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GLOBAL DRUG SURVEY –

всесвітнє дослідження наркотиків
У листопаді розпочався найбільше у світі
незалежне дослідження наркотиків, що
включає збір деталізованих даних про
наркотичний досвід десятків тисяч людей –
Global drug survey.
Дослідження заключається в розгорнутому
анкетуванні, організатори просять учасників
дати відповіді на питання про те, які
наркотики вони вживали, як часто, і які
соціальні, медичні та правові наслідки це
мало.
Серед наркотиків, охоплених
дослідженням, – кокаїн, екстазі, марихуана,
кетамін, мефедрон, алкоголь, тютюн,
«легальні наркотики», які відпускаються за
рецептом в аптеці, такі як темазепам, віагра
та опіоїдні знеболювальні.
Ви можете пройти анкетування за цим
посиланням.

• Наркотики і насильство: якою мірою
вживання наркотиків сприяє агресивній
поведінці, і які препарати найбільш
ймовірно це викликають.
• Наркотики і задоволення: за допомогою
спеціально розробленого інструменту під
назвою Net Index Pleasure (розробленого за
допомоги професора Девіда Натта),
дослідники прагнуть з'ясувати, які
препарати асоціюються із найбільшим
рівнем задоволення/шкоди, а також те, який
рівень вживання наркотиків може дати
найкращий баланс задоволення та шкоди.
• Наркополітика: як зміни в наркополітиці
впливають (можуть вплинути) на вживання
наркотиків?
• Вживання рецептурних наркотиків: хто
вживає рецептурні нарковмісні ліки, і як
вони їх дістають?

У минулому році в дослідженні взяли
участь 15500 респондентів. Результати,
опубліковані у березні, проілюструвати
сучасний стан світової наркосцени.

• Наркотичні тенденції: які препарати є
найбільш популярними, скільки вони
коштують і які нові наркотики з’явились?

Нові напрямки досліджень в опитуванні
цього року включають:

Агенція GDS, яка була створена Адамом
Вінстоком, консультантом з аддиктивної
психіатрії і дослідником з Лондона, також
розробила додаток, що дозволяє
вимірювати наркотики (споживач наркотиків
може порівняти рівень свого вживання

У 2013 році обстеження буде тривати до
Цьогорічне дослідження, пройти яке займає
кінця грудня. Результати будуть
близько 20 хвилин, є анонімним і
опубліковані в березні наступного року в
конфіденційним. Його проводить агенція
Guardian, та інших медіа-партнерах
GDS (глобальне
дослідження: NBC в
дослідження наркотиків)
США, Fairfax Media
ЦЬОГО РОКУ У GLOBAL DRUG
– незалежна організація,
в Австралії та Новій
SURVEY УЖЕ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
що фінансує свої
Зеландії, а також у
БІЛЬШЕ 21 ТИСЯЧІ УЧАСНИКІВ
дослідження з власних
Великобританії,
джерел коштів.
Mixmag і Gay Times.

• Наркотики і секс: хто які наркотики
вживає перед сексом, і як різні препарати
впливають на сексуальну активність.

наркотиків з рівнем тисяч інших людей по
всьому світу).

З результатами та публікаціями Guardian
щодо минулорічного дослідження можна
ознайомитись тут.

Р ЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

ЗАХОДИ ПМІРЦ ДО 1 ГРУДНЯ

До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДОМ, Полтавський МІРЦ
провів низку заходів в Полтаві та Полтавському районі
26 листопада. До Міжнародного дня
боротьби з ВІЛ/СНІД ПОБФ «Громадське
здоров'я» запросили до середніх шкіл
Диканьки з профілактичними лекціями.
Організатором заходів виступив відділ у
справах сім'ї, молоді
та спорту Диканської
райдержадміністрації,
в особі Сергія
Ясенини, за що
висловлюємо йому
подяку. Лекції для дітей старшого шкільного
віку відбулись в двох школах (Диканській
гімназії ім. М. В. Гоголя та ЗОШ №2), і
включали в собі лекційний виступ Анатолія
Волика і показ фільму про ВІЛ/СНІД.
Під час лекцій школярі мали змогу
пригадати вивчене на уроках біології,
зокрема те, що стосується будови імунної
системи, клітини, мікроорганізмів. Також,
учні жваво реагували на запитання від
лектора. Сподіваємось, що інформація, яку
надзвичайно важливо знати уже в такому
віці, не пройшла повз юних диканчан і
запам'яталась на майбутнє.
Фоторепортаж з Диканьки можна
переглянути на сайті ПМІРЦ.
28 листопада. Вже традиційно, до 1
грудня, Кафедра післядипломної освіти
лікарів-стоматологів Української медичної
стоматологічної академії запрошує ПОБФ
«Громадське здоров'я» з лекцією про

ВІЛ/СНІД і профілактику ВІЛ-інфекції на
робочому місці медичних працівників.
Анатолій Волик (який є випускникником
стоматологічного факультету УМСА 2000
року) представив аудиторії powerpointпрезентацію, в якій було
наглядно проілюстровано
ситуацію з епідемією ВІЛ/СНІЛ
у світі та в Україні, показано
шляхи передачі ВІЛ, стадії
перебігу хвороби, дію АРВпреператів, постконтактну профілактику.
Увагу майбутніх лікарів було акцентовано
на необхідності бути якомога захищеними
та обережними при контактах з
біологічними рідинами. Епідемія, що
починалась з маргінальних верств
наркоспоживачів, перекинулась на все
репродуктивне населення, і наразі загрожує
всім громадянам, які ведуть активне
статеве життя. Тому озвучена інформація
стосувалась не лише професійної
діяльності лікарів і ризиків, притаманних
роботі стоматолога зокрема, але й
наголошувала на обережності в особистому
житті студентів.
Після презентації присутнім було
запропоновано до перегляду фільм
«Реплікація ВІЛ» , в якому на
мікробіологічному рівні було показано
механізм подвоєння ДНК ВІЛ в клітині ВІЛ-

інфікованої людини, а також пояснено дію
АРВ-препаратів. Фотозвіт на сайті.
6 грудня. Лекцію на тему «Епідеміологія 21
століття: ВІЛ-інфекція, туберкульоз»
проведено на Кафедрі соціальної медицини
та організації охорони здоров’я Української
медичної стоматологічної академії. Лекцію
для студентів двох груп 3 курсу
стоматологічного факультету провів

Анатолій Волик. Студенти з цікавістю
сприйняли подану інформацію та зраділи
запропонованим презервативам та
інфоматеріалам. Викладачам було
передано 2 набори плакатів «Охорона
громадського здоров’я» для облаштування
аудиторій кафедри, а також 25 примірників
брошури «Профілактика ВІЛ на робочому
місці медичного працівника».

П РАКТИКА

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ, ЯКІ
ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІДОМ
Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнський
правозахисний рух «Гідність» - правозахисна організація, діяльність
якої поширюється на територію України. Організацію створено для
юридичної безкоштовної допомоги людям, які живуть з
ВІЛ/СНІДом та представникам уразливих верств населення.
Основними завданнями всеукр-аїнського
проекту є
створення
єдиної
національної
мережі
юристів для
надання
безкоштовної допомоги ЛЖВ, засудженим,
споживачам ін’єкційних наркотиків,
проведення моніторингу порушень прав
людини в сфері ВІЛ/СНІД, а також
підвищення якості послуг і зміцнення
навичок адвокатської діяльності
неурядових організацій. Крім того,
важливим компонентом є зміцнення
координації між неурядовими організаціями
та державним сектором України.
Проектом заплановано проведення
масштабної інформаційної компанії щодо
висвітлення результатів моніторингу та
лобіювання випадків порушень прав

людини в сфері ВІЛ/СНІД, доведення
результатів цієї роботи до керівників,
посадових осіб, усіх громадян України.
Цільові групи проекту:
•

Люди, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та їх
близьке оточення;

•

Споживачі ін’єкційних наркотиків,
зокрема клієнти програм зменшення
шкоди (ЗПТ);

•

Люди з нетрадиційною сексуальною
орієнтацією;

•

Засуджені, які живуть з ВІЛ/СНІДом;

•

Діти та підлітки груп ризику.

Перелік безкоштовних юридичних
послуг:
•

Надання усних юридичних
консультацій;

•

Складання письмових документів
(скарг, заяв, позовних заяв,
клопотань та інше);

•

Представлення інтересів
представників цільових груп проекту
в державних та недержавних
органах;

•

Представлення інтересів цільових
груп проекту на слідстві та в суді.

Важлива інформація:
•

Усне консультування надається з
усіх юридичних питань;

•

Всі інші види юридичних послуг
надаються лише у випадках
порушення прав людини за певними
ознаками, такими як: наявність
ВІЛ/СНІДу, наркозалежності,
нетрадиційної сексуальної орієнтації
та інше, тобто коли права людини
порушуються іншими людьми та

представниками державних та
недержавних структур. Особлива
увага в проекті надається питанням
отримання медичних послуг та
проблемам, що виникають у цій
сфері: відмова в лікуванні, надання
медичних послуг неналежної якості,
розголошення конфіденційної
інформації, відсутність лікування,
вимагання грошей за лікування.
Важливим напрямком роботи в
проекті є захист прав клієнтів
програм ЗПТ (замісної
підтримувальної терапії).
Детальна інформація та контакти:
http://gidnist.com.ua/
Олена, ВБО «Гідність»
elena@git.biz.ua
063-892-01-09
http://gidnist.com.ua/page/media

М ЕТОДОЛОГІЯ

ЕССВ И IDPC ВЫПУСТИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДОКУМЕНТ ПО ОЗТ В ЕВРАЗИИ

Международный консорциум по наркополитике и Евразийская сеть
снижения вреда выпустили совместный информационный документ
«Опиоидная заместительная терапия в Евразии: как повысить
доступ и улучшить качество».
Цель настоящего документа – обзор
ситуации с предоставлением ОЗТ в
странах Восточной Европы и Центральной
Азии с акцентом на ее доступности и
качестве услуг. Документ основан на
данных, полученных в результате
картирования, проведенного Евразийской

сетью снижения вреда в период с августа
по ноябрь 2011 года, которые отражают
тенденции и изменения, происшедшие в
регионе с момента выпуска «Всемирного
обзора снижения вреда» за 2010 год.
Документ

Д ИСКУСІЇ

ЖУРНАЛ ESQURE: ВИЧ НА ЖИТЕЛЬСТВО

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который
отмечается 1 декабря, Esquire опубликовал интервью ВИЧположительных родителей, которые заводят ВИЧ-отрицательных
детей. Записала Маруся Ищенко.
Екатерина, 29 лет, консультант
благотворительного фонда «Свеча»:
Муж ВИЧ-ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Дочь (8 лет) ВИЧ-ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
«Моему мужу не нравится, что я афиширую
свой диагноз, и не нравится то, чем я
занимаюсь. Но он признает, что это мое
право. А я не хочу скрывать свой статус,
потому что это ограничения, это страх, что
кто-то узнает, а мне так неуютно.
Некоторые ВИЧ-инфицированные боятся,
что, когда они расскажут о своем диагнозе,
от них отвернутся. И надо сказать, мой круг
общения поменялся целиком. Нет, мне
никто ничего не говорил, меня не упрекали.
Но, например, подруга моего мужа

перестала пускать меня к себе в дом. Когда
он приходит один, она предлагает ему
зайти, попить чаю. Если мы приходим
вместе, она принимает нас исключительно
на лестничной площадке. От меня не
отвернулся только один человек — ни в
период потребления наркотиков, ни когда
стал известен мой диагноз»
Читать полностью.

Я НЕ ХОЧУ СКРЫВАТЬ СВОЙ
СТАТУС, ПОТОМУ ЧТО ЭТО
ОГРАНИЧЕНИЯ, ЭТО СТРАХ, ЧТО
КТО-ТО УЗНАЕТ, А МНЕ ТАК
НЕУЮТНО

Р ЕСУРСИ

ПРОЕКТ «ОНЛАЙН-ПРОФИЛАКТИКА»
Проект «Профилактика online» – это
результат объединения усилий целого
ряда организаций:
фонда "ФОКУС-МЕДИА" (Россия, Москва),
проекта dance4life (Россия), Бюро ЮНЕСКО
в Москве, а также регионального офиса
ЮНЭЙДС в странах Восточной Европы и
Центральной Азии.
Цель проекта: способствовать сохранению
репродуктивного здоровья подростков и

молодежи, уберечь их от ВИЧ-инфекции,
ИППП, употребления ПАВ
Проект открыт для всех, кто разделяет эти
цели и поддерживает эту стратегию.

Для участия в проекте достаточно иметь
•

свой сайт (или намерение его
завести),

•

сотрудников или волонтеров,
владеющих базовыми
компьютерными навыками,

Полезными будут материалы ресурса. На
сайте выложены записи вебинаров по
таким темам:

•

большое желание освоить и
использовать в профилактической
работе огромные возможности
Интернета и социальных сетей.

1. Как писать на тему здоровья интересно?
2. Краудсорсинг, инфографика, google docs
3. Интернет-инструменты для сохранения
здоровья

УРОКИ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ
Онлайн-посібник для індивідуальної та групової підготовки
соціальних працівників ВІЛ-сервісу
20 уроків, що пропонуються ресурсом
«Уроки Зменшення шкоди» (розробленого
«Міжднародний Альянсом з ВІЛ/СНІД в
Україні», містять в собі коротку теретичну
інформацію з кожної теми та питання для
самоконтролю у вигляді тестів. Серед тем
уроків: ВІЛ-інфекція, пост контактна

профілактика, туберкульоз, гепатити, АРВтерапія, ІППП, замісна підтримуюча
терапія, медична допомога СІН та інше.
Пройшовши ці уроки, ви
підвищите/закріпите свої знання з
соціальної роботи.
http://www.aidslessons.org.ua/ru/

О ГОЛОШЕННЯ

ПЛАН ЗАХОДІВ ПМІРЦ У 2013 РОЦІ
У наступному, 2013-му році на базі ПМІРЦ
відбудуться наступні заходи:
Березень:
Майстер-клас «Фандрайзинг
сервісних організацій» (1
учасників)

для ВІЛдень, 10

Тренінг «Профілактика ВІЛ на робочому
місці серед правоохоронців» (1 день, 20
учасників,
представників
УМВС
у
Полтавські обл.).
Жовтень:

Квітень:
Тренінг «Робота з персоналом
волонтерами» (3 дні, 18 учасників)

Серпень:

та

Майстер-клас «Особливості
консультування клієнтів з гепатитами В,
С» (1 день, 10 учасників)

ПРОГРАМА «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ»
З листопада 2012 року ГО «Квітень»
продовжує програму «Повернення в життя»
напрямку «Підтримка реабілітаційних
програм для СІН, орієнтовних на повну
відмову від вживання ПАР» за підтримки
Всеукраїнської Мережі ЛЖВ.
В рамках цієї програми наркозалежні мають
можливість пройти курс ресоціалізації від

наркозалежності (безкоштовно терміном 28
діб) в Терапевтичній Спільноті «Модулор»,
в с. .Жовтневе, Полтавської обл.
Більш детальна інформація:
(0532) 50-07-52; 56-25-70
(099) 940-92-45, Євген Миколайович
http://tsmodulor.org/

ВІЗЬМИ УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНКУРСІ
«ВОЛОНТЕР РОКУ»

Благодійний фонд Центр волонтеріату «Добра Воля» у партнерстві з
Ресурсним центром ГУРТ оголошують про проведення
Національного конкурсу «Волонтер року 2012»
Мета конкурсу:
Конкурс «Волонтер року» проводиться з
метою визнання праці волонтерів та
небайдужих громадян, які впроваджують
зміни у своїй громаді, а також для більш
активного поширення та популяризації
волонтерства у всіх регіонах України.
Учасники конкурсу: у конкурсі можуть
взяти участь фізичні особи, які займаються
або займалися волонтерською діяльністю у
громадських, благодійних організаціях,
державних установах або в ініціативних
групах на території України з 1 січня по 31
грудня 2012 року
Заявки на участь у конкурсі від осіб, які
волонтерують в комерційних, релігійних,
політичних та міжнародних організаціях, не
розглядаються.
Визнання праці волонтерів буде
здійснено у таких номінаціях:

Кращий волонтер року у сфері соціального
захисту населення
Кращий волонтер року у сфері охорони
навколишнього середовища
Кращий волонтер року у сфері освіти та
виховання
Кращий волонтер року у сфері мистецтва
та культури
Кращий волонтер року у сфері охорони
здоров’я та здорового способу життя
Кращий волонтер року у сфері захисту прав
людини та представлення інтересів
громадян
Порядок проведення конкурсу
Національний конкурс «Волонтер року
2012» буде проведений в два етапи:
«Номінування». В межах цього етапу, який
триваєз 5 грудня 2012 року по 31 січня 2013
року, для участі в конкурсі кандидатам

необхідно подати свою кандидатуру,
заповнивши онлайн-заявку.
«Конкурс волонтерських історій 2012 року».
На цьому етапі, який триває з 15 лютого по
15 березня 2013 року, всі надіслані і
прийняті до участі в Конкурсі роботи
оприлюднюються для ознайомлення на
веб-сайті.
Визначення переможців
Усі роботи оцінюються Експертною комісією
у складі представників Організатора та

партнерів Конкурсу, а також проводиться
он-лайн голосування для визначення трьох
переможців у кожній номінації.
Церемонія винагородження переможців
відбудеться в місті Києві у квітні 2013 року.
Контакти:
Тетяна Лисенко, Центр волонтеріату
«Добра Воля»
info@volunteering.org.ua
http://www.volunteering.org.ua/

Б ІБЛІОТЕКА

ИРВИН УЭЛШ. ПРОИШЕСТВИЕ В РОУЗВЕЛЛЕ.
Очередной табор бродяг, протиснувшись сквозь пробки на оживленных улицах, съехал с
объездного шоссе на извилистую загородную дорогу и направился к полю, где толпились
люди и гремела музыка.
Констебль Тревор Драйсдейл внимательно наблюдал за происходящим с заброшенного
железнодорожного моста. Со свистом втянув в легкие горячий, отравленный машинами
воздух, полицейский вытер мокрый лоб и поднял взгляд на редкие облака, беспрепятственно
пропускавшие солнечный жар.
Невидимо и неслышимо для стража порядка, в грязном закутке под бетонными опорами
съезда с шоссе, местные пацаны тоже невольно травились вонючими выхлопными газами в
дополнение к отраве, принятой добровольно.
Жара стояла невыносимая, но Джимми Малгрю вдруг бросило в дрожь. Это все от выпивки и
наркоты, решил он. От них всегда мерзнешь. Да еще и не выспался к тому же. Его скрутила
новая судорога, куда хуже предыдущей.
Клинт Филлипс с размаху треснул тяжелым молотком по челюсти распростертого на земле
Семо. Челюсть была закрыта привязанной к голове подушкой, и снаружи виднелись только
глаза, нос и рот, тем не менее от удара голова Семо мотнулась в сторону.
Дальше.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПОЛТАВСЬКОГО
МЕЖРЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ З ПИТАНЬ

Це видання було підготовлено ПОБФ «Громадське здоров’я» в рамках проекту «Безпека.
Знання. Підтримка» в м. Полтава.
Продукція видана за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» в рамках реалізації програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування
і догляд для найуразливіших верств населення в Україні».
Виходить двома мовами (українською, російською) двічі на квартал (6 разів на рік).
Викладені тут думки та точки зору є думками та точками зору організації, яка видала
цю продукцію, та не можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».
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