Działania wobec osób uzależnionych
Placówki ambulatoryjne
Zanim osoba uzależniona rozpocznie leczenie trafia do poradni lub punktu konsultacyjnego.
Placówki ambulatoryjne są miejscami, gdzie zazwyczaj odbywa się pierwszy kontakt osoby
uzależnionej z terapeutą za którym stoi cały system pomocy. Nie zawsze jednak ktoś
trafiający do ambulatorium jest zdecydowany na terapię i rozstanie się z narkotykami. Z
reguły zaczyna odczuwać on pierwsze problemy życiowe, których źródła nie chce
identyfikować z nałogowym używaniem narkotyków. Diagnoza poziomu uzależnienia,
rozpoznanie oczekiwań pacjentów, ocena ich funkcjonowania społecznego to podstawowe
elementy decydujące o wyborze sposobu leczenia. Poradnie stwarzają możliwość terapii w
trybie indywidualnym, jak i w ramach grup terapeutycznych. Można uzyskać w nich
skierowanie do oddziałów detoksykacji, stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych na terenie
całej Polski, a także do innych programów leczniczych. Sieć tego typu placówek ma ogromne
znaczenie zarówno dla osób mających problemy z nadużywaniem i uzależnieniem od
narkotyków, jak również dla tych wszystkich, którzy chcą pomóc swoim bliskim dotkniętym
uzależnieniem.
Baza jednostek pomocowych »

Programy wymiany igieł i strzykawek
Jednymi z najskuteczniejszych działań minimalizujących ryzyko zakażeń HIV/AIDS, a także
innych chorób przenoszonych przez krew wśród osób przyjmujących narkotyki drogą iniekcji
są programy wymiany igieł i strzykawek. Szacuje się, że redukują one o ok. 50% dzielenie się
sprzętem infekcyjnym w tych środowiskach, gdzie są prowadzone. Są w miarę tanie i proste
w realizacji – co sprzyja ich efektywności, biorąc pod uwagę koszty leczenia chorych na
zmiany zachowań narkomanów na bardziej bezpieczne z punktu widzenia zakażeń chorobami
przenoszonymi przez krew. Jednocześnie dzięki pracy terapeutów ulicznych stanowią one
istotne ogniwo pomiędzy zazwyczaj bardzo zmarginalizowanym środowiskiem narkomanów
a różnorodnymi serwisami pomocy: terapeutycznej, medycznej czy socjalnej. Pracownicy
uliczni docierają do miejsc spotkań osób uzależnionych służąc pomocą tym, którzy nieraz
całkowicie zostali odsunięci na margines społeczeństwa.

Oddziały detoksykacji
Detoksykacja ma na celu poprzez odizolowanie pacjenta od narkotyków i wdrożenie leczenia
farmakologicznego – w miarę komfortowe uporanie się z zespołem abstynencyjnym, jaki
pojawia się po odstawieniu niektórych narkotyków. Główną grupą osób wymagających takiej
kuracji są uzależnieni od opiatów (heroina). Ten rodzaj narkotyków powoduje silną zależność
fizyczną co uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek psychoterapii bez wcześniejszego odtrucia.
Pobyt w oddziale detoksykacji trwa od tygodnia do dwóch; w nielicznych przypadkach nieco
dłużej.
Baza jednostek pomocowych »

Stacjonarne ośrodki rehabilitacyjne
Ośrodki rehabilitacyjne proponują uzależnionym leczenie oparte głównie o metodę
społeczności terapeutycznej. Terapia jest ukierunkowana na radykalną zmianę stylu życia
pacjentów, zmianę środowiska i uzyskanie trwałej abstynencji od środków psychoaktywnych.
Osoby przebywające w ośrodkach uczą się życia poprzez społeczną interakcję (głównie w
obrębie grupy); nabierają poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, uczą się
rozumienia i wyrażania własnych emocji. Cel leczenia w społeczności terapeutycznej
wykracza daleko poza zmianę zachowań – zachowanie jest tylko objawem prawdziwych
problemów. W myśl filozofii terapii – osoba uzależniona musi zmienić negatywny obraz
siebie na pozytywny, nauczyć się konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i umiejętności
cieszenia się z życia po to, by zmniejszyć niebezpieczeństwo powrotu do autodestruktywnych
zachowań z przeszłości.
Częstą praktyką jest pomoc w nawiązywaniu ponownych, tym razem poprawnych relacji z
rodziną. W ośrodkach obowiązuje całkowita abstynencja od takich środków jak narkotyki i
alkohol. Pobyt w tego typu placówkach może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy i
zazwyczaj podzielony jest na etapy związane z rozwojem pacjenta i uzyskiwaniem przez
niego umiejętności i doświadczeń społecznych.
Baza jednostek pomocowych »

Programy substytucji lekowej
Do tego rodzaju leczenia wykorzystuje się środki farmakologiczne będące agonistami
(metadon) lub częściowymi agonistami (buprenorfina) opiatów. Programy substytucji lekowej
to rozwiązania polegające na zastąpieniu nielegalnego narkotyku legalną substancją o
podobnym bądź takim samym działaniu farmakologicznym. Jedyną grupą uzależnionych
objętych takimi programami są osoby uzależnione od heroiny, które nie chcą lub nie potrafią
zrezygnować z używania tego środka. Podstawowym celem prowadzenia substytucji lekowej
jest ustabilizowanie sytuacji życiowej osób uzależnionych poprzez m.in. wyeliminowanie
wszystkich czynności związanych ze zdobyciem nielegalnych narkotyków (redukcji
zachowań o charakterze kryminalnym) oraz obniżenie poziomu niebezpieczeństw
zdrowotnych płynących z niekontrolowanego ich zażywania. Służyć ma temu legalny
substytut narkotyku oraz szereg oddziaływań o charakterze resocjalizacyjnym i
readaptacyjnym mających umożliwić i ułatwić powrót do pełnienia ról społecznych. Osoby
uczestniczące w programach substytucyjnych są więc nadal uzależnione od narkotyków – tej
samej lub podobnej substancji psychoaktywnej. Jednak dzięki legalnemu dostępowi do
bezpłatnego i czystego farmakologicznie narkotyku, a także do serwisów socjalnych i
terapeutycznych mają szansę na zmianę stylu życia lub przynajmniej na jego stabilizację.
Długość udziału w terapii substytucyjnej nie jest z góry określona – o jej zakończeniu
decyduje sam pacjent (chyba, że wcześniej zostanie usunięty z programu z powodu
„dobierani”a nielegalnych narkotyków). W większości przypadków udział w terapii jest
wieloletni.

Grupy Anonimowych Narkomanów
Grupy AN istnieją w Polsce od 15 lat. Ich program oparty jest na Dwunastu Krokach i
Dwunastu Tradycjach Anonimowych Alkoholików. Fundamentalną zasadą umożliwiającą

osobom uzależnionym trzeźwienie we wspólnocie jest zasada anonimowości. Dzięki niej
mogą one czuć się bezpiecznie, wolne od szykan, poniżania i wytykania palcami. Osobie
uzależnionej przychodzącej na mityngi zaleca się realizację programu Dwunastu Kroków
zmieniającego kompulsywne zachowanie na świadomy wybór. Nikt nie sprawdza ani nie
egzaminuje nikogo z jego realizacji (może z wyjątkiem samego życia). Dzielenie się radością
siłą nadzieją oraz doświadczeniem, które ma miejsce na mityngu, może być skuteczną
pomocą w trzeźwieniu. Zgodnie z filozofią i przekonaniami członków wspólnoty AN –
narkomania jest chorobą w której choruje i cierpi ciało, umysł i dusza. Realizacja programu
pozwala na wyzdrowienie tych sfer funkcjonowania człowieka. Uczestnictwo w mityngach
porównywane jest do siły wspierającej narkomana na tej drodze, a sama abstynencja od
narkotyków jest efektem ubocznym tych zmian. Osoba uzależniona zyskuje radość i spokój w
życiu, przedtem zabrane przez narkotyki. Narkomania, w rozumieniu uczestników ruchu AN
jest chorobą, którą można skutecznie zatrzymać. Wymaga to jednak czasu, spokoju,
cierpliwości, zrozumienia i nadziei, które osoba uzależniona może znaleźć w grupie.

