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26 червня світова спільнота відзначає
Міжнародний день боротьби із наркоманією та
незаконним обігом наркотиків
Наркоманія! Скільки смертей за цим
словом, скільки болю, скільки поламаних
життів? Дуже багато! І не відомо,
скільки ще життів заберуть із собою в
нікуди наркотики!
Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні.
Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії.
Кількість людей, які вживають наркотики, близько 100 тисяч (за офіційними
даними). Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за оцінками МВС,
в 10-12 разів більша, і складає 800-900 тисяч, а тенета наркобізнесу ловлять
все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 65 тисяч
розповсюджувачів наркотиків.

Життя без майбутнього
Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший - 9-13 років.
Наркоманія - це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається.
Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому
наркотиків становить 7 років.
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Юнак В. Ю. Наркоманія - дорога в безодню / В. Ю.
Юнак. – Київ : Здоров’я, 2001. – 160 с.
Жданов В. Г. Алкогольно-табачнонаркотический геноцид : лекция / В. Г.
Жданов. – Изд. 2-е доп. – Москва : Издво Православ. братства св. прп. Иосифа
Волоцкого, 2007. – 112 с.

Перед тим, як, спробувати наркотик варто задуматися: чи потрібний
вам букет хвороб, що передається через голку?

Жах, що ти відчуєш, коли смерть буде стояти поруч, безпорадно
спостерігаючи за тим, як твій організм вмирає, а ти нічого не можеш
зробити! Навіщо тобі сльози матері на твоїй могилі і скорбота батька?
Навіщо себе прирікати? Навіщо...
У фонді бібліотеки:
Яковлева О. О. Соматичні захворювання у наркоманівособливості клініки, діагностики та лікування : лекція для
лікарів / О. О. Яковлева, В. В. Царук ; Вінниц. ДМУ ім. М. І.
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За результатами досліджень Організації Об'єднаних Націй та країна,
більш як 7% населення якої вживають наркотики, є приреченою.
В Україні налічується до 425 тисяч споживачів ін'єкційних
наркотиків, третина з них – жінки.
У фонді бібліотеки:
Епідемії алкоголізму та нарко-токсикоманій в дзеркалі
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Психіатрія і наркологія : підручник / В. Л. Гавенко
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Лікарі - наркологи дуже стурбовані проблемою наркоманії. Вони
стверджують, що якщо 3 - 4 роки тому середній вік юних наркоманів
складав 16-17 років, то на сьогоднішній день цей показник знизився до
13-14 років. За статистичними показниками за останні десять дванадцять років збільшилося в сім разів число жінок, які вживають
наркотичні та психотропні препарати.
У фонді бібліотеки:
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освіти ІV рівня акредитації МОН України від 16.10.2012 р.).

Иванец Н. Н. Наркология : учеб. пособие / Н. Н.
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Безодня нещасть
Наркоманія - тотальне ураження особистості, до того ж, в переважній
більшості випадків, супроводжується ускладненнями з боку фізичного
здоров'я. Безліч фахівців, що займаються лікуванням наркоманії, називають її
«біопсихосоціодуховним розладом». Це означає, що людина, яка приймає
наркотики, поступово втрачає самоповагу; знищує свої кращі моральні якості,
стає психічно не цілком нормальною, втрачає друзів, потім сім'ю, не може
придбати професію або втрачає ту, якою раніше володіла; втягується у
злочинне середовище; приносить безодню нещасть собі і оточуючим,
і нарешті, повільно і незворотно руйнує своє тіло.
У фонді бібліотеки:

Сучасні проблеми клініки, терапії та реабілітації станів
залежності від психоактивних речовин : матеріали Укр.
наук.-практ. конф. з міжнар. участю : присвяч. ювіл. дню
народж. Сосіна І. К. (Харків,19 трав. 2008 р.) / Харків.
МА післядиплом. освіти ; ред. Ю. Ф. Чуєв [та ін.]. –
Харків : [б. в.], 2008. – 352 с.

Наркоманія (від грец. narke – заціпеніння і манія) – хвороба, що
характеризується непереборним потягом до наркотиків, викликає
в малих дозах ейфорію, у великих - наркотичний сон.
Стан залежності від наркотиків характеризується трьома факторами:
 непереборним бажанням продовжувати прийом наркотиків;
 потребою поступово збільшувати дозу;
 залежністю психічного, а іноді і фізичного характеру від впливу наркотиків.

У фонді бібліотеки:
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Заради придбання наркотиків багато хто йде на злочини, до 70%
дівчат-наркоманок займаються проституцією. Кожен споживач
наркотиків залучає ще 5 - 10 чоловік. Всі вони є потенційними
розповсюджувачам інфекційних захворювань, зокрема вірусного
гепатиту. Реальну загрозу для суспільства становить значне збільшення
числа осіб, інфікованих ВІЛ.
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При анонімному анкетуванні, проведеному Українським центром
здоров’я в багатьох українських школах, з’ясувалося, що кожний п’ятий
учень хоча б раз попробував наркотики, а 15 % учнів середніх класів
хотіли б це зробити.
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"Здоров'я - це безцінний дар природи, який дається, на жаль, не
назавжди, його потрібно берегти. Але здоров'я людини багато в чому
залежить від неї самої, від способу її життя, умов праці, харчування, її
звичок".
І.П. Павлов
На сторінках періодики:

Колишні наркозалежні кажуть, що вони змушені боротися з потягом
до зілля усе життя. І додають: колишніх наркоманів, насправді, не буває.
На сторінках періодики:

Сумна статистика Вінниччини

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій
області на кінець 2014 року у лікувально-профілактичних закладах
Вінниччини перебувало під наглядом 1190 осіб хворих на розлади
психіки та поведінки через уживання наркотичних та психоактивних
речовин, 63% з яких, становить молодь віком 18-35 років. Якщо у 1990
році на кожні 100 тис. населення області припадало 8 хворих на
наркотичну залежність, у 2000 – 49, то у минулому році – 74, тобто на
34% більше, ніж у 2000 році, та в 7 разів, ніж у 1990 році.

Громадяни можуть повідомити інформацію, щодо торгівлі
наркотиками до новоствореного управління. Про це повідомляє пресслужба відділу комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області.
В структурі Департаменту протидії наркозлочинності Національної
поліції України функціонує четверте територіальне Управління з
обслуговування Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Громадяни
можуть
повідомляти
інформацію з питань, які входять до
компетенції Управління, за вказаними
контактами :
е-mail: dpn4@antidrug.gov.ua
контактний телефон: (068) 60 13 855

Наркоманія на сьогоднішній день - одна з
головних проблем всієї світової спільноти.
Інформація
про
наркотичні
засоби,
хворобливу пристрасть до них і наслідки
цього явища повинна бути повсюдною.
Тільки так можна вберегти багатьох від
страшної біди.

Міжнародний день боротьби із вживанням наркотиків та їх незаконним
обігом сприяє ознайомленню громадськості з серйозною проблемою
нашого часу - проблемою наркоманії. Вирішенням цього питання
повинна бути стурбована кожна людина в будь-якій точці земної кулі.
Тільки завдяки спільним зусиллям
можна досягти
позитивних
результатів у вирішенні глобальної проблеми сучасності - наркоманії.
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