Материјали за обука на УНОДЦ за елементите
на семејната терапија за третман на
адолесценти со нарушувања предизвикани од
употреба на дрога и други психоактивни
супстанци
вклучувајќи и адолесценти во контакт или под ризик од контакт со
кривично-правниот систем

Вовед
Адолесценцијата претставува
период во животот на секој млад
човек кога треба да ја преброди
транзицијата од детство во
светот на возрасните, притоа
поминувајќи низ многу физички
и
емоционални
промени.
Адолесценцијата е исто така
период на зголемена ранливост
на различни влијанија и појава
на ризични однесувања, меѓу
кои може да се вклучат и
употребата на психоактивни
супстанци и деликвенцијата.
Ранливоста на започнување со
употреба
на
психоактивни
супстанци и развивање на
нарушувања предизвикани од
употреба
на
психоактивни
супстанци,
како
и
на
проблематично однесување како
што е деликвенцијата, се
поврзува
со
низа
биопсихосоцијални фактори на
ризик и заштитни фактори на
различни нивоа. Факторите на
ризик и заштитните фактори
можат да се поделат на три
примарни категории: семејни,
социјални
(пр.
девијантни
односи со врсници, врснички
притисок,
малтретирање
(булинг) и приклучување на
банди), и индивидуални (пр.
нарушување на недостиг на
внимание со хиперактивност,
депресија и нарушување на
посттрауматски стрес).
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Табела 1. Ризик-фактори и заштитни фактори за нарушувања предизвикани
од употреба на психоактивни супстанци
РИЗ ИК- ФАКТОРИ
Траума и несреќно детство
—

Злоупотреба и занемарување
на детето

Проблеми со менталното здравје

ЗАШТИТНИ ФАКТОРИ
Вклученост и следење од старателот
Здравје и невролошки развој:
— Вештини за справување
— Емоционално регулирање

Сиромаштија

Физичка безбедност и социјална инклузија

Употреба на дрога од врсниците и
достапност на дрогата

Безбедни маала

Негативна клима на училиште

Квалитетна училишна средина

Растурени/дисфункционални
семејства

Висока отпорност

Семејна историја на земање дрога
или ментална болест
Фактори на личноста (пр. потрага по
сензации)

Живеење со родители (родител) коишто се во
состојба да одговорат на емоционалните
потреби на децата
Посветеност на училиштето

Лоши искуства во детството
Силна социјална мрежа
Напуштање на училиштето
Фактори на личноста (пр. избегнување на
опасности)
Група на врсници со ниско ниво на
толеранција за употребата на дрога

Меѓутоа најдоследните се поврзани со семејните
фактори како што се структурата на семејството,
негативните процеси во семејството (пр. недоволна
родителска топлина, конфликти во семејството,

родителска нетрпеливост), малтретирање во
детството,
родители
што
употребуваат
психоактивни супстанци и несоодветен надзор од
родителите (Essau, 2002, 2008).

Табела 2. Семејни фактори коишто придонесуваат за ранливоста на адолесцентите
Употреба на
психоактивни
супстанци
Деликвенцијa

Бременост

Напуштање на
училиштето

Насилство

Депресија и
анксиозност

СЕМЕЈСТВО
Семејна историја на
проблематично однесување
Проблеми во управувањето со
семејството

Конфликт во семејството

Проблематични ставови на
родителите и впуштање во
проблематично однесување
Прилагодено од Hawkins D., Catalano R., Arthur M., 2002

Се смета дека со исклучок на тутунот и алкохолот,
канабисот е дрогата што најчесто ја земаат
адолесцентите. Нарушувања предизвикани од
употреба на дрога и на други психоактивни
супстанци
честопати
се
поврзани
со
коморбидитетни здравствени нарушувања како што
се анксиозност, депресија и нарушувања на
деструктивно однесување (Essau et al., 1998;
Fergusson et al., 1993; Lewinsohn et al., 1993; Rohde et
al., 1996). Во земјите со ниски и средни приходи,
адолесцентите со нарушувања предизвикани од
употреба на дрога и други супстанци и нивните
семејства немаат или имаат многу ограничен

пристап до делотворен третман за нарушувањата
предизвикани од употреба на дрога (Medina-Mora et
al., 2013).
Адолесценти што употребуваат дроги и други
психоактивни супстанци исто така се под зголемен
ризик од контакт со кривично-правниот систем. На
пример во 2015 година, 70.000 деца низ целиот свет
биле уапсени за поседување дрога и над 17.000 биле
уапсени за сериозни дела поврзани со дрога
(UNODC,
World
Drug
Report,
2018).
Експлоатацијата на деца од страна на организирани
криминални групи во трговијата со дрога,
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насилството поврзано со дрога, врбувањето за
приклучување на улични банди и насилни
екстремистички групи дополнително загрижуваат
во многу делови од светот. Иако врбувањето на
адолесценти од страна на вооружени група има
долга историја, врбувањето адолесценти од страна
на терористи и групи на насилни екстремисти е
понова појава. Потенцијалните ризик-фактори на
насилен екстремизам вклучуваат причинители на
стрес како што се семејна криза, претрпување на
траума или злоупотреба или член на семејството е
припадник на мрежа на насилни екстремисти (RTI
International, 2018).
Неколку документи за политики, вклучително и
Резолуцијата 58/2 на Комисијата за наркотични
дроги „Третман за поддршка и грижа за деца и
младинци со нарушувања предизвикани од
употреба на психоактивни супстанци“ апелираат до
УНОДЦ да ги поттикнат земјите членки да

„размислат за спроведување на научни третмани
засновани на докази и континуирани програми за
закрепнување, како што се психосоцијална грижа за
деца и младинци коишто може да го вклучат и
семејството“. Дополнителни документи, како што
се Конвенцијата за правата на детето (1990), и
Насоките на Обединетите нации за спречување
малолетничка деликвенција (1990), главно се
осврнуваат на улогата на семејството.
Како одговор, УНОДЦ, во блиска соработка со
Светската здравствен организација (СЗО) ги
изработи материјалите за обука Treatnet Family на
УНОДЦ за елементите на семејната терапија за
третман
на
адолесценти
со
нарушувања
предизвикани од употреба на дрога и други
психоактивни супстанци – вклучувајќи и
адолесценти во контакт или под ризик од контакт со
кривично-правниот систем, како скалабилна
интервенција заснована на вештини.

Креирање општества отпорни на дроги и криминал
Семејствата се важни за функционирањето на
општеството и претставуваат основна единица на
сите заедници во светот. Семејната терапија ги
поддржува семејствата и адолесцентите коишто се
погодени од низа предизвици, вклучително и
адолесцентската
употреба
на
дрога
или
деликвенцијата
преку
подобрување
на
функционирањето на семејството и семејната
комуникација. Семејната терапија им помага на
семејствата да ги идентификуваат и конечно да ги
сменат постојните обрасци на комуникација и
однесување. Важен аспект во семејната терапија е
способноста да се согледаат различните
перспективи и да се зборува за нив на начин на кој
различни членови на семејството можат да
согледаат низ што поминуваат другите членови на
семејството и да ги разгледаат чекорите кои тие
самите можат да ги направат за да дојдат до
решение.
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Терапевтскиот
процес
со
семејството
и
потенцијално системите во кои е вклучено
семејството може да резултира со позитивна
промена,
вклучително
и
намалување
на
адолесцентската
употреба
на
дрога
или
деликвенцијата. Со системски приод, на
проблемите се гледа од интегрирана и холистичка
перспектива, при што се вклучуваат сите
релевантни припадници на општествениот систем,
како што е семејството. Во рамките на системското
размислување, позитивна промена на едно ниво на
системот (пр. индивидуално, семејно или на ниво
на заедница; размислување, чувствување и
однесување), може да поттикне позитивни промени
и на други нивоа. Во врска со ова, како што
семејството почнува да функционира генерално
подобро, проблемите поврзани со употребата на
дрога и проблематичното однесување, честопати се
подобруваат како резултат на тоа.

Слика 1. Теоријата на Бронфенбренер за социјална екологија
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Во Теоријата на Бронфенбренер
(Bronfenbrenner, 1979) за социјална екологија,
на поединците се гледа како да се вгнездени во
сплет на меѓусебно поврзани системи коишто
вклучуваат индивидуални, семејни и
вонсемејни фактори (врсници, училиште,
маало). На однесувањето се гледа како на
производ на реципрочна интеракција меѓу
поединецот и овие системи и на односите на
системите едни со други.
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Семејните терапии како што е Приодот на јакнење
на адолесцентската заедница-ПЈАЗ (Adolescent
Community
Reinforcement
Approach-ACRA),
Кратката стратешка семејна терапија (Brief Strategic
Family Therapy-BSFT), Функционалната семејна
терапија
(Functional
Family
Therapy-FFT),
Мултидимензионалната
семејна
терапија
(Multidimensional
Family
Therapy-MDFT),
и
Мултисистемската терапија (Multi-Systemic TherapyMST), честопати упатуваат на теоријата на
еколошки системи и емпириски покажале
значителна делотворност во намалувањето на
адолесцентската употреба на дрога и во
намалувањето на деликвенцијата (Rigter et al., 2013),
намалување на рецидивизмот и употребата на

психоактивни супстанци кај младите лица коишто
се во банди и се под висок ризик (Thornberry et al.,
2018), намалување на емоционалните проблеми и
проблемите во однесувањето, како и кај
психијатриските коморбидитети (see Essau, 2002).
Семејната терапија исто така покажува предности и
во
вклучувањето
и
задржувањето
на
проблематичните млади лица и членови на
семејството. СЗО (2015) ја има идентификувано
семејната терапија како делотворен третман,
особено за нарушувања предизвикани од употреба
на канабис и стимуланси. Понатаму, семејната
терапија се препорачува и во Меѓународните
стандарди на УНОДЦ-СЗО за третман на
нарушувања предизвикани од употреба на дрога.
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Слика 2.

Намалување на употребата на дрога
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Слика 3.

Индивидуална психотерапија
После 12 месеци

Мултидимензионалната
семејна терапија за
намалување на употребата на
дрога во рандомизирани
клинички испитувања (Rigter
и сор., 2013)

Намалување на деликвенцијата

100%
80%
60%
40%
20%
0%
На почеток

После 6 месеци

Групна терапија
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После 12 месеци
Мултидимензионалната
семејна терапија

Мултидимензионалната семејна
терапија да се намали
деликвенцијата во
рандомизирани клинички студии
(Rigter и сор., 2013)

Treatnet Family
Во моментов на располагање има малку докази за
делотворни стратегии за третман на нарушувања
предизвикани од употреба на психоактивни
супстанци кај адолесценти во земјите со ниски и
средни приходи. Материјалите за обука на Treatnet
Family – УНОДЦ за елементите на семејната
терапија за третман на адолесценти со нарушувања
предизвикани од користење на дрога и други
психоактивни супстанци - вклучувајќи и
адолесценти во контакт или под ризик од контакт со
кривично-правниот систем има за цел да ги
поддржи професионалците во секторите здравство,
социјала и кривичното правосудство коишто
работат со млади луѓе и нивните семејства,
вклучително и оние што се во контакт со кривичноправниот систем. Програмата Treatnet Family има за
цел дополнително да ја испита потенцијалната
ефективност за спречување на врбувањето на млади
лица за приклучување кон насилни екстремистички
групи. Интервенциите можат да бидат успешни ако
ги
зајакнат
заштитните
фактори
притоа
намалувајќи ги факторите на ризик и ранливост, и
на тој начин придонесувајќи за севкупниот
позитивен развој на младите и нивниот позитивен
ангажман во своите семејства и заедници.
Слика 4.

Материјалите на Treatnet Family се изработени врз
основа на идентификувани суштински елементи на
приодите на семејна терапија засновани на докази и
интегрираат терапевтски интервенции како што се
позитивно преформулирање на однесувања, намери
и
интеракции;
релациско
размислување,
преформулирање и интервенција; гледање на
нештата од друга перспектива; вклучување на
повеќе системи; намалување на отпорот и
негативниот став; идентификување и ангажирање
на јаките страни на семејството; поттикнување
надеж; јакнење на родителската тимска работа и
поддршка; и примена на системски проценки и
интервенции фокусирани на сегашноста. Овие
елементи првично беа развиени во земјите со
високи приходи и намерата на Програмата Treatnet
Family е да се направат достапни во земјите со ниски
и средни приходи за третман на тинејџери со
нарушувања предизвикани од употреба на алкохол
и дрога и нивните семејства. Treatnet Family
интегрира избрани елементи од семејната терапија
засновани на докази наменети да се осврнат и на
адолесцентската употреба на психоактивни
супстанци и криминално однесување.

Теорија на промена на Treatnet Family

Интервенции во
семејството за
справување со
употреба на
психоактивни
супстанци и
друго ризично
однесување

Зголемена семејна
солидарност/
Влијание врз
функционирањето
на семејството и
врз однесувањето
и менталното
здравје на
адолесцентот

Помалку
насилство меѓу
младите,
помалку
нарушувања
предизвикани
од употреба на
супстанци/
дрога

Јавно
здравје и
јавна
безбедност
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Пакет за обука на Treatnet Family
Пакетот за обука на Treatnet Family е изработен како
дел од Treatnet стратегијата за обука на УНОДЦ за
поддршка на земјите членки во нивните напори за
обезбедување третман и нега засновани на докази
за нарушувања предизвикани од употреба на дрога.
Програмата Treatnet Family особено придонесува со
Treatnet Пакетот за обука на УНОДЦ којшто опфаќа
„Елементи на психосоцијален третман“, е
дизајниран како пакет за обука на обучувачи со цел
да се обезбеди квалитетна психосоцијална
поддршка и услуги за пациенти/клиенти коишто
страдаат од нарушувања предизвикани од употреба
на дрога. Програмата Treatnet Family беше
пилотирана како обука за обучувачи и
последователно како обука на практичарите во
2018/2019 година, а понатаму ќе биде прилагодена
за да одговори на потребите и културолошкиот
контекст на земјите што ќе ја спроведуваат.
Пакетот за обука Treatnet Family вклучува PowerPoint
слајдови со опширни упатства за обучувачот,
предавања, дискусии, видео снимки, демонстрации
на играње улоги, примери на случаи, практикување
на вештини и други активности за учење преку
учество.
Материјали на Treatnet Family за обучувачи и практичари
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Elements of Family Therapy
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with drug and other substance use

disorders including those in

disorders including those in
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contact or at risk of contact with

the criminal justice system

Prac��oner Manual

the criminal justice system

Study Protocol

Pervention, Treatment and Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Trainer Manual

Version: October 1, 2019

Заклучок
Меѓународните стандарди на УНОДЦ-СЗО за
третман на нарушувања предизвикани од употреба
на дрога (2020) препорачуваат сеопфатни,
мултисекторски и мултидисциплинарни приоди
засновани на докази за третман на зависности од
дрога коишто се прилагодени на специфичните
потреби на различна популација. Стандардите ја
нагласуваат потребата од специјализирани услуги
за адолесценти и препорачуваат семејна терапија
како интервенција заснована на докази. Програмата
Treatnet Family обезбедува дополнителни вештини за
здравствените и социјалните работници и
вработените во кривичното правосудство коишто
се во контакт со адолесценти и нивните семејства.
Вештините на Treatnet Family можат да се користат
во низа различни услови насекаде во светот како
дел од континуирани активности за грижа.

Програмата Treatnet Family се предлага како
мултифакторска алатка којашто придонесува за
остварување на следниве Цели за одржлив развој:

ЗДРАВЈЕ
И БЛАГОСОСТОЈБА

ОДРЖЛИВИ
ГРАДОВИ
И ЗАЕДНИЦИ

РОДОВА
РАМНОПРАВНОСТ

НАМАЛЕНА
НЕЕДНАКВОСТ

МИР И ПРАВДА
СИЛНИ
ИНСТИТУЦИИ

Вештините на Treatnet Family можат да се
прилагодат или интегрираат во секојдневната
пракса и во услови кога ресурсите се мали и во
услови кога има многу ресурси и треба да се
придружени од мониторинг и евалуација.
Програмата Treatnet Family има за цел да ја
демонстрира својата ефективност при третман на
нарушувања предизвикани од употреба на
психоактивни супстанци кај адолесценти и
пошироко, вклучително и како стратегија за
спречување и намалување на деликвенцијата.
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