
УНИВЕРЗИТЕТСКА ПСИХИЈАТРИСКА 

КЛИНИКА ЉУБЉАНА - ЦЕНТАР ЗА 

ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТИ ОД 

ЗАБРАНЕТИ ДРОГИ

Психијатриска болница Скопје-Скопје

Др. Надица Киркова – Васковска

Психијатар



 Во периодот од 19.09 до 14.10.2016 

година, во склоп на владината програма за 

едукација на лекари специјалисти 

остварив стручен престој во Center za 

zdravljenje odvisnih od prepovednih drog при 

Универзитетска Психијатриска-Клиника 

Љубљана, Р. Словенија.





 Центарот за третман на зависности од 

дроги, работи со мултидисциплинарен тим 

составен од психијатри, социјални 

работници, клинички психолози, 

дипломирани медицински сестри и 

медицински техничари.



Амбулантно лекување

 Прв преглед: Информација, податоци за проблеми од 
користење на дроги за себе или близок член на семејството

 Закажување по телефон: време на чекање од 7 до 16 дена

 Потребно е пациентот да поседува уредно здравствено 
осигурување

 Индивиидуален договор: да воспостави апстиненција, 
одржување на истата, подготовка за хоспитално лекување 
или друг облик на третман

 Неопходно е да биде мотивиран за третман

 Задолжителна контрола неделно или на две недели



Уринска тестови

 Неопходни за контрола и подготвување за 

апстиненција

 Подготовка за хоспитален  третман: два 

пати неделно урински тест, за присуство 

на психоактивни супстанци



Болничко лекување оддел за детоксикација 

ДТО

 17 кревети, 5-8 женски, 9-18 машки, 2 ургентни

 6 недели период за кој треба да се воспостави апстиненција 
и работа во терапевтски групи

 За еден месец да се воспостави апстиненција од забранети 
дроги или детоксикација со супститут

 Време на чекање: 8-12 недели

 Ургентни приеми 10-14 дена

 Детоксикација со метадон, бупренорфин, СР – морфин, 
бензодиазепини во принцип не се употребуваат

 Групна психотерапија

 Група со блиски или работа во група со блиски членови

 Критериуми за исклучување од третман: агресивно 
однесување, сексуални односи и користење на психоактивни 
супстанци







Болничко лекување: Оддел за интензивно 

продолжено лекување ПОО

 8-10 недели

 Припрема од амбуланта или после 

заврсено лекување на одделот за 

детоксикација во траење од шест недели

 Можност за излегување

 Група со пациенти и нивните блиски 

членови



Форми на групна терапија 

 состанок на терапевтската група

 “Gender” групи, женска

 психодрама

 Група со блиски

 Група за превенција на рецидив

 Група за учење на социјални вештини

 Едукативни групи со медицински персонал

 самоедукација

 самоедукација

 кинеизотерапија

 Ликовни активности

 Музичка терапија

 Гибално изразна терапија

 Фитнес

 Автоген тренинг

 Окупациона терапија

 Рекреативни активности

 Активности по договор

 Вечерна група

 Група за зголемување на самодоверба







Дневна болница

 По завршување на хоспиталното лекување, 
пациентот може третманот да го продолжи во 
дневна болница

 Времетраење: 6-9 месеци,и во тој период  
пациентитe 3 пати неделно ја посетуваат 
дневната болница



Супортивна дневна болница

 За пациенти кои неможат да 

апстинираат од супстанци

 За пациенти кои одбиваат 

хоспитализација од најразлични 

причини, за пациенти кои се спремаат 

за хоспитален третман во центарот  или 

 за друг облик на лекување (комуни, 

проект Човек) во времетраење од 2 

месеци.



DecisionDecision treetree

Methadone     SR Morphine

 Methadone



SR Morphine  SR Morphine

 Methadone                              
Unsuccessful 

Daily 

Buprenorfin
e



Street 
addict

Medication  - free

Naltrexone
Buprenorphine 3x/WeekSuccessful 


