да подпомогне оценката за общия брой на лицата, 

които получават лечение 

 Да има информация за капацитета на лечението и 

какви услуги се предоставят, което може да 

подпомогне други индикатори 
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История на проекта 

май 2005 г.  : Първо предложение в научния комитет на EMCDDA 

 

2005-2008 г.: Дискусии на няколко работни срещи по TDI и REITOX 

 

2006, 2007, 2008 г.: Три пилотни проучвания 

 

2009-2012 г.: Процес на ревизия на TDI 

 

юни 2013 г. : Изготвяне на основни насоки по проекта, дискусии в  

                      работни групи 
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Резултати от пилотните проучвания 

Проект за разпространението на лечението в Европа                                     Източник: EMCDDA 



Отн. дял на клиентите по статус на лечение през 2007 г. 

или  последната година, за която са налични данни 

Източник: Пилотни проучвания (2008 и 2006 г.) в 13 европейски страни, EMCDDA 



Някои основни резултати от пилотните 

проучвания 

 Почти 60 % от лекуваните са на лечение от предишни години 

 Повече по-възрастни и по-малко по-млади клиенти на лечение 

от предишни години 

 Опиоидите са най-често срещаните основни проблемни 

вещества сред клиентите на лечение от предишни години 

 По-малко инжектиращи сред клиентите на лечение от предишни 

години, но различията между страните са относителни 

 Методологически ограничения и необходимост от повече 

прецизност и хармонизация на основните насоки на проекта 
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Основни насоки на проекта  

(TDI Treatment Prevalence Guidelines 2013) 

1. Въведение 

2. История на проекта 

3. Цел и обосновка на проекта 

4. Дефиниции 

5. Списък с променливите 

6. Графика на дефиницията за случай 

7. Референции 

Проект за разпространението на лечението в Европа 



Дефиниции (спрямо TDI Protocol 3.0) 

 Разпространение на лечението (нова) 

 Дефиниция за случай (промяна в критериите за 

включване и изключване) 

 Дефиниция за лечение 

 Начало на лечението 

 Край на лечението 

 Епизод на лечение 

 Статус на лечение  

    (добавено „продължаващо лечение“) 

 Типове център за лечение 
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Разпространение на лечението 

 Дефиниция – всички клиенти, които са на лечение 

във връзка с употреба на наркотици през годината 

(от 1 януари до 31 декември) 

 Критерий за включване – всички клиенти, които 

постъпват и остават на лечение през годината 

 Критерий за изключване – клиентите, които са били 

на лечение предходната година (до 31 декември), 

но не са продължили през текущата година   
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Статус на лечение 

1. Клиенти, никога лекувани в живота 

2. Клиенти, лекувани някога в живота 

3. Клиенти с продължаващо лечение 

4. Няма данни 

2011: общо TDI клиенти 

456 307 

 

2007:  общо TDI клиенти  

334 858 

Източник: Пилотни проучвания (2008 и 2006 г.) в 13 европейски страни, EMCDDA, N: 484 972 



Списък с променливите (задължителни) 

1. Тип на лечебния център 

2. Година на започване на лечение 

3. Статус на лечение 

4. Пол 

5. Възраст (при първия контакт с лечебния център 

през текущата година; ако не е записана се 

изчислява към 1 януари) 

6. Основно проблемно вещество 

7. Продължителност на лечението (нова) 

8. Опиоидно субституиращо лечение 
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Продължителност на лечението 

1. По-малка от 6 месеца 

2. От 6 до 12 месеца 

3. От 1 до 3 години 

4. От 3 до 5 години 

5. Повече от 5 години 

6. Няма данни 

Само за клиентите, продължаващи 
лечение от предишната година 

За начало се смята последният 
лечебен епизод 
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Незадължителни променливи 

1. Източник на насочване 

2. Статус на живеене (с кого) 

3. Клиенти с деца 

4. Статус на живеене (къде) 

5. Трудов статус 

6. Най-високо завършено образователно ниво 

7. Обичаен начин на употреба на основното проблемно вещество 

8. Честота на употреба на основното проблемно вещество 

9. Възраст на първа употреба на основното проблемно вещество 

10. Втори проблемни вещества 

11. Проблемна употреба на няколко вида наркотични вещества 

12. Възраст при първо опиоидно субституиращо лечение 

13. Инжектиране някога в живота или към настоящия момент на наркотици 

14. Възраст на първа инжекционна употреба 

15. HIV тестуване 

16. HCV тестуване 

17. Споделяне на игли или спринцовки 

Проект за разпространението на лечението в Европа 



Следващи стъпки по проекта 

декември 2013 г.  Финализиране на формата за    

                               докладване на данните 

 

2014 г.                    Пилотно събиране на данни  

                               (по желание) 

 

2015 г.                    Рутинно събиране на данни,  

                               периодично на 3 години 

                               (2018-2021-2024 г. и т.н.) 
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Какво е необходимо да направим? 

 Преглед на качените записи и 

отбелязване на края на лечението, за 

онези клиенти, за които е настъпило 

 Регулярно следене на случаите и 

отразяване на края на лечението 
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