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Всесвітня доповідь про наркотики UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime Home 
Page – Управління ООН з наркотиків і злочинності) – публікувалася у 2016 році  

по завершенні спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН  
по світовій проблемі  наркоманії 

   

 Всесвітня доповідь представляє статистичні дані за 2014 і 2015 рік, надані урядами 
  
У 2014 році приблизно 250 млн осіб у віці від 15 до 64 років вживали, як мінімум, один наркотик 

 
В світі лише 1 людина з 6, яка потребує допомоги, має доступ до лікування наркозалежності 

 
 У доповіді підкреслюється важливість спільних дій щодо вирішення проблем 
наркоманії та ставиться акцент на необхідність профілактики, лікування та догляду за вживанням 
наркотиків  

• Глава I представляє загальний огляд ситуації за такими наркотиками, як 
опіати, кокаїн, канабіс, стимулятори амфетамінового ряду (САР) та нові 
психоактивні речовини (НПР), попит на них, а також вплив на здоров'я 
людини. Розглядаються наукові дані про полінаркоманію, звернення за 
лікуванням у зв'язку зі споживанням канабісу та зміни, що відбулися 
після легалізації споживання каннабіса в деяких районах світу 

 
• Глава II розглядає механізми взаємодії світової проблеми наркотиків та 

усіх аспектів сталого розвитку 
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Якобчук А. В. Медико-социальные и исторические аспекты 

формирования национальной политики протекции от последствий 

наркотизации и ВИЧ/СПИДа в Украине   А. В. Якобчук, Г. А. Слабкий 

// Медицина сьогодні і завтра. – 2014. – № 4. – С. 144-151. 

Корчагина Г. А. Международный комитет по контролю над наркотиками: мировой опыт в 

борьбе с наркоугрозой / Г. А. Корчагина  // Российский психиатрический журнал. – 2015.  

– № 1. – С. 34-38. 

 У статті «Международный комитет по контролю над наркотиками: мировой 
опыт в боротьбе с наркоугрозой» відображені основні відомості про діяльність 
Міжнародного комітету з контролю над наркотиками. Наводяться дані про історію 
цього міжнародного органу в боротьбі з наркозагрозою. Описано основні 
міжнародні документи в цій галузі 



Морозова В. С. Определение шести классов психоактивных 

веществ в различных объектах методом ммунохроматографии 

/ В. С. Морозова, Е. Д. Другова, М. А. Мягкова // Клиническая 

лабораторная диагностика. – 2015. – Т. 60, № 5. – С. 27-31. 

Москвитин П. Н.  Сравнительный анализ классических и инновационного методов профилактики 

зависимости от психоактивных веществ у подростков / П. Н. Москвитин // Гигиена и санитария.  

– 2015. – Т. 94, № 6. – С. 83-87. 

 У статті П.М. Московітіна описаний новий психогігієнічний метод 
"профілактична психодрама" та індивідуальна програма тренінгів профілактики 
залежності від психоактивних речовин, доведена ефективність психогігієнічного 
підходу в експериментальній групі підлітків 



Зеленська М. В. Ефективна модель організації медичної допомоги вагітним із залежністю 

від опіоїдів / М. В. Зеленська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. – № 1. 

– С. 59-64. 

Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 

исследование эффективности комбинированной терапии 

налтрексоном и гуанфацином для стабилизации ремиссии при 

опийной наркомании / Е. М. Крупицкий [и др.] // Журнал 

неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2015. – Т. 115, № 10. 

– С. 39-46 

 Отримані результати моніторингу та оцінки ефективності заходів за результатами 
пілотного проекту «Забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та 
покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю та народжених 
ними дітей» довели ефективність запропонованої моделі організації та медичного 
спостереження вагітних, хворих на опіоїдну залежність, та були враховані у Загальнодержавній 
цільовій соціальній програмі протидії ВІЛ-СНІДу на 2014-2018 роки, яку затверджено Законом 
України від 20 жовтня 2014 року 



Зеленська М. В. Актуальні питання впровадження замісної підтримувальної терапії в 

Україні / М. В. Зеленська, О. Г. Єщенко, І. Л. Демченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, 

ВІЛ-інфекція. – 2015. – № 2. – С. 30-45. 

Зільберблат Г. М. До питання недобровільної госпіталізації наркологічних 

хворих / Г. М. Зільберблат, Г. І. Войтюк, П. М. Федь // Український вісник 

психоневрології. – 2014. – Т. 22, Вип. 3. – С. 109-111. 

 У статті М.В. Зеленської наведено інформацію про актуальні питання 
впровадження замісної підтримувальної терапії в Україні, доступність та якість 
послуг, а також описана історія розвитку ЗПТ у світі  



Суханов А. А. Диагностика и комплексная коррекция состояния тромбоопасности у больных с 

опиоидной зависимостью / А. А. Суханов // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015.  

– Т. 14, № 1. – С. 153-154. 

Басин Е. М. Токсические фосфорные остеонекрозы лицевого черепа у 

лиц с наркотической зависимостью от дезоморфина и первитина. Часть І 

/ Е. М. Басин, Ю. А. Медведев // Стоматология. – 2015. – Т. 94, № 2.  

– С. 53-57. 

 Проблема тромбозів і кровотеч, пов'язаних з порушеннями в системі 
гемостазу у наркозалежних пацієнтів, дуже актуальна. У статті "Диагностика и 
комплексная коррекция состояния тромбоопасности у больных с опиоидной 
зависимостью» описані виявлені в результаті досліджень гіперкоагуляційні 
порушення у всіх ланках системи гемостазу у опійних наркоманів 



Кытманова Л. Распространенность наркомании и основные тенденции эпидемического 

процесса при ВИЧ-инфекции и гепатите С / Л. Кытманова, М. Москвичева // Врач.  

– 2015. – № 1. – С. 83-86. 

Рокутов С. В. Пристрій для моделювання індивідуальних програм 

лікування і реабілітації хворих наркологічного профілю з 

урахуванням рівня прихильності до терапії та соціально-

економічних критеріїв / С. В. Рокутов // Український вісник 

психоневрології. – 2015. – Т. 23, Вип. 4. – С. 73-75. 

 Поширеність наркоманії є одним з провідних факторів розвитку епідемії  
ВІЛ-інфекції та гепатиту С. У статті Л. Китманової проведено комплексну оцінку 
взаємообумовлених епідемій на сучасному етапі та обгрунтовані найбільш ефективні 
заходи по їх стримуванню 
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Герич І. Д. Хірургічні ускладнення ін'єкційної наркоманії: проблеми та особливості лікування  

/ І. Д. Герич, А. Г. Іфтодій, О. В. Більцан ; Буковинський державний медичний університет.  

– Чернівці ; Львів : Букрек, 2015. – 487 с.  
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Маланчук В. А. Остеомиелит челюстей у больных на фоне наркотической зависимости  

/ В. А. Маланчук, И. С. Бродецкий. – К., 2013. – 268 с. 

 Монографія присвячена актуальній проблемі – особливостям нових 
методів діагностики, лікування та наслідкам гнійно-септичних уражень 
ін’єкційної наркоманії. Буде корисною для науковців та практичних хірургів, які 
займаються проблемою надання невідкладної хірургічної допомоги 
наркозалежним хворим з післяін’єкційними ускладненими формами 
наркоманії 

 У навчальному посібнику систематизовані дані про остеомієліт у 
хворих на тлі наркотичної залежності. Детально описана етіологія, механізми 
патогенезу, клінічна картина, діагностика і методи лікування хворих з даною 
патологією. Для студентів ВНЗ, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, щелепно-
лицьових хірургів і лікарів, які підвищують кваліфікацію  



https://www.unodc.org/wdr2017/ 

• Том 1 включає зміст чотирьох наступних основних 
томів, а також викладає політичні наслідки 
наркоманії 

 
• Том 2 містить інформацію про постачання, 

використання і медичні наслідки вживання 
наркотиків  

 
• У 3 томі  основна увага приділяється вирощуванню, 

виробництву і споживанню трьох лікарських 
препаратів на основі рослин (кокаїн, опіати і 
канабіс) 

 
• Том 4  містить розширений аналіз загального ринку 

синтетичних наркотиків і представляє основну 
частину аналізу трирічної глобальної оцінки 
синтетичних наркотиків 

 
• Том 5  представляє огляд взаємозв'язку між 

проблемою наркотиків, організованою 
злочинністю, фінансовими потоками, корупцією і 
тероризмом 

До 20-річчя свого створення World Drug Report (Світовий Звіт про наркотики) у 2017 році 
представив видання у п'яти томах – для збереження великої кількості інформації  

і зручності використання для читачів  
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