До Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:
З метою вираження рішучості щодо посилення міжнародного
співробітництва по створенню вільного від наркоманії суспільства і припинення
наркоторгівлі за рекомендацією «Міжнародної конференції по боротьбі зі
зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом» у 1987 року був
встановлений Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом.
На жаль, наслідки наркозалежності для демографічних показників стають
все більш загрозливими з кожним днем. Вживання наркотиків, насамперед,
негативно впливає на здоров'я людей, сприяє розвитку соматичних і психічних
захворювань, і це є одна з причин збільшення смертності населення. Так, в
результаті вживання наркотиків протягом останніх трьох років у Вінницькій
області загинуло 28 осіб, 61% з яких – віком до 40 років.
На кінець 2019 року закладами охорони здоров’я Вінниччини внаслідок
уживання наркотичних та психоактивних речовин надано амбулаторну
психіатричну допомогу 23083 особам, переважну більшість з яких (91%)
становили чоловіки, а кожний п’ятий – віком до 35 років. Серед осіб, яким
надавалася амбулаторна психіатрична допомога внаслідок уживання
наркотичних та психоактивних речовин, 54% – мешканці сіл.
Широке поширення споживання наркотиків шляхом ін’єкцій приводить до
зростання ризику зараження інфекціями, що передаються з кров’ю (ВІЛ, гепатити
В та С). Так, 22% ВІЛ-інфікованих, що перебували на обліку у медичних закладах
області на кінець 2019 року, були інфіковані внаслідок уведення наркотичних
речовин ін’єкційним шляхом.
Наркоманія не лише наносить непоправну шкоду здоров’ю. Суспільна
небезпека її полягає в тому, що вона являє собою криміногенний фактор, що
веде до різних, нерідко тяжких злочинів.
Правоохоронними органами Вінницької області протягом 2019 року
зареєстровано 808 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я
населення, з них – 133 випадки незаконного виробництва, виготовлення,
придбання та зберігання наркотичних засобів з метою їх збуту. Серед виявлених
осіб (329), підозрюваних у скоєнні цих злочинів, 8% жінок, а кожний четвертий
раніше вже вчиняв злочини. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у
скоєнні таких злочинів, які на момент учинення правопорушення не працювали
і не навчались, становила 77%, безробітних – 2%. Молодь віком 18–28 років у
загальній кількості осіб, що скоїли злочин зазначеного спрямування, складала
33% (або 110 осіб), неповнолітні та малолітні – 2% (6 осіб).
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело –
Головне управління статистики у Вінницькій області.
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