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Правото на българските граждани на
свободен достъп до програми за
намаляване на търсенето на наркотични
вещества, както и правото на
прeвенция, лечение и рехабилитация в
случаите на формирана злоупотреба или
зависимост към наркотични вещества е
регламентирано в Закон за контрол на
наркотичните вещества и прекурсорите
(ЗКНВП)
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Нормативна рамка









Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Наредба №2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими към опиоиди
Наредба №8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация
на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества
Наредба за изменение на Наредба №24 от 2004 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 2011 г.
за условията и реда за осъществяване на програми за
намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Лечение и намаляване на здравните щети

Лечение във връзка с употребата на наркотици
Дейност, пряко насочена към
хората, които имат проблеми с
употребата на наркотици за
постигане на определени цели
с оглед облекчаване и/или
отстраняване на тези
проблеми, предоставяна от
опитни или акредитирани
специалисти, в рамките на
призната медицинска
практика, психологическа
практика или социални услуги.
Източник: Treatment Demand Indicator
(TDI): Standard Protocol 3.0

Лечение и намаляване на здравните щети

Видове лечение
Медикаментозно
подпомогнато лечение
Болнично
лечение

Извънболнично
лечение

Лечение без лекарства
(drug free)
Рехабилитация и
ресоциализация

Психосоциални
интервенции

Детоксификация

Субституиращо
поддържащо лечение

Психосоциална
рехабилитация

Психологично
консултиране

Метадон
Субститол

Психотерапия

Бупренорфин

Индивидуално
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Групово

Семейно

Медикаментозно подпомогнато лечение
Извършва се само от лечебни заведения, регистрирани по
Закона за лечебните заведения





Детоксификация (лечение на абстинентен синдром). Осъществява се
вътреболнично (стационарно) или извънболнично (амбулаторно).
Може да бъде краткосрочна (не по-малко от 21 дни до 4 седмици) и
дългосрочна (от 6 до 12 месеца)
Лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към
опиоиди – включва разнообразни лечебни технологии, като
краткосрочна и дългосрочна детоксификиция, поддържащо лечение и
съпътстващи психосоциални интервенции. Лекарствените продукти се
предписват в намаляващи дози за лечение на абстинентния синдром и
в относително стабилни дози за дълъг период (обикновено над 6
месеца)
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Лечение без лекарства

(Програми за психосоциална
рехабилитация и
ресоциализация)

В съответствие с чл. 89, ал.1, т.1-3 от ЗКНВП програми за психосоциална
рехабилитация и ресоциализация на лица зависими към наркотични вещества
могат да бъдат разкрити към лечебни заведения или към организации с
нестопанска цел, регистрирани като доставчици на социални услуги.




Нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация.
Интензивността на работа в програмите варира в зависимост от спецификата
на програмата – от няколко часа седмично до всекидневна интензивна работа с
пациентите. В тези програми се работи индивидуално, в групи, семейството
също е активен участник в лечебния процес. Някои от програмите
функционират като допълнение към програмите за лечение с агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди.
Резиденциални програми за психосоциална рехабилитация (тип
„Терапевтична общност“). Работата с пациентите, включени в тези програми
е интензивна, високоструктурирана. Акцент на работа е груповата динамика,
както и индивидуалните и семейни консултации, трудотерапията.
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Лечение - къде?













Държавни психиатрични болници (ДПБ)
Центрове за психично здраве (ЦПЗ)
Психиатрични клиники към УМБАЛ
Психиатрични отделения към МБАЛ
Индивидуални практики за спешна психиатрична медицинска помощ
Групови практики за спешна психиатрична медицинска помощ
Програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на
лица зависими към опиоиди
Програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Медицински центрове към местата за лишаване от свобода
Специализирани болници за лечение на лишените от свобода
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Диагнозата „зависимост от наркотични вещества” се поставя
според критериите на Международната класификация на
болестите, 10 ревизия (МКБ-10)
Международна класификация на болестите (10 ревизия от 2003 г.) – система от рубрики,
в която отделните патологични състояния са включени в съответствие с определени
установени критерии.
Различни диагнози се поставят, когато психоактивното вещество е прието в количество,
причиняващо интоксикация (общ четвърти знак .0), увреждане (общ четвърти знак .1),
зависимост (общ четвърти знак .2) или други разстройства (общ четвърти знак .3-.9)
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на канабиноиди
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на седативни или сънотворни средства
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на кокаин
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на други стимуланти (включително кофеин)
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на халюциногени
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на тютюн
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на летливи разтворители
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на комбинирана употреба или употреба на други психоактивни вещества
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Пациенти с диагноза F11-F19 по МКБ-10
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи

17,9 пациенти на 100 000 (2013 г.)

ПОД ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ
Лечебни заведения
Общо

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

764

901

927

996

1 299

7

7

7

8

8

559

732

793

884

919

42

40

41

35

35

156

122

86

69

66

в това число:
Държавни психиатрични болници
Центрове за психично здраве
Психиатрични клиники
Психиатрични отделения
Психиатрични практики за СМП

271

ИЗПИСАНИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ СЛУЧАИ
Лечебни заведения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1 478

1 225

843

748

824

Държавни психиатрични болници

408

365

276

251

246

Центрове за психично здраве

498

391

179

183

236

Клиники, отделения, сектори

572

469

388

314

342

Общо

2009 г.

11,3 пациенти на 100 000 (2013 г.)

в това число:

426 специализирани кабинета към ЛЗБП, ДКЦ, МЦ, МДЦ, индивидуални и групови
амбулатории за специализарана медицинска помощ (2013 г.)

Брой места в субституиращите
поддържащи програми (2006-2013 г.)
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2012 г.

2013 г.

Обхват на субституиращите поддържащи
програми (2013 г.)









30 лечебни центъра (4 642 разрешени места)
14 града в България (Благоевград, Бургас, Варна, В.
Търново, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик,
Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, София)
програми с Метадон (4 242 места, 3 419 заети, 80,6 %)
програми с Морфин сулфат (225 места, 138 заети, 61,3%)
програми с Бупренорфин (175 места, 6 заети, 3,4 %)
3 563 заети места (76,8 % от капацитета)
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Програми за психосоциална рехабилитация
(2013 г.)







Общо 10 програми с 244 места (519 преминали за
лечение и рехабилитация) –
в София-град, София-област, Варна, Враца, Добрич,
Русе и Пловдив
5 дневни рехабилитационни програми към лечебни
заведения
2 програми, изпълнявани от организации с нестопанска
цел, регистрирани като доставчици на социални услуги
3 дългосрочни програми тип „Терапевтична общност”
(Къща „Феникс”, Къща „Билани“ и „Октава“)
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Потенциален обхват на лечението в местата
за лишаване от свобода (МЛС)
Медицински служби към МЛС в




12 затвора
1 поправителен дом за непълнолетни – Бойчиновци
27 областни звена „Следствен арест”

Специализирани болници за активно лечение на
лишени от свобода (СБАЛЛС) към




Затвора София
Затвора Ловеч
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Намаляване на щетите от употребата на
наркотични вещества
Методика за осъществяване на дейности по намаляване
на щетите от употребата на наркотични вещества







Превенция на рисковото поведение: работа на терен, работа в нископрагови
центрове, раздаване на информационни материали и провеждане на обучения с
цел намаляване на вредите, и подкрепа на позитивните моменти в поведението.
Превенция на свързаните с употребата на наркотични вещества инфекциозни
заболявания: обмен на игли, спринцовки и други принадлежности при
инжекционно употребяващи наркотици; консултиране и изследване за ХИВ,
хепатит В и С, сексуално предавани инфекции и туберкулоза; раздаване на
презервативи; насочване към лечение на кръвнопреносими инфекциозни
заболявания, причинени вследствие употребата на наркотични вещества и
сексуално предавани инфекции; медицински консултации или услуги чрез
мобилен медицински кабинет на лица, употребяващи наркотични вещества;
насочване към лечение на зависимостта към наркотични вещества.
Предоставяне на информация и обучение по превенция на смъртността,
свързана с употребата на наркотични вещества.
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Програми за намаляване на щетите от употребата на
наркотични вещества
12 програми с преминали през тях над 7 000 лица (2013 г.)














Сдружение „Доза обич“, Бургас
Фондация „Панацея 97“, Пловдив
Фондация „Здраве и социално развитие“, София
Фондация „Инициатива за здраве“, София
КАРИТАС, София
Фондация „П.У.Л.С“, Перник
Фондация „За по-добро психично здраве“, Варна
Фондация „Социални и здравни алтернативи“, Плевен
Фонд за превенция на престъпността ИГА, Пазарджик
Областен съвет на БЧК, Русе
Областен съвет на БЧК, Кюстендил
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Национална мониторингова
информационна система за търсене
на лечение във връзка с употреба на
наркотици в България (МИС)

Развитие на МИС






В България системата е въведена за първи път през 1994 г. в
специализираното звено за лечение в София (болничното
отделение на Националния център по наркомании).
Базирана е на реализирания от 1991 до 1998 г. европейски
проект „Мулти-сити – Мрежа за събиране на данни за
търсенето на лечение" ("Multi-city Network on Treatment
Demand Data").
След 1998 г. тя постепенно се превръща в национална
мониторингова система, основана вече на съвместната
методика на EMCDDA и Група Помпиду към Съвета на
Европа.

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Събиране на данните








От 2003 г. събирането на данните, тяхната обработка и анализ се осъществява
от Националния фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ).
До 2008 г. данните се събират само чрез форма-въпросник за пациенти с
наркопроблем (МУЛТИ СИТИ), която се попълва от лица, работещи с
пациентите – лекари, сестри, психолози, социални работници, при спазване на
всички мерки за запазване на конфиденциалността на данните.
От началото на 2009 г. фукционира и Интернет базирана електронна версия на
Националната информационна система за търсене на лечение във връзка с
употреба на наркотици в България (И-МИС) – on-line попълване на въпросници,
търсене по определени параметри, извеждане на статистика.
От 2011 г. се използва и Отчетна форма за лекуваните пациенти с
наркопроблем, чрез която лечебни центрове, които не участват в И-МИС,
подават агрегирани данни по въпросите, заложени в електронната версия на
системата. През същата година бяха обхванати и медицинските центрове към
местата за лишаване от свобода в Република България.

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Инструменти за събиране на данните










Въпросник за
пациенти с
наркопроблем
(Мулти Сити)
Отчетна форма за
лекуваните пациенти
с наркопроблем
Интернет базирана
електронна версия
на Националната
информационна
система за търсене
на лечение
Инструкция за
работа с
електронната версия
Списък на кодовете
на веществата

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Обхват на системата (1994-2013 г.)
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Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Обхват на системата (2013 г.)
Национално ниво
През 2013 г. тя обхвана 2 154 лица, започващи лечение през годината в 18
болнични, 12 извънболнични звена и центрове, 24 програми за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди,
медицински центрове в 9 затвора и 1 поправителен дом за непълнолетни в
24 населени места на Република България.

Югоизточна България

28,1 %

През 2013 г. тя обхвана 606 лица, започващи лечение през годината в 6
болнични, 2 извънболнични звена и центрове, 7 програми за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди,
медицински центрове в 3 затвора в 6 населени места на Югоизточна
България (Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Бургас, Хасково и Раднево).
Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Участници И-МИС (2014 г.)



























София – Извънболнична база на ДПБЛНА
София – Метадонова програма на ДПБЛНА
София – ДПБЛНА – Суходол
София – „АИСПМП - д-р Александър Ангелов”
София – „Доверие за здраве – АГПСМП” ООД
София – „ГПИСМПП Надежда”
София – ЦПЗ – София област
София – „ИПСМП д-р Боряна Екова”
София – „ГПИСПП Коев и Сие”
София – ТО „Феникс“
София – Асоциация „Солидарност“
София – ПИЦ по ПН
Враца – ЦПЗ
Враца – МЦ „Здраве”
Пловдив – ЦПЗ
Пловдив – „Д-р Стелян Лазаров – АИПСМПП 2010“ ЕООД
Пловдив – „АГПСПП - Филипополис” ООД
Пловдив – ЕТ „Д-р Венчеслава Димитрова АИПСПП”
Пазарджик – ДПБ
Добрич – ЦПЗ
Кърджали – ДПБ
Ловеч – ЕТ „В. Мартинова” – АСМП по ИПП
Плевен – Клиника за лечение на зависимости към УМБАЛ
Раднево – ДПБ „Д-р Г. Кисьов”
Русе – ЦПЗ
Варна – МБАЛ “Св. Марина” (НО)

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Отчетни форми (агрегирани данни) 2013 г.
ДПБ Севлиево

ЕТ „Д-р Ант Кумбиева-ИПСПМП”

ДПБ Карвуна

„ЦПЗ Велико Търново” ЕООД

ДПБ Карлуково

ИПСПМП КПЗ Д-р Д. Господинова

ДПБ Ловеч

„Здраве 2010 - АГПСМП по П” ООД

ДПБ Бяла

МЦ „Апекс" Плевен

ДПБ Царев брод

Бонклиникс- ГПСПМП, Ст. Загора

ЦПЗ Бургас

АГПСМП Д-р Тинка Начева, СЗ

ЦПЗ Русе
ЦПЗ Стара Загора

Затвор Бобов дол

ЦПЗ Хасково

Затвор Бургас

УМБАЛ Пловдив ПО

Затвор Варна

МБАЛ Перник

Затвор Враца
Затвор Плевен

ТО „Билани"

Затвор Пазарджик

ТО „Октава“

Затвор Пловдив

Проект Пеперуда

Затвор Сливен

ДРП ЦПЗ Добрич

Затвор София

ДЦ за ресоциализация ЦПЗ Русе

Поправителен дом Бойчиновци

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Относителен дял на клиентите от различните типове лечебни
центрове в системата за търсене на лечение през 2013 г.
70%

Национално ниво

Югоизточна България
60,1%

60%

50%

40%

39,8%

30%

27,6%
20%

21,2%

23,4%
15,5%

10%

8,9%
3,5%

0%

Болнични

Извънболнични

СПП

МЦ затвори

Национална мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба
на наркотици в България (МИС)

Блокове въпроси, по които се събира
информация
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Обстоятелства на лечебния контакт
Социално-демографски данни
Проблеми с наркотици
Рискови фактори
Тестуване за инфекциозни заболявания
Допълнителни въпроси

Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с
употреба на наркотици в България (МИС)

Относителен дял (%) на жените сред
търсещите лечение
20%

20%

20%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

18%
18%

17%

17%

17%

17%

17%

16%
16%
15%
14%

13%
13%
12%
11%
10%
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

(2013 г.: мъже – 81,1 %, жени – 18,7 %)

(ЮИБ: мъже – 80,0 %, жени – 20,0%)

Средна възраст на търсещите лечение (г.)
30

29,5
29

29

29

28,4

28

28
27

26,4
26

25,5

25,8

25

24,2

24
23

22,5

23

23,1

23,3

22
21

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

(2013 г. - обща средна възраст на потърсилите лечение 29,5 г.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

(ЮИБ: 30,5 г.)

Най-високо завършено образование сред
потърсилите лечение (2013 г.)
4,5%
4,3%

Висше

3,3%
3,3%

Над средно

43,4%

Средно

56,2%
28,5%

Основно

22,3%

20,3%

Без основно

12,7%
0%

10%

20%

Югоизточна България

30%

40%

Национално ниво

никога не са били на училище – 2,9 %; ЮИБ – 4,9%
без завършено начално образование – 3,8 %; ЮИБ – 4,3%
начално – 6,0 %; ЮИБ – 11,1 %

50%

60%

Относителен дял (%) на учениците и
студентите сред търсещите лечение
16%

15%

15%

14%

14%

13%
12%

11%
10%

10%

8%

8%

7%
6%

5%
4%

4%

4%

4%

4%

2%

0%

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2013 г.: ученици – 1,6 %, студенти – 2,4 %;

2007 г.

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г. 2013 г.

ЮИБ: ученици – 0,7 %, студенти – 0,9 %

Относителен дял на лицата, регистрирани в И-МИС
(по основно, второ и трето проблемно вещество) през 2013 г.
Вещество

Като основно
проблемно
вещество

Като второ
проблемно
вещество

Като трето
проблемно
вещество

77,8 (94,1)

3,6 (0,7)

0,2 (0,3)

Метадон (не за лечение)

5,5 (2,1)

10,3 (24,2)

1,5 (0,3)

Метадон (за лечение)

4,6 (0,3)

3,7 (4,8)

0,7

1,5

1,0 (0,7)

0,4

-

0,4

-

0,8

2,4 (1,4)

0,7 (0,3)

2,5 (1,0)

5,2 (4,5)

3,0 (2,8)

0,1

0,2 (0,3)

0,1 (0,3)

-

0,1

0,1 (0,3)

1,8

4,9 (1,4)

3,2 (1,4)

Марихуана

1,3 (1,0)

13,4 (12,5)

3,9 (9,3)

Хашиш

0,3 (0,3)

0,1

-

Антидепресанти

1,7

0,2

0,2 (0,7)

Неуточнени медикаменти

1,1

-

0,1

-

1,0 (0,3)

0,4 (0,3)

Хероин

Субститол (не за лечение)
Субститол (за лечение)
Кокаин
Амфетамин
Екстази
Барбитурати
Бензодиазепини

Алкохол

Данните се отнасят само до регистрираните в И-МИС 1 354 лица

Средна възраст при първата употреба на
основното вещество (навършени години)
20,5

20,3
20

19,6

19,5

19,1

19

18,8
18,5

19,6

18,5

18,9
18,7
18,4

18,3

18,4

18,8

18,5

18,4

18

17,5

17

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2013 г.: обща средна възраст на първата употреба 19,6 г.

ЮИБ: 20,2 г.

Относителен дял (%) на ежедневно
употребяващите основното вещество
95%

90%
90%

87%

86%

85%
85%
80%

83%

84%

83%
79%

80%
74%

75%

69%

70%

62%

65%

58%

60%

56%
55%
50%

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2013 г.: 1 път в седмицата и по-рядко – 5,6 %, 2-6 дни в седмицата – 10,4 %)
ЮИБ: ежедневно – 53,5 %, 2-6 дни в седмицата – 9,2 %)

Относителен дял (%) на инжектиращите
основното вещество
90%

85%

80%

82%

79%

78%

78%
76%

75%

81%

76%

76%

78%

76%
72%
69%

70%

67%
64%

65%

60%

55%

50%

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2013 г.: пушене – 9,4 %, ядене/пиене – 11,1 %, смъркане – 7,8 %, вдишване – 1,8 %
ЮИБ: пушене – 12,2 %, ядене/пиене – 6,3 %, смъркане – 5,4 %, вдишване – 3,5 %

Относителен дял (%) на лицата, използвали някога в
живота си употребявани игли или спринцовки
2013 г.: 15,9 % инжектирали, но не са използвали УИС

ЮИБ: 16,3 % инжектирали, но
не са използвали УИС

70%

60%

60%

57%

57%

57%
50%

50%

52%
46%

45%
40%

42%
39%

38%

36%
32%

30%

20%

ЮИБ: 26,7 % използвали УИС (2013)
10%

0%

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

2013 г.: 16,1 % никога не са инжектирали; 32,3 % - няма данни
ЮИБ: 10,6 % никога не са инжектирали; 46,4 % - няма данни

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Профил на потърсилите лечение














Пол – преобладаващо мъже (81,1 %)
Етническа група – преобладаващо
българи (81,8%)
Обща средна възраст – 29,5 г.
Образование – преобладаващо
средно (56,2 %)
Основно проблемно вещество –
хероин (70,1 %)
Честота на употреба – ежедневна
(56,4 %)
Начин на употреба – инжекционна
(64,4 %)
Обща средна възраст на първа
употреба – 19,6 г.

Национално ниво















Пол – преобладаващо мъже (80,0 %)
Етническа група – преобладаващо
българи (71,8%)
Обща средна възраст – 30,5 г.
Образование – преобладаващо
средно (56,2 %)
Основно проблемно вещество –
хероин (84,3 %)
Честота на употреба – ежедневна
(53,5 %)
Начин на употреба – инжекционна
(64,4 %)
Обща средна възраст на първа
употреба – 20,2 г.

Югоизточна България
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Лечебни центрове (Югоизточна България)

Б

Болничен

А

Извънболничен

С

СПП

З

МЦ Затвор

НЩ

Намаляване на щетите

http://nfp-drugs.bg/bg/map.php

Дискусия






Всички ли лечебни звена и центрове от
областта са включени в Карта за лечение?
Каква информация в сферата на лечението и
намаляване на здравните щети от
употребата на наркотици би ви била
полезна?
Необходимост от анализ и оценка на нуждите
от лечение
Лечение и намаляване на здравните щети

