
КВАЛИТЕТОТ  
НА ПРОГРАМИТЕ  

ЗА ЛЕКУВАЊЕ  
НА ЗАВИСНОСТИ  
ВО МАКЕДОНИЈА



ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА 
ЗАВИСНОСТИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ 
ПРЕДОМИНАНТНО ОРИЕНТИРАНИ 
КОН ЛЕКУВАЊЕ НА ОПИЈАТНА 
ЗАВИСНОСТ СО СУПСТИТУЦИСКА 
ТЕРАПИЈА СО МЕТАДОН И СО  
БУПРЕНОРФИН. 

Други пристапи во лекувањето не се достапни во 
рамките на јавноздравствените установи, а не 
постојат ниту програми за лекување на неопијат-
ни зависности, освен за зависност од алкохол. 

САМО          ОД ЛУЃЕТО КОИ ИНЈЕКТИРААТ ДРОГИ 
ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ПРОГРАМИТЕ ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТИ, ШТО Е МНОГУ ПОД 
ЕВРОПСКИОТ ПРОСЕК КОЈ ИЗНЕСУВА  

Не е јасно на што се должи нискиот оп-
фат бидејќи програмите се отворени, 
но како можни причини може да се 
претпостават ограничениот избор на 
пристапи за лекување, можноста за 

лекување само во 10 поголеми градови, 
нискиот квалитет на програмите или, 

пак, на стигмата развиена во заедницата и 
од опкружувањето на луѓето кои се лекуваат 

од зависност. 

НА РЕЧИСИ СИТЕ ЛОКАЦИИ 
ИМА ПАЦИЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА 
ПАТУВААТ И ПО НЕКОЛКУ ЧАСА 
ЗА ДА ПОДИГНАТ ТЕРАПИЈА, А 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕТО 
НАЈЧЕСТО ГИ ПОКРИВААТ САМИ. 

За поголема достапност на лекувањето, потреб-
на е дисперзија на програмите на пристапни 
локации низ Скопје и во други градови (Кичево, 
Прилеп), но и развивање модели за вклучување 
на лекарите од примарното здравство во третма-
нот на зависности. 

ЦЕНТРИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РАБОТАТ САМО ВО 
ПРВА СМЕНА И ИЗДАВААТ ТЕРАПИЈА НЕ 
ПОДОЦНА ОД 14 ЧАСОТ.

Ова создава сериозни предиз-
вици за луѓето на третман кои се 
вработени и го попречува вработу-
вањето на оние кои бараат работа. 

Употребата на дроги не е новост ниту рет-
кост и во Македонија. Речиси 9% од маке-

донските граѓани пробале нелегални дроги 
во текот на животот, што е случај за речиси 
19% од младите од 15- до 24-годишна возраст. 
Околу 1,1% од граѓаните во Македонија про-
бале опиоидни дроги, а бројот на лица кои ги 
употребуваат со инјектирање се проценува на 
околу 6 800. 

Супституциското лекување за опијатна завис-
ност во Психијатриската болница Скопје да-
тира од раните осумдесетти години на 20 век, 
додека почнувајќи од 2005 г. со поддршка од 
Глобалниот фонд лекувањето беше дисперзи-
рано во уште 9 градови низ државава.

Ова резиме е извадок од анализата за Квали-
тетот на програмите за лекување на зависно-
сти во Македонија, која во целост е достапна 
на интернет-страницата на ХОПС. Анализата 
содржи преглед на актуелната состојба во 
програмите за лекување на зависности од 
перспектива на пациентите. И покрај многуте 
бенефити од програмите, овде се презентира-
ни само постоечките слабости со цел да бидат 
јасно препознаени и адресирани. 
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ЛЕКУВАЊЕТО СЕ СПРОВЕДУВА ВО 
СУПСТАНДАРДНИ ПРОСТОРНИ И 
ХИГИЕНСКИ УСЛОВИ, А ЛУЃЕТО СО 
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ И СТАРИТЕ ЛИЦА 
СО ОТЕЖНАТО ДВИЖЕЊЕ НЕМААТ 
ПРИСТАП ДО ЦЕНТРИТЕ ЗА ЛЕКУ-

ВАЊЕ. ПРОСТОРИИ ЗА ЧЕКАЊЕ, СОЦИЈАЛНИ И ГРУП-
НИ АКТИВНОСТИ И ТОАЛЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИ НЕМА НА 
РЕЧИСИ НИЕДНА ЛОКАЦИЈА. 

Ваквите услови се косат со основните права на 
пациентите и човековата достоинственост. 

ПОСТОИ СЕРИОЗЕН ДЕФИЦИТ  
НА КАДАР СО СООДВЕТНА  
СТРУЧНА ПОДГОТОВКА,  
ОСОБЕНО НА ПСИХИЈАТРИ,  
ВО ПРОГРАМИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 
НИЗ ЦЕЛАВА ДРЖАВА. 

Во одредени центри бројот на психијатри е прем-
ногу мал за да одговори на потребите на големи-
от број на пациенти, а на некои локации третма-
нот на зависности го спроведуваат само меди-
цински сестри или лекари од други специјално-
сти. Во вакви услови не е можно следење на ре-
зултатите од лекувањето индивидуално за секој 
пациент, ниту пак препознавање и справување 
со психијатриските коморбидитети. 

ПСИХОСОЦИЈАЛНАТА ПОДДРШКА,  
РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА И РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА  
СЕ ЗАНЕМАРЕНИ. 

Психоедукацијата, индивидуалната, групната и 
семејната психотерапија, како и работна тера-
пија се реткост, а интегрираните модели за ле-
кување, рехабилитацијата и ресоцијализацијата 
кои постоеја претходно, сега се затворени. 

ВО МАКЕДОНИЈА НЕ ПОСТОИ 
НИЕДНА ЗАСЕБНА ПРОГРАМА 
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИС-
НОСТИ ЗА ПОДГРУПИ НА 
ПАЦИЕНТИ СО СПЕЦИФИЧНИ 
ПОТРЕБИ.

Освен тоа, во постоечките програми не се прават 
напори за прилагодување на третманот и дизај-
нирање на посебни интервенции во пресрет на 
потребите на жените и на бремените жени, на 
адолесцентите, на младите и постарите пациен-
ти, на етничките малцинства, на бездомниците и 
на другите подгрупи. 

ДИСКРИМИНАЦИЈАТА КОН 
ЛУЃЕТО КОИ СЕ ЛЕКУВААТ 
ОД ОПИЈАТНА ЗАВИСНОСТ 
ГО ПОПРЕЧУВА НИВНИОТ 
ПРИСТАП ДО ЗДРАВСТВЕНИ 
УСЛУГИ ВООПШТО. 

Забележувањето на дијагностичката шифра F11 
во здравствените книшки на пациентите само 
ги стимулира дискриминаторските практики во 
здравствените установи. 

ПОСТОЈАТ ПРЕДИЗВИЦИ  
ВО ДОСТАПНОСТА НА  
БУПРЕНОРФИН ВО  
ЗАТВОРИТЕ. 

Нема унифициран меѓусекторски пристап, па 
дел од пациентите кои се лекувале со овој суп-
ститут од слобода немаат можност да го про-
должат третманот во текот на издржување на 
затворската казна.

ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ЛУЃЕТО  
КОИ СЕ ЛЕКУВААТ СО  
МЕТАДОН ЗА ОРАЛНА  
УПОТРЕБА НЕГО ГО  
ИНЈЕКТИРААТ НАЈЧЕСТО  
ВО КОМБИНАЦИЈА  
СО ДИАЗЕПАМ.

Ова веројатно е резултат на отсуството на инди-
видуален пристап во лекувањето на секој паци-
ент и на недостатокот на соодветни програми за 
рехабилитација и за ресоцијализација. Во исто 
време не се прават напори за обезбедување 
пристап до модели за лекување со инјектибилни 
супститути. 



Целиот извештај е достапен на  
www.hops.org.mk

Содржината е единствена одговорност на авторите и 
на ХОПС, и ниту на еден начин не може да се смета дека 
ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата 
Отворено општество - Македонија.
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