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ПРЕС-ВИПУСК                                                
              

До Всесвітнього дня боротьби з наркоманією                                          
                                                                                            

У 1987р. Генеральною Асамблеєю ООН день 26 червня було оголошено 

Всесвітнім днем боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх 

незаконним обігом.  

У закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області під диспансерним 

наглядом з метою лікування та реабілітації хворих на наркоманії та 

токсикоманії  перебувають близько 8 тис. осіб (236 – на кожні 100 тис. 

населення), з яких 1,5 тис. – жінки. Упродовж 2012р. від наслідків, пов’язаних 

із уживанням наркотиків, померла 51 особа.  

Проблема наркоманії завжди тісно пов’язана зі злочинністю і становить 

нагальну загрозу для суспільства. 

На початок грудня 2012р. на обліку в органах Міністерства внутрішніх 

справ області за немедичне вживання наркотиків та психотропних речовин 

перебувало 16,5 тис. осіб, з яких 11,5 тис. – з діагнозом “наркоманія”. Більше 

тисячі з них – ВІЛ-інфіковані. 

За 11 місяців 2012р. у Дніпропетровській області зареєстровано понад       

4 тис. злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психоактивних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. За скоєння таких злочинів було затримано 3 тис. осіб, 

серед яких 389 жінок та 17 дітей і підлітків.  

Безпосередньо наркоманами було скоєно 546 кримінальних злочинів. 

Здебільшого це крадіжки та грабежі, проте, трапляються випадки умисних 

вбивств (та замахів) чи незаконного поводження зі зброєю, бойовими 

припасами або вибуховими речовинами. Половина злочинів, скоєних 

наркоманами, – тяжкі та особливо тяжкі.   

Органами внутрішніх справ області вилучено 147 кг наркотичних засобів, 

740 г психотропних речовин, 32 кг твердих прекурсорів та 1 л рідких, знищено 

148 тис.м
2
  незаконних посівів снодійного маку та коноплі. 

Отже, наркоманія – це проблема не лише медична, а й соціальна. Тому 

робота, спрямована на подолання недуги, повинна здійснюватися спільно як 

державними, так і громадськими установами. 
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