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Тази година Службата на ООН за борба с
наркотиците и престъпността (UNODC) е избрала
за лого на кампанията „Първо се вслушай/ Да чуем
децата и младежите е първата стъпка да пораснат
здрави и защитени”
Това е инициатива за превенция на употребата
на наркотични вещества, която се основава на
емпирични доказателства и е ефективна
инвестиция за благосъстоянието на децата и
младите хора, техните семейства и социалната им
среда. Пораствайки, те се развиват, изследват
околния свят
и реализират своя човешки
потенциал.

УС ВОЯ ВАН Е Н А Л И Ч Н ОСТОВ И И ГРУП ОВ И
УМ Е Н И Я З А П Р Е В Е Н ЦИ Я Н А
П С И ХОАКТИ В Н И В Е ЩЕ СТВА – П РОГРАМ А
П О УН И В Е РСАЛ Н А П Р Е В Е Н ЦИ Я З А
УЧ Е Н И ЦИ Н А ВЪ З РАСТ М Е ЖДУ 1 1

– 1 3 г.

БАЗ И РАН А В УЧ И Л И ЩН А С Р Е ДА.

През 201 4 г. в съответствие с Националната
стратегия за борба с наркотиците 201 4 - 201 8 г. и
плана към нея, като част от европейските политики
във връзка със намаляване на търсенето на
наркотици, подобряването на достъпа до
ефективни превантивни програми и повишаване
информираността на учениците по отношение на
превенцията на употребата и злоупотребата с
наркотични
вещества,
Министерство
на

През този период младите хора са раними и
склонни към рисково поведение, включително
употреба на наркотични вещества, алкохол и
цигари. Предпазването от тази опасност се
осъществява от по-възрастните. Първата стъпка в
този труден процес е вслушването в техните
нужди,
потребности
и
проблеми.
Превантивно-информационния
център
по
проблемите на наркоманиите - София работи в
тази посока като реализира програмите за
усвояване на личностови и групови умения за
предпазване от употребата на псхиоактивни
вещества и аутрич в маргинализираните
общности
и
етнически
малцинства.
Осъществяваме интервенции при деца, юноши,
младежи и студенти, които са с повишен риск от
злоупотреба.

здравеопазването
и
Министерство
на
образованието и науката издават наредба № 6 от
11 април за условията и реда за осъществяване
на програми за превенция на употребата на
наркотични вещества на държавно, общинско и
междуинституционално
ниво.
Програмата
„Усвояване на личностови и групови умения за
превенция на употребата на психоактивни
вещества“ е разписана и съобразена с тази
наредба както и с европейските стандарти за
качество на превенцията на употребата на
наркотици на Европейския мониторинг център за
наркотици и наркомании. (EMCDDA, 201 4). Работи
се в 1 2 срещи, регулярно разпределени през
учебната година, съобразени с възрастовата група
11 – 1 3 г. и свързани с: трениране

на ключови житейски умения; развиване на
отговорно поведение спрямо собствените си
действия; развиване на позитивни отношения с
връстниците и други значими фигури в живота им.
В някои от срещите се упражняват умения за
активно слушане като основни за ефективната
комуникация между хората. Счита се, че в
социалната среда, където има предлагане на
психоактивни вещества, бедната комуникация
може да доведе до недостатъчно информирано
вземане на решения и несигурно поведение. Може
също да причини конфликт между хората и отделни
групи провокирайки негативни и агресивни
действия. Затова е важно да се разбере процеса на
ефективна комуникация като предпоставка за
дискусии във връзка с психоактивни вещества и
други свързани със здравето теми за да не се
превърнат те в объркани, емоционални и
непродуктивни.
Тренират се и умения за устояване и ефективни
начини за справяне с конфликтни ситуации. Правят
се упражнения за повишаване на самоувереността,
които дават възможност за анализ на чувствата за
себе си, позволяват проучването им, и споделянето
на лични мисли в невраждебна среда. Учениците
са окуражени да помислят върху собствения си
капацитет да помогнат на другите и да приемат
помощ от другите, да открият, разберат и видят
своите собствени положителни качества и начина,
по който другите могат да ги възприемат.
Споделянето на положителни коментари между
участниците предизвиква чувство на стойност и
принадлежност и развива доверието; работи се
върху: развиване на умения за поставяне на цели и
откриване на най-правилния път за постигането им;
развиване на умения за взимане на решения
индивидуално и в група на база информация
получена от различни източници, свързани със
здравни, социални или морални дилеми (например
злоупотреба с наркотици).
Събирането на информация от широк кръг
източници
като семейството,
приятелите,
общността и писмените източници, би трябвало да
помогне за установяването на възможните избори;
засилване на отношенията на доверие и грижа
между родители и деца; позитивни семейни
ценности; поставяне на правила спрямо възрастта
на детето и обстоятелствата; структура на
семейния живот – хранене заедно, забавления,
разговори по важни за детето теми.

Работата с учителите се провежда под формата
на обучителен модул фокусиран върху
протективните и рисковите фактори; изграждането
на умения за насочване на родители и ученици, за
които има съмнение за употребата на ПАВ;
решаване на конфликти свързани с употребата на
психоактивни вещества; превенция в училищна
среда; интерактивни методи за работа с ученици;
взаимодействия с родителите.
Програмата цели предотвратяване или забавяне
употребата на ПАВ, чрез създаване на условия за
възпитаване на отговорно поведение и
подпомагане изграждането на индивидуални и
групови познания и умения, които утвърждават
здравословния начин на живот у учениците, а
втората е да се постигне промяна на нагласите по
отношение на собственото здраве.
Една от задачите е усвояване и трениране на
определени поведенчески стратегии за справяне в
рискови ситуации за да се предотврати или забави
употребата
на
ПАВ;
Развиване
на
преподавателската практика и към насърчаване на
положителното поведение от страна на учащите,
академичната
мотивация
и
добрите
взаимоотношения в училище; Работа с родителите
за подпомагане на развитието на личностови и
социални умения у учениците. Програмата
подготвя подрастващите за следващия етап от
тяхното развитие, в който се формира
идентичността на индивида, а именно
юношеството.
Участието в програмата е доброволно и нейното
провеждане е извън учебните часове на
учениците. Основополагащо условие за съвместна
работа с кандидатстващото училище е
мотивацията, подкрепата на директора, желанието
за работа на педагогическия персонал и не на
последно място подсигуряването на място и време
за провеждане на срещите по програмата.
Следващото условие предхождащо
осъществяването й е осъзнаването от родителите
на необходимостта децата им да участват в такава
програма. Подкрепата от страна на директорите и

психолозите, декларирането на ангажираност към
неупотребата на ПАВ, и общи ценности и цели на
училището и родителите се оказва ключово за
масовото желание за участие.
Програмата борави с различни методи като
обсъждане, дискусия, мозъчна атака, ролева игра,
упражнение и др. Използват се техники за
организиране на взаимодействията в групата като
учене в малки групи и по двойки, договаряне на
правила за съвместна работа, кръг на
разговорите, работа върху въпросници и др.
Програмата разполага с нарочно изготвени за
целите й интерактивни материали за ученици и
диплянка за родители.

Информационно – образователните семинари за
родители се водят от специалистите по
програмата от ПИЦ по ПН - София. Те се
провеждат в 5 срещи, на първите три, от които
разглежданите теми са: Що е то психоактивни
вещества? Какво е зависимост и кои са стадиите
при нейното развитие? Рискови фактори за
развиване на зависимо поведение? Защитни
фактори. Предпоставки в семейството за
здравословно развитие на детето. Ролята на
родителите в превантивната програма. Как и кога
да разговаряме с детето за психоактивните
вещества? Как можем да разберем, че детето
употребява психоактивни вещества? Какво можем
да направим, ако имаме съмнения, че детето
употребява психоактивни вещества? Към кого
може да се обърнете, ако се нуждаете от
консултация и/или съвет? В следващите две
срещи може да се разглеждат различни казуси
изведени от родителите като се използват

психодраматични техники, ролеви игри, дискусия,
работа в малки групи и др.

По програмата се осъществява и индивидуално
и семейно консултиране на родителите, чрез
метода на мотивационното интервюиране за
промяна на родителските практики. Най-често при
тази възрастова група притестненията на
родителите са свързани с правилата в
семейството, наказанията, поощренията, писането
на
домашни,
тормоза
и
недобрите
взаимоотношения в училище, употребата на
енергийни напитки.
Задължителен елемент от програмата е
измерване на ефективността й. За тази цел беше
проведено анкетно проучване на целевата група
като резултатите бяха сравнени с тези на
контролна група ученици. До голяма степен
очакваните резултати и ползи от реализирането на
Програмата по отношение на учениците бяха
постигнати. Отчита се повишаване на
индивидуалните и групови познания и умения за
здравословен начин на живот на учениците и
положителна промяна по отношение на нагласите
относно собственото здраве и утвърждаване на
здравословен начин на живот. По отношение на
промяната във вижданията относно употребата на
психоактивни
вещества
сред
учениците,
резултатите навеждат на мисълта, че програмата
е постигнала ефективност, но би било добре да
бъдат разработени допълнителни модули, които
да затвърдят вече усвоеното и да добавят нови
знания по отношение на психоактивните вещества
и вредите от тях, както и да тренират уменията за
устояване на натиска за употреба и нейното
прилагане за втора учебна година със същите
участници.
Автор: Миглена Петкова

П РОАКТИ В Н ОСТТА П ОБ Е ЖДАВА
Р Е АКТИ В Н ОСТТА

На 9 и 1 0 май 201 6 г. град Ставангер, Норвегия
беше домакин на Конференция на тема:
”Проактивността
побеждава
реактивността”:
Проучване на доказателствата за ползите от
превенцията в нашите градове.
В своето обръщение към присъстващите, кмета
на Ставангер г-жа Кристине Саген Хелго изрази
своето задоволство да открие 23 – тата
конференция на кметовете на Европейски градове
срещу дрогата (ЕГСД) “Проактивността побеждава
реактивността – Изследване на доказателствата за
ползите от превенцията на употребата на
психоактивни вещества в нашите градове”.
Със своите 1 81 националности Норвегия е
държава, в която многообразието е високо ценено.
Днес повече от 20 на сто от нейното население
произхожда от други държави.
Фокусът на тазгодишната конференция на
кметовете на ЕГСД е как трябва да се подобрят
усилията за превенция на употребата на
наркотици. Науката ни казва, че инвестирането в
превенция работи и може да ни предпази от
бъдещи проблеми.

Въпреки това, претворяването на това познание
в конкретни действия може да бъде трудно. На
конференцията бяха представени опит и добри
практики на градовете членове на ЕГСД.
В конференцията бяха представени доклади от:
- Уадих Меалуф – координатор по програма за
превенция, лечение и рехабилитация в областта на
наркотиците, която изнесе доклад на тема
“Международна наркотична превенция. Качествени
стандарти и развитие на семейни умения”
- Хилдегун Сагвааг – доцент доктор от Факултета
по обществени науки към Университета в
Ставангер – Норвегия. Тя представи три основни
концепции
в
рамките
на
Европейски
изследователски проект на тема: ”Пристрастяване
и начин на живот в съвременна Европа” и изтъкна
необходимостта от преформулиране на проблема
за пристрастяването. Темата на нейния доклад
беше: ”Норвежко изследване на “челните редици” в
пристрастяването”.
- Линда Нилсон – генерален секретар на
Световната Федерация по проблемите на
наркотиците, която подчерта необходимостта от
осигуряване на по-значимо участие на
гражданското общество в усилията за справяне с
проблема.
- Сю Тай – консултант към Коалиция на антидрога
общностите в Америка, която включва над 5000
общности от 22 страни, чиито усилия са обединени
по посока създаването на безопасна от наркотици
и здравословна среда. Сю Тай има дългогодишен
опит в застъпничеството, законодателството и
опазване на обществения ред. Заемала е високи
длъжности на федерално, щатско и местно ниво. В
доклада си на тема: ”Създаване на антинаркотични
общности”, Сю Тай говори за необходимостта от
увеличаване капацитета на обществените
коалиции за създаване и поддържане на
безопасна, здравословна и свободна от наркотици
общност в глобален план, привличане и
мобилизация на всички, които имат роля в
намаляване наличието и достъпа до наркотиците,
промяна на обществените норми и разбирания за
вредата
от
употребата
на
наркотици.
- Вернер Сип – президент на Международния съвет
за контрол на наркотиците /INCB/. Той е адвокат,
заемал висши административни постове в няколко
германски федерални министерства. Бил е
началник на отдела за наркотично право и

международни
наркотични
въпроси
във
федералното министерство на здравеопазването.
Вернер Сип докладва за “Нарушаване на
Конвенцията
на
ООН
за
наркотиците”
- Даг Рекве, от името на Световната здравна
организация представи “Последни изследвания,
свързани с употребата на немедицинска
марихуана”, според които в световен мащаб се
наблюдава най-честа употреба на марихуана.
Също така докладва и за увеличаване търсенето
на лечение на заболявания, вследствие употребата
на канабис. Обръща внимание и върху публично
здравните аспекти, свързани с употребата на
канабис, както и съответстващите противоречия в
политиките от тази сфера на международно ниво.
- Организацията на европейските градове срещу
дрогата представи филмов проект със зъглавие
“Филм за действителността” – стратегии за
превенция.
Превод и адаптация:
Миглена Петкова – психолог
Росица Станулова - психолог
Хи м и ч еска съставка в м ари хуан ата
п ока зва об ещаващи резул тати п ри
л еч ен и е н а ш и зофрен и я

Според първо по рода си проучване на Западен
университет, публикувано в списание Нюросайънс
/Neuroscience/ химическото вещество канабидиол
/CBD/, което се намира в марихуаната се отразява
благотворно на мозъка при шизофренно болни.
Това изследване идва само няколко месеца след
като същата лаборатория установи, че друго
вещество – тетрахидроканабинол /THC/, което
също се намира в марихуаната, при употреба от
подрастващи може да доведе до появата на
шизофрения в зряла възраст.
Според д-р Стивън Лавиолет, доцент в
училището по медицина и стоматология на
Западния университет, канабидиола действа по
начин, който е точно обратния на този, по който
действа тетрахидроканабинола. В едно и също
растение има два различни химикала, които
пораждат противоположни ефекти по отношение
на психиката.
Използвайки предклинични модели при гризачи,
д-р Лавиолет и неговия екип показват, че канабидиолът може да нормализира шизофренията,

повлиявайки анормалната активност на допамина
в мозъка, която е характерна при психоза и
когнитивни проблеми.
Изследователите показват, че канабидиола
заобикаля молекулярния път в мозъка, който се
свързва с негативните странични ефекти при
традиционните антипсихотични лекарства.

“Един от най-големите проблеми при лечението
на шизофрения е, че от дълго време не се е
появявал нов медикамент на пазара”, заявява д-р
Лавиолет. Традиционните лекарства са с
ограничена ефективност и ужасни странични
ефекти, което налага необходимостта да се търсят
алтернативи”.
И в предишни изследвания канабидиола е
споменаван като нова възможност при лечението
на шизофрения, но участвалите в настоящото
изследване учени за първи път показват точното
му въздействие върху мозъка, както и
положителните резултати при намаляване на
психиатрична симптоматика, без да причинява
умора, липса на мотивация и други негативни
въздействия, характерни за традиционните
лекарства.
Д-р Лавиолет изтъква, че канабидиола заобикаля
молекулярните пътища, които се активират от
антипсихотиците и затова е свързан с по-добра
поносимост и по-малко странични ефекти.
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Според проучване на изследователи от
Северозападния медицински университет в Чикаго,
Илинойс, ежедневната употреба на марихуана в
продължение на 3 години в тийнейджърска възраст
е свързана с необичайни изменения в оформянето
на хипокампуса /отговарящ за регулиране на
емоциите и дългосрочната памет/ и с проблеми в
дългосрочната памет.
Проучване от 2008 г., проведено в университета
в Мелбърн, Австралия открива връзка между
структурни аномалии в хипокампуса и
дългосрочната памет и честата употреба на
канабис. Също така при употребяващите канабис
се откриват по-чести прояви на ”подпрагови”
симптоми на психотични разстройства, както и помалък размер на хипокампа и амигдалата в
сравнение с групата на неупотребяващите.
Проучването в Северозападния университет в
Чикаго, Илинойс е направено с помощта на
усъвършенстван инструмент за картографиране на
мозъка, което е дало възможност за по-подробно
проследяване на фините промени в областта на
мозъка,
настъпващи при употребяващите
марихуана. При тях се се установили аномалии и в
други мозъчни области като: стриатум, глобус
палидус и таламус, които са свързани с негативни
изменения и намален капацитет в краткосрочната и
работна памет, които се проявяват до няколко
години след спиране на употребата.
Установено е и, че колкото по-дълго се
употребява марихуаната, толкова по-тежки са
настъпващите изменения в хипокампуса.
Превод и адаптация:
Росица Станулова-психолог
Източник:
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На 01 .04.1 6 г. в гр. Варна беше проведен
дискусионен
форум
„Тенденции
в
разпространението на наркотични вещества и
свързаните рискове сред деца и млади хора.“
Благодарение на Община Варна и Общински съвет
по наркотични вещества, като главни организатори
на събитието, както и със съдействието на
Дирекция „Превенции“ към Община Варна бяха
изнесени резултати от актуални изследвания в
областта на тенденциите в разпространението на
наркотични вещества и свързаните с това рискове
сред деца и млади хора. Направените изводи
спомагат за поддържане реалистичността на
представите за значимостта и характера на
проблемите, както и за адекватност при
формиране на политиките, свързани с превенция и
противодействие на употребата на психоактивни
вещества.
На форума бяха представени: Епидемологично
изследване на Сдружение „Живот без алкохол“ за
гр. Варна - „Търсене на помощ по повод остри
интоксикации след употреба на наркотици и други
психоактивни вещества при деца и млади хора“;
Анкетно проучване от екип на „Фондация за подобро психично здраве“ на социодемографски и
поведенчески профил на лица с инжекционна
употреба
на
наркотици;
Представително
социологическо проучване на населението на гр.
Варна, относно „Разпространение на наркотици“,
проведено от Икономически университет – Варна,
Център за социални изследвания; Представително
социологическо проучване -“Разпространение и
употреба на наркотични вещества сред ученици 91 0 клас от гр. Варна“; Доклад за основни изводи от

проведени интервюта във фокусни групи с младежи
на възраст 1 4-1 7 години на тема:“Оценка на
информираност, нагласи и поведения свързани с
употребата на наркотични вещества“- поръчани и
финансирани от Община Варна, Дирекция
“Превенции“.
Според изнесените данни се запазва
тенденцията за високо ниво на интоксикациите с
наркотици и интоксикациите вследствие смесване
на наркотик с алкохол, и намаляване честотата на
средно тежки и тежки остри интоксикации след
употреба
само
на
алкохол.
Прави се сравнение и се отчитат сходства с
тенденциите в употребата на наркотични вещества
сред тийнейджъри в Европейския съюз като цяло.
Цитиран е Европейският доклад за наркотици 201 4
г., в който се говори за лесния достъп, ниската
цена, високо активните съставки на наркотичните
вещества, интернет разпространението на невярна
и подвеждаща информация за наркотичните
вещества като причини за отчетените тревожни
тенденции.
Резултатите от горепосочените изследвания
показват още, че е сравнително висок процента на
употребилите психоактивни вещества през живота
си - 31 ,87 %, като няма статистически значима
разлика по пол. За най-често употребявано
вещество се сочи марихуаната и е широко
разпространено мнението, че не е толкова опасна
и, че пристрастяване може да се случи след около
година редовна консумация /поне един път на ден/,

а най-вече и при употреба на не чиста, синтетична
марихуана.
Според изводите от проведени интервюта сред
ученици 1 4-1 7 годишна възраст учениците са добре
информирани относно незаконните наркотични
вещества. Информация по темата се черпи
предимно от интернет - социалните мрежи,
приятели, познати. Изследваните лица споделят, че
не е нужно да се търси информация по темата,
защото „информацията сама търси и намира
потребители“. Значителен процент от изследваните
лица са споделили впечатления, че в
информационната мрежа преобладава позитивната
информация за незаконните наркотични вещества,
което в голяма степен допринася стимулиращо за
употребата. Изнесени са данни и за силно развита
мрежа за продажба и разпространение на
психоактивни вещества в училищата.

З а П И Ц п о П Н - С офи я

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ по ПН) е
специализирано здравно заведение към Столична община. Планира, подготвя и реализира дейностите
си по проблемите, свързани с употребата, злоупотребата и зависимостта към психоактивни вещества в
изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 201 4 – 201 8 г. и Плана за действие към
нея.
Към ПИЦ по ПН функционира първия по рода си в България Дневен консултативен център за деца и
юноши, които експериментират или злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства –
една от ключовите дейности по Проект № BG0011 „Слушайте детето – подобряване на превенцията и
достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”,
финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) със
страни донори: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
За връзка с нас:

Ако имате запитване относно бюлетина моля, свържете се с Миглена Петкова mpetkova(at)sofiamca. org
Допълнителна информация

За допълнителна информация моля, посете нашия уебсайт: www. sofiamca. org

