ОТВЪД БАРИЕРАТА.
Инжекционна употреба на наркотици: състояние, тенденции и
рискове
Материалът представлява съкратен вариант на основния доклад от проучването, направено в
рамките на изследователски проект "Инжекционна употреба на наркотици: състояние,
тенденции и рискове" на Фондация "Инициатива за здраве". Изследването е осъществено през
1998г. със съдействието на UNAIDS/UNDP (Програма за развитие на Организацията на
Обединените Нации).
Посоченото изследване предхожда създаването на първата в страната специална програма за
обмен на игли и спринцовки, както и други дейности, насочени към намаляване на щетите от
употребата на наркотици. Анализаторската задача на изследването цели да рамкира
тогавашната обща картина на средата на инжекционно употребяващите наркотици, да открои
поведението им в нея с техните демографски характеристики, нагласи, разбирания и
мотивация. В първия си етап проучването е осъществено чрез пряко интервю и базирано на
метода "Снежна топка", като по този обхваща 45 инжекционно употребяващи дрога. Вторият
етап е осъществен на базата на метода "фокусни групи". Неговата цел е да допълни и обогати
данните, получени от изследването по метода "Снежна топка". В края на този етап е
организирана и "кръгла маса" с две групи полицаи, които не работят в специализирани отдели
по наркотиците.
Получените от изследването данни позволяват да се откроят редица показателни и до голяма
степен симптоматични характеристики и тенденции сред инжекционно употребяващите
наркотици. Това проучване прави пробив, или - образно казано - повдигната е завесата, за да
се открие алиенирания свят на употребяващите наркотици, където неумолимата, но не и
непреодолима зависимост всекидневно ги изправя пред риск. Мнозина от тях стигат до
самопризнанието, че търсят възможности да се измъкнат от безизходицата.
На базата на това проучване се очертават основните насоки за по-нататъшна практическа
дейност. Предпоставка за ефективното осъществяване на програмата за обмен на игли и
спринцовки е нагласата за промяна сред немалък процент от интервюираните. В случая найважно е да се стигне до значително намаляване на щетите. Защото става дума за хора, чието
здравословно състояние не може да не рефлектира сред по-широката заобикаляща ги среда,
колкото и да се отчуждили от нея.

