ЛОГО НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВ
АГОНИСТ - МЕТАДОН ХИДРОХЛОРИД В ........................................................

Долуподписаният/та.........................................................................................................................
ЕГН.................................... Лична карта №.......................................................................................
Живущ.................................................................................................................................................
Потвърждавам доброволното си съгласие, екипът на Програмата на (лечебно заведение) да провежда
поддържащо лечение с медикамент опиев агонист - метадон, както и чрез всички подпомагащи лечението форми
на психо-социални интервенции.
Запознат(а) съм с това, че метадонът е наркотично вещество, което може да бъде опасно, ако се приема без
лекарско предписание и наблюдение. Известно ми е, че към него се развива зависимост, както и че притежава
странични ефекти. Запознат съм с правилата за безопасно приемане на веществото и че трябва да го приемам
ежедневно в програмата под наблюдение на медицинска сестра, за период определен от лечебния екип.
Цел на лечението е моето соматично и психично стабилизиране и възстановяване. Поемам ангажимент за
стриктно спазване и оказване съдействие за осъществяването на всички лечебни назначения, включително и на
допълнително предписани медикаменти и за пълно въздържане от употреба на всякакви непредписани
психотропни вещества по време на лечението. При неизпълнение на гореспоменатия ангажимент или
назначените терапевтичен процедури изцяло поемам отговорността за евентуален неуспех на лечението или
възникнали здравословни и други проблеми.
Ако се лекувам извън (лечебно заведение) поемам ангажимент да информирам лекуващите ме лекари, че
провеждам лечение с Метадон, тъй като употребата на други лекарства в комбинация с него могат да ми нанесат
вреда, както и да позитивират контролните тестове за медикаменти, опиати и алкохол.
Информиран съм и съм съгласен периодично да ми се провеждат контролни уринни тестове в присъствието на
член на екипа, които при отказ ще се считат за положителни.
Наясно съм, че психологическата и психотерапевтична помощ допринасят за адаптацията към лечението с
метадон, за устойчивостта на резултатите и за благоприятния изход от лечението като цяло. Наясно съм, че бих
могъл да получа психологическа консултация и подкрепа на всеки етап от моето лечение и се ангажирам да
посещавам редовно договорените с екипа форми на консултиране, групова или индивидуална психотерапия.
Задължавам се да потърся и да приема психологическа или психотерапевтична помощ в следните случаи:
(описание на графика и процедурите на психо-социални интервенции, съгласно изготвената Програма на
лечебното заведение)
Предложени са ми алтернативни методи за лечение, но, въпреки това, желая да бъда приет(а) в Програмата за
субституиращо и поддържащо лечение с метадон.
Информиран(а) съм за възможността да прекратя това лечение по собствено желание, при което ще ми бъде
осигурено краткосрочно (до 21 дни) или дългосрочно (до 6 месеца) постепенно намаляване на дозата на
метадона.
Обяснени са ми целите и структурата на Програмата, както и правилата, които трябва да спазвам по време на
лечението.
(описание на Правилата на програмата, които включват:
1.
2.
3.
4.

Спазване на работното време
Спазване на определата група/график за посещение
Спазване на указанията за прием на метадон и процедури на контрол върху приема
Социална политиа на прорамата и описание на района на програмата

5. Санкции при неспазване на Договора за лечение и Правилата на Програмата
6. Процедури на напускане на програма с или без предоставена детоксификация с метадон
7. други ).
Информиран съм за възможността да бъда административно изписан при грубо или системно неспазване на
правилата на програмата или на договора за лечение, включително и без право на детоксификация с намаляване
на дозата метадон.
От страна на близките на пациента:
Долуподписаният/та ............................................................................................................................ бях уведомен(а) за
целите, структурата и правилата на Програмата, както и за възможните рискове и усложнения от лечението с
метадон.
Съгласен (на) съм да оказвам съдействие на екипа на Програмата в хода на лечението.
Дата:
ПАЦИЕНТ:

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕКИПА:
(трите имена и подпис)

БЛИЗКИ:

