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ОБИД  ЗА  ВРАК  

Здру жението 
"До  верба" во 
со    работка со 

фондацијата Ин сти-
тут отворено опш-
тество орга ни зираа 
семинар за но ви на-
ри на тема "Под-

дрш ка и јакнење на Про гра-
мата за намалување на штети 
од употреба на дрога". На се-
минарот сеопфатно го вореа 
проф. д-р Славица Гај даѕис-
Кнежевиќ, д-р Натка Пачоска, 
како и членовите на двете 
невладини здруженија "До-
вер  ба" и "ХОПС", кои ус пешно 
ја претставија про грамата, ка-
ко и нивните цели и актив-
ности. 

Како што тие обра зложија, 
според неформал ните статис-
тички анализи, се проценува 
дека во Маке до нија околу 
30.000 лица доаѓа ат во кон-
такт со разни видови пси хо-
активни супстанци, а од нив 
од 8.000 до 10.000 имаат се-
риозни телесни, душевни и 
социјални проблеми повр за-
ни со употребата на хероин. 
Еден од честите начини на ко-
ристење хероин, но и на дру-
ги дроги е интравенозната ап-
ликација (со шприц и игла), а 
тоа носи висок ризик од за-
разување со разни инфек ции, 
кои се пренесуваат по крвен 
пат, особено ХИВ/СИ ДА, која 
многу лесно се шири и е во 

На корисниците на дроги им се потребни ин фор-
мираност, едукација, обезбедување лесен 
пристап до социјалните и до медицинските 
служби, активна работа со нив и обез бе ду-
вање супституциона терапија.

Постои генерална согласност дека еден од фак-
торите кој е силно поврзан со користењето 
на веќе употребената опрема за инјектирање 
е недоволната достапност до игли и до шпри-
цеви.

експанзија. Откако дро гата ќе 
се инјектира, во иглата и во 
шприцот остануваат ма ли 
кон    таминирани мате рии од 
крвта. Доколку пов торно се 
употреби истиот прибор, мо-
жат да се пренесат ХИВ и дру-
гите вируси, кои се при сутни 
во крвта. Користењето дрога 
со инјектирање сè уште е 
главен начин за прене су вање 
на ХИВ во земјите на Цен-
трална и на Источна Ев ропа, а 
за среќа тоа не е слу чај во 
Македонија. Но, сепак постои 
опасност тоа да почне да се 
случува и кај нас, затоа што 
поради тешкото доаѓање до 
шприцевите и до иглите ко-
рисниците на интравенозна 
апликација на дрога земаат 
веќе употребен прибор, што 
ја зголемува опасноста од ин-
фекција од ХИВ или, пак, од 
хепатит Б и Ц. Познато е дека 
во Македонија има 69 случаи 
на ХИВ позитивни (некои се 
починати), а од нив осуммина 
се лица кои употребувале 
дрога на интравенозен на-
чин. Иако инфекцијата со ХИВ 
сè уште не е присутна кај ли-
цата зависни од дроги вклу-
чени во третман, сепак се 
алар мантни податоците во 
однос на заразеност со ви ру-
сот на хепатит Ц и Б, а нај чес-
то тој се добива со интра ве-
нозна злоупотреба на дроги. 

ПРОГРАМА

Во Македонија, многумина 
вакви зависници, дрогата ја 
аплицирале интравенозно, 

при што некои од нив го раз-
менувале приборот за инјек-
тирање со други две-три ли-
ца, користеле веќе употре-
буван прибор или, пак, на 
друг му го давале својот. Не-
кои од нив никогаш не упо-
требувале презерватив при 
сексуални односи, а други се 
проституирале за "дневна до-
за" херион или, пак, за фи нан-
сиски средства. Инаку, не-
возможно е целосно и нагло 
да се прекине земањето дро-
га преку игла. Токму тоа го 
посочи и проф. д-р Гајдаѕис-
Кнежевиќ, која потенцираше 
како треба да се прифатат 
фактите дека штетата е не из-
бежна, дека треба да се при-
фатат границите до кои не ш-
тата можат да се менуваат и 
секако да се научи да се жи-
вее со она што не е можно да 
се постигне или да се про ме-
ни. Затоа треба да се при ме-
нат алтернативни пристапи 
за да се намали прене су-
вањето на ХИВ меѓу оние кои 
продолжиле да инјектираат 
дрога. Токму поради овој 
факт е изработена Програма 
за намалување на штетите од 
употреба на дрога, која ра-
боти директно со корис ни-
ците на дрога кои инјектираат. 
Намалувањето на штетите од 
употреба на дрога вклучува 
компоненти, како теренска 
работа, програми за размена 
на прибор за инјектирање и 
супституциона терапија. 

Постои мислење дека ток-
му ваквата програма води до 
зголемување на групата која 
користи дрога. Ваквиот став 
се базира на идејата дека да-
вањето информација за дро-
гата е пропаганда за нејзино 
користење додека, пак, раз-
мената на приборот може да 
инволвира нови луѓе во кон-
зумирањето дрога. Меѓутоа, 
овие активности се наменети 
стриктно кон одредена група 
луѓе, кои веќе се инволвирани 
во користењето дрога. Освен 
превенцијата на ХИВ, про-
грамите за намалување на 
штетите од употреба на дрога 
се занимаваат со широк опсег 
на медицински и социјални 
проблеми - хепатитис Б и Ц, 
прекумерна дозираност и 
други негативни последици 
од користењето дрога. Мош-
не значајна е и теренската 
работа, со која се врши де-
лење на превентивна порака 
до корисниците на дрога (или 
до останатите затворени со-
цијални групи) во оние места 
каде што тие обично се соби-
раат и заедно го минуваат 
вре мето. Оваа активност мо-
же да е придружена со кратко 
советување за различни ме-
дицински, социјални и ле гал-
ни прашања, дистрибуирање  
брошури, превентивни мате-
ријали (кондоми, вати со ал-
кохол, стерилна вода за ин-
јектирање, дезинфекциони 
ма   теријали, витамини...), како 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА, НОРА СТОЈАНОВИЌ 
ОД ЗДРУЖЕНИЕТО "ХОПС"
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   ЕНИЕТО "ДОВЕРБА"

 АЊЕ  ВО  ЖИВОТ
и советување во однос на 
прашањата за тоа како да се 
обратат до разни социјални и 
медицински институции. Мно-
гу често теренските ра бот-
ници се луѓе кои или по рано 
користеле дрога или про дол-
жиле тоа да го прават. Со 
Програмата за размена на 
прибор за инјектирање, како 
дел од стратегијата за нама-
лување на штетите од упо-
треба на дрога, се обез бе ду-
ваат и едни од најефективните 
методи за превенција од ХИВ 
и од вирусен хепатит меѓу 
оние корисници на дрога кои 
инјектираат. На овие лица 
треба да им се дадат јасни 
совети - меѓусебно да не ја 
делат употребената опрема и 
кога се подготвуваат тоа да го 

користи супституциони суп-
станци. Ако тој не може или 
не сака да запре со корис-
тењето дроги и да се бори 
против својата зависност, то-
гаш му се нуди да користи 
слични законски дроги под 
контрола на специјалист. Со 
овој третман се подобрува 
физичката и психичката со-
стојба на лицето, тоа подобро 
функционира, а на тој начин 
се привлекуваат корисниците 
на дрога да пристапат кон 
лекување. Иако сè уште е за-
висен од опијати, супсти ту-
ционите супстанци се по без-
бедни од медицинска гле дна 
точка, а терапијата го на ма-
лува ризикот од пренесување 
на ХИВ. 

вање (рецидив), односно 80 
отсто й  се враќаат на дрогата 
во првата година од леку-
вањето, без оглед на видот  
третман. Иако владите ширум 
светот се обидуваат да пре-
земат мерки за контрола на 
ширењето на користењето на 
дрога, сепак тие мерки често 
се базираат врз репресија, 
насочена не само врз ди ле-
рите со дрога, туку и врз лу-
ѓето кои ја користат. Ваквата 
политика во општеството има 
негативен и дискриминативен 
став кон корисниците на 
дрога. Поради тоа, корис ни-
ците се обидуваат да ги из-
бегнуваат контактите со ме-
дицинските и со социјалните 
служби, затоа што се плашат 
од кривично гонење и сти г-
матизиран став од околината. 
Превентивната функција на 
овие организации е огра ни-
чена поради тешката достап-
ност на нивните сервиси, 
тешко достапните локации, 
бирократските процедури, 
ви    соката цена на услугата, не-
гативните ставови или по ра-
ди недоволната стручност на 
персоналот, како и разните 
културни и јазични пречки. 
Меѓутоа, секое лице со ризик 
да биде заразено со ХИВ или, 
пак, лице кое веќе е заразено, 
треба да има лесен пристап 
до постоечките служби кои 
работат на превентивата на 
заразување со ХИВ. Токму по-
ради овие причини пред де-
сетина години е формирано 
здружението "Доверба", а по 
него и "ХОПС", Опции за здрав 
живот. Целите на "Доверба" 
се подобрување на стан дар-
дите и условите на леку ва-
њето, рехабилитацијата и ре-
социјализацијата на лицата 
кои злоупотребуваат дроги и 
други психоактивни суп стан-
ци, менување на општес-
твените ставови и перцепција 
кон нив и нивните семејни 
членови, потоа општествено 
дејствување со цел подо бру-
вање на општествениот ста-
тус на лицата кои по леку ва-
њето престанале да употре-

буваат дроги, превенција на 
ХИВ/СИДА, хепатит Б и Ц и 
други сексуално преносливи 
болести. Во рамките на здру-
жението функционираат со-
ветувалиште за адолесценти 
и родителите за проблемите 
поврзани со употребата на 
дроги, инфо-линија, психо-
едукативни семејни групи, мо-
тивациони групи роди те ли... 
Секако тука се ангажи рани 
доктори по медицина, пси хо-
лози, социјални работ ници, 
но она што најмногу вооду-
шевува во ова здру же ние е 
Креативната работил ница во 
која лекувани лица зависни 
од дроги, кои се во стабилна 
состојба, израбо туваат прек-
расни честитки, слики за кои 
организираат продажни из-
лож би каде што покажуваат 
дека и тие се спо собни да 
прават убави нешта. Додека, 
пак, за здружението "ХОПС" 
основна цел е пре венција на 
ХИВ. Веќе е спо м нато дека 
најголемиот број заразувања 
со ХИВ и хепатит Ц кај ин тра-
венозните корис ници на дро-
га се јавуваат по ради недос-
тапноста на сте рил на опрема 
и користење на ве ќе упо тре-
бена опрема. По ради тоа, 
"ХОПС" им дава мож ност да 
дојдат до сте рилни шприцеви 
и игли, одредено стручно 
лице им овозможува пре врс-
ка на честите рани кои се поја-
вуваат при инјекти рањето на 
дрогата, но притоа се користи 
и можност да се дојде до 
корисничката попу лација и  
таа да се едуцира и да се 
упати до соодветни здрав-
ствени и социјални ин сти-
туции. "ХОПС" ја префе рира и 
теренската работа со основна 
цел да се намалат штетите од 
употреба на дроги меѓу скри-
ената популација на корис-
ници. Во "ХОПС" на распо ла-
гање е и социјалниот сервис 
каде што се нуди помош за 
добивање здрав ствено оси-
гурување, помош за компле-
тирање на доку мен тацијата 
за добивање здрав ствено оси-
гурување... 

направат да користат сте-
рилна или претходно де зин-
фицирана опрема. Со раз ме-
ната на иглите и шпри цевите 
постои шанса да се обезбедат 
информации, еду кација и со-
ветување, што мо же многу да 
помогне. 

Главен принцип на суп сти-
туциониот третман е кога ли-
цето зависно од нелегални 
дроги (најчесто хероин и 
други опијати), се става да 

РЕАЛНОСТ

Меѓутоа, во практиката сè 
ова малку е отежнато поради 
маргинализацијата, етике ти-
рањето, отфрлањето и стиг-
матизирањето на овие луѓе. 
Затоа опијатната зависност е 
сложен и сериозен социо-
медицински и општествен 
про блем, кој се карак тери-
зира со периоди на подо бру-
вање (апстиненција) и влошу-

ЕДУКАЦИЈА ПРЕКУ КРЕАТИВНАТА РАБОТИЛНИЦА


