26 червня — Міжнародний день боротьби
проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.
Історія боротьби з наркотиками
Історія боротьби з наркотиками в світі нараховує близько ста років.
У лютому 1909 року відбулося засідання Шанхайської опіумної комісії у
складі 13 країн. Міжнародне співтовариство
намагалося знайти методи обмеження ввезення
наркотичних засобів із азіатських країн. Але
навіть через століття людство не наблизилось до
вирішення цієї глобальної проблеми.
Міжнародний день боротьби з наркоманією був
заснований у 1987 році Генеральною Асамблеєю ООН у знак вираження своєї
рішучості посилювати діяльність і співробітництво для створення міжнародного
суспільства, вільного від зловживання наркотиками. Рішення було прийнято 7
грудня 1987 року на основі рекомендації Міжнародної конференції з боротьби зі
зловживанням наркотичними засобами і їх незаконним обігом, яка прийняла
всеосяжний багатодисциплінарний план діяльності у боротьбі зі зловживанням
наркотичними засобами.
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присвячена спеціальна сесія, проведена Генеральною
Асамблеєю ООН. В результаті цієї сесії була
поставлена мета - суттєво зменшити всесвітню
проблему наркоманії до 2008 року.
Наркоманія сьогодні
За оцінками ООН, загальносвітова кількість осіб, які вживають наркотики, в
даний час складає не менше 185 млн. осіб (тобто 3% від всього населення нашої
планети, або близько 12 % населення у віці від 15 до 30 років).

На жаль, наслідки наркозалежності для демографічних показників стають все
більш загрозливими з кожним днем. Збільшується частка неповнолітніх і
підлітків серед тих, хто споживають наркотики, збільшується і кількість жінок,
що мають цю страшну залежність. Лікарі-наркологи стурбовані проблемою
наркоманії, серед їхніх тверджень і те, що якщо кілька років тому середній вік
юних наркоманів становив 16-17 років, то на сьогоднішній день цей показник
знизився до 13-14 років. За статистичними показниками за останні роки число
жінок, що вживають наркотичні та психотропні препарати збільшилось в сім
разів.
Наркоманія, мабуть, одне з найстрашніших явищ нашої сучасності. З кожним
днем все більше людей потрапляє в тяжкі кайдани пороку, намагаючись, таким
чином, втекти від щоденних проблем. Плата за подібні експерименти над
власним життям безмежно велика, а результати - часом необоротні. Навіть
пройшовши спеціальний курс лікування, людина не може звільнитися від
наркотичної залежності. Після багатьох років може виникнути сильне тяжіння
знову повернутися до наркотиків. І те, що раніше здавалося легким порятунком
від щоденного рутинного життя, перетворюється в нескінченні дні абсолютної
порожнечі і жаху.
Проблеми наркоманії
На жаль, в даний час наркоманія є дуже прибутковим бізнесом, що дозволяє
збагачуватися на нещастях інших. Місцями зосередження наркоторгівлі
вважаються держави Близького та Середнього Сходу, Азії. Постачальником
світового масштабу героїну є Афганістан. Чималу частку в поширенні
наркотичних коштів займають також країни Латинської Америки.
В останні роки справжнім лихом для нашої країни стало вживання
наркотичних і токсичних речовин дітьми та підлітками. Масштаби розгорнутої
«наркоманської епідемії» вражають навіть цифри офіційної статистики, яка
далеко не повною мірою відображає ситуацію. У десятки разів зросла кількість
неповнолітніх, які перебувають на обліку в наркодиспансерах, хворих на нарко -

і токсикоманії. У деяких містах у ряді навчальних закладів наркотизація стала
тотальною.
Заради придбання наркотиків багато людей йде на злочини, до 70% дівчатнаркоманок займаються проституцією. Кожен споживач
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смертності дітей і підлітків є ускладнення, пов'язані зі споживанням наркотиків.
Реальну загрозу для суспільства становить значне збільшення числа осіб,
інфікованих ВІЛ. З усіх інфікованих близько 80% - наркомани, які заразилися
при введенні наркотиків.

Вплив наркотиків на здоров’я людини
Наркоманія - тотальне ураження особистості, до того ж, у переважній
більшості випадків, супроводжується ускладненнями з боку фізичного здоров'я.
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«біопсихосоціодуховним» розладом. Це означає, що
людина, яка приймає наркотики, поступово втрачає
самоповагу; знищує свої кращі моральні якості; стає
психічно не цілком нормальним; втрачає друзів, потім
сім'ю; не може придбати професію або забуває ту, якою
раніше володів; втягується в злочинне середовище; приносить безодню нещасть
собі та оточуючим і, нарешті, повільно і вірно руйнує своє тіло.
Ще одна особливість наркоманії полягає в тому, що вона, як патологічний
стан, певною мірою незворотна, і негативні зміни, що відбулися в організмі,
залишаються назавжди. Якщо людина, що давно відмовилась від героїну знову
вирішить «разок покайфувати», їй неминуче знову доведеться пройти через всі

кола наркоманського пекла. Тому лікарі намагаються не вживати темін
«видужання наркоманів», а віддають перевагу терміну «неактивні наркомани»
(тобто не вживають наркотики в даний момент, а «момент» буває довгим, навіть
довжиною в життя).
З іншого боку, наслідки наркоманії в психіці людини компенсувати можна,
хоч і дуже важко. Однак для більшості наркоманів вона залишається довічним
діагнозом.
Наркомани (часто також їхні рідні) надто пізно розуміють, що це не просто
«пустощі», а вже справжня залежність. Іноді пристрасть розвивається через
півроку і навіть рік, частіше через 2-3 місяці, але нерідко людина стає залежною
після першої ж ін'єкції героїну. Що станеться з тим чи іншим конкретним
індивідуумом, наперед ніколи не відомо.
Наркоманія в Україні
Наркоманія в Україні – це загроза національній безпеці. Наркоманія в
Україні має сумну статистику. Статистика взятих на облік наркоманів
відображає лише вершину айсбергу під назвою наркоманія в Україні.
В Україні на обліку у МВС перебувають близько
150 тисяч наркоманів, а за даними міжнародних
організацій ВООЗ і UNAIDS, тільки ін'єкційних
наркоманів у країні налічується близько 425 тисяч.
Згідно з даними різних незалежних експертів, в
Україні вживають наркотики від 1 до 1,5 мільйона осіб.
Тільки важкі наркотики вживають 550 тисяч осіб, заявляють у МОЗ.
Наркоманія в Україні збільшується на 8% в рік – тенденція одна з найвищих
у світі. 70% наркоманів – молоді люди до 25 років. Жіноча наркоманія в Україні
у відсотковому співвідношенні – найвища в Європі. Наркоманія в Україні має
вплив (і в майбутньому цей вплив багаторазово зросте) на негативну
демографічну ситуацію.

В Україні щорічно від наркоманії і пов'язаних з нею хвороб, таких як
ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, специфічні онкозахворювання, туберкульоз,
помирає до 120 тисяч осіб.
Історія поширення наркоманії в Україні
Наркоманія в Україні в радянські роки минулого століття була практично
відсутня. Суворе життя і жорсткий політичний режим, плюс закритість кордону
і неконвертований рубль (іноземній наркомафії не потрібний) зробили тут
користь. Наркоманія в Україні – для того часу була міфом. Але наркоманія в
Україні з ряду причин стрімко почала набирати обертів в період афганської
війни. Наркоманія в Україні стала пощирени явищем. У військових літаках і
вантажівках макова соломка і конопля поринули в Україну. У дев’яностих роках
наркоманія в Україні зростала шаленими темпами. Наркоманія в Україні
збільшувалася за допомогою таких наркотиків як ацетилований опій, що
виробляється з макової соломки (ширка), недорогий первітін, ефедрин.
Наркоманія в Україні розширюється через розповсюджувачів, а точки з
продажу наркотиків плодяться як гриби після дощу. Наркоманія в Україні тепер
під контролем. Тонни, незнищеної макової соломки розтеклися по країні в точки
продажу ширки, що перебувають під контролем перевертнів у погонах і
наркоманія в Україні почала поширюватись швидкими темпами.
Наркоманія в Україні розквітла пишним цвітом. Трамадол - синтетичний
наркотик опійного ряду - десять років фактично був у вільному продажу і
продавався як знеболюючий препарат. Його виробляли як легально на
фармзаводах, так і не легально. Обсяг трамадолу, який надходив у продаж, у 50
разів перевищував його потреби для хворих. Трамадольна наркоманія в Україні
принесла смертей та інвалідностей серед молоді не менше ніж 20 000 в рік.
Наркоманія в Україні змусила народ боротися за своє майбутнє.
Трамадольна наркоманія в Україні тривала роками. Тільки під тиском численних
акцій громадських організацій трамадол був офіційно визнаний наркотиком.
Квоти виробництва були зменшені, але тонни трамадолу не знищені. Мабуть,

наркоманія в Україні вигідна комусь. Поки наркоманія в Україні просто
спрямувала свою увагу на інші наркотики.
Іноземні фармзаводи також дуже прагнуть продавати наркотики українцям у
немедичних цілях під будь-яким приводом. Їм не вигідно, щоб наркоманія в
Україні припиняла своє існування. Наприклад, під приводом «замісної терапії».
Суть цього нібито «лікування» полягає в тому, що нелегальні наркотики
заміщуються легальним синтетичним наркотиком – метадоном, який значно
токсичніший героїну і «злізти» з метадону набагато складніше через більш
сильні
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фармкорпорацій за рахунок грошей державного бюджету, а наркоманія в Україні
розростеться витоком метадону від «пацієнтів і лікарів». За гроші платників
податків наркоману гарантують недовге життя під синтетичним кайфом.Таким
чином, наш народ, сам того не відаючи, сприяє тому, що наркоманія в Україна
продовжила своє існування. У Латвії з впровадженням метадонової програми
рівень наркоманії зріс у вісім разів.
Кримінальна відповідальність в Україні
Поняття відповідальності за вживання наркотиків у Кримінальному
законодавстві України відсутнє. Передбачена відповідальність за виготовлення,
придбання, зберігання, пересилання чи перевезення (ст.309 КК України).
Якщо залежний вирішив вжити наркотики, він повинен їх виготовити або
придбати. Якщо наміру на збут наркотиків немає – злочин відноситься до 1
частини статті та передбачає до 3 років обмеження волі (умовно).
Якщо дії вчинені повторно, у змові групою осіб або з партією наркотиків у
великих розмірах – від 2 до 5 років позбавлення волі.
Якщо перераховані дії вчинені при залученні неповнолітнього або з особливо
великою партією наркотиків – передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі.
Людина, яка добровільно звернулася до медичного закладу для лікування від
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А як у світі
Головний критерій міжнародного права щодо легалізації наркотиків –
користь. Саме тому деякі наркотичні та психотропні речовини продаються
легально, однак обмежено та виключно в лікувальних цілях. Решта заборонені
законодавством усіх країн світу.
Найбільш м’яке законодавство щодо наркотиків – у

Голландії. Там

дозволено продаж “м’яких” наркотиків і організований обмін шприців на
одноразові для “важких” наркоманів. У багатьох європейських країнах – Австрії,
Бельгії, Швейцарії – строго караються, перш за все, торгівля наркотиками та їх
виробництво. При цьому у Франції та Німеччині наркомана вважають
злочинцем: тут вживання наркотиків є кримінальним злочином. А в деяких
азіатських країнах навіть за зберігання наркотиків загрожує смертна кара.
Боротьба з наркоманією
Останнім часом багато фахівців приходять до висновку, що звичний спосіб
боротьби з наркоманією, коли головна увага приділяється поліцейським
заходам, - неефективний. У багатьох розвинених країнах, де в боротьбу з
наркобізнесом вкладаються величезні кошти, вживання наркотиків стабільно
росте. Єдиний спосіб протистояти наркоманії - сильна і гнучка система
профілактики поширення наркоманії та соціальної реабілітації людей, що
вживали наркотики.
У всьому світі люди, у чиї безпосередні турботи входить здоров'я нації,
об'єднують всі зусилля, щоб ще раз нагадати людству, яким страшним недугом є
наркоманія.
Міжнародний день боротьби із вживанням наркотиків та їх незаконним
обігом сприяє впровадженню в суспільні маси серйозної проблеми нашого часу
- проблеми наркоманії. Рішенням цього питання повинна бути стурбована кожна
людина в будь-якій точці земної кулі. Тільки завдяки зусиллям спільної
боротьби можна розраховувати на позитивні результати у вирішенні глобальної
проблеми сучасності - наркоманії.

