Къде още?
Ако имаш проблем с наркотиците,
ако се нуждаеш от консултиране и изследване
за ХИВ и полово-предавани инфекции,
ако си носител на ХИВ и имаш нужда от подкрепа,
тук ще намериш службите, които могат да ти
окажат подкрепа на територията на София.
Ако в момента не се нуждаеш от информацията
в тази листовка – запази я, защото може да
помогнеш на друг, който има нужда.



Служби, предлагащи безплатно
консултиране, лечение и рехабилитация
при наркотични зависимости:
Фондация
Инициатива за здраве
Център в Борово: ул. Тодор Каблешков 52
Център в Красна поляна: ул. Ришки проход 1
тел. 02 / 955 04 72, 0896 81 07 21
Превенция на ХИВ и други кръвно-преносими инфекции сред
употребяващи наркотици, както на терен, така и в два
дроп-ин центъра. Обмен на игли и спринцовки, разпространение на презервативи, консултиране, здравно обучение,
насочване към специализирани служби за лечение, поддържащо лечение с метадон.

Национален
център по наркомании
ул. Пиротска 117
тел. 02 / 832 61 36 / в.31


Център за информация, консултация и насочване за лечение.

Държавна психиатрична болница за
лечение на наркомании и алкохолизъм
ул. Пиротска 117, тел. 02 / 931 61 09
Субституираща поддържаща програма с метадон, амбулаторно лечение на зависимост
от наркотици, консултации с психолог и психиатър.
Болницата разполага също така и със стационарен блок с 40 легла, който се намира
в кв. Суходол (тел. 02 / 920 20 66, 920 20 68).
Програма „Дневен център“ и „Защитено жилище“ обслужва третата фаза на възстановяването – ресоциализацията, която е ключова за извеждане от предходните фази в
естествена социална среда. Адрес: бул. Ал. Стамболийски 147.

Държавна психиатрична
болница Св. Иван Рилски
гр. Нови Искър, тел. 02 / 991 47 71
Детоксификация, овладяване на психични разтройства, свързани със зависимости,
субституиращи програми, лечение с Ревия.

Военномедицинска академия
Клиника Психиатрия, отделение Зависимости. ул. Св. Георги Софийски 3
тел. 02 / 922 51 96
Лечение на зависимостите.



Превантивно–информационен
център по проблемите
на наркоманиите
бул. В. Левски 126, тел. 02 / 944 64 97
Дигностична и консултативно–лечебна амбулаторна програма.

Областен диспансер за психично здраве със стационар
бул. Сливница 309, тел. 02 / 831 9059
Поддържащо лечение с метадон.

Служби, предлагащи платено
лечение и консултиране
при наркотични зависимости
Доверие за здраве
ул. Найчо Цанов 209. тел. 02 / 920 30 34


Програма за субституиращо и поддържащо лечение с метадон,
рехабилитация, последващи грижи и проследяване .

Клиника Канчелов
ул. Дунав 34. тел. 02 / 865 51 48, 983 21 16
Субституиращо и поддържащо лечение с метадон, психосоциални интервенции, социална
адаптация.

Медицински център Перспективи
ж.к. Люлин, бул. Европа 1
тел. 02 / 825 70 58, 925 13 93
Субституираща и поддържаща програма с метадон, психосоциални интервенции и социална адаптация

Медицински център Хоризонт
кв. Лозенец, ул. Болград 5. тел. 02 / 963 32 80
Субституиращо и поддържащо лечение с метадон, психосоциални интервенции,
социална адаптация.
Надежда ООД
кв. Красно село, ул. Дукатска планина 12. тел. 02 / 953 36 43
Дългосрочна лечебна програма за пациенти с опиева зависимост, програма за субституиращо поддържащо лечение с метадон и субститол.



Ново начало
с. Буново, административен адрес в София: ж.к.Бели Брези бл.1
тел: 07 187458 , 0887 811890
Дългосрочна рехабилитационна програма. Програмата разполага
и с дневен център в гр.София и работи със зависими и с техните
семейства.

Солидарност
ул. Г. М. Димитров 14, офис 123
тел. 02 / 963 07 17, 971 99 20
Дневен център за рехабилитация на зависими, информация, консултация за зависими от наркотични вещества и техните семейства.

Проект Пеперуда
ул. Граф Игнатиев 7-Б
тел. 02 / 988 55 53, 0878 146 246



Индивидуално и групово консултиране, рехабилитация и ресоциализация на хора с дезадаптивни поведенчески разстройства,
зависими към психоактивни вещества. Осигурява работна заетост по националната програма „Отново независим“ на Министерство на труда и социалната политика.

Терапевтична общност Бракьовци
с. Бракьовци, община Годеч, Софийска област
тел.0898 209 175, 02 / 962 35 84, 02 / 868 75 68
Дългосрочна рехабилитационна програма, индивидуално и групово консултиране, участие в терапевтични групи, ресоциализация извън терапевтичната общност.

Програми за подкрепа

и взаимопомощ на
зависими от наркотици

Анонимни
наркозависими /АН/
ул.Веслец 33, ет. 2
тел. 0887 083 496, 02 / 983 20 13
Непрофесионална, международна организация, основана на взаимна подкрепа за
възстановяващи се зависими от наркотици лица. Членовете на АН се учат един
от друг как да живеят без наркотици и как да се възстановяват от влиянията
на зависимостта в своя живот.


Фондация Надежда-София
ж.к. Гоце Делчев, бл. 2 А, тел. 0878 823 260
Информация, консултация и защита на правата
на употребяващите наркотици.

Служби, предлагащи безплатно
и анонимно изследване за ХИВ и
услуги, свързани със сексуалното здраве:

Мобилни кабинети:
Фондация Инициатива за здраве
тел. за контакт 02 / 955 04 72, 0896 81 07 21
Изследване и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис
сред инжекционно употребяващи наркотици и проституиращи

Католическа федерация Каритас
тел. за контакт 02 / 983 62 20


Изследване и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис
сред инжекционно употребяващи наркотици

Фондация
Здраве и социално развитие
тел. за контакт 0885 732 518; 0889 625 244
Изследване и консултиране за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис сред
проституиращи, прегледи от дермато-венеролог и консултации относно
полово-предавани инфекции.

Стационарни служби:
Център за сексуално здраве
СБАЛАГ Майчин дом, ет. 1, ул. Здраве 2
тел.: 02 / 952 33 99, 952 02 88
Изследване и консултиране за ХИВ и полово-предавани инфекции,
консултиране за контрацепция, лечение на полово-предавани инфекции.

Здравен център на Българска
асоциация по семейно планиране
бул. Дондуков 67
тел.: 02 / 943 46 77, 943 19 26
Изследване и консултиране за ХИВ.



Кабинет за анонимно
и безплатно консултиране
и изследване за ХИВ/СПИН
Столична РИОКОЗ, ул. Враня 20, ет. 5, ст. 502
тел. 02 / 833 40 99
Изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Кабинет за анонимно
и безплатно консултиране
и изследване за ХИВ/СПИН
кв. Студентски град, ДКЦ 5 (бивша Студентска поликлиника),
ет. 1, стая 15, тел. 02 / 862 60 79
Изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Национален център
по наркомании – лаборатория
ул. Пиротска 117
тел. 02 / 931 81 14
Изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис на инжекционно
употребяващи наркотици.
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Национална потвърдителна
лаборатория по ХИВ
бул. Столетов 44 А, тел. 02 / 931 80 71
Изследване и консултиране за ХИВ.

Служби за лечение

и подкрепа на хора,
живеещи с ХИВ/СПИН:

Специализирана болница
по инфекциозни и паразитни
болести Проф. Иван Киров
бул. Акад. Иван Гешов 17, тел. 02 / 952 37 80 / в. 239
Диагностика, проследяване и лечение на ХИВ/СПИН.

Фондация
Каспар Хаузер
бул. Акад. Иван Гешов 17, тел. 02 / 952 37 80
Психологическа и социална подкрепа на хора, живеещи с ХИВ.
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фондация Инициатива за здраве

София 1680, ул. Тодор Каблешков 52, тел./факс: 02/ 955 04 72
е-mail: sofianep@online.bg

www.initiativeforhealth.org

Издава се с подкрепата на Фондация ЛАЛЕ
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Информация за настоящата брошура е взета от уеб-страницата
на Национален център по наркомании www.ncn-bg.org

