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Кремінська районна державна адміністрація 

Протокол

засідання районної Координаційної ради щодо запобігання захворюваності

на наркоманію, токсикоманію

№ _/

Присутні:

перший заступник голови райдержадмі ніс грації.1. Мар'ясов Р.В.

2. Кульбач Л.А.

3. Прохватілова О.В.

Кондін П.В.

Печугін А.В. - 

Шевцов Д.М. 

Смага 1.1.

Драньова І.А. - 

Журба Л.В. 

Величко Я.С.

Іваннік А.М. 

Пономарьов Є.О. 

Костоглод Т.С.

головний лікар КУ «Кремінське районне територіальне 
медичне об’єднання», заступник голови ради;

лікар - нарколог поліклінічного відділення КУ «Кремінське 
районне територіальне медичне об’єднання», секретар ради.

Члени ради:

начальник Рубіжанського міськрайонного управління 
Головного управління Держсанепідемслужби у Луганській 
області;

в.о. начальника Кремінського ВПГУНП України в 
Луганській області:

Директор КУ Кремінський районний центр «Спорт для 
всіх»;

директор Кремінського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Кремінської 
райдержадміністрації;

в.о. начальника відділу освіти Кремінської 
райдержадміністрації;

завідувач центральної районної аптеки № 49 К1І 
«Луганська обласна «Фармація»;

в.о. головного редактора Кремінського районного 
комунального підприємства «Редакція регіональної 
громадсько - політичної газети «Кремінщина»;

начальник служби у справах дітей Кремінської 
райдержадм і н істрації;

головний спеціаліст з мобілізаційної роботи Кремінської 
райдержадміністрації;

начальник Рубіжанського МВ КВІ ДГІтСУ в Луганській 
області.

Порядок денний

Про стан виконання «Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів на 2016 - 2020 роки» 
в Кремінському районі за 2016 рік.
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Прохватілову О.В. - лікаря - нарколога.

Наркологічну допомогу населенню Кремінського райопч (.2016г. 40185) надає наркологічний 
кабінет поліклінічного відділення.

В кабінеті проводиться наступна робота:

1. Диспансерне спостереження
На «Д» обліку перебуває:

2016 р. ____________ 2015 р.
наркоманія 65 60
токсикоманія 1
алкогольні психози 2 4
алкоголізм 590 595
Всього: 658 660

К іл ьк іс т ь  осіб, я к і «находиться в профілактичній групі:,
2016 р.

наркотики X
токсикоман Ічні
сполуки

■алкоголь 28
Всього: ЗО

Взято на «Д» облік:
2016 р. 2015 р.

наркоманія 1 1 6
токсикоманія - 1
алкогольні психози ->

алкоголізм 28 23
Всього: 41 чч

Особи, зняті і днем ансер ного об. і і ку
2016 р. 2015 р.

наркоманія ()
токсикоманія - -
алкоголізм .37 39
Усього: 43 44

Розповсюдженість наркологічних захворювань на 100 тис. населення.

2016 р. 2015 р.
наркоманія 65 - 161,7% 60 - 147.5%»
алкогольні психози 2 - 4 .9 % 4 - 9.8%,
алкоголізм 590- 1468.2% 595 - 1463.4%
токсикоманія 0.0% 1 2.45%»

Захворюваність наркологічної групи на 100 тис. ні селен 1ІЯ.

2016 р. 2015 р.
наркоманія 11 27.3% 6 14.7%
психози 2 4.9% 3 7.3%
алкоголізм 28 69.6% ■ 23 56.6%
токсикоманія 0.0% 1-2.45%



Хворі наркоманією розподіляються таким чином:

за територіальною ознакою:

міські жителі - 40 чол.. сільські - 25 чол.. а саме:
- Нововодяне - І чол.
-Житлівка - 1 чол.
- Червонопопівка - 1 чол.
- Бараниківка - 5 чол.
- Красноріченське - 9 чол
- Н. Краснянка -2 чол.
- Варварівка - І чол.
- Новомикільськ - 1 чол.
- Невське - 1 чол.
- Булгаківка - І чол.
- Боровеньки - 2 чол.

По вікових категоріях в 2016г.: до 18 років - немає. 18 - 35 - 40 чол.. понад 35 років - 2:> чол.:
за способом вживання наркотичних речовин: ін'єкційні - 33 чол., з них 8 - сільські жителі: 

курці - 1.6 чол., з них 9 - сільські жителі: політіаркомапія - 16 чол., з них 8 - сільські жи телі: 
за статевою ознакою - 60 чоловіків і 5 жінки.
Число ВІЛ - інфікованих наркоманів складає 17 чол.. з них І чол. - СНІД. то  складає 26.0% 

від осіб, що перебувають на диспансерному облік) .
Проводиться робота з кабінетом «Довіра» і фтизіатричним кабінетом, звіряється 

диспансерний облік.
.Направлено на стаціонарне лікування в (.'катівську психіатричну лікарню 68 осю. < них в 

наркоманів - 25 осіб.

2. Профілактична робота:

2016 р^ 2015 р.
Всього оглянуто 6549 5332
по захворюванню 638 531
профілактичні 591 1 4801огляди

У рамках проведення санітарно-просвітницької роботи за минулий період часу було опубліковано 
2 статті; проведено 12 засідань круглого столу. 1422 бесід. 9.3 лекцій, випу щепо санбюдеї п і в -I I .

Наркологічною службою виконуються вимоги діючих нормативно-правових доку ментів у 
сфері наркології, обліково-зві тна документація ведеться згідно встановлених форм

Основними недоліками в роботі залишається, відсутність взаємодії між органами 
внутрішніх справ, лікувальними установами, соціальними службами та навчальними закладами. 
Виявленню хворих органи внутрішніх справ, соціальні служби та навчальні заклади приділяючі, 
недостатньо уваги.

Робота з відділом поліції здійснюється в основному наданням наркологічним кабіною ., 
відомостей до відділу поліції. Направлення ж осіб до лікаря — нарколога, які не вчиняли 
правопорушень, але які помічені у вживанні психоактивних речовин, відповідальними особами 
відділу поліції України в Кремінському районі не проводиться. Також статистичні дані осіб, які 
перебувають на обліку в КУ «КРТМО» та відділом поліції суттєво відрізняються.



Постановили:

1. Роботу з профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму продовжити.
2. Забезпечити чітку взаємодію в роботі наркологічного кабінету та органів внутрішніх справ 

щодо виявлення хворих на наркоманію, токсикоманію, алкоголізм.
ВПГУМП, КУ «Креміїїське РТМО»

3. Забезпечити надання консультативної допомоги з питань наркоманії, токсикоманії та 
алкоголізму в наркологічному кабінеті, службі планування сім'ї га кабінеті «Довіра».

КУ «Кремінське РТМО».

4. Організувати та проводити засідання «круглих столів» серед учнівської молоді з питань 
профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму із залученням до них лікарів загально 
соматичної мережі, психологів, педагогів, соціологів тощо.

РЦСССДМ , КУ «КРТМО», відділ освіти

5. Посилити профілактичну роботу та забезпечити постійне проведення спільних рейдів в 
громадських місцях, закладах дозвілля та відпочинку.

ВПГУНП, сектор у справах молоді та спорту, служба 
у справах дітей, органи місцевого самоврядування

6. Відділу культури забезпечити проведення культурно - просвітницьких акцій стосовно 
боротьби з наркоманією в закладах культури району.

Начальник відділу культури

7. Посилити інформаційно - роз’яснювальну роботу в ЗМ1 району щодо профілактики 
негативних явищ.

8. Активізувати фізкультурно - спортивну роботу серед усіх верств населення з метою 
популяризації здорового способу життя.

- Сектор у справах молоді та спорту, ДЮСШ.

Відділ освіти. КУ  «Кремінське РТМО»

КУ «Спорт для всіх», ФСТ «Колос»

9. Посилити контроль за реалізацією наркотичних речовин.
Зав. ЦРА № 49

10. Рішення довести до всіх відповідачьних осіб.

Секретар ради

Голова ради Р.В. Мр'ясов


