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1. Вовед
Според последниот Извештај на УНОДЦ (Канцеларијата на Обединетите
нации за дрога и криминал) од 2014 година, во 2012 година проценето
е дека имало 183.000 смртни случаи како последица на употреба на
дроги.
Проценето е дека повеќе од 70.000 животи се загубени поради
предозирање од дроги во Европа во првата декада од 21 век. Европската
унија известува за 6.500 смртни случаи поради предозирање од дроги,
што се потврдува во Извештајот на ЕМЦДДА (Европскиот мониторинг
центар за дроги и зависност од дроги).
Во регионот на Источна Европа и на Централна Азија, во чиј регион
спаѓа и Република Македонија, проценето е дека околу 3.274.000 лица
инјектираат дроги. Најмалку две третини од корисниците известиле
дека се случило да бидат предозирани, а 4 од 100 случаи завршиле
фатално според истражувањето на Евроазиската мрежа за намалување
на штети. Во многу земји од овој регион, корисниците се плашат да
повикаат итна медицинска помош при случаи на предозирање од дроги.
Во Република Македонија не постои современ и ефикасен систем
за евидентирање на случаите на опијатно предозирање и затоа не е
можно да се оствари соодветно следење и да се направи анализа врз
чија основа ќе се планираат идните интервенции.
Само во Скопје Службата за итна медицинска помош и домашна
посета при Здравствениот дом Скопје и Клиниката за токсикологија во
периодот од 2009 година до 2012 година имале 865 интервенции при
случаи на опијатно предозирање.
Не постои широка достапност на лекови, како што е налоксонот
што се користи во случаите на опијатно предозирање во Македонија.
Налоксонот не е регистриран и се набавува со постапка за интервентен
увоз. Налоксонот е достапен само во дел од здравствените институции.
Водичот за опијатно предозирање и за примената на налоксонот
излегува како резултат на потребата за ефективно справување со
опијатното предозирање и да се потенцира важноста од примената и
од децентрализацијата на антидотот налоксон. Налоксон е наменет за
медицински лица кои работат во службите за итна медицинска помош,
ургентните одделенија при болниците и граѓанските здруженија што
работат на полето за намалување на штети од употреба на дроги.
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2. Опијатно предозирање
Навистина претставува потешкотија да се состави единствена
стандардизирана дефиниција за опијатно предозирање (ОП). Според
Жан-Пол Грунд (Jean-Paul Grund), „класичниот опис на предозирањето
подразбира употреба (внесување) на опијати во количина што ја надминува
индивидуалната толеранција, што доведува до нарушување на работата
на респираторниот и на централниот нервен систем, миоза (стеснување
на зениците), губиток на свест и бессознание“, но дискутабилно е дали и
колку често предозирањето е поврзано само со употреба на опијати или
се работи за мешање на опијатите со други супстанции (Grund 1993: 129130). Многу поголема е веројатноста состојбата на опијатно предозирање
да настанува како резултат на придружна употреба на други дроги/
суспстанции заедно со опијатите (Darke and Hall 2003: 190; ANCD 2001:
16-17).
2.1. Причини за опијатно предозирање
Постојат голем број причини за опијатно предозирање (ОП). Верувањето
дека предозирањето може да му се случи само на неискусен корисник на
опиоиди е потполно погрешно. Најчести причини и состојби што доведуваат
до ОП се следниве:
Губиток на толеранција – Редовната употреба на опиоиди води кон
поголема толеранција и потреба од сè поголеми дози. ОП се случува при
повторна употреба на опиоиди по подолг или пократок апстиненцијален
синдром или по спроведени разни постапки за детоксикација;
Премин од еден вид на друг вид употреба на опиоиди – честа причина
за ОП е моментот кога корисникот првпат преминува од еден вид на
апликација во друг (инхалација/интравенски). Истата внесена доза при
интравенска апликација има побрз и појак ефект поради што може да
дојде до ОП;
Мешање на опиоиди со лекови, со алкохол и со други дроги – Мешањето
на опиоидите со лекови, посебно од групата на седативи (бензодијазепини,
хипнотици, барбитурати, антиепилептици), може да доведе до ОП.
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Алкохолот како депресор на ЦНС во комбинација со опиоиди е чест
предизвикувач на ОП и при значително помал внес на опиоидот од
вообичаеното. Важно да се знае!! Кокаинот, иако е стимуланс на ЦНС во
високи дози, тој исто така го забавува дишењето така што комбинацијата
хероин/кокаин може да доведе до ОП;
Варијации во јачината на уличниот хероин – Хероинот и другите опиоиди,
што се продаваат на црниот пазар, варираат во квалитетот (примеси на
лимонтус, гипс, брашно), а со тоа и варира и дејството. Истата внесена доза
некогаш може да биде недоволна, другпат доволна, а третпат преголема и
да предизвика ОП, зависно од чистота на хероинот;
Промени на живеалиште – корисниците на опиоиди, како посебно
ранлива социјална група, често доаѓаат во судир со законот и престојуваат
во казнено-поправни домови. Моментите при влез или излез од овие
установи многу често се периоди на потенцијално ОП. Во текот на
првите две недели по излегувањето од затвор, ризикот за акцидентално
предозирање е зголемен за 50 пати во однос на останатата популација!!
Сериозни и хронични болести – корисниците на опиоиди кои имаат
сериозни болести како: болести на црниот дроб, дијабетес, миокардити,
тромбофлебити и други болести, се со поголем ризик од ОП, пред сè
поради отежнатиот метаболизам, оштетените крвни садови и намалената
екскреција низ бубрезите.
2.2. Клинички знаци за опијатно предозирање
Клиничките знаци на ОП можат да варираат од нетипични знаци
на нарушување на свеста, па сè до развивање на комплетна слика и
симптоматологија за едно ОП.
Карактеристични знаци на ОП се следниве:
• Нарушување на свеста (поспаност до кома);
• Промена на лигавиците во модро сива (цијанотична) боја (посебно
на усните и на ноктите од раката и кожата);
• Изразито тесни зеници (myosis) со дијаметар помал од 2мм;
• Намалена или потполно изгубена цревна перисталтика;
• Длабока ’ркавица, стридор;
• Успорено, нерамномерно или комплетно отсуство на дишење
(apnea). Како кардинален знак на ОП се смета бројот на
респирации под 8 во минута.
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3. Постапки при опијатно предозирање
Опијатното предозирање претставува најургентна состојба при што
некогаш и секундите одлучуваат дали еден човечки живот ќе биде спасен.
Токму затоа е неопходно правилниот пристап и третман да бидат научени
и совладани од секој медицински работник, од лицата ангажирани во
програмите за намалување на штети од употреба на дроги, како и од
страна на лицата кои употребуваат дроги.
3.1. Прва помош
Првата помош кај ОП се состои во правилно и брзо поставување
на дијагнозата, проверка и обезбедување на виталните функции на
предозираниот или предозираната и правовремена и правилна апликација
на антидот.
ЗАПОМНИ!! Подобро е да се даде антидот налоксон кај лице кое не е
предозирано со опиоиди, отколку да не се даде кај лице со ОП. Налоксонот
кај лица кои не се предозирани со опиоиди нема да предизвика никаков
ефект, освен евентуална апстиненција кај корисници на опиоиди кои не се
предозирани.
3.2. Собирање податоци од местото на интервенција
Предметите на местото на ОП многу често се круцијални за точната и
за навремена дијагноза на ОП. Расфрлени игли, шприцови, амбалажа од
медикаменти или од ампули, разни прашковидни супстанции, можат да
укажат на точната етиологијата на пронајденото лице со нарушување
на свеста. Хетероанамнестичките податоци земени од евентуалните
лица затекнати на лице место се есенцијални за итна или за навремена
дијагноза на ОП.
ЗАПОМНИ!! Собирањето на сите овие податоци мора да тече напоредно
со давањето на прва помош!!
ЗАПОМНИ!! Добивањето на податок, кога е инјектиран опиоидот, е
драгоцено. ОП многу почесто настанува во првите 2 часа по вбризгувањето
или по шмркањето.
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3.3. Проверка на виталните знаци
Проверката на кардиореспираторниот систем е првата постапка што
треба да се спроведе кај секое лице со нарушување на свеста или со
изгубена свест, па во тој контекс и кај лица со ОП. Пулсот кај лица со
ОП често е филиформен поради што може да е нечуен во пределот на
a.radialis. Токму затоа палпирањето на пулсот е многу поприкладно да се
изврши во пределот на каротидните артерии, односно некаде на средина
меѓу медијалната и латералната вратна линија, на која било од страните.
Слушањето на срцевите тонови (индиректно со стетоскоп или директно
со уво) е алтернативен начин за проценка на срцевата функција. Дишењето
кај пациенти со ОП речиси секогаш е нарушено, а степенот варира од плитко
стридорозно дишење до изразита брадипнеја, а во најтешките облици
потполна апнеја. Токму затоа проценката на респираторната функција
мора да биде една од приоритетните задачи во првата медицинска помош.
Подвижноста на градниот кош кај ОП често е незабележлива поради што
се потребни алтернативни начини (поставување на огледалце во близина
на носот и на устата).
„Sternum rub“ е едноставна, но многу ефективна постапка со која може да
се пробуди умерено предозирано лице. Се изведува на следниов начин: Ја
поставуваме шаката во позиција на тупаница и со врвовите на зглобовите
на прстите интензивно триеме по стерналната коска на онесвестеното
лице.

„Sternum rub“
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3.4. Поставување во правилна позиција на лице со нарушување
на свеста/изгубена свест
Многу често лицата со ОП имаат потреба да се остават на самото
место до доаѓање на екипата за итна медицинска помош. Не се ретки и
примерите кога на едно место се затекнуваат неколку предозирани лица
и не може кај сите истовремено да се реагира. Токму затоа по првичната
тријажа за степенот на ургентност, одделни лица мора да бидат поставени
во правилна позиција до моментот додека да им биде укажана соодветна
медицинска помош. Правилната постапка и целосната процедура е дадена
во следниве девет слики.

3.5. ПОСТАВУВАЊЕ ВО ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЈА НА ЛИЦЕ СО
ИЗГУБЕНА СВЕСТ (Recovery position)

Слика 1.

Внимателно протреси го (раздрмај го) и почни да го довикуваш
онесвестениот со цел да воспоставиш комуникација.
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Слика 2.

ПРОВЕРИ ГО ДИШЕЊЕТО!! Пoгледни дали градите се придвижуваат
горе-долу, осети го и слушни го дишењето на твојот образ. Ако
пациентот сè уште дише, постави го во recovery position како што
следува на следниве слики!!

Слика 3.

Постави ја
раката која е
поблиску до
тебе или која
е достапна
под прав агол
со телото,
со дланката
свртена спрема
горе!!
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Слика 4.

Стави ја
дланката од
другата рака на
градите!!

Слика 5.

ЗАВРТИ ГО ЗА 90о СПРЕМА СЕБЕ!! Подалечната нога превиткај ја во
коленестиот зглоб и повлечи ја кон себе. Спои ја со подната површина.
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Слика 6.

СТАВИ ЈА ПОДАЛЕЧНАТА РАКА ПОД ГЛАВАТА ТАКА ШТО ДЛАНКАТА ДА
ГО ДОПИРА ПОДОТ, А ОБРАЗОТ ПОТПРИ ГО НА ДЛАНКАТА!!
Задржи ја устата оддалечена од подот!! При евентуално повраќање да
не дојде до задавување.

Слика 7.

ЗАДРЖИ ЈА
НОГАТА ПОД
АГОЛ ОД 900
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Слика 8.

Биди сигурен дека онесвестениот ќе остане во странична позиција, а
дишните патишта проодни и чисти. Вака поставеното лице може лесно
да се врати во претходната легната позиција, но не може тоа да го
направи сам. Оваа позиција е стабилна и безбедна за сите причини на
кома, освен повреди на ’рбетниот столб.

Слика 9.

Повторно
провери го
дишењето!! Ако
имаш со што,
покриј го
онесвестениот и
ОСТАНИ ПОКРАЈ
НЕГО до
пристигнувањето
на БРЗА
ПОМОШ!!
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3.6. Обезбедување на дишните патишта
 Правилната вентилација на белите дробови е првиот предуслов
за успешно опоравување кај ОП.
 Слободниот проток на воздухот низ дишните патишта мора да
биде обезбеден.

Поставувањето на airway (пластично цевче за горни дишни
патишта) е пожелно и секогаш кога е можно МОРА да се постави.
 Проверката на усната шуплина со извлекување на јазикот надвор
и благо зафрлање на главата наназад е неопходна.
 Следен чекор е поставување на кислородна маска.
 Кај пациенти во апнеја неопходна е АМБУ маска или вештачко
дишење. Ако постојат услови, ИНТУБИРАЈ го пациентот!!

Позиција за проверка на дишните патишта
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3.7. Аплицирање на терапија
НАЛОКСОНОТ Е СПЕЦИФИЧЕН АНТИДОТ ЗА ОП и неговата апликација
мора да биде што побрза, односно веднаш по дијагностицирање или при
сомнеж за ОП.

3.7.1. Основни информации за налоксонот
Налоксонот е во клиничка употреба од 1971 година. Налоксонот е
слаб опиоиден антагонист, што ги превенира ефектите од опиоидите
како што се: респираторната депресија, седацијата и хипотензијата.
Механизмот на неговото дејство е со директна компетиција врз mu, kappa и sigma опиоидните рецептори во мозокот. Налоксонот дејствува како
врз егзогените опиоиди (хероин, метадон, наркотични аналгетици) така
и врз ендогените опиоиди (ендорфини, енкефалини и динорфини). Нема
агонистичко дејствување и во отсуство на опиоиди има незначителна
фармаколошка активност. Се метаболизира преку хепарот со конјугација
во naloxone-3-glucuronide. Елиминациското време на налоксонот, односно
Т/2 изнесува 60 – 90 минути, а кај новороденчиња до 3 часа.

ЗАПАМТИ!!
Ефектите од апликација на налоксонот се јавувааат за 2 до 3 минути
при интравенска апликација, 3 – 5 минути при интрамускулна/
субкутана, 8 – 10 минути при интраназална (spray).

ЗАПАМТИ!!
Поради релативно краткиот полуживот од само шеесетина минути,
МОЖНА Е РЕСЕДАЦИЈА, ПОСЕБНО ПРИ ОП ПРЕДИЗВИКАНО ОД
МЕТАДОН, ОД БУПРЕНОРФИН.
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3.7.2. Практични совети за аплицирање на налоксонот

Една ампула налоксон содржи 1мл, односно 0,4мг активна
материја и е оптимална почетна доза за третман на ОП. Кај деца под
40 кг се препорачува да се започне третман со 0,1мг на секои десет
килограми телесна тежина.

Оптимален начин на апликација на налоксон е интравенска
апликација, но многу често, посебно на терен, тоа е невозможно.
 Ако не успеете во рок од една минута да обезбедите венска
линија, АПЛИЦИРАЈТЕ ВЕДНАШ ЕДНА АМПУЛА НАЛОКСОН
ИНТРАМУСКУЛНО. На долната слика се прикажани препорачаните
места за и.м. апликација.
Препорачани места за и.м. апликација на налоксон
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 Ако од која било причина горенаведениве мускулни регии не
ви се достапни, аплицирајте го налоксонот супкутано, интрабукално
(во внатрешниот дел на усната шуплина) или на која било достапна
регија.

ЗАПОМНИ!! НЕ ПОСТОИ НИЕДНО ОПРАВДУВАЊЕ ДА НЕ СЕ
ДАДЕ НАЛОКСОН КАЈ ОП.

Ако во рок од 3 минути нема никаков одговор, аплицирајте
следна ампула.
 Не постои максимална доза на аплициран налоксон, но ако нема
никаква реакција при апликација на 2мг налоксон (5 ампули), постои
голема веројатност дека не се работи за ОП.
 Налоксонот исклучително дејствува за третман на ОП и со негова
злоупотреба не може да се предизвика ефект на задоволство, познат
кај корисниците како „high“, односно нема агонистичко дејство.

Бременоста и лактацијата не се контраиндикации за давање
налоксон.
 Давањето на сол, на лимонтус и на други слични материи, за кои
постои уверување меѓу корисниците дека може да излечи ОП, не се
точни така што давањето на физиолошки раствор и на витамин Ц,
без давање на антидот, НЕ МОЖЕ да излечи ОП.
 ВАЖНО!! Налоксонот нема да предизвика никаква штета ако
се аплицира кај лице кое е во кома, но не е опијатно предозирано.

Налоксонот се чува на собна температура, но подалеку од
директна светлина.

Налоксонот има точно назначен рок на траење и неговата
употреба по овој рок е дубиозна и без полн ефект.

ЗАПОМНИ!! Ако некој е зависник од опиоиди, давањето
на големи дози налоксон може да резултира со краткотраен
апстиненцијален синдром, што ќе се манифестира со нагло
брутално будење, повраќање, дијареја, потење и агитираност.
ТОКМУ ЗАТОА НАЛОКСОНОТ ТРЕБА ДА СЕ ДАДЕ НА ЛИЦЕ МЕСТО,
А НЕ ВО АМБУЛАТНОТО ВОЗИЛО ВО ТЕКОТ НА ТРАНСПОРТОТ.
Иако оваа состојба може да изгледа драматично и непријатно, НЕ
Е ЖИВОТОЗАГРОЗУВАЧКА СОСТОЈБА и ќе трае до слабеење на
дејството на налоксонот.
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3.8. Постапки при транспорт на предозирано лице
 Секое лице кое доживеало ОП мора да биде опсервирано најмалку
2 до 4 часа по комплетното опоравување, време во кое може да се
процени и исклучи можноста од повторна реседација. Токму затоа
е неопходен транспорт до болничка установа каде што може да се
изврши оваа процена и да се даде хоспитален третман.

Сите лица предозирани на територијата на град Скопје и
неговата околина треба да бидат што побрзо транспортирани до
УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА, а во останатиот
дел на Републикава до најблиското ургентно одделение или интерно
одделение.
 Востановената пракса за третман во психијатриските одделенија
треба што побрзо да се напушти. Акутно опиоидно предозирање
е ургентна животозагрозувачка состојба што, ако има потреба од
хоспитален третман, мора да биде третирана од интернист или
од специјалист по ургентна медицина. Апстиненцијалните кризи и
програми за третман се полето во кое се круцијални психијатрите.
 Пред започнување на транспортот, пожелно е лицето да стане,
да се раздвижи 2 до 3 минути. Оваа процедура треба секогаш
да се примени кога давањето на налоксон довело до комплетна
рехабилитација на свеста.
Во текот на транспортот е неопходно да се спроведат следниве постапки:

Вербален контакт со пациентот на секои 3 до 5 минути и
собирање на анамнестички податоци за: времето на консумирање,
дозата, евентуалните комбинации и типот на опиоидот. Сите овие
информации треба да бидат ПРЕНЕСЕНИ на лекарот во секундарната
или во терциерната установа каде што ќе биде пренесено лицето;
 Контрола на виталните знаци на секои 15 минути (мерење на
пулс, аускултација на срцеви тонови, мерење на број на респирации,
аускултација на бели дробови);

Аплицирање на дополнителни дози налоксон ако бројот на
респирации падне под 8 до 10 во минута или ако се јават знаци за
реседација;
 Препорачливо е да се обезбеди венска линија и да се вклучи
инфузиски раствор;
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 Задолжителна е кислородна поддршка кај лица со нарушена
свест (2 до 4 литри О2 во минута).
ЗАБЕЛЕШКА!! ЛИЦАТА СО ОП ТРЕБА ДА СЕ ТРЕТИРААТ КАКО СЕКОЈ
ЗАБЕЛЕШКА!! ЛИЦАТА СО ОП ТРЕБА ДА СЕ ТРЕТИРААТ КАКО СЕКОЈ
ПАЦИЕНТ СО УРГЕНТНА ЖИВОТОЗАГРОЗУВАЧКА СОСТОЈБА!!
ПАЦИЕНТ СО УРГЕНТНА ЖИВОТОЗАГРОЗУВАЧКА СОСТОЈБА

3.9. Хоспитален третман на пациент со ОП
 Секое лице со ОП неопходно е да биде хоспитализирано најмалку
2 до 4 часа.
 Анамнестички, хетероанамнестички или лабораториски наод за
консумирање на опиоиди со долг полуживот (метадон, бупренорфин,
декстропропоксифен) се апсолутна индикација за 6-часовен до
24-часовен хоспитален третман.
 Сите лица кои покрај опиоидот консумирале: алкохол, седативи,
хипнотици или се лица со коморбидитети, исто така треба да бидат
хоспитализирани 6 – 24 часа.
 Лицата мора да бидат хоспитализирани во единица за интензивна
нега или на место под континуиран медицински надзор.
 Неопходен е континуиран мониторинг на виталните параметри
или ако не е возможен неопходна е мануелна проверка на виталните
параметри на секои 30 минути.
 Интравенска инфузија со налоксон е добра замена за потребата
од повторувачки болусни дози на налоксон. Потребната доза при
оваа апликација изнесува некаде околу 66% од иницијалната доза
за будење. На пример, ако за комплетно будење на пациентот била
потребна една ампула (0,4мг налоксон), за одржување е потребно
да се овозможи внес од 0,24 мг на час, односно во инфузиски
раствор од 500 мл декстроза или физиолошки раствор – три
ампули налоксон. Инфузијата треба да истече за 4 часа (125мл/на
час). Ако иницијалната доза е двојно поголема, бројот на ампули
во инфузијата треба да се удвои или времето на апликација да се
намали на половина.
 Ако во текот на првите четири часа се појават знаци за реседација,
тогаш се интервенира со болусни дози на налоксон и забрзување на
внесот кога налоксонот се дава преку инфузиски раствори.
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 Ако во текот на првите четири часа не се појават никакви знаци
за реседација, дозата во следната инфузија може да се преполови.
 Поради можност од аспирација во текот на ОП, пожелно е да се
направи РТГ на бели дробови.
 Оксигенотерапија 1 – 2л/мин.
 Лабораториска дијагноза на причинителот на ОП.
 Ако лицето со ОП е хоспитализирано надвор од Универзитетската
клиника за токсикологија, задолжителна е консултација и пријавување
во Токсиколошкиот информативен центар на Клиниката, односно
на тел. 02/3147 635 или 070 387 041. Телефоните се достапни
24/7. Пожелно е сите здравствени установи да имаат и сопствен
регистар врз основа на стандардизираниот формулар подготвен од
Универзитетската клиника за токсикологија.

Нико Беќаровски и Христијан Јанкулоски :
Водич за опијатно предозирање и за примена на налоксон
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4. Заклучоци

 ОП е ургентна животозагрозувачка состојба што со
навремена интервенција може комплетно и успешно да
биде санирана.
Налоксонот е ефективен антидот, што го спречува ОП
ако е даден брзо, навремено и во адекватна доза.
 Налкосонот мора да се даде веднаш на лице место
на ОП.
 Поради краткиот полуживот, многу често се
потребни репетирачки дози за обезбедување на
комплетна детоксицираност.
 Лице со ОП, по укажаната прва помош и третман, се
транспортира до болничка установа.
 Во случај на ОП со краткотраен опиоид (хероин),
лицето може да биде отпуштено најрано два часа по
давањето на последниот налоксон ако респирациите и
менталниот статус останат нормални.
 При ОП предизвикано од опиоиди со долг полуживот
или во комбинација со алкохол или со лекови,
неопходен е хоспитален третман и аплицирање на
инфузиски раствори на налоксон.
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5. Препораки

5.1. Клучни препораки
Генералната и главна препорака е неопходноста од
децентрализација на давањето на налоксонот. Налоксонот е
безбеден високоселективен антидот, наменет исклучително за
третман на ОП, многу едноставно се аплицира и слично како
и инсулинската терапија МОРА да биде достапен до крајниот
корисник.
За таа цел е потребно:
 Да се воспостави координација и соработка меѓу донесувачите
на одлуки, здравствените институции надлежни за опијатно
предозирање и здруженијата на граѓани кои работат со корисници
на дроги;
 Да се воведе современ и ефикасен систем за евидентирање на
случаите на опијатно предозирање што ќе овозможи соодветно
следење, анализа и планирање на идни интервенции;
 Налоксонот како евтин и безбеден лек да биде широко
достапен во службите за итна медицинска помош и домашна
посета, аптеките, надлежните одделенија во болниците, центрите
за третман на зависности и центрите за намалување на штети од
употреба на дроги;
 Да се изнајдат решенија за дистрибуција на налоксонот до
корисниците на дроги преку програмите за намалување на штети
спроведувани од страна на здруженијата на граѓани што работат
на ова поле;
 Сите засегнати страни активно да работат на намалување на
стигмата и на дискриминацијата спрема корисниците на дроги и
нивните семејства.
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5.2. Препораки за донесувачите на одлуки
 Законска обврска секоја здравствена установа во примарната
здравствена заштита во РМ да има во секое време најмалку 5
ампули налоксон.
 Законска обврска секоја ургентна служба и болница во РМ во
секое време да има најмалку 5 скатули налоксон.
 Децентрализација на налоксонот, односно да се овозможи
негова примена од немедицински лица. Дистрибуцијата на
налоксонот до корисниците на опиоиди ќе овозможи навремен
третман на голем број лица со ОП кои завршуваат фатално.

5.3. Препораки за службите на итна медицинска помош
 Секоја екипа на итна медицинска помош МОРА да биде обучена
за брзо препознавање и за правилен третман на лице со ОП.
 Секоја екипа на итна медицинска помош во Република
Македонија МОРА во секое време да има на располагање
НАЈМАЛКУ 5 АМПУЛИ НАЛОКСОН.
 Лице со ОП НЕ ТРЕБА да биде транспортирано до болничка
установа без да се даде антидот, ако тој е достапен. СЕКУНДИТЕ
некогаш значат живот.
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5.4. Препораки за ургентните служби при медицинските
центри и болниците
 НЕ СМЕЕ во ниеден момент овие служби да бидат без 5 скатули
налоксон, а секое возило без 5 ампули!!
 Неопходна е доедукација на сите лица во дежурните служби
за правилен болнички третман на лицата со ОП. За таа цел,
неопходно е организирање на стручни работилници, краткорајни
регионални семинари на кои ќе се овозможи стекнување и
совладување на најновите препораки и техники за третман на
ОП.
 Препорака за консултација за секој пациент со ОП со
Универзитетската клиника за токсикологија во Скопје.

5.5. Препораки за организации што работат за намалување
на штети
 Во овие организации, корисниците на психоактивни
супстанции имаат најголема доверба и токму поради тоа тие
треба да претставуваат место во кое ќе се врши едукација за
превенција, за препознавање и за третман на ОП меѓу самите
корисници. За таа цел треба да се стимулира креирањето на
флаери, на едукативни предавања, на неформални средби.
 Овие организации треба да бидат носители на идејата за
децентрализација на апликација на налоксонот.
 Овие организации би требало да бидат едно од местата каде
што по евентуалната децентрализација би можело слободно,
без никакво евидентирање, да може секој корисник да подигне
антидот за ОП.
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5.6. Препораки за центрите за лекување на зависност
 Центрите за лекување на зависност претставуваат место
каде што голем број корисници на психоактивни супстанции
секојдневно доаѓаат по својата супституциска терапија. Оваа
фреквентност треба да се искористи за континуирана едукација,
за информација и за превенција на ОП.
 Центрите за лекување на зависност ТРЕБА да се придржуваат
при издавањето на предвидените протоколи.
 Центрите за лекување на зависност ТРЕБА ДА СЕ местата за
дистрибуција на налоксон по неговата децентрализација.

Нико Беќаровски и Христијан Јанкулоски :
Водич за опијатно предозирање и за примена на налоксон
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