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Почитуван читателе,

 Во твоите раце се наоѓа првиот број на Дроги – Политики и практики. Ова списание го подготвувавме кратко 
време, но поминавме долг пат до неговата целосна материјализација. Авторите на текстовите се луѓе што долго 
време се занимаваат со проблематиките поврзани со дрогите и се одлични познавачи како на ситуацијата во 
Македонија, така и на глобалните трендови и текови. Нивното знаење е проткаено со долгогодишно искуство 
во директна работа и комуникација со луѓето што употребуваат дроги, но и со учество во иницијативи за 
создавање похумана политика за дроги и похуман третман на луѓето зависни од дроги. Се разбира, во ова 
списание се изнесени и искуствата, гледиштата и потребите на луѓето што употребуваат дроги.
 Среќни сме што конечно на ваков начин можеме пред пошироката јавност да изнесеме ставови за кои ретко 
јавно се дискутира, а кои сметаме дека се неопходни за обликување пообјективна претстава за проблематиката 
поврзана со дрогите. Веруваме дека ова списание ќе даде поголем поттик за отворање широка дебата и 
одговорна акција за воведување политики и практики за хуман третман на луѓето што употребуваат дроги, а во 
исто време ќе едуцира и информираза проблематиките поврзани со дрогите.

Срдечно,

Редакцијата на
drogi - politiki i praktiki

“ ...
Oh no love! youre not alone
No matter what or who you’ve been
No matter when or where you’ve seen
All the knives seem to lacerate your 
brain
Ive had my share, 
I’ll help you with the pain
Youre not alone! ...”

- D.Bowie -

Од Редакцијата 
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 Лекувањето на зависноста 
од дроги најчесто подразбира збир 
од мерки со кои на поединецот, 
лицето зависно од дроги, му се 
овозможува продуктивност во рамките 
на семејството, работното место и 
пошироката заедница. Мерките за 
лекување опфаќаат здравствено 
закрепнување, ресоцијализација во 
семејството и заедницата, развој на 
вештини за исполнување на личните 
потреби, изнаоѓање смисла и причина 
за самореализација, поправање на 
неетичкото и асоцијалното поведение, 
надминување на чувството на вина, 
превенција на криминално поведение 
и воопшто, овозможување поголема 
слобода. Сепак, независно од ваквите 
заложби, кои најчесто се изразуваат 
само декларативно, постојат многу 
разновидни сфаќања за причините и 
практиките поврзани со употребата на 
дроги, па разбирливо е што постојат и 
различни пристапи, односно модели, 
за лекување на зависностите од дроги. 
За полесно разбирање воспоставени 
се пет основни модели кои имаат 
сопствени теории за зависностите 
од дроги и методите што треба да се 
применуваат во лекувањето. Овие 
модели се: 1. медицински модел; 2. 
психодинамички модел; 3. социјален 
модел; 4. моралистички модел; и 5. 
био-психосоцијален модел.

 Медицинскиот модел 
е заснован на уверувањето дека 
зависноста од дроги е резултат 

на „мозочно заболување“ што 
потекнува од невробиолошки/генетски 
причинители. Приврзаниците на 
овој модел сметаат дека зависноста 
настанува со нарушување на 
рамнотежата во невротрансмитерите 
при што се развива болест што може 
да се излечи, но секогаш постои 
опасност од рецидив (повторна 
употреба на дроги), поттикнат од 
влијанието на околината. Лекувањето 
е возможно само со активно 
ангажирање на пациентот, а целосно 
излекување (до целосна апстиненција) 
е возможно само со идентификување и 
корекција на генетскиот причинител.

 Медицинскиот модел е 
насочен кон биолошката компонента 
на зависноста. Лекувањето е можно 
само со воспоставување однос лекар 
– пациент, заснован на авторитетот 
на лекарот и волјата на пациентот. 
Во лекувањето се применуваат 
фармаколошки производи 
за детоксикација до целосна 
апстиненција (седативи, антагонисти) 
или супституциска терапија 
(агонисти). Иако како концепт е 
аморален, во практика често добива 
моралистичка димензија, а ги отфрла 
психо-социјалните причинители.

 Психодинамичкиот 
модел зависноста од дроги ја смета 
за симптом кој укажува на други, 
прикриени проблеми и на тоа дека 
разрешувањето на прикриените 

Можеби не може да се зборува за идеален модел за лекување зависности 
од дроги, но тоа не значи дека треба да се игнорираат стремежите за 
унапредување на квалитетот на постоечките и воведување нови програми 
за зависности од дроги. Затоа треба да се земат предвид различните 
гледишта на проблематиката поврзана со употребата на дроги.
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Терапевтски модели за лекување 
зависности од дроги

„ Исто така, потребни ни се модели засновани на научност, јавно здравство 
и човекови права.“
 Бан Ки-мун, Генерален секретар на Обединетите нации

Вања Димитриевски



проблеми ќе го реши и проблемот на 
зависност.

 Врз основа на 
психодинамичкиот модел, лекувањето 
се изведува со примена на 
рационално-емоционална терапија 
преку која поединецот се соочува 
со траумите од минатото за да се 
ослободи од одбранбените механизми 
на егото (порекнување, проекција). 
Овој модел овозможува зајакнување 
на личноста и покажува успех во 
превенција на рецидивите. Може да 
се применува и во работа со лица што 
употребуваат дроги, но не се зависни 
од дрогите, а стекнатите вештини 
лесно се корисни и во други животни 
околности.

 Примената на 
психодинамичкиот модел не инсистира 
на апстиненција од дроги, но може да 
се изведува долго време пред да се 
забележат посакуваните резултати. 
Слабоста на овој модел е што не се 
обрнува внимание на намалување на 
директните последици од употребата 
на дроги, но неговата примена може 
да влијае на примена на промена 
на практиките штетни за здравјето. 
Иако неоправдано, практикувањето 
психодинамичка терапија често е 
обележано како лекување „ментално 
заболување“ и заради стравот 
дека можат да бидат обележани 
како „ментално болни“ некои луѓе 
избегнуваат ваков вид терапија.

 Социјалниот модел е 
заснован на уверувањето дека 
зависноста од дроги е резултат 
на социјалната отуѓеност, 
маргинализација и асоцијални 
ставови, недостаток на културен 

идентитет и прифаќање негативни 
стереотипи и идоли. Употребата на 
дроги е замена за здравите социјални 
односи. Приврзаниците на овој модел 
сметаат дека зависноста е научено 
однесување и штом тоа можело да се 
научи, и излекувањето од зависноста 
може да се научи.

 Во лекувањето поголемо 
значење се придава на влијанието на 
заедницата, особено од непосредната 
околина, вклучувајќи ги и останатите 
лица што се лекуваат од зависност 
и поранешните зависници од дроги. 
Многу карактеристични за социјалниот 
модел се тераписките заедници 
во кои лицата зависни од дроги 
живеат изолирано од „надворешниот 
свет“ и во кои акцентот е ставен 
на групна работа, заедништво 
и емпатија. Крајната намера е 
поединецот да воспостави „вистински 
релации“ со себе, со заедницата, 
со доминантната култура и да ги 
прифати општоприфатените животни 
вредности.

 Ниските трошоци за 
реализација и ангажирањето на 
заедницата во лекувањето на 
поединецот се голема предност за 
социјалниот модел, но во него не 
се обрнува внимание на физичките 
и психолошките фактори и нема 
можност за прецизно следење на 
стандардите за нега и етика.

 Моралистичкиот модел 
е поврзан со морални вредности 
што често се засновани на верските 
уверувања за концептите за „добро“ 
и „зло“. Дрогите се сметаат за зло, а 
лицата зависни од дроги се сметаат за 
морално слаби луѓе што се оддалечиле 
од Бог и избрале грешен живот. Преку 

принципот „злосторство и казна“, 
овој модел инсистира на контрола на 
однесувањето преку заплашување со 
потенцијалната казна, а лицата што 
употребуваат дроги ги повикува да се 
откажат од дрогите, да и се вратат на 
„верата“ и да бараат прошка и помош 
од Бог.

 Иако постојат луѓе што 
успеале да се излекуваат од зависност 
со примена на моралистичкиот модел, 
овде сите лица зависни од дроги 
се третираат исто и се поттикнува 
стигматизација, а тоа доведува до 
општествена поларизација и чувство 
на срам и исклученост.

 Био-психосоцијалниот 
модел обединува повеќе гледишта 
земајќи предвид дека зависноста 
од дроги е комплексно прашање 
засновано на биолошки, психолошки 
и социолошки причини. Според 
сфаќањата на овој модел, секое лице 
зависно од дроги има свои лични 
причини зошто употребува дроги и 
затоа и лекувањето треба да биде 
засновано на индивидуален пристап. 
За целосно излекувано лице се смета 
лицето што постигнало целосна 
апстиненција од употреба на дроги, но 
намалување на штетите од употребата 
на дроги е прифатлива алтернатива 
за апстиненцијата. Лицата што 
употребуваат дроги не се осудуваат 
за нивните практики поврзани со 
употребата на дроги, но активно се 
работи на намалување на штетните 
последици од употребата на дроги.

 За успешен, сеопфатен 
пристап во лекувањето според 
био-психосоцијалниот модел се 
ангажираат добро обучени и 

Терапевтски модели за  лекување зависности од дроги
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„ Секој денар вложен во лекувањето на зависностите десеткратно се враќа.“ 



мотивирани мултидисциплинарни 
тимови кои ги земаат предвид и 
културните особености на заедницата, 
како што се родовите идентитети, 
етничката и верската припадност, 
социјалната структура, степенот на 
образование и сл. Прилагодливоста 
кон потребите на лицата зависни од 
дроги е една од главните особини на 
овој модел, но неможноста секогаш 
да се обезбеди доволно стручен 
кадар може да ја отежне работата на 
мултидисциплинарните тимови.

 Практиката покажува дека 
ниеден од погоре опишаните модели 
не е идеален во лекувањето на 
зависностите, но тоа не треба да 
биде оправдување за игнорирање 
на потребите на лицата зависни од 
дроги. Оние помалку хуманите, што 
сметаат дека лекувањата на лицата 
зависни од дроги не треба да биде 
на сметка на заедницата треба да 
имаат предвид дека пресметките 
направени во повеќе земји во светот 
укажуваат дека секој денар вложен 
во лекувањето на зависностите 
десеткратно се враќа. Пресметките се 
однесуваат најмногу на заштеда на 
средства што се трошат на справување 
со криминалот, правосудството, 
здравството и социјалниот систем, а 
кога на тоа ќе се додадат и останатите 
придобивки од ресоцијализацијата на 
лицата зависни од дроги јасно е дека 
добивката за општеството е многу 
поголема.

„За полесно разбирање воспоставени се пет основни модели кои имаат сопствени 
теории за зависностите од дроги и методите што треба да се применуваат во 
лекувањето. Овие модели се: 1. медицински модел; 2. психодинамички модел; 
3. социјален модел; 4. моралистички модел; 
и 5. био-психосоцијален модел.“ 
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Интервју: Роберт Њуман 

Докторот и 
пациентот мораат 
заедно да решат 
кои се целите на 
третманот
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Доктор Њуман е еден од најценетите експерти за третман на зависност 
од дроги во светот. На ова поле работи преку 40 години . Професор е на 
повеќе факултети во САД, автор е на голем број научни трудови, а во 
моментов работи како директор на The Baron Edmond de Rothschild 
Chemical Dependency Institute of Beth Israel Medical Center, New 
York, USA.

Докторот и пациентот мораат заедно да 
решат кои се целите на третманот

Во месец февруари д-р Њуман 
беше во работна посета на 
Македонија и неговото присуство 
го искористивме за следниот 
разговор.

Мило ни е што сте овде денес, како 
ценет ексерт за зависности од дрога, 
со долгогодишно искуство зад себе. 
Дали би сакале да ни кажете што 
ве инспирираше, како доктор по 
медицина, да почнете да работите со 
корисници на дрога, со оглед на тоа 
што од почетокот на Вашата кариера 
работевте во медицинска област која 
не е поврзана со употребата на дроги.
 
Да, првата медицинска област во 
која работев беше хирургија, како 
хирург – специјализант, и започнав да 
се занимавам со лечење зависности 
по чиста случајност: буквално 
налетав на некого во лифт, кој го 
спомна метадонот како третман. 
Немав слушнато ништо за метадонот 
до тогаш. Додека да стигнеме до 
десеттиот кат, ме заинтересира и 
ја продолживме дискусијата. Она 
што ме одржа во областа на лечење 
зависности е задоволството кое 
произлегува од тоа да им се помогне 
на луѓето. Она што многу од моите 
колеги не го разбираат е дека може 
многу да им се помогне на луѓето 
зависни од дрога. Ете затоа се 
посветив на оваа област. 

Можете ли да ни кажете нешто околу 

Вашето искуство со различните 
модели на третман на зависности? 
 
Мојата област на делување е лечење 
на зависности од опијати, главно 
хероин, и третман преку одржување со 
метадон, како и примена на метадонот 
при детоксификација. Ги почитувам 
и сите други типови на третмани, со 
лекови или без нив, но моето искуство 
и активност на ова поле во текот на 
40 години е пред сè со метадонот како 
третман против зависност од опијати.
 
Мислите ли дека постои некој идеален 
модел за зависност од дрога, и како го 
применувате тој модел?

Не, и ова е одговор кој важи за 
секоја медицинска област. Не постои 
стандардно правило за тоа како 
да се третира одредена болест кај 
одреден пациент. Никогаш не е така 
едноставно, како на пример ова е 
болест на буквата Б, па ќе проверам 
во учебникот, и ќе видам точно како 
да го лечам пациентот. Она што 
е важно е дека може да постојат 
различни начини да му се помогне 
на еден пациент, и дека докторот и 
пациентот мораат заедно да решат 
што се целите на третманот и кој 
тип на третман би бил најдобар за 
постигнување на овие цели. Значи не 
е само еден тип на третман, туку многу 
други и одлуката за тоа која форма 
е најдобра за одреден пациент треба 
да дојде како резултат од разговорот 
помеѓу докторот и пациентот, при што 
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„Не постои стандардно правило за тоа како да се третира одредена болест 
кај одреден пациент. Никогаш не е така едноставно, како на пример ова е 
болест на буквата Б, па ќе проверам во учебникот, и ќе видам точно како 
да го лечам пациентот.“ 



„Сметам дека е погрешно Владата или стручните медицински органи да создаваат правила кои наложуваат услови 
за користење одреден тип на третман: да мора да си на одредена возраст, да мора да си користел одреден број 
години, да не си успеал со други третмани. Сметам дека ваквите општи правила се апсолутно погрешни, затоа што 
ги спречуваат докторите да делуваат по своето најсилно убедување, па тоа води кон непотребни смртни случаи и 
уништени животи, а сè заради некакви правила.“ 

пациентот ќе знае, од информациите 
кои ги добил од докторот, што е 
можно повеќе за достапните методи 
на лечење што му се достапни. Со 
други зборови, пациентот треба да ги 
има информациите за поволностите, 
како и можните негативни последици 
од тој третман за да можат, заедно со 
докторот, да одлучат што е најдобро.
  
Кое е вашето мислење за третманот со 
хероинска терапија? 

Сметам дека постојат многу луѓе што 
се зависни од хероин, односно опијат, 
на кои метадонот, бупренорфинот 
или сувата детоксификација не 
им помагаат, многумина за кои 
најдобриот третман во даден момент 
е да имаат достапен хероин. Ова 
веќе не е само теорија, зашто 
имаме одлични примери од неколку 
различни земји, за тоа како хероинот 
навистина може да направи огромна 
разлика во животите на пациентите. 
Пациентите што се на улица, што 
купуваат хероин и го користат сами, 
влегуваат во неизбежна надолна 
спирала, од здравствен, социјален и 
секој друг аспект и кои, доколку имаат 
достапен хероин, законски, во чиста 
форма, администриран со некаков вид 
надгледување, би воделе совршено 
нормални животи, би работеле, би 
биле социјално интегрирани. Па така, 
знаеме од искуство, а не од теорија, 
дека администрираниот хероин може 
да биде многу успешна приказна за 
многу пациенти кои би го добиле. 
Не за сите, но за некои да, многу е 
ефективен. 

Дали имате искуство во третманот 
на деца зависници од дрога, особено 
лица под 14 години, и како треба да се 
лечат децата зависни од дрога?

Можам да кажам дека, за среќа, во 
мојата земја многу се ретки децата 
зависни од хероин, но сметам дека кај 
луѓето зависни од опијати, независно 
од возраста, дали имаат 80, 15, или 
10 години, најдобриот третман за 
повеќето би бил метадонот. Можеби 
за краток период, можеби и подолго, 
но не сум чул за веродостојни докази, 
кои укажуваат на тоа дека третманот 
на зависност, независно од возраста, 
може да  ја  излечи зависноста. Некои 
луѓе можат да се излечат без никаков 
третман, едноставно престануваат 
да користат, но кај оние на кои им 
е потребен третман, мислам дека 
возраста не игра улога. Сметам дека 
сите треба да се лечат, и секако, по 
дискусија дури и помеѓу помладите 
пациенти и докторот, да дојдат до 
решение за типот на лекување. Во 
многу случаи третманот со одржување 
ќе биде најдобриот избор. 

Во Македонија, постојат правни 
ограничување за третман на лица под 
одредена возраст, особено на лица 
помлади од 16 години. 

Со задоволство ќе коментирам на 
ова. Сметам дека е погрешно Владата 
или стручните медицински органи да 
создаваат правила кои наложуваат 
услови за користење одреден тип на 
третман: да мора да си на одредена 
возраст, да мора да си користел 
одреден број години, да не си успеал 
со други третмани. Сметам дека 
ваквите општи правила се апсолутно 
погрешни, затоа што ги спречуваат 
докторите да делуваат по своето 
најсилно убедување, па тоа води кон 
непотребни смртни случаи и уништени 
животи, а сè заради некакви правила. 
Не постои оправдување за такви 
сеопфатни правила кои ги спречуваат 
луѓето да дојдат до третманот кој 

пациентот и докторот сметаат дека би 
бил најцелиходен. 

Овде сте да ги споделите вашите 
искуства со програмите за третман од 
дроги во Македонија. Изминатите три 
дена посетивте некои програми во 
Скопје и Охрид. Кое е вашето мислење 
за овие програми за третман од дроги, 
по овие кратки посети? 

Центрите за третман кои ги видовме 
и луѓето со кои разговаравме беа 
многу импресивни. Најпрво, сите 
се многу пријателски расположени, 
гостопримливи, и сите со кои 
зборувавме, иако зборувавме само со 
неколку луѓе, се многу заинтересирани 
и посветени и сакаат да им помогнат 
на пациентите. Од негативна 
страна, мислам дека третманот кој 
моментално се овозможува доспева 
до многу мал дел од оние на кои им 
е потребна помош и кои би примиле 
помош, доколку им е достапна. Јас 
верувам дека луѓето што работат со 
третмани за лечење, особено состојби 
како што се зависностите, се должни 
не само да ја вршат својата работа 
со постојните пациенти најдобро што 
можат, туку и да се обидуваат да им 
овозможат лечење на оние лица на 
кои им треба помош и чии животи 
би биле радикално подобрени, па 
честопати и спасени, доколку би се 
лечеле. Во моментот, за жал, сметам 
дека системот на лечење кој постои 
овде е насочен целосно на оние 
пациенти кои имале доволно среќа да 
добијат помош и мислам дека не им 
е посветено внимание на голем број 
други луѓе на кои исто така би можело 
да им се помогне, доколку помошта е 
достапна. 

Благодариме на препораката. Дали 
можеби имате други препораки 

Докторот и  пациентот мораат заедно да решат кои се  целите на третманот
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многу нецелосна и неточна слика за 
тоа што се постигнува со метадонската 
и бупренорфинската терапија. 

Затоа сметам дека поголемо внимание 
треба да се посвети на тоа како да се 
намали злоупотребата, несоодветната 
употреба, продажбата на терапија, а 
има многу начини тоа да се постигне. 
Најважно од сè, мора да се направат 
напори да се елиминира времето на 
чекање. Ако некој не може да дојде 
до третман легитимно, сигурно е 
дека ќе се обиде да дојде до третман 
незаконски и дека терапијата ќе ја 
користи на начин кој може да му 
наштети. Затоа, како приоритет број 
еден сметам дека треба да биде да се 
укинат листите на чекање. Како второ, 
лицата кои не се на терапија, а кои 
имат потреба од истата, треба да се 
вклучат во дискусијата – зошто не се 
на терапија? Дали ги одбива нешто 
што чуле за третманот? Можеби можат 
да се едуцираат. Дали има предолги 
периоди на чекање, дали се работи 
за одалеченоста на програмите? 
Дали е можеби претпоставениот 
став на вработените таму? Мислам 
дека мора да се вложат напори да 
се утврдат бариерите кои ги имаат 
лицата што не се на терапија, а кои 
би можеле да извлечат многу од 

за подобрување на квалитетот на 
програмите за лекување дроги? 

Бев шокиран од информацијата дека е 
толку висок процентот на инјектирање 
метадон од страна на пациентите, и 
други лица кои доаѓаат до метадон 
преку пациентите. Инјектирањето 
метадон, пред сè е многу опасно, 
како и секое друго инјектирање, но 
сметам дека е многу невообичаено. 
Не мислам дека сум сретнал друга 
земја во која инјектирањето метадон 
е честа појава. Претпоставувам дека 
во сите земји има некој мал процент 
на лица кои инјектираат метадон, и 
помеѓу пациентите и кај другите, но 
тоа е екстремно невообичаено. Овде 
тоа е многу голем проблем, затоа 
што пациентите и другите лица кои 
инјектираат се повредуваат со можни 
инфекции и други видови проблеми. 
Ова е опасност за лицата што 
инјектираат, но и сериозен проблем, 
со кој се зајакнува негативниот став 
кон пациентите – зависници и кон 
третманот. Кога луѓето ќе видат 
на МТВ слики од пациенти како си 
вбризгуваат метадон во препон, 
не е ни чудо што опшатата јавност 
вели, – „ова не е третман, само им 
се дава дрога за да се фиксаат, каде 
е добрата страна“. Така се стекнува 

неа. И конечно, треба да се вложат 
напори за намалување на можноста за 
инјектирање на метадонот. Еден начин 
е да се помеша со џус од портокал. 
Ова го прават скоро насекаде, при 
што главната причина за тоа не е за 
луѓето да продаваат сок од портокал, 
туку затоа што метадонот помешан 
со сок од портокал не може да се 
инјектира. Ќе останат малку поединци 
кои повторно ќе инјектираат, но многу 
помалку отколку сега, кога метадонот 
е помешан со вода. Мешањето со вода 
е скоро како да им давате индикација 
да инјектираат. Може да комбинирате 
метадон со налоксон, комбинација 
која кога се инјектира, предизвикува 
гадење и општа лоша состојба. 
Тоа го прават произведувачите на 
бупренорфин – прават субоксон, 
мешавина од бупренорфин и налоксон. 
Субоксонот се користи насекаде, така 
што нема причина зошто и метадонот 
да не се помеша со налоксон. Ова 
не треба да го прават програмите, 
туку Владата, и таа може да го 
стори тоа, затоа што за разлика од 
САД, Англија, или други земји, во 
Македонија единствениот извор на 
метадон е Владата, односно таа го 
набаува. Затоа, ако Владата реши 
дека отсега сиот метадон ќе се дели 
со џус од портокал, или во мешавина 
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Сметам дека програмите за размена 
на игли и шприцови се од есенцијално 
значење. Знаеме дека независно колку 
многу третмани се достапни, и колку 
се одлични тие третмани, секогаш 
ќе има луѓе што ќе инјектираат 
дрога. Затоа постои обврската, кај 
Владата пред сè, да се осигура дека 
предизвиканата штета кај лицата што 
инјектираат е сведена на најниско 
можно ниво, заради нив и заради 
целата заедница. Затоа сметам дека 
мора да постои достапна програма за 
размена на игли и шприцови, и тоа 
не само од 12 до 2 попладне, туку да 
биде достапна лесно и секогаш кога е 
возможно. 
Во однос на врската помеѓу 
програмите за третман и програмите 
за размена на опрема за инјектирање, 
не се работи за два одделни, 
спротивставени приоди кон 
проблемот. Тоа се два апсолутно 
есенцијални приоди кон проблемот.  И 
секако, ниедна друга програма нема 
толку многу контакт со корисници на 
дрога што инјектираат, како што имаат 
програмите за размена на опрема за 
инјектирање. Тие се оние што треба 
да ги едуцираат пациентите, да им 
укажат дека, доколку користат денес 
или утре или кога било, тоа треба 
да го прават така што ќе ја сведат 
штетата на минимум, дека треба да 
користат стерилна опрема. Затоа 
сметам дека програмите за третман 
треба да поттикнуваат размена на 
опрема за инјектирање, а истото 
важи и во обратната насока: оние 
програми што вклучуваат опрема 
за инјектирање треба да ги сметаат 
програмите за третман на зависности 
за свои сојузници. Треба да го сметаат 
она што го прават како можност за 
одржување на овие лица во живот 
и можност за нивна едукација, да ги 

информираат за типовите на третмани, 
сува детоксификација, бупренорфин 
или метадонска терапија. Ако сакаат 
повеќе информации, дајте им, дајте 
им упат ако им треба. Значи, сметам 
дека програмите за размена и другите 
начини за намалување штети треба 
да работат заедно со програмите за 
третман на зависности, секоја кон 
своите конкретни цели, но заедно за 
доброто на пациентите, корисниците, 
и заедницата.

Разговорот го водеше: Влатко Деков

Автор на фотографиите со д-р Роберт 
Њуман е Билјана Ангелеска.

со налоксон, тогаш од утредента веќе 
ќе биде така и секоја програма во 
Македонија ќе го дели метадонот на 
тој начин. Не гледам причина зошто 
ова да не се стори. 

Кое е вашето искуство со активно 
вклучување на пациентите во 
подобрувањето на третманите на 
зависности? Дали треба програмите 
да ги земаат во обзир мислењата на 
пациентите и да ги вклучуваат во 
своите активности? 

Сметам дека е од основно значење 
пациентите да бидат вклучени во 
сите аспекти на третманот. При 
одлучување за локацијата, изборот на 
вработени, типовите на услуги што се 
нудат, затоа што програмите се овде 
да им служат на корисниците. Тоа е 
како производител на телефони, на 
пример на iPhone-и да не се грижи 
дали купувачите сакаат голем или 
мал телефон. Пред да се воведе 
каков било производ во секоја земја, 
се мисли на купувачот, што тој 
сака. Мора да се прашаат оние кои 
планирате да ги опслужувате со што 
тие сметаат дека еден вид третман ќе 
стане поприфатлив и поефективен. 
Има една прекрасна изрека „ништо за 
нас, без нас“, која е апсолутно точна, 
не затоа што сакате да го постигнете 
она што го бара популацијата која е 
зависна, туку и затоа што третманот 
нема да го постигне својот максимум, 
доколку го игнорирате пациентот. Тоа 
едноставно е невозможно. Мора да се 
праша пациентот. 

Благодарам. Кое е вашето мислење за 
програмите за размена на опрема за 
инјектирање, и како ја гледате врската 
помеѓу овие програми и програмите за 
зависности од дроги? 

Докторот и  пациентот мораат заедно да решат кои се  целите на третманот
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„Здравјето е состојба на целосна физичка, ментална и социјална 
благосостојба, а не едноставно отсуство на болест или слабост”.

(Светска здравствена организација)

Достапност на третмани за лекување на 
зависност од дрога

 Правото на здравје е 
загарантирано како човеково право 
во повеќе национални и меѓународни 
правни документи каде здравјето се 
дефинира како индивидуално право 
за кое државата има конкретни 
обврски да го штити и да се воздржи 
од активности кои го ограничуваат 
уживањето на ова право. Употребата 
на дроги е феномен кој опфаќа 
здравствени, социјални и економски 
аспекти, па психосоцијалната 
поддршка за лицата на третман на 
зависноста е значаен сегмент во 
процесот на лекување. Здравствените 
и социјални проблеми поврзани со 
зависностa од дроги и природата на 
фармаколошкиот и психосоцијалниот 
третман кој постои за истата, ja 
наметнува потребата од лесна 
достапност на програми за третман на 
зависност од дроги како и програми 
за рехабилитација и ресоцијализација. 
Обврската за обезбедување на 
соодветен третман на зависност од 
дроги единствено е потенцирана во 
Конвенцијата за наркотични дроги од 
1961  и Конвенцијата за психотропни 
супстанции од 1971  каде се 
поттикнуваат државите членки, меѓу 
кои и Македонија, да посветат посебно 
внимание на превенцијата и третманот 
на зависности од употреба на дроги. 
Една од целите на овие Конвенции е 
да ги направат наркотичните дроги и 
психотропните супстанции достапни 
за медицински и научни цели и да 
спречат нивна распределба за други 
цели.  
 Третманот на лицата 
зависни од дроги во Македонија 
се спроведува во рамките на 

националната мрежа на здравствени 
установи.  Функционирањето на 
јавното здравство и здравствени 
установи, добра и услуги како и 
програмите треба да бидат достапни 
во доволен број во Република 
Македонија согласно обврската 
преземена со потпишување на 
Меѓународната повелба за економски, 
социјални и културни права.  Според 
Комитетот за економски, социјални и 
културни права видот на здравствени 
установи, добра и услуги може 
да варира во зависност од бројни 
фактори, вклучувајќи го и степенот 
на развиеноста на земјата членка, 
но тие мора да вклучуваат основни 
предуслови за здравје меѓу кои се 
и основните лекови дефинирани од 
Светската здравствeна организација.  
За да се исполни минимум страндард 
за лекување на зависност, Македонија 
треба да обезбеди метадон и 
бупренорфин за сите лица што имаат 
потреба за лекување на зависност. 
Според достапните податоци, 
51% од регистрираните лица кои 
употребуваат дроги се сконцентрирани 
во градот Скопје,  каде и се појавува 
недостиг на програми за третман 
кои ќе ги опфатат сите лица кои 
сакаат да влезат на третман. Во 
Скопје третманот се спроведува во 
Центарот за превенција и третман 
од злоупотреба на дроги во Кисела 
Вода, во чии рамки функционира 
и центарот во Клинички центар 
Скопје. Од април 2012 во општина 
Карпош во Скопје започна со работа 
програмата за третман на зависност 
во рамките на градската болница 
„8-ми Септември“ – Скопје. Во 2012 
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на третман со метадонска терапија во 
јавно здравство биле вклучени околу 
450 лица. Иако не постои официјален 
податок за бројот на лица зависни 
од дрога во градот Скопје, сепак 
значајна е проценката на Институтот 
за јавно здравје дека во Скопје има 
3600 (3200-4000) лица кои инјектираат 
дрога.  Овој податок, во споредба со 
бројот на лица кои се на третман, води 
до заклучок дека над 3000 лица кои 
употребуваат дроги не се на третман и 
немаат можност да влезат на третман. 
Ова е сериозна бројка на лица зависни 
од дроги кои немаат можност за 
лекување, односно достапноста на 
третманот им е ограничен. 
 Според препораките на 
Светската здравствена организација, 
при планирањето на националните 
политики  за третман на зависност 
треба да бидат вклучени сите извори 
за справување на здравствени и 
социјални проблеми . Во Македонија 
третманот е скоро целосно препуштен 
на медицинските институции, пред 
сè на психијатриските и се одвива 
со финансирање од здравственото 
осигурување, давајќи скромни 
резултати, во услови на целосно 
отсуство на поддршка од другите 
неопходни системи.  Според начелото 

на мултидисциплинарност во 
програмите за третман на зависност, 
покрај фармаколошката терапија 
која им е достапна на лицата на 
третман од зависност, предвидени 
се индивидуални и групни терапии 
со доктор, психолог, социјален 
работник, контрола од специјалист 
психијатар (најмалку еднаш неделно), 
како и работа со работен терапевт.  
Потребата од мултидисциплинарен тим 
е и стратешка заложба на државата 
во планирањето на активностите 
за лекување на зависностите од 
дроги.  Психосоцијалната поддршка 
за лицата на третман има за цел да 
го подобри квалитетот и траењето 
на нивниот живот, а може да 
опфаќа од обезбедување на храна 
и сместување до структурирана 
психотерапија.  Согласно Законот 
за социјална заштита, државата 
се обврзала да отвори дневен 
центар за лица кои употребуваат, 
односно злоупотребуваат дроги и 
други психотропни супстанции и 
прекурсори со цел да се обезбеди 
вонинституционална социјална 
заштита.  Дневните центри имаат за 
цел да обезбедат советодавни услуги, 
услуги за информирање и едукација, 
работно ангажирање, културно-

забавни и рекреативни активности 
на лицата кои употребуваат дроги 
и нивните семејства.  Врз основа 
на Законот за социјална заштита 
донесен е и Правилник  со кој се 
уредуваат стандардите за основање и 
отпочнување на работа на дневните 
центри, но дневен центар за 
ресоцијализација и рехабилитација 
на лица кои употребуваат дроги во 
градот Скопје за прв пат е отворен во 
септември 2012 година.  
 И покрај зацртаните заложби 
на Република Македонија дека ќе се 
зголеми достапноста на терапевтските 
служби како и на различните опции 
за лекување во јавните здравствени 
институции кои се справуваат со 
зависност, сепак и по шест години 
од усвојувањето на Стратегијата за 
дроги 2006-2012  огромен број лица 
зависни од дроги, посебно во градот 
Скопје, се соочуваат со проблем да 
остварат едно од основните човекови 
права. Овозможување на лесна 
достапност на програмите за третман 
на зависност е основен услов за 
уживање и унапредување на правото 
на лекување на лицата зависни 
од дроги. Република Македонија, 
согласно позитивните обврски, треба 
во најкраток можен рок да обезбеди 
програми за третман на зависност кои 
ќе обезбедат континуирана достапност 
за лекување на зависност од дроги во 
сите општини, сразмерно на вкупната 
бројка на лица зависни од дроги.

Тема на бројот:  Лекување на зависности од дроги во Македонија 
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„Правото на здравје е загарантирано како човеково право во повеќе 
национални и меѓународни правни документи каде здравјето се дефинира 
како индивидуално право за кое државата има конкретни обврски да го 
штити и да се воздржи од активности кои го ограничуваат уживањето на 
ова право.“ 

Во текстот се користени цитати и 
референци од документи и публикации 

на Светска здравствена организација, 
Обединетите нации, Комитетот за 

економски, социјални и културни права 
при Обединетите нации, Министерството 
за здравство на Р. М., Инситутот за јавно 
здравје на Р. М., Министерство за труд и 
социјална политика на Р. М. и  Службен 

весник на Р. M.: 33/2007, 79/2009, 
20/2010, 36/2011, 51/2011. 

Референци:

За повеќе информации: 
http://hops.org.mk/biblioteka/final-REPORT-cip-web.pdf



Лекување со БУПРЕНОРФИН во Македонија

ШТО ПРЕТСТАВУВА БУПРЕНОРФИНОТ 
И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

 Бупренорфинот е составен 
дел на програмата за медицинска, 
социјална и психолошка терапија 
на пациенти зависни од опојни 
дроги (наркотици). Терапијата со 
бупренорфин е наменета за возрасни 
и за млади адолесценти на возраст 
над 16 години.
 Бупренорфинот се употребува 
како супституциска терапија за 
лечење на зависности од опијати, а 
може да се употреби и како замена за 
супституциската терапија со метадон.
Бупренорфинот е делумно агонист што 
значи дека ги поттикнува опијатските 
рецептори во мозокот да делуваат. 
Тоа го чини погоден за третирање на 
зависности од дроги, а има и поволно 
антидепресивно дејство, додека 
другиот дел е антагонист што значи 
дека ги блокира опијатските ефекти во 
мозокот, врзувајки ги рецепторите без 
да ги стимулира да дејствуваат.
 Ова значи дека 
бупренорфинот делува како опијат-
блокатор што го чини доста поволен 
во лекувањето зависности од опијати.
Бупренорфин сублингвал се користи 
орално, таблетата се става под јазикот 
и се чека од 5 до 10 минути да се 
растопи, ова е единствен начин на 
употреба на овој лек!

ВОВЕДУВАЊЕ ВО БУПРЕНОРФИНСКА 
ТЕРАПИЈА

 Супституциската терапија со 
бупренорфин започнува со индукција 
(воведување) што трае од 7 до 10 
дена и се изведува во болнички 
услови. Во текот на индуцирањето 
пациентите бесплатно добиваат 
бупренорфин, но од сопствени 
средства плаќаат за болничките 
трошоци, што се пресметуваат во 
зависност од деновите потребни за 
индуцирање бупренорфин.
 По успешната индукција 
следува двомесечен тест период во кој 
пациентите од аптека и со сопствени 
средства го купуваат бупренорфинот 
препишан од надлежниот лекар 
и посетуваат закажани контроли 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија каде што се одвива 
бупренорфинскиот третман.  
 Доколку во тој рок од два 
месеца не направиле никаков рецидив 
стекнуваат право бупренорфинската 
терапија да ја добиваат бесплатно 
од ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија.
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„...и затоа апелирам до надлежните институции и Фондот за здравствено 
осигурување бупренорфинот да биде внесен во позитивната листа на 
лекови за полесно лекување на лицата кои сакаат да се ослободат од 
зависност од дроги.“ 

[Bupre-Aktivist] – Buprenorfin



ЛИЧЕН ОСВРТ ЗА БУПРЕНОРФИНСКА 
ТЕРАПИЈА 

 Во Република Македонија 
третманот со бупренорфинска 
терапија се одвива во ЈЗУ 
Универзитетска клиника за 
токсикологија во Скопје.
Како едно од лицата што користат 
бупренорфинска терапија сакам 
да обрнам внимание на неколку 
работи за кои сме разговарале со 
останатите пациенти од целата 
држава Република Македонија како и 
со оние од Скопје, сите имаме ист став 
по некои прашања што нè засегаат 
како нас, така и идните пациенти 
на бупренорфинска терапија. Иако 
бупренорфинот е регистриран лек 
во Македонија,  сè уште не е ставен 
на листа на основни лекови, што е 
спротивно на стандардите на СЗО 
(Светска здравствена организација) 
за утврдување листа од основни 
лекови. Многумина од корисниците 
на бупренорфинска терапија сакале 
да се откажат од бупренорфинот, 
иако им помогнал, бидејќи не 
можеле да истраат да го купуваат 
бупренорфинот од сопствени 
средства во текот на тест-периодот 
бидејки биле финансиски исцрпени. 
Јас го имав истиот проблем и затоа 
апелирам до надлежните институции 
и Фондот за здравствено осигурување 
бупренорфинот да биде внесен во 
позитивната листа на лекови за 
полесно лекување на лицата кои 
сакаат да се ослободат од зависност 
од дроги. Многу од лицата кои 
користат метадонска терапија сакаат 
да се префрлат на бупренорфинска 
терапија, но се плашат дека нема 
да имаат доволно средства да го 
купуваат бупренорфинот, а со тоа 
би можеле да останат без терапија, 
бидејки ако се откажеш од терапијата 
после не можеш да се вратиш. Истиот 
проблем го имаат и корисниците 
на бупренорфинска терапија кои се 
исцрпени финансиски поради високата 
цена на бупренорфинот. Многу 

пациенти веднаш по излегувањето од 
болница по првата недела прекинале 
со бупренорфинска терапија поради 
немање финансиски средства.
 Следен проблем со 
кој се соочуваат пациентите 
на бупренорфинска терапија 
е недостапноста до лекот. 
Пациентите кои не се од Скопје 
бупренорфинската терапија ја земаат 
на две недели, односно на 15 дена, 
во ЈЗУ Универзитетска клиника за 
токсикологија во Скопје од 9 часот до 
13 часот. Пациентите кои користат 
бупренорфинска терапија можат да 
ја подигнат само во присуство на 
родител или член на семејството 
при што се создаваат дополнителни 
проблеми во односот на пациентот и 
семејството и се зголемува притисокот 
врз пациентот да се чувствува виновен 
затоа што му наложуваат да доаѓа со 
придружба и да чека во ред.   
Нивните придружници чувствуваат 
дополнителен притисок затоа што 
мораат да отсуствуваат од работа. 
Пациентите од Скопје, исто така, 
терапијата ја добиваат во присуство 
на родител или член на семејството, 
но на седум дена односно еднаш 
неделно. Со овие пракси пациентите 

и нивните семејства се изложуваат 
на дополнителни трошоци и притисок 
кој не е за потценување. Јас, како 
пациент на бупренорфинска терапија, 
ги гледам секогаш кога ја подигам 
терапијата и водиме разговори 
со другите корисници дека ако се 
поправат некои од овие недостатоци 
сите ќе бидеме порешителни 
да се излекуваме со помош на 
бупренорфинската терапија. Но, 
најголемиот проблем од наведените 
е достапноста до бупренорфинската 
терапија која се одвива само на 
една клиника за цела Република 
Македонија.

 Ова е мое кратко видување 
на проблемите кои мора да се решат 
за да има повеќе пациенти и повеќе 
успешни приказни за третманот со 
бупренорфинска терапија. Со овој 
текст сакам да обрнам внимание до 
сите засегнати страни да помогнат за 
бупренорфинот да биде подостапен за 
лекување зависности од дрога.
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Ако зависноста од опиоидни дроги е био-психосоцијално растројство,  како 
е можно да не успеваме да видиме дека за ефикасен третман може да се 
смета само оној кој овозможува едновремено спроведување на различни 
фармаколошки и психосоцијални програми, индивидуално дизајнирани?

Што помага во третманот на лицата зависни 
од опиоидни дроги? – Местото и улогата на 
психосоцијалните програми

 Постои сериозен и 
загрижувачки расчекор помеѓу 
официјално прифатените дефиниции 
на зависноста од опиоди и 
терапевтскиот пристап во нивното 
разрешување. Зависноста од 
дроги не значи само интензивно 
користење на опиоидни дроги, 
туку сложена здравствена состојба 
која има социјални, психолошки и 
биолошки последици, вклучувајќи 
ги и промените во мозокот. Таа е 
серозно, хронично, мултифакторијално 
условено растројство и според 
епидемиолошкиот модел, настанува 
како резултат на взаемно дејство 
помеѓу повторувачки користената 
психоактивна супстанца, индивидуата 
(биолошки, социјални и психолошки 
фактори) и средината.
Согласно дефиницијата, се очекува 
третманските цели да бидат насочени 
кон разрешување на сите наведени 
проблеми, а не само на дел од нив. 
Тоа значи дека третманот треба 
да биде сеопфатен, системски, 
интегративен, долготраен. Тоа 
е впрочем универзален пристап 
во третманот на сите хронични, 
сложени, мултифакторијално условени 
здравствени проблеми.
Но дали е така? За жал НЕ!

 Третманот на лицата 
зависни од опиоидни дроги наместо 
да се базира на научната вистина, 
медицината базирана на докази и 
позитивните пракси, сè уште е под 
интензивно влијание на идеолошките 
ставови, митови и заблуди. Поради 

тоа, лицата зависни од опиоиди,  
нивните семејни членови и пријатели, 
широката, но и стручната јавност, 
се во постојана потрага по брзи, 
краткотрајни, едноставни и ефтини 
решенија, надополнети со екстремно 
високи и нереални очекувања од 
лекувањето. Се трага по „ефикасен“ 
и безмалку „магичен“ лек, од кој 
се очекува брзо и ефикасно да го 
прекине користењето на дрогата и 
да обезбеди успешно одржување 
на постигнатата апстиненција, по 
можност доживотно. Едновремено, се 
очекува дека со отсуството на дрогата 
ќе дојде до спонтани промени во 
функционирањето на лекуваното лице, 
на личен, едукативен, професионален, 
но и на семеен и социјален план. За 
жал, во праксата често сме соочени 
со неуспех или недоволен успех 
во лекувањето, а тие веднаш се 
дефинираат само како личен неуспех 
на лекуваното лице на кое му се 
припишува „недостаток на сериозност, 
слаба волја и карактер...“, бидејќи 
е доминантно верувањето дека  
зависноста е „само-стекната болест“ 
и  последица на  слободниот избор и 
волја на поединецот.
Се прашувам: Што би помогнало 
да видиме дека одговорноста 
за незадоволителниот успех во 
лекувањето не може и не смее да 
се лоцира само во лекуваните и 
дека е крајно време третманот да 
се организира така да одговори 
на сложеноста на зависноста на 
која е наменет. Се прашувам: Ако 
зависноста од опиоидни дроги е био-16
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Прим. д-р 
Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ, 
психијатар, субспецијалист по 
болести на зависност, семеен и 
системски психотерапевт, ECP



психосоцијално растројство, како е 
можно да не успеваме да видиме дека 
за ефикасен третман може да се смета 
само оној кој овозможува едновремено 
спроведување на различни 
фармаколошки и психосоцијални 
програми, индивидуално дизајнирани?

Психосоцијалните интервенции 
се однесуват на широк спектар 
на интервенции на психолошко и 
социјално ниво.

 Психолошки интервенции 
– се движат од вентилациони 
техники, советување, психоедукација, 
неструктурирана, супортивна 
психотерапија и техники на 
мотивационо интервју, до високо 
структурирани психотерапевтски 
интервенции. Согласно 
истражувањата, најефикасни и оттука 
најчесто применувани се когнитив-
бихевиоралната терапија (КБТ), 
семејната и системска психотерапија, 
како итн. Програми за планирање 
и справување со непредвидени 
ситуации.
 Примената на КБТ во 
третманот на зависноста од дроги 
се базира на принципот на научено 
однесување кое може да се 
модификува. Когнитивните пристапи 
целат, пред сè, кон промена на 
зависничкото однесување преку 

промена на погрешното мислење 
кое го одржува однесувањето или 
преку промовирање на позитивно 
мислење или мотивација за промена 
на однесувањето. Бихевиоралните 
пристапи целат, пред сè, кон 
менување на однесувањето 
поткрепено од учење со условување.  
 Програмите за планирање 
и справување со непредвидени 
ситуации користат структурирани, 
транспарентни техники за 
наградување или казнување на 
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„Иако фармаколошката 
терапија во третманот на 
опиоидната зависност е 
докажано ефикасна и содржана 
во препораките на медицината 
базирана на докази, 
дебатите продолжуваат. 
Фармаколошката терапија не 
е во фокусот на овој напис 
и затоа ќе се задржиме на 
психосоцијалните интервенции 
и програми.“ 

специфични видови на однесување за 
да се зајакне учењето на посакуваното 
однесување.
 Мотивационото интервју 
цели кон подигнување на степенот на 
подготвеност за промена кај лицето 
кое користи дрога или кај некој 
семеен член, во смисла на почетно 
прифаќање, а потоа и понатамошно 
задржување во третманот. За некои 
лица кои користат дроги мотивацијата 
за промена може, во дадениот момент, 
да се однесува само на промена на 
однесувањето од повисоко во помалку 
ризично.

 Семејната и системска 
психотерапија (ССПТ) се базира на 
ставот дека е важно во лекувањето 
да се вклучат и лицата од 
опкружувањето, бидејќи лекуваните 
лица, впрочем како и сите останати, 
живеат, растат и се развиваат во 
непосредното социјално опкружување 
(семејство, врсници, соседи, 
училиште, локална заедница....) и 
со нив се во постојана интеракција 
и взаемно влијание. Семејниот 
систем не е единствен, но е особено 
значаен фактор во развивањето и 
одржувањето на зависноста од дроги, 
како и неодминлив извор на снага за 
надминување на истата.
 ССПТ се фокусира на и ги 
засилува индивидуалните и семејни 
снаги и низ нив внесува промена 
во постоечките дисфункционални 



обрасци. Користејќи богат репертоар 
на техники и интервенции кои се 
индивидуално дизајнирани, добро 
дозирани и временски ускладени, 
ССПТ внесува нови перспективи 
и му помага на лекуваното лице и 
неговото семејство да го зголемат 
репертоарот на можни решенија. 
ССПТ се фокусира на   разрешување 
на дисфункционалните обрасци 
преку учење на вештини на 
комуникација, надминување на 
недоразбирањата и разрешување 
на конфликти, преговарање и 
договарање, почитување на 
индивидуалните потреби и разлики, 
градење на доверба, емоционална 
размена, контрола на однесувањето, 
воспоставување на функционални 
(индивидуални и семејни) граници, 
препознавање и разрешување на 
ризиците кои водат кон рецидив 
итн. Едновремените промени во 
функционирањето на лекуваното 
лице и на неговото семејството 
обезбедуваат стабилно опкружување 
како силна поддршка за долготрајно 
одржување на воспоставената 
апстиненција од дроги.

 Социотерапија – социјални 
интервенции  се интервенциите 
на социјално ниво и тие вклучуваат 
помош во задоволување на основните 
потреби (храна, облека, сместување 
и вработување), обезбедување на 
основна здравствена заштита, како 
и учење на социјални вештини за 
возобновување и подобрување 
на социјалното функционирање 
низ индивидуална или групна 
работа (група за поддршка, група 
за самопомош, социјална мрежа и 
др.). Во социјалните интервенции се 
вклучени и  програми за стручна обука 
и професионално оспособување кои 
се дизајнирани да им помогнат на 
клиентите да стекнат професионални 
знаења и вештини, да најдат и да го 
одржат вработувањето. Освен тоа, тие 
вклучуваат и програми за домување, 
за учење на креативни вештини, спорт 
и рекреација и др.
 Рационалното справување 
со зависноста од опиоидни дроги 
значи балансирана комбинација на 
фармакотерапија, психотерапија, 
психосоцијална рехабилитација 
и интервенции за намалување на 

ризиците и штетите. Како и кај другите 
хронични здравствени состојби, на 
пример покачен крвен притисок, 
шеќерна болест и срцеви заболувања, 
лицата зависни од опиоидни дроги 
можат да ја стабилизираат својата 
состојба преку соодветна примена на 
лекови и едновремено вклучување 
во психосоцијалните програми 
кои ја зголемуваат ефикасноста 
на применетите лекови. Поради 
тоа, денес сè повеќе зборуваме 
за психосоцијално асистирана 
фармаколошка терапија како докажано 
ефикасен модел во третманот на 
опиоидната зависност бидејќи 
овозможува лекуваните лица да 
продолжат да живеат достоинствено 
и да  бидат функционални на лично, 
професионално, семејно и социјално 
ниво.

 „Во реализацијата на 
психосоцијалните програми 
можат да се применат разни 
пристапи, техники и интервенции,  
но нивниот успех, пред сè, зависи 
од воспоставениот ОДНОС 
ТЕРАПЕВТ- КЛИЕНТ  (лекувано 
лице), базиран на целосно 
прифаќање, разбирање, взаемно 
почитување и соработка.“ 
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Метод и модел за одвикнување од дрога, 
алкохол и хазард

  Водени од огромниот 
предизвик, во 1997 година е 
формирано здружението ИЗБОР 
во Струмица и претставува реален 
одговор на растечките потреби на 
сите оние кои имаат проблеми заради 
злоупотребата на дроги, алкохол 
и хазард, членовите на нивните 
семејства, можноста од инфекција со 
ХИВ вирусот и другите преносливи 
инфекции карактеристични за целната 
група.
 Здружението „Избор“ 
спроведува програми за намалување 
на штети, бесплатна правна помош и 
остварување на основните човекови 
права. Обезбедува прифат, третман, 
рехабилитација и реинтеграција на 
лица со проблеми заради злоупотреба 
на психоактивни супстанции.
Тераписка заедница „Покров“ 
(сместена на 5 километри од Струмица 
до с. Водоча) е првата долгорочна 

рехабилитациона програма за 
одвикнување од дрога, алкохол и 
хазард во Македонија, отворена 
во 2009 година, структурирана по 
принципот на светските тераписки 
заедници. Програмата е ориентирана 
кон промена на негативниот идентитет 
и стил на живеење на индивидуата, 
за којашто социjалната структура во 
тераписката заедница е неопходна и 
исклучително полезна.
 Моделот на тераписка 
заедница е базиран на современите 
методи за одвикнување од 
алкохол, дрога и хазард, 
вклучувајќи интегриран пристап на 
професионалните психотерапии: 
КБТ (когнитив-бихејвиор терапија), 
ЕМДР (психотерапија за работа со 
трауми), системска семејна терапија, 
психодрама и методот на тераписка 
заедница.

Сократ Манчев, 
психолог / психотерапевт и 
Претседател на здружението на 
граѓани Избор – Струмица 
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 Програмaта е со времетраење 
од 18 месеци и се состои од следните 
фази:

• Фаза на адаптација
• Фаза на интензивен 
третман(психолошка свесност, 
социјализација, личен развој)
• Фаза на ресоцијализација
• Фаза на реинтеграција (social 
network therapy)

Што да очекувате во Тераписка 
заедница Покров?

1. Тераписки активности (групна и 
индивидуална психотерапија);
2. Работно-окупациона терапија;
3. Семинари, курсеви и обуки;
4. Спортски активности;
5. Активности во слободно време
  
 Она по кое ние се 
разликуваме е развивањето на 
социјално претприемништво кое треба 
да поттикне позитивни општествени 
промени и социјална инклузија на сите 
клиенти кои целосно ќе ја завршат 
програмата.

 Во отсуство на адекватен 
одговор на нашата држава во однос 
на задоволување на основните 
економски и социјални потреби 
на маргинализираните групи и во 
време на голема невработеност која 
изнесува околу 35%, како реален 
одговор на растечката потреба од 
поголемо социјално вклучување 
на социјално исклучените групи 
и лицата со посебни потреби го 
створивме концептот ПОКРОВ кој 
треба да им овозможи на сите клиенти 
кои се вклучени во процесот на 
рехабилитација и реинтеграција во 
тераписката заедница „Покров“, по 
успешно завршување на програмата, 
повторно вклучување во средината 
како прифатливи, продуктивни и 
рамноправни членови на пазарот 
на трудот. Целокупната наша 
стратегија во изминатите неколку 
години беше усмерена кон создавање 
одржлив развој на производствените 
капацитети кои ги создаваме за да 
можеме во нив да отвориме пристојни 
работни места за различните потреби 
на нашите клиенти, и заедницата во 

целина.
 Стратешки партнери 
во реализацијата на сите наши 
активности се: МПЦ Струмичка 
Епархија, локалната самоуправа и 
бизнис секторот. 
Нашиот тим е посветен да промовира 
промена, градејќи здрави животни 
стилови, и обезбедувајќи грижа 
за клиентите на највисоко ниво, 
со помош на најновите докажани 
ефективни методи и техники.

Здружение за  советување,  лекување,  ресоцијализација  и  реинтеграција  на лица со 
проблем заради злоупотреба на дрога

Доколку имате потреба од повеќе информации за работата на Покров може да се обратите на следниот 
телефон за контакт: 075/495-470.
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„Мојот престој во тераписката заедница „Покров“ ми ги смени погледите на животот. Многу 
работи осознав за кои не сум ни размислувал дека тоа осознавање ќе ми помогне да направам 
огромни промени. Неизмерно сум им благодарен на сите оние кои ми помогнаа да разберам дека 
постигнувањето на успехот е многу едноставен, потребно е само да се посака, потребно е да се има 
желба за успех, да се ослободиш од навиките кои сакаш да ги смениш. Многу често тоа ми изгледаше 
како неверојатна задача и недостижна цел. Потребно беше само да зачекорам и да тргнам и да не се 
плашам од замислената цел зашто на крајот на патот ме чека награда која само можам да ја замислам. 
На тој пат постојат одредени правила. Прво што требаше да променам е да не одложувам ништо за 
подоцна. Таа едноставна вистина не ја разбрав веднаш. Не ми изгледаа сите обврски пријатни, затоа 
ги одложував за секој нареден ден надевајќи се дека сè ќе се заврши само од себе или дека утредента 
ќе имам подобри можности или расположение.
Потоа престанав да живеам во минатото, тоа е завршено без разлика на тоа колку било лошо или 
добро, тоа единствено сега ми служи како поука за начинот на живот кој треба да го живеам денес.

Бев човек без самодоверба, се двоумев, се сомневав, одложував да донесам важни одлуки. Бев под 
голем стрес, се насобраа многу нерешени проблеми, се појави несоница, главоболки, почнав да 
ја губам вербата во себе  и ми се чинеше дека сите беа незадоволни од мене. Обидувајќи се да ја 
променам тешката ситуација одлучив да се обидам да живеам во сегашноста без вртење кон минатото 
и без размислување за далечните последици. Така ми се појавија нови чувства и емоции…

Како времето одминуваше така почнав да го разбирам прашањето „дали се сакаш себе си?“ Отсекогаш 
тоа за мене значело дека си нарцисоиден, егоист и само си ги исполнуваш своите задоволства не 
мислејќи на другите, но изгледа многу грешев. Без љубов кон себе секогаш изгледаш загрижен и 
си непријатен во друштво, не можеш да изградиш куќа и да изгледаш деца, сето тоа ќе биде без 
хармонија. Кога си несреќен се обидуваш и другите да ги направиш несреќни. Но, ако се сакаш самиот 
тогаш наоѓаш што те прави задоволен  и среќен, а со тоа го отстрануваш стресот и лошите навики, а 
го правиш животот поинтересен. Ако се сакаш тогаш се грижиш за околината, природата, животните, 
лицата кои се околу тебе а тие ти возбраќаат со љубов, убавина, среќни мигови...“ 

Ј.К. 

„...Според мене, „Покров“ е единствената тераписка заедница во регионов 
или на Балканот, која според сите критериуми и норми може совршено да 
одговори на моите потреби. Мојот повик за помош беше очаен но стравот од 
претходните искуства кои ги имав со слични заедници беше преголем и тоа 
ми претставуваше огромен отпор за воопшто да помислам да се вратам во 
каков и да е тип на институција. Но бидејќи стравот од смртта беше поголем, 
знаев дека ако останам надвор мојот живот за кратко време ќе заврши многу 
неславно! Се осмелив да дојдам, еден ден со своите родители во центаров, 
и бев навистина позитивно изненадена. Одлуката беше моја, се вратив дома 
и веднаш ја донесов. Ги спакував куферите и тргнав на патот кон моето 
опоравување...“ И.И.

„...Ми се допаѓа искреноста од членовите на заедницата и позитивната 
атмосфера. Ако се има мотивација и волја од страна на клиентот, тимот 
ќе направи сè што е потребно за успешно завршување на програмата. 
Тој е составен од професионалци кои го разбираат нашиот проблем и се 
максимално посветени да ни помогнат...“ Д.М. 

„...Во „Покров“ го пронајдов најдоброто од себеси. Таму научив да се 
разбирам и да ги разбирам другите. Огромна радост ми причинува тоа што 
сум жива и здрава, среќна, не тажна и не пресреќна. За прв пат собрав 
храброст да издржам и продолжам понатаму...“ А.В. 

Емотивно споделување на еден клиент во Покров
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Во ноември 2012 две сојузни држави на САД, Колорадо и Вашингтон  го 
легализираа поседувањето и употребата на марихуана, а постојат најави 
дека нивниот пример ќе го следат и  други држави.

Последните години на прохибицијата?

 Можеби за  повеќето граѓани  
ова вест и не е многу значајна, но 
за оние кои ги пратат политиките 
за дроги во светот таа е веројатно 
една од најзначајните во деценијата. 
Се поставува прашањето: зошто? 
Одговорот не е  едноставен, но 
би гласел вака. Затоа што САД 
се иницијаторите, промоторите 
и најголемите заштитници на 
политиката „војна против дрогите“, 
односно политика на прохибиција. 
Легализацијата на марихуана во 
двете американски држави во голема 
мера ја ослабува позицијата на 
прохибиционата политика на САД, 
а со тоа на глобалната политика на 
дроги во светот која е под огромно 
влијание на САД. Значи, тркалото 
почна да се врти во насока спротивна 
од прохибицијата и веројатно нема 
запирање. Што ќе значи тоа, односно 
дали тркалото ќе запре само на 
легализирање на марихуаната или 
ќе продолжи и на останатите дроги 
ќе покаже времето, но видливо е 
дека ветерот дува во грбот на оние 
кои ја застапуваат легализацијата и 
регулирање на дрогите.

 Дали дрогите треба да се 
легализират, односно поинаку да 
се регулираат или пак забраната за 
нивна употреба треба да остане?

 Да ги разгледаме  двата 
концепта во однос на политиките на 
дроги – прохибиција, односно војна 
против дрогите и легализирање 
односно  регулирана употреба. 
Прохибицијата како политика го 
забранува секое производство, 

пуштање во промет, поседување 
и употреба на дрогите. Меѓутоа 
таа е и концепт кој пред сè се 
базира на моралната осуда на 
употребата на дрога и корисниците 
на дроги и не e пристап кој се 
базира на докази. Самиот концепт 
на прохибиционизам им дава многу 
јасна и директна морална поддршка 
или морален авторитет на оние кои 
го поддржуваат, а ги негира и отфрла 
оние кои се против прохибицијата и 
истите ги обележува како неетички 
и политички неодговорни. Во 
јавноста преовладува ставот дека 
прохибицијата е најморалната 
позиција, а тоа ја отежнува дебатата 
за влијанието т.е. последиците на 
прохибицијата. Така што многу често 
може да се слушне дека анализирање 
на прохибицијата всушност значи 
преиспитување на забраната на 
употреба на дроги и дека тоа само 
по себе е неморален чин и оној кој 
ја прави анализата ризикува да биде 
обележан како наивен, несериозен 
или како криминалец, сојузник на 
дилерите итн. Многу иронично, затоа 
што токму поддржувајки ја статус 
кво состојбата на прохибицијата, 
всушност, значи поддршка на 
криминалот т.е. на  илегалното 
производството  и сите штети што 
тоа ги предизвикува. Но, за тоа малку 
подоцна. Прохибиционизмот или 
војната против дрогите ги претставува 
дрогите како егзистенцијалистичка 
закана за човештвото, и во 
медиумските и јавните настапи 
прохибиционистите најчесто зборуваат 
дека дрогите се закана не само за 
оние кои ги употребуваат, туку и за 
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Влатко Деков

„Сите погоре наведени параметри укажуваат дека прохибицијата и не е 
најдоброто решение.“ 



„Легализацијата на марихуана во двете американски држави во голема 
мера ја ослабува позицијата на прохибиционата политика на САД, а со тоа 
на глобалната политика на дроги во светот која е под огромно влијание на 
САД.“ 

сите граѓани, закана за националната 
сигурност и моралното ткиво на 
општеството. Притоа се употребува 
многу агресивна реторика. Се 
користат термини и квалификации 
како зло, смрт, ѓавол и сето тоа 
личи на крстоносна војна против 
злото кое му прети на човештвото. 
Дополнително проблематично е што 
овој дикурс преовладува како во 
националните така и во меѓународната 
правна рамка. Да ја земеме за 
пример Конвенцијата за дроги на 
Обединетите нации од 1961 година. 
Таа е многу значајна затоа што со 
неа прохибицијата станува глобална 
светска политика. Таму стојат 
следниве зборови: „...Свесни сме за 
својата должност да го превенираме 

и да се бориме со ова ЗЛО“. Во 
македонскиот закон за дроги, пак, 
стои воинствениот термин „сузбивање“ 
како главна цел на законот: „...заради 
сузбивање на недозволената употреба 
на дроги...“ Ваквото претставување 
на дрогите како егзистенцијалистичка 
закана  генерира политика во 
која се оправдани и радикални 
мерки. Така да, сведоци сме дека 
во име на прохибицијата насекаде 
во светот се спроведуваат  силни 
акции на полицијата, малтретирање, 
тепање и повреди на серија на 
човекови права. Од друга страна се 
зголемуваат финансиите наменети 
за овие акции, а со тоа и моќта 
на државните безбедносни сили и 
полицијата наспроти финансирање 

на социјалните и здравствените 
институции. И кога има една таква 
војна тогаш има и многу штети. Само 
во Мексико има над 40.000 жртви, 
стигматизација на корисниците, полни 
затвори, финансиски импликаци (секој 
жител на САД дал по 165 долари за 
политиката на војна против дрогите) 
итн. Вообичаено се мисли дека 
заменувањето на прохибицијата со 
пристапот на регулирање ќе доведе 
до ситуација free-for-all во однос на 
достапноста и употребата на дрога. 
Што секако не е така. И праксата 
на повеќе земји како Холандија, 
Португалија, Чешка итн. покажа дека 
овој страв е ирационален и дека 
реформите во оваа насока се многу 
поефективни отколку прохибицијата. 

Политики за  дроги 
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Во просек 7% од граѓаните на ЕУ 
користеле марихуана или хашиш во 
текот на минатата година. Италија 
и Шпанија се на врвот со 11% а 
Холандија со 5% е под европскиот 
просек. Во Холандија со воведување 
на либералните закони немаме 
зголемување на употребата на 
марихуана. А употребата на хероин се 
намалува. Португалија во 2001 година 
ги декриминализира речиси сите 
видови дроги, вклучително марихуана, 
хероин и кокаин, што значи дека 
корисниците не се казнуваат со казна 
затвор за поседување на дрога за 
лична употреба или  заради употреба 
на дрога. Резултатите од овој чекор 
се фасцинантни. Имено,  пет години 
после оваа промена направена е 
евалуација и утврдено е следново: 
1. кај младите на возраст од 14 до 
16 години употребата на илегални 
дроги е намалена од 14,1% на 10,6%; 
2. употребата на хероин барем 
еднаш во животот кај младите од 16 
до 18 години се намалила од 2,5% 
на 1,8%; 3. преваленцата на ХИВ 
инфекцијата кај корисниците на дрога 
е намалена за 17%, а смртноста од 
дрогата е намалена за повеќе од 
50%; 4. бројот на корисниците на 
дроги кои се пријавиле за лекување 
се зголемил од 6000 на 14800; 
5. употребата на марихуана кај 
возрасната популација над 18 години 
(употреба барем еднаш во текот на 
животот) е под 10%. За споредба, во 
САД, каде во најголемиот број држави 
е криминализирана употребата на 
дроги, 40% од возрасната популација 
има употребувано марихуана. 
Всушност во САД луѓето повеќе 
употребуваат кокаин отколку што 
во Португалија користат марихуана. 
Политиката за дроги мора да се 
базира на докази, на евиденција 
на ефективноста. Прохибицијата 

се покажа дека е неефективна. Да 
ги разгледаме клучните параметри 
во однос на успешноста на оваа 
политика. Достапноста на дрогите 
– прохибицијата не го реши овој 
проблем, денес дрогите се многу 
подостапни. Цената – повеќето дроги 
денес се со пониски цени. Употребата 
– бројот на лица кои употребуваат 
дроги не се намалува, напротив 
се зголемува.  Бројот на смртните 
случаи поврзани со дроги исто е 
зголемен, а затворите се полни со 
луѓе кои употребуваат дроги. Сетоа 
тоа ја чини државата многу скапо во 
финансиска смисла имајќи предвид 
дека трошоците за еден затвореник 
на годишно ниво во Европската унија 
е во просек околу 30 до 40 илјади 
евра. Многу е подобро тие финансии 
да се искористат во програми за 
превенција, едукација и третман.  

Сите погоре наведени параметри 
укажуваат дека прохибицијата и не 
е најдоброто решение. Употребата 
на дроги помалку или повеќе може 
да биде ризично. Е, токму заради 
тоа треба да се регулираат поинаку. 
Затоа што сега пазарот е во рацете 
на криминалците. Тие го одредуваат 
и квалитетот, чистотата, достапноста 
итн. Дрогите може да бидат штетни, 
ама ќе бидат помалку штетни ако 
не е прохибицијата. Регулирањето 
на дрогите како модел спротивен на 
прохибицијата нема да е панацеа или 
сребрен куршум во однос на дрогите и 
да ги реши сите проблеми. Но убеден 
сум во тоа  дека е многу похуман, 
поцивилизиран и поефективен 
модел.
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„Зависноста воопшто не треба да се третира како криминал. Таа треба да 
се третира како здравствен проблем. Во оваа држава алкохоличарите не ги 
испраќаме в затвор. Повеќе од 500.000 ненасилни корисници на дроги се во 
затвор.“ Ралф Надер, САД, политички активист, автор, предавач и адвокат

„Казната за поседување дрога не треба на единката да ѝ нанесува поголема 
штета од употребата на самата дрога.“ Џими Картер, поранешен претседател на 
САД
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Пропаганда

Ирена Цветковиќ

„Малубројни се 
оние што гледаат 

со сопствените очи 
и чувствуваат со 

сопствените срца.“ 

Алберт Ајнштајн
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„Наједноставната дефиниција на пропагандата е всушност дека истата 
претставува процес на употреба на различни комуникациски техники кои 
креираат емоционална привлечност за прифаќање на одредени верувања 
или ставови, за присвојување на одредени однесувања и дејствувања.“

Пропаганда

 „Никогаш не сте чуле 
позитивна приказна за дроги на 
вестите, што е чудно, бидејќи најголем 
дел од искуствата кои сум ги имал 
јас на дроги се навистина позитивни. 
Каде ги наоѓаат тие морони? Порано 
сакав да им се јавам: Дојдете, 
снимајте во нашата куќа!“ Ова е 
мал дел од едно од најпопуларните 
стендап настапи на комичарот Бил 
Хикс (Bill Hicks) во кој тој зборува 
за едностраната перцепција на 
употребата на дроги продуцирана од 
естаблишментот (политички елити, 
институции, медиуми...). Она што, 
всушност, е предмет на критика, на 
исклучително хумористичен начин, 
на Бил Хикс е пропагандата како 
нераскинлив дел, еден од многуте, 
на она што се нарекува „војна 
против дрогите“. Пропагандата како 
техника претставува комуникациска 
стратегија. Гарт С. Џовет (Garth S. 
Jowett) и Викторија Одонел (Victoria 
O`Donnell), низ две перспективи, 
онаа на комуникациската историја 
и реториката, во своето дело 
„Пропаганда и убедување“ ја 
дефинираат пропагандата како 
форма на комуникација која се 
обдува да постигне одговор/ ефект 
кој е во согласност со интенцијата 
на пропагандистот.  Наједноставната 
дефиниција на пропагандата е 
всушност дека истата претставува 
процес на употреба на различни 
комуникациски техники кои креираат 
емоционална привлечност за 
прифаќање на одредени верувања или 
ставови, за присвојување на одредени 
однесувања и дејствувања. Токму низ 
најразвиени техники на пропаганда, 
војната против дрогите, проект вреден 
енормно големи суми пари, останува 
легитимна и непроблематична кај 
најголемиот дел од луѓето.

 Пред неколку години во 
Македонија бевме сведоци на 
кампањата за превенција од употреба 
на дроги, спроведувана од страна 
на владата на Р. Македонија, а 
именувана како „Животот е мојот 
филм“. Веројатно секој од нас се 
сеќава на неколкуте видео клипови 
во кои низ совршена камера, светло, 
музика и актерска игра државниот 
апарат нè предупредуваше за 
фаталните ризици од употребата на 
дроги. Ако се вратиме на поентата на 
Бил Хикс тогаш станува релевантно 
прашањето зошто употребата на 
дроги секогаш се врзува за хорор 
филмови кога милиони луѓе во светот 
употребата на дроги ја врзуваат за 
исклучително позитивни искуства? 
За да донесеме релевантен суд 
за нешто потребно е истиот да 
биден донесен врз аргументи, 
информации и знаења. Во спротивно, 
сетот на мислења изградени врз 
пропагандистички техники не 
претставува расудување туку 
предрасуда. Во четирите пропагандни 
филмови од кампањата „Животот е 
мојот филм“ се раскажуваат четири 
фиктивни приказни за употреба 
на марихуана, хероин, кокаин и 
екстази. Заедничко за сите нив е 
што приказната се одвива низ две 
перспективи: едната кога главниот 
лик се решава да конзумира дрога, 
а другата кога одбива. Првата 
перспектива низ развиено сценарио ги 
прикажува фаталистичките последици 
на одлуката, а втората воопшто не 
задира во последиците од изборот 
туку завршува со отсечното НЕ! на 
главниот лик. Претпоставувам дека 
на многумина најсмешно им беше 
гледањето на клипчето за употреба 
на марихуана. Главниот лик ја 
прифаќа понудата на неговите двајца 
другари да конзумира марихуана и 
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веднаш потоа започнуваат кратки, 
но прилично луди сцени за тоа што 
прават тројцата „надувани“ другари. 
Прво почнуваат бесно и брзо да 
трчаат по улица со густ сообраќај, 
трчајќи удираат една фина госпоѓа во 
поодминати години, потоа повторно 
се стрчуваат кон неа и и ја грабаат 
чантата од рака, бегаат додека таа 
бркајќи ги паѓа, пушат уште еден 
џоинт, се качуваат на врв на зграда 
каде што едниот оди по ивиците 
на кровот воодушевен од висината 
небаре ќе полета, се смеат, одат на 
јавен паркинг, крадат автомобил, 
пушат уште еден џоинт, вриштат 
и скокаат во колата, додека возат 
ги менуваат седиштата на начин 
што совозачот сега станува возач и 
удираат девојче кое го усмртуваат. 
Секој оној кој барем еднаш пробал 
марихуана, или е барем минимално 
запознаен со ефектите на употреба 
на марихуана, ќе забележи дека 
ваквото однесување воопшто не е 
карактеристично за употребата на 
марихуана. Во реален случај, тројцата 
другари многу тешко дека ќе се 
мрднеа од местото каде што започнува 
филмот, а уште помалку дека за 
неполни 24 часа ќе им се случеше 
Trainspotting во нивниот живот.
 Па, која е тогаш целта 
на ваквите куси филмови? Па, 
токму тоа, овие филмчиња се 
пропагандистички и нивната цел не е 
сеопфатно запознавање на јавноста 
со причините, начините, дејствијата и 
последиците од употребата на дроги 
туку креирање на страв и параноја 
кај населението и засилување на 
стигмата и предрасудите за луѓето 
кои користат дроги. Пропагандата 
секогаш ја покажува едната страна 
на аргументите. Во овој случај тоа 
се единствено негативните ефекти 
од употребата на дроги, кои низ 
различни техники се хиперболизирани 
и доведени до ниво на хорор 

приказни и монструозни глетки. 
Забележителна е употребата на 
техниката наречена трансфер, алатка 
со која пропагандистот ги поврзува 
авторитетите на престиж и почит со 
нештото кое сака да го прифатиме. 
Така, во филмот за екстази одлуката 
да не се зема дрога се поврзува 
со семејниот живот на симпатична 
девојка и нејзиното семејство, во 
филмот за кокаин успешното момче со 
неговата успешна кариера и работно 
место. Наспроти тоа употребата на 
дрога се врзува со отфрлање на 
семејството, принудна сексуална 
работа и смрт. Пропагандистичките 
филмови се базирани и на т.н. логичка 
недоследност. Техниката „лоша 
логика“ подразбира манипулација 
со логиката со цел убедување на 
публиката. Пример за тоа е филмот 
за марихуана чија крајна поента е: 
луѓето кои конзумираат марихуана 
се опасност за сообраќајот и 
предизвикуваат смртни несреќи. Уште 
една алатка, слична на претходната е 
лесно забележлива во овие филмови. 
Станува збор за пропагандна техника 
на креирање хиперболизирани 
претпоставки базирани на неколку 
мали факти. Па така, тргнувајќи од 
фактот дека редовната употреба на 
екстази доведува до намалување на 
серотонинот (т.н. хормон на среќа) 
што може да предизвика депресија, 
филмот носи заклучок дека луѓето кои 
конзумираат екстази ќе се самоубијат.
 Главна пропагандистичка 
техника користена во контекст на 
војна против дрогите е стравот. Преку 
застрашувачки слики и дискурси на 
шок,  пропагандната машинерија 
креира слики за корисниците на 
дроги како опасни криминалци или 
пренесувачи на болести од кои 
јавноста (барем онаа за која државата 
е заинтересирана) треба да се чува и 
пази. Пропагандата која застрашува 
се базира на длабоко вкоренети 
стравови кај мнозинството, нејзина 
цел е да ја предупреди публиката 
дека ќе се случи катастофа доколку 

тие не ги следат упатствата на 
државниот апарат за тоа како треба 
да се однесуваат, што да прават со 
своите тела, како да размислуваат 
или во крајна линија додека не се 
покорат. Во сите пропагандистички 
филмови, употребата на дрога 
завршува со смрт или катастрофа, 
било на главниот јунак кој употребил 
дрога или на луѓе кои се во негова/
нејзина близина. Па така, момчето 
кое пуши марихуана убива девојче, 
девојката која употребува екстази се 
одлучува на самоубиство, девојката 
која употребува хероин завршува како 
подведувана сексуална работничка 
во постојана хистерија, момчето 
кое употребува кокаин крвари и 
губи свест, можеби безмалку умира 
на сред работен состанок. Сите 
останати ликови во филмчето со 
кои се среќаваат главните ликови 
бидуваат на некој начин оштетени од 
корисниците на дроги (опљачкани, 
удирани, навредени).
 Досега ниедна влада на 
Република Македонија не снимила 
филм во кој ќе ги објасни можностите 
за лекување на зависноста, условите 
и квалитетот на третманот, програми 
за вработување и ресоцијализација 
на корисниците на дроги. Причината 
за тоа е што буџетските пари полесно 
и во поголем дел се трошат на 
пропаганда наместо на здравствена 
заштита. Целта е предизвикување 
страв, а со тоа и засилување на 
контролата на државниот апаратус 
врз граѓаните како и креирање и 
одржување на црниот пазар, а не 
влогот во јавно здравство и грижа за 
сите граѓани и граѓанки подеднакво.

„Досега ниедна влада на Република Македонија не снимила филм во кој ќе 
ги објасни можностите за лекување на зависноста, условите и квалитетот 
на третманот, програми за вработување и ресоцијализација на корисниците 
на дроги.“

drogi - politiki i praktiki // Број 1 // октомври 2013 // www.hops.org.mk

27



 Поддршката од државните 
водачи е клучна за реформа на 
политиката за дроги бидејќи тие 
поседуваат моќ да се соочат со 
постоечката прохибиционистичка 
рамка.
 За жал, многу клучни играчи 
на овие позиции, како Барак 
Обама и Дејвид Камерон, изгледа 
дека се занесени од постизборна 
амнезија кога треба да се направи 
ревизија на политиката за војна 
против дрогите. Навистина, од 
историска перспектива, оваа тема 
е табу и затоа само поранешните 
претседатели се расположени 
јавно да зборуваат за неа.
 Така, во отсуство на 
позначаен ангажман од страна на 
западните консументски држави, 
латино и централноамериканските 
претседатели станаа предводници 
во предизвикот против 
прохибиционистичката статус кво 
позиција. А уште поохрабрувачко 
е тоа што сè повеќе и повеќе 
актуелни политички лидери 
собираат смелост да се соочат 
со преовладувачките тврдокорни 
ставови. Во продолжение е 
направена селекција на дел од 
минатите и актуелните истакнати 
државни водачи кои не се плашат 
да поттикнат реформи, поделени 
на „актуелни државници“ и 
„поранешни државници“.

 Хосе Мухика, 
„најсиромашниот претседател на 
светот“, познат по тоа што 90% 
од сопствената плата подарува 
за добротворни цели, со својата 
изјава во октомври 2012 година 
дека Уругвај ќе го легализира 
производството и продажбата 
на канабис под државен надзор 
предизвика големи бранувања. 
Запрашан што го поттикнало на 
тоа, тој одговрил „Традиционалниот 
пристап е неуспешен... Некој мора 
прв да почне“.
 Потоа, тој објави дека 
спроведувањето на планот 
се одложува заради тоа што 
поддршката од јавноста е пониска 
од очекуваната. И покрај тоа, тој 
останува посветен на реформите, 
а законот продолжува да си го 
пробива патот низ уругвајското 
собрание.
 Тој се надева дека ќе 
продолжи со оваа иновативна 
политика кога народот ќе ја 
сфати намерата на оваа мерка, 
подвлекувајќи дека „мнозинството 
треба да излезе на улица и луѓето 
треба да разберат дека со пукање и 
со затворање на луѓето во затвори 
им даваме подарок на трговците со 
дроги“.

 Хуан Мануел Сантос. 
Колумбискиот претседател 
е многу гласен поборник за 
реформата, кој, откако е на 
функција, има посветено огромно 
внимание на страдањата на 
латиноамериканските земји во 
кои се произведуваат дроги, 
на несаканите последици од 
постоечката меѓународна контрола 
врз дрогите. Како водечки 
застапник, тој повикува на 
преобмислување на неуспешната 
политика за војна против дрогите.
 За разлика од својот 
уругвајски двојник, тој ја 
искористува секоја можност 
за унилатерална акција по ова 
прашање во Колумбија, наместо да 
испраќа повици до меѓународната 
заедница за прогласување на 
очигледниот неуспех на политиката 
за војна против дрогите и 
да ја нагласува потребата за 
споделување на одговорноста меѓу 
земјите од кои потекнуваат дрогите, 
транзитните земји и земјите 
што ги консумираат дрогите. 
Во своите повици за дебата 
тој е многу посмел од другите 
политичари, наметнувајќи ги како 
тема за меѓународна дискусија 
легализацијата на канабисот, а 
можеби и на кокаинот.
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 Лаура Чинчила, претседател 
на Коста Рика, и се придружи на 
групата актуелни претседатели 
повикувајќи на преобмислување 
на преовладувачкиот 
прохибиционистички пристап 
изјавувајќи дека легализацијата 
на дрогите во Центална Америка 
заслужува „озбилна“ дебата за да се 
намалат криминалот и насилството 
раширени во регионот, иако е тоа 
спротивно на политиката на САД; 
повторно повикувајќи се на фактот 
дека централноамериканците 
„имаат право на мислење“ бидејќи 
„ние плаќаме многу висока цена“.

 Ото Перез Молина 
од Гватемала е уште еден 
централноамерикански претседател 
кој поттикнува дебата за потребата 
за глобална промена на политиката 
за дроги и кој ги повикува САД да 
се движат во истата насока.
 „Верувам дека кога ќе 
го почне својот втор мандат, 
(Обама) ќе биде поотворен за оваа 
дебата. На крајот, во оваа насока 
сите мораме да се движиме. Ќе 
има големо придвижување од 
парадигмата за прохибиционизам и 
војната против дрогите кон процес 
што ќе нè одведе до регулација. 
Јас би очекувал пофлексибилен и 
поотворен став од претседателот 
Обама во неговиот втор мандат.“

 Застапувањето на Молина за 
оваа проблематика е добродојден 
развој, иако неговата улога како 
застапник за реформа може да 
биде засенета од озбилните (иако 
непотврдени) тврдења за негова 
вклученост во прекршување на 
човековите права.

 Ево Моралес, претседател 
на Боливија во својот втор мандат, 
нема поддржано поширока реформа 
во политиката за дрогите, но 
наместо тоа се има сосредоточено 
на озаконување на обичаите 
поврзани со традиционалното 
џвакање листови од кока во 
Боливија. Во својот поход тој се 
осмели да ја повлече својата земја 
од Конвенцијата за наркотични 
дроги на ОН од 1961 година, а 
потоа, и покрај забелешките од 
неколку држави, успеа повторно да 
се придружи на оваа Конвенција со 
посебно изземање со кое обичајот 
за џвакање листови од кока се 
признава за законски во Боливија, 
успешно преговарајќи во рамките 
на конвенциите на ОН да се 
дозволат попрогресивни реформи.
 Моралес покажал и голема 
критичност кон пошироката 
парадигма на „војната против 
дрогите“ која ја смета за неуспешна 
и контрапродуктивна.

Трендови 

„Кога политичарите и другите ќе ги изнесат вистинските трошоци за војната 
против дрогите, американските граѓани ќе почнат да врескаат за прекин 
на огнот. „Вратете ги трупите дома“, ќе инсистира народот. Третирајте 
ги дрогите како здравствен проблем, а не како предмет од системот за 
кривично право.“ Лери Елдер, радио и ТВ лице
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 Рут Драјфус. Поранешна 
претседателка на Швајцарија, 
член на Глобалната комисија 
за политика за дроги (која има 
поддржано еден опит со законско 
регулирање на пазарот на канабис 
и на другите дроги) и пионерка 
во иновативните стратегии на 
политиката за намалување на 
штети. Таа го има воведено 
третманот со хероин додека била 
министерка за внатрешни работи на 
Швајцарија и често дава изјави за 
декриминализација и за потребата 
во политиката за дроги да се вклучи 
и јавното здравство.

 Јоргос Папандреу, поранешен 
министер за надворешни работи на 
Грција и подоцнежен претседател на 
грчката влада, е уште еден член на 
Глобалната комисија за политика за 
дроги кој во времето на објавување 
беше на чело на државата и оттука 
тој е првиот државен водач што 
јавно повикал на легализација/
регулација. Тој долго има застапувано 
за потребата за преобмислување на 
постоечката рамка на глобалната 
политика за дроги.

 Во својот говор, под наслов 
„Кон ефикасна политика за дроги: 
Научна документација, секојдневна 
акција и политички избор“, одржан на 
Конференцијата за дроги на највисоко 
ниво, организирана во текот на 
грчкото претседавање со ЕУ во 2003 
година, Папандреу изјавил:

 „Не кријам дека јас, лично, 
одвреме-навреме ја имам поддржувано 
потребата зависникот да се третира 
како некој што има потреба од 
лекување наместо како криминалец, 
потребата  за целосна примена на 
заклучоците од многубројните смели 
пилот-проекти, што се однесува 
на организирана и надгледувана 
примена на супституциски наркотици, 
вклучувајќи ја и самата држава.“

 Цезар Гавирија. Поранешен 
претседател на Колумбија и 
поранешен Генерален секретар на 
Организацијата на Американските 
Држави, неодамна ја обнови 
својата поддршка за реформата на 
политиката за дроги во заедничкото 
писмо напишано со Фернандо 
Енрике Кардосо, Рикардо Лагос 
и Ернесто Седиљо објавено во 
пионерскиот извештај на ОАД, во 
кое се препорачува проучување на 
алтернативите различни од војната 
против дрогите:

 „ОАД и државите од 
Латинска Америка позитивно 
придонесуваат за рушење на табуто 
кое толку долго ја попречува 
дебатата за похумана и поефикасна 
политика за дроги. Време е владите 
од целиот свет да почнат одговорен 
опит со модели за регулација 
скроени според нивната сопствена 
стварност и локални потреби.“

Поранешни државници

„Јас не сум Бил Клинтон за да 
изјавам дека никогаш не сум 
дувала.“ (Сара Пејлин, гувернер на 
Аљаска, САД, од 2006 до 2009 година)

Ruth Dreifuss César Gaviria George Papandreou
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 Фернандо Енрике Кардосо, 
поранешен претседател на Бразил и 
претседавач со Глобалната комисија 
за политика за дроги, бил еден од 
најзаслужните поранешни лидери 
кои повикувале на радикални 
промени во политиките за дроги:

 „Ни претстои долг пат. 
Трендовите за декриминализација 
на поседувањето помагаат да се 
засили парадигмата на јавното 
здравство. Со тоа се нарушува 
тишината за проблемот со дрогите. 
Тоа им овозможува на луѓето да 
размислуваат за пристапување 
кон злоупотребата на дрогите на 
начин кој не е еден и единствен 
предмет за системот на кривично 
право. Намалувањето на штетите 
предизвикани од дрогите оди 
рака под рака со намалување на 
употребата.“
 Во заедничкото писмо 
напишано со Цезар Гавирија и 
Ернесто Седиљо тој ја повторува 
својата поддршка за законска 
регулација на пазарот на дроги:

 „Целата сила на државата 
и на социјалниот и културниот 
притисок треба да бидат насочени 
кон непоколеблива борба против 
организираниот криминал – поскоро 
отколку кон казнување на луѓето што 
имаат потреба од третман.

 Нашата втора клучна 
препорака – која е многу 
покомплексна, но подеднакво 
важна за обезбедување мир и 
јавна безбедност – е да се охрабри 
експериментирањето со разновидни 
модели на законска регулација на 
дрогите како што е марихуаната, на 
сличен начин како што е тоа сторено 
со тутунот и алкохолот.
 Истражувањата јасно 
покажаа дека марихуаната е помалку 
штетна од тутунот и алкохолот. 
Регулацијата не е исто што и 
легализацијата. Ова е клучна точка. 
Регулацијата е неопходен чекор за 
создавање услови за општеството 
да воспостави секакви рестрикции 
и ограничувања на производството, 
трговијата, рекламирањето и 
употребата на одредена супстанција 
за да се дегламурализира, 
обесхрабри и контролира нејзината 
употреба.“

 Хорхе Сампајо. Поранешниот 
претседател на Португалија 
беше на самиот почеток од 
својот втор претседателски 
мандат кога неговата земја стана 
пионер во ЕУ со воведување на 
декриминализаторска политика (за 
дрогите, н.з.) во јули 2001 година.
 Пионерскиот закон беше 
изгласан како одговор на порастот 
на злоупотребата на дроги во 
Португалија, а тоа значеше дека 
поседувањето на дрога повеќе 
нема да се третира за кривично 
дело. Поточно, тоа сега се смета 
за најобичен прекршок. Оваа 
законска реформа, заедно со 
посуштински усогласувања на 
политиките, од казнени мерки до 
интервенции во јавното здравство, 
придонесе за намалување на 
проблематичната употреба на 
дроги, намалување на смртноста 
предизвикана заради употреба на 
дроги и намалување на болестите 
поврзани со употребата на дроги. 
Дванаесет години од усвојувањето 
на законот во Португалија постои 
широк политички консензус кој ја 
поддржува декриминализацијата.
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„Тревата ми помогна, а и 
алкохолот; понекогаш користев и 
малку кокаин, кога ќе можев да си 
дозволам. Ама никогаш хероин.“ 
(Барак Обама, актуелен претседател 
на САД, во своите мемоари „Мечтите 
на татко ми“)

Fernando Henrique Cardoso Jorge Sampaio

Трендови 



 Ернесто Седиљо, поранешен 
претседател на Мексико, член на 
Глобалната комисија за политика 
за дроги и коавтор на претходно 
споменатите писма, повикува 
на проценка на можноста за 
воведување алтернативи на 
прохибицијата.   
 Седиљо е и директор 
на Центарот за проучување на 
глобализацијата „Јејл“. Во една од 
публикациите на овој Центар под 
наслов „Преобмислување на војната 
против дрогите низ призмата САД – 
Мексико“ наведува:

 „Се разбира, мораме да 
веруваме дека архитектите и 
приврзаниците на стратегијата за 
’војната против дрогите‘ сметале 
дека постапуваат во согласност со 
јавните интереси, но тешко дека 
постои причина да не се провери 
нивната основа и резултатите од 
овие политики. Во овој процес не 
треба да ја игнорираме можноста 
дека нивната идеја за јавните 
интереси била искривена од 
потребата за итни краткорочни 
политички решенија.“

 Александер Квашњевски, 
поранешен претседател на 
Полска кој минатата година и се 
придружи на Глобалната комисија 
изгледа како добра илустрација 
за краткорочноста за која пишува 
Седиљо. Во 2000 година, како 
претседател, Квашњевски има 
потпишано акт за воведување 
затворска казна до три години 
за поседување на било колкава 
количина забранети дроги, 
без оглед на тоа колку е мала 
количината. Не е изненадувачки 
што тоа предизвика драстично 
зголемување на бројот на уапсени 
лица од кои половината беа на 
возраст под 24 години.
 Ваквиот пристап тешко 
дека заслужува место меѓу врвните 
реформатори, без оглед на тоа што 
тој јавно призна дека воведувањето 
на овие политики било сериозна 
грешка. Во една своја колумна 
објавена во Њујорк Тајмс во мај 
минатата (2012) година тој изјави:

 „Се надевам дека водачите 
на заедниците во другите земји, 
особено во Источна Европа, ќе 
учат од полското искуство за 
криминализација на поседувањето 
на дроги, потег што набргу 
се покажа неуспешен. Таков 
политички неуспех не треба да се 
повтори никаде во светот.“

Ernesto Zedillo Aleksander Kwasniewski
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Баша Чиешевска, Transform Drug Policy Foundation

Преземено од: 
Transform Drug Policy Foundation
www.tdpf.org.uk

Оригиналниот текст: 
http://transform-drugs.blogspot.com/2013/06/top-heads-of-state-who-support-drug.html
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Проект: „Воведување на третман за лекување од 
дрога наменет за деца“

 Здружението ХОПС – Опции 
за здрав живот Скопје од јануари 2013 
година започна со реализација на 
едногодишниот проект „Воведување 
на третман за лекување од дрога 
наменет за деца“, финансиски 
поддржан од Фондација отворено 
општество – Македонија (ФООМ). 
Целта на проектот е да предложи 
соодветен модел за остварување на 
правото на лекување на деца кои 
употребуваат дроги и подобрување 
на правото на лекување на Роми 
корисници на дрога.
 Потребата за проектот 
произлезе од согледувањата од 
долгогодишната работа на ХОПС со 
корисници на дрога во Шуто Оризари, 
како и од претходно спроведуваните 
проекти во оваа заедница. Еден 
од заклучоците на истражувањето 
направено во јануари/февруари 
2011 година за „Унапредувањето на 
правото на пристап до социјални и 
здравствени услуги за Ромите што 
употребуваат дроги“ беше дека 
положбата на малолетните корисници 
на дрога е многу комплексна поради 
трендот на зголемување на употребата 
на хероин меѓу деца и постоењето на 
институционални и правни бариери за 
нивен третман и рехабилитација. За 
успешно остварување на правото на 
здравје на децата кои употребуваат 
дроги неопходно е да се усвојат и 
имплементираат програми за третман 
и рехабилитација на деца, како и да 
се развие континуирана соработка 
помеѓу институциите и организациите 
кои се вклучени во процесот.
 Една од првите активности 
во рамките на проектот беше 
воспоставување и развивање на 
соработка помеѓу институциите кои 
работат во областа преку формирање 
на работна група составена од 
професионалци/претставници од 

Министерството за труд и социјална 
политика, Психијатриската болница  
„Скопје“, Клиниката за детски болести 
– Скопје, Клиниката за психијатрија 
– Оддел за детска психијатрија и 
Клиниката за токсикологија. Работната 
група преку размена на информации 
за актуелните состојби ќе има за цел 
да развие насоки за понатамошни 
дејства за решавање на проблемот со 
децата кои употребуваат дроги.
 Поради недостаток на 
сопствени, а исто така, и светски 
искуства во третирање на оваа 
проблематика, се јави потреба за 
организирање на студиска посета. 
Во периодот од 12-ти до 14-ти 
мај, 2013 година за членовите на 
Работната група беше организирана 
студиска посета во Виена. Домаќин 
на студиската посета беше 
организацијата „Дијалог“ која 
повеќе години работи на третман, 
рехабилитација и ресоцијализација на 
деца корисници на дрога. Учесниците 
беа запознаени со историјатот на 
одделението за млади во рамките 
на Дијалог Гудрунштрасе (Dialog 
Gudrunstraße) и искуствата од 
нивната работа со млади зависници 
од дрога. Посебен фокус беше даден 
на медицинскиот третман на млади 
зависници од дрога со супституциска 
терапија и психосоцијална грижа 
и соработка со други институции, 
вклучувајќи и генерални законски 
регулативи кои се однесуваат на 
младите во Австрија. Учесниците 
имаа можност да го посетат и 
одделението за третман во рамките 
на Дијалог Гудрунштрасе (Dialog 
Gudrunstraße). Беа посетени и други 
институции во Виена, специјализирани 
за зависности од дрога или грижа 
за млади, како што се: Једмајер 
(Јedmayer) и Амбулаториум сухтхилфе 
виен (Аmbulatorium suchthilfe wien) 

Томислав Ружин



– Центар за третман со низок праг 
за корисници на дрога, со отворен 
дневен центар, шелтер, медицински 
третман и супституциска програма, 
како и пристап до услуги од социјален 
работник и програма за размена на 
опрема за инјектирање; Каритас 
Виена “а веј” (Caritas Vienna “a_way”) 
– Младински шелтер за деца и Каритас 
Виена “РеСтарт” (Caritas Vienna 
„ReStart“) – Нов проект за млади, кој 
преку работни активности им дава 
можност на младите корисници на 
дрога да заработат одредена сума 
на пари пред сè поради нивната 
неспремност да учествуваат на 
регуларниот пазар на труд.
 Студиската посета беше 
документирана преку видео кое ќе се 
користи за пренесување на стекнатите 
искуства на други претставници од 
релевантни институции вклучени во 
социјалниот и здравствениот систем 
во Македонија.

 Работната група, во рамките 
на проектот, ќе има за цел да изготви 
Прирачник за прием и упатување 
на деца кои употребуваат дрога, кој 
ќе ги дефинира чекорите кои секоја 
институција треба да ги преземе со 
намера да се обезбеди сигурен и 
навремен третман и рехабилитација на 
децата кои употребуваат дроги.

 Проектот предвидува 
зајакнување на бесплатната правна 
помош за Роми кои употребуваат 
дроги, со посебен фокус на деца, 
во случај на дискриминација и 
прекршување на нивното право на 
лекување преку обезбедување на 
бесплатно правно застапување /
судска парница. Исто така, ќе се 
врши мониторинг и документирање 
на случаи на прекршување на 
здравствените права на Ромите, 
а резултатите ќе се користат за 
изготвување извештаи во сенка 
наменети за меѓународните 
организации за човекови права. 
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„Центар за рехабилитација и ресоцијализација на 
корисници на дроги и нивни семејства“

 Од  први септември 2012 
година Здружението ХОПС – Опции 
за здрав живот Скопје со финансиска 
поддршка на Град Скопје, отвори 
Центар за рехабилитација и 
ресоцијализација на корисници на 
дроги и нивни семејства.
Целта на отварање на еден ваков 
центар е промоција и унапредување 
на здравјето на корисниците на 
дроги и нивните семејства преку 
општествена интеграција.
 Центарот нуди услуги 
за психосоцијална поддршка на 
корисниците на дроги и за креативно 
изразување. Со тоа ќе се придонесе 
во промоција и унапредување 
на социјалната вклученост на 
корисниците на дроги и нивни 
семејства.

 Согласно потребите на 
корисниците на услуги, во центарот се 
ангажирани психолог/психотерапевт, 
психијатар и педагог.Предвидени 
активности и услуги кои можат да 
ги користат корисниците на дроги и 
нивните семејства, се следниве:

• Психосоцијална поддршка на 
корисници на дроги и нивни семејства, 
која вклучува: вентилациона и 
супортивна психотерапија, советување 
за терапевтски модели, индивидуална 
гешталд терапија, индивидуални 
советувања и работа во групи, работа 
со корисници на дроги и нивни 
семејства;
• Педагошка и психосоцијална 
поддршка на деца на корисници на 
дрога која вклучува:индивидуални 
и групни активности со педагог за 
деца (описменување, социјализација, 
групни и индивидуални едукативни 
работилници со деца, помош при 
домашни задачи)
• Андрагошки активности за 
возрасни: описменување на возрасни, 
советување за родители околу 
правилна нега и грижа за своите деца, 
советување за родители за развојните 
потреби и можности на децата
• Активности за креативно 
изразување (креативни работилници), 
со цел поттикнување на креативниот 
потенцијал на корисниците на дрога 
во процесот на рехабилитација

Александра Спасовска 

Сите средби се одвиваат по претходно закажување на телефонскиот 
број: 02/511-2684.



 Во рамките на Програмата за 
намалување на штети кај лица што 
користат дроги на Здружението ХОПС 
– Опции за здрав живот Скопје, работи 
Дневниот центар – Дроп ин бр. 2, 
Капиштец. Покрај другите услуги што 
се овозможуваат во Дневниот центар, 
веќе трета година функционира и 
Креативна работилница. Активностите 
се наменети за клиенти – корисници 
на дроги, а се водени од двајца 
едукатори.
 Преку интерактивна работа се 
поттикнуваат креативните потенцијали 
на клиентите и влијае врз промената 
на бихејвиорално ниво и развивање 
вештини преку цртање/сликање, 
изработка на накит и предмети од 
кожа и монистра, дизајнирање на 
маички со текстилни бои итн.
Работилницата е финансиски 
поддржана од Град Скопје со намера 
да прерасне во самоодржување со 
што би се поттикнало социјално 
претприемништво.

 Во изминатите три години 
Креативната работилница се 
претстави на повеќе манифестации 
како: Баскерфест, Пиволенд, Виноскоп 
итн. На една од овие манифестации 
работилницата се претстави со 
украсени велигденски јајца каде ја 
доби наградата „Најоргинално јајце“.
 Активностите поврзани со 
фестивалите Баскерфест, Пиволенд 
и други манифестации слични на 
овие им овозможуваат  на клиентите 
да учествуваат во алтернативен 
начин на заработка. Со користење на 
сопствениот креативен потенцијал, 
на клиентите им се отвора можност 
за заработка преку продажбата 
на произведените артикли, што 
претставува дел од процесот на 
рехабилитација и ресоцијализација, 
и истовремено е главна цел на 
креативната работилница.

Креативна работилница на ХОПСДаниела Симовска 
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Проекти  



Опис: Модерната култура се 
заснова на дроги. Нивниот 
психоактивен ефект има 
обликувано дел од најосновните 
филозофии на модерната ера, 
па дури помогнале и да се 
навлезе во неврохемијата на 
човековиот мозок. Опитите со 
пишување под дејство на дроги, 
вклучувајќи го Колриџ (Col-
eridge), на опиум, Мишо (Michaux) 
на мескалин, Фројд (Freud) и 
Бароуз (Burroughs) на сè и сешто, 
е испитување на длабокото и 
продорното влијание на дрогите 
врз културата на современоста и 
од минатото. Авторот гради став 
дека дрогите биле составен дел од 
модерните политики, медиумите и 
технологијата.

Опис: Филмот Grass е 
документарен филм којшто ја 
истражува пропагандната борба 
на американската влада против 
марихуаната во 20-от век. 
Преку постојната ксенофобија 
кон мексиканските емигранти 
и нивната практика на пушење 
марихуана низ филмот го гледаме 
сериозно погрешното водење на 
политики за дрогата од страна 
на естаблишментот во САД, 
првенствено преку ексклузивното 
позиционирање на овој специфичен 
феномен и проблем во рамките 
на криминалот наместо пристапот 
на политиките на јавното 
здравство. Дозиран со предрасуди, 
хистерична пропаганда и политички 
опортунизам, но и разумните 
гласови на засегнатите субјекти, 
филмот ни пренесува приказна за 
една скапа и залудна крстоносна 
војна против супстанцата со 
проблематични ефекти по 
здравјето, пропагандна војна која 
ги разниша базичните човекови 
права и слободи.
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Книга: 
Пишување на дроги
Сејди Плант

Филм: 
Трева 
(Grass)

Препорачуваме 
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Откако американскиот претседател Ричард Никсон во 1971 објави војна 
против дрогите САД потрошиле илјада милијарди американски долари за 
нејзино спроведување.

Полицијата во Квинси, Масачусетс, САД, дистрибуира налоксон за луѓето што 
инјектираат опијати. Заводот за јавно здравство на Масачусетс го започнал 
овој пилот-проект на иницијатива на група корисници на опијати и нивните 
родители со цел да се намали смртноста од труење со опијати, која во оваа 
сојузна држава на САД изнесува 60% од сите случаи на труење. Ефикасноста 
на проектот ги оправдува заложбите за спроведување на овие активности во 
целата држава Масачусетс.

Верувале или не 

• Од 26 до 28 февруари 
2013 година, во организација на 
Здружението ХОПС – Опции за 
здрав живот Скопје, се одржа 
обука за финансиско планирање 
и известување наменета за 
организациите што се занимаваат 
со намалување  штети од употреба 
на дроги, поддршка на сексуални 
работници/чки, за организации 
на корисници на дроги и за 
организации на сексуални 
работници/чки.

• Од 29 до 31 март 2013 
година, во организација на 
Здружението ХОПС – Опции за 
здрав живот Скопје, се одржа 
семинар за активно вклучување 
на луѓето што се лекуваат 
од зависност од дроги во 
застапување за унапредување 
на квалитетот на програмите за 
лекување зависности од дроги.

• Од 27 до 29 април 2013 
година, во организација на 
Здружението ХОПС – Опции 
за здрав живот Скопје, се 
одржа обука за зајакнување на 
капацитетите за воспоставување 
одржливост на активностите 
и зајакнување во процесот на 
застапување за организациите 
што овозможуваат поддршка за 
сексуални работници/чки.

• На 22 мај 2013 година, 
во организација на Мрежата 
за третман на зависности на 
Југоисточна Европа и јадранскиот 
регион, во Охрид се одржа 
Меѓународен симпозиум за 
зависности.

• На 31 мај и 01 јуни 
2013 година, во организација 
на здружението Доверба, во 
Скопје се одржа семинар за 
психосоцијална поддршка – групи 
за самопомош, наменет за работа 
со лица што се лекуваат од 
зависност од дроги.

• Од 25 јуни до 02 јули 
2013 година, во организација на 
Здружението ХОПС – Опции за 
здрав живот Скопје, во Охрид 
се одржа втората Летна школа 
за зависности на која преку 
мултидисциплинарен пристап 
се образуваат стручни кадри за 
работа во областа на зависностите 
од дроги. Воедно учесниците на 
школата ја поддржаа глобалната 
иницијатива, Поддржи. Не 
казнувај.

http://supportdontpunish.org
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