СУПРАЦЬ НАРКОТЫКАЎ

27 лістапада 2013 г.

ГЕАПАЛІТЫКА...
ЗАЛЕЖНАСЦІ

ПАГРОЗА ЗАСТАЕЦЦА
МІНСК І ГОМЕЛЬ ЛІДЗІРУЮЦЬ ПА КОЛЬКАСЦІ НАРКАМАНАЎ

— Уладзімір Валяр'янавіч, як ажыццяўляецца маніторынг за наркалагічнай
сітуацыяй у нашай краіне?
— Гэтая праца распачалася 20 гадоў таму, калі па загадзе міністра аховы здароўя ўсе наркалагічныя ўстановы
абавязалі раз у квартал дасылаць нам адпаведную інфармацыю. Мы распрацавалі рэгістрацыйную форму на зноў
выяўленых наркаспажыўцоў, якія ставяцца на ўлік. І яшчэ
адну форму — на тых, каго знімаем з уліку па прычынах
смерці, выезду за межы рэспублікі, пападання ў месцы
пазбаўлення волі, вылечвання па медыцынскіх параметрах. Зыходзячы з гэтых патокаў інфармацыі, мы стварылі
камп'ютарны рэспубліканскі банк даных наркаспажыўцоў
і абнаўляем яго да цяперашняга часу. Штогод фарміруем
рэспубліканскую справаздачу ў Камітэт па кантролі за
наркотыкамі ААН, які размяшчаецца ў Вене. Цесна супрацоўнічаем з органамі па наркакантролі Міністэрства
ўнутраных спраў, з калегамі ў Расіі, ва Украіне і іншых
краінах, удзельнічаем у міжнародных праектах.
— ААН называе наркаманію адной з галоўных пагроз існавання нацый, нароўні з ядзернай вайной і
экалагічнай катастрофай …
— Распаўсюджанасць наркаманіі ў Беларусі, паводле
нашых даных, значна ніжэй, чым, дапусцім, у Расіі і ва
Украіне. Але і ў нас назіраецца тэндэнцыя да паступовага
і няўхільнага росту. Напрыклад, калі ў 2008 годзе колькасць наркаспажыўцоў складала амаль 110 чалавек на
100 тысяч насельніцтва, то летась — 138, а на пачатак
гэтага года — ужо 155. У цэлым па рэспубліцы на наркалагічным уліку Міністэрства аховы здароўя на 1 ліпеня гэтага года стаяла 15196 спажыўцоў псіхаактыўных
рэчываў — прырост за паўгода склаў 3,7%. Пры гэтым
афіцыйная інфармацыя, як лічаць многія спецыялісты ў
розных краінах, — гэта толькі бачная частка айсберга. А
колькі нарказалежных рэальна — невядома, можна толькі
здагадвацца. На гэты конт ёсць розныя ацэнкі. Пераважае меркаванне, што зарэгістраваную колькасць трэба
памнажаць на 7–10.
— Якая структура, спосабы спажывання наркотыкаў і іх распаўсюджанасць па рэгіёнах?
— Традыцыйна ў нас пераважаюць спажыўцы опіумных наркотыкаў. На пачатак гэтага года колькасць опіумных наркаманаў складала 69% ад усіх зарэгістраваных.
На другім месцы па спажыванні (16%) — канабіноіды (марыхуана, гашыш і інш.). Далей ідуць інгалянты — рэчывы
таксіманічнага дзеяння (каля 7%) і іншыя наркотыкі.
Асноўнай асаблівасцю гэтага года з'яўляецца істотнае
павелічэнне выпадкаў рэгістрацыі на наркалагічным уліку
спажыўцоў курыльных сумесяў тыпу «спайс». Калі летась
былі выяўлены толькі адзінкавыя выпадкі ўжывання спайсу, то сёлета наркалагічнымі ўстановамі Мінска, Гомеля і
Гродна зарэгістраваны ўжо 82 спажыўцы.
Наркатычны рынак вельмі чуйна і, на жаль, іншы раз з
апярэджаннем афіцыйных органаў рэагуе на гэтыя «модныя», даступныя па цане нарказмяшчальныя рэчывы. Міністэрства аховы здароўя практычна штогод аператыўна
пашырае спіс наркатычных рэчываў, якія з'яўляюцца забароненымі для ўжывання. Але праўда жыцця такая, што
падпольныя наркаспажыўцы працуюць даволі эфектыўна.
І таму ўнясенне тых ці іншых рэчываў у спіс забароненых — гэта канстатацыя таго, што яны ўжо больш-менш
працяглы час знаходзяцца на наркалагічным рынку. Аб
тых жа спайсе, насваі гадоў 10 таму яшчэ ніхто не ведаў,
а цяпер яны з'яўляюцца, і ўзнікаюць праблемы.
Сярод спосабаў ужывання наркатычных рэчываў,
што вельмі трывожна, пераважае ін'екцыйны (на пачатак 2013 г. — 68%). Гэта пагражае найбольш сур'ёзнымі
наступствамі, паколькі звязана з перадачай шэрагу захворванняў, і ў першую чаргу — з ВІЧ-інфіцыраваннем.
Сярод буйных гарадоў найбольшы паказчык распаўсюджанасці наркаманіі (на 100 тысяч насельніцтва) цяпер адзначаецца ў Мінску і Гомелі. А сярод райцэнтраў у
тройцы «лідараў» Салігорск, Пінск і Светлагорск. Дарэчы,

апошні яшчэ 15 гадоў таму быў у
нас, умоўна кажучы, наркалагічнай
«сталіцай» па колькасці спажыўцоў
псіхаактыўных рэчываў.
— А які сярэдні ўзрост нарказалежных?
— Увогуле наркотыкі найбольш
распаўсюджаны ў моладзевым асяроддзі. Тэндэнцыі па рэзкім амаладжэнні наркаспажыўцоў у нас не
прагледжваецца. Але важна мець
адэкватныя праграмы, якія маглі б
функцыянаваць, пачынаючы са школы. Пэўная работа ў гэтым кірунку
вядзецца, аднак яшчэ не вызначаны змест такіх праграм, аб'ём па гадзінах, узроставы перыяд, з якога
трэба распачынаць прафілактычную
працу. Не варта гіпертрафіраваць гэтую праблему, аднак нельга яе і замоўчваць. Трэба ўдумліва, даходліва
размаўляць з маладымі людзьмі, каб яны маглі заняць разумную, актыўную пазіцыю ў дачыненні да наркотыкаў.
— У Расіі гучалі прапановы ўвесці абавязковае тэсціраванне школьнікаў на нарказалежнасць …
— Сапраўды, такую прапанову выказаў галоўны нарколаг Расійскай Федэрацыі Яўген Брун, які, дарэчы, быў у
Гродне на адной з канферэнцый. На гэта я пакуль не магу
даць адназначны адказ. Па-першае, сістэмы тэсціравання патрабуюць пэўных, і немалых, матэрыяльных затрат.
Па-другое, узнікае юрыдычны аспект пытання: прымусіць
быццам бы нельга, ды і ці патрэбны дазвол бацькоў?
Але пытанне тэсціравання школьнікаў на нарказалежнасць (можа, не ўсіх) павінна прапрацоўвацца. Неабходна
цікавіцца адпаведным вопытам у іншых краінах, і, магчыма, адаптаваць яго да нашых рэалій.
— Як вядома, існуе так званая замяшчальная тэрапія, калі нарказалежныя пераводзяцца з больш цяжкіх
на менш небяспечныя па наступствах для здароўя
наркотыкі. І разам з тым — сілавыя меры па ўзмацненні барацьбы з наркаспажываннем. Дзе ў гэтай сферы
разумны баланс?
— Тут некалькі аспектаў. Першы звязаны з тым, што
наркотыкі — гэта забаронены субстрат, які нельга афіцыйна перавозіць і распаўсюджваць. Таму праца розных
ведамстваў, і ў першую чаргу праваахоўных органаў, у
гэтым кірунку павінна праводзіцца няўхільна. Гэта датычыцца і барацьбы з нелегальнымі каналамі паставак наркотыкаў у Беларусь з-за мяжы,
транзітных перавозак, і процідзеяння наркавытворчасці
ўнутры рэспублікі, і кантролю
за абаротам наркатычных рэчываў, што выкарыстоўваюцца ў медыцынскай практыцы.
Ніякіх паслабленняў тут быць
не павінна, у тым ліку і па мерах крымінальнай адказнасці.
Дарэчы, некалькі гадоў таму
нашым заканадаўствам быў
павялічаны тэрмін пакарання
за распаўсюджванне наркотыкаў.
Што ж датычыцца лячэння наркаманіі, то гэтая справа вельмі складаная, неадназначная. Эфек тыўнасць медыцынскай дапамогі не толькі
ў нас, але і за мяжой далёкая
ад жаданай. Часцей за ўсё лячэнне абмяжоўваецца купіраваннем вострых праяў (на мове наркаманаў — «ломкі»),
а вось далейшая работа з гэтымі пацыентамі — праблема. Як правіла, пасля часовай нармалізацыі стану яны
адмаўляюцца ад далейшай рэабілітацыі ў стацыянары і па гэтай прычыне выпісваюцца з рэкамендацыяй
прадоўжыць лячыцца ў амбулаторных умовах. Аднак
такое лячэнне праходзіць невялікая частка людзей з
залежнасцю.
Адзін з метадаў дапамогі такім асобам — гэта так
званая замяшчальная тэрапія, якая цяпер прымяняецца
ў шэрагу краін. Адпаведная «метадонавая праграма» ў
апошнія гады працуе і ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі. Сэнс
заключаецца ў тым, каб вывесці наркаспажыўцоў з падпольнага рынку наркотыкаў, перавёўшы іх на ўжыванне
метадону ў спецыялізаваных кабінетах наркалагічных
устаноў пад наглядам урача. На жаль, не ўсе пацыенты
выконваюць патрабаванні гэтай праграмы, але работа ў
гэтым кірунку павінна працягвацца.
Барыс ПРАКОПЧЫК.
Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

На пытанні
карэспандэнта
«Звязды» адказвае
кіраўнік цэнтра
маніторынгу за
наркотыкамі
і наркаспажываннем
Гродзенскага
дзяржаўнага
медыцынскага
ўніверсітэта, доктар
медыцынскіх навук,
прафесар Уладзімір
ЛЯЛЕВІЧ.
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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Можна было б сказаць, што не варта звяртаць увагу на экстравагантныя
заявы адстаўных палітыкаў і што ў калідорах ААН ёсць шмат розных «дакладаў». Дарэчы, у структурах самой
ААН — упраўленні па наркотыках і злачыннасці і Міжнародным камітэце па
кантролі за наркотыкамі — гэты даклад выклікаў толькі абурэнне. Але тут у
дакладчыках не шэраговыя адстаўныя
палітыкі, а людзі, якія ўваходзяць у сусветную эліту, у тым ліку былы генсакратар ААН Кофі Анан, у мінулым генеральны сакратар НАТА Хаўер Салана
і іншыя. Гэтыя людзі ніколі не кажуць
нешта бессэнсоўнае, а заўсёды маюць
пэўныя мэты.
Не выключана, што гэты дэмарш —
замова паўднёваамерыканскіх наркакартэляў для атрымання яшчэ больш
вялікіх прыбыткаў. Антынаркатычная
барацьба — адзін з традыцыйных элементаў знешняй палітыкі ЗША ва ўзаемаадносінах з лацінаамерыканскімі
краінамі. Вашынгтон так вырашае свае
праблемы, у тым ліку замену кіраўнікоў
суседніх краін.
Частковая легалізацыя наркотыкаў
і зніжэнне градуса антынаркатычнай
барацьбы могуць дапамагчы ЗША пераключыцца на іншыя праблемы. У
прыватнасці, на вывад войскаў з Афганістана, дзе наркотыкі таксама адзін
з галоўных фактараў палітыкі.
Сама ж прапанова легалізацыі лёгкіх наркотыкаў — амаральная. Напрыклад, пасля легалізацыі марыхуаны ў Галандыі колькасць яе спажыўцоў адразу
падскочыла ў некалькі разоў. «Лёгкія
наркотыкі» — гэта хуткі шлях да «цяжкіх». Навукоўцы Калумбійскага ўніверсітэта (ЗША) высветлілі, што ўжыванне

марыхуаны павышае шанцы пераходу
на цяжкія наркотыкі для дзяцей у 85 разоў, для дарослых — у 17.
Расійская сітуацыя з наркотыкамі
катастрафічная. Сёння ў краіне, па розных ацэнках, да 8.500.000 спажыўцоў
наркотыкаў. Пайсці на легалізацыю
ў любым выглядзе — гэта выклікаць
калапс. Расіі патрэбна не легалізацыя
наркотыкаў, а суровая крымінальная
адказнасць за іх прапаганду і заклікі
да легалізацыі.
Але ж сапраўды прыйшоў час новых
падыходаў у барацьбе з наркамафіяй
на міжнародным узроўні. Так, відавочна, што сусветная супольнасць праглядзела маштаб праблемы афганскага
наркатрафіку. Таму, напрыклад, вы-

працоўка дзяржавамі — членамі ШАС
абагульненай пазіцыі, накіраванай на
кваліфікацыю афганскай наркавытворчасці як прамой пагрозы міжнароднаму
міру і бяспецы, мела б гістарычнае значэнне. Такая пазіцыя ўжо была заяўлена з боку АДКБ, што стала вынікам
беларускай ініцыятывы. У рэчышчы
гэтых новых падыходаў напярэдадні
2015 года мы прапануем сіламі Генасамблеі ўскласці на Эканамічны і Сацыяльны Савет ААН новую функцыю
альтэрнатыўнага фарсіраванага развіцця Афганістана.
— Як палітычныя падзеі ў Цэнтральнай Азіі (пасля выхаду часткі
войскаў НАТА з Афганістана) і Лацінскай Амерыцы (цяперашняя палітычная дэстабілізацыя Бразіліі,
Чылі) адаб'юцца на стратэгіі наркамафіі?
— Ёсць два глабальныя цэнтры вытворчасці наркотыкаў у прамысловых
маштабах. Гэта Калумбія, Перу, Балівія
і Афганістан. Калі ў Паўднёвай Амерыцы лакалізавана вытворчасць 100%
какаіну ў свеце, то ў Афганістане —
90–95% усёй сусветнай вытворчасці
гераіну.
Афганская наркавытворчасць —
гэта генератар усяго спектру пагроз,
сістэмаўтваральны фактар ваенна-палітычнай сітуацыі Еўразіі. Аналіз паказвае, што вывад асноўнай часткі замежных войскаў з Афганістана і зняцце
ў 2014 годзе адказнасці міжнароднай
супольнасці за бяспеку ў гэтай дзяржаве не ў стане змяніць катастрафічную
сітуацыю з наркавытворчасцю.
Таму трэба ставіць пытанне не пра
далейшае стрымліванне трафіку наркотыкаў, а пра кардынальнае — сапраўды
рэвалюцыйнае — зніжэнне наркавытворчасці ў Афганістане як мінімум у
10 разоў. Гэта гістарычная задача кіраўніцтва нашых краін і ўсёй сусветнай
супольнасці.
Прычына росту рынку збыту какаіну
ў Еўропе — гэта пераразмеркаванне
аб'ёмаў яго вытворчасці ў Паўднёвай Амерыцы за апошнія пяць гадоў.
Што адбылося? У Калумбіі з дапамогай авіяцыі сталі больш інтэнсіўна знішчаць палі кустоў кокі. Вытворчасць
кокі наркамафія перанесла ў суседнія
краіны — Балівію і Перу. Традыцыйных наркамаршрутаў на поўнач з гэтых краін у бок Мексікі, Канады і ЗША
пакуль не было. І трафік пайшоў праз
Бразілію і Аргенціну. Там перахопліваюць і спажываюць сумарна каля 30 з
300 тон наркотыку. 270 тон ідзе цераз
Атлантычны акіян, ва Усходнюю Афрыку. Адтуль какаін накіроўваецца ў
Еўропу. Рынак збыту там павялічыўся
ў пяць разоў.
Штогадовы абарот наркагрошай
складае каля 800 мільярдаў долараў,
што супастаўна са ступенню ўплыву
на сусветную эканоміку нафты і газу.
Наркатрафік — донар дэфіцытнай ліквіднасці сусветнай банкаўскай сістэмы.
Па сутнасці, з'яўляецца крытычна неабходным, неад'емным сегментам усёй
цяперашняй манетарнай сістэмы, што
разганяе глабальны фінансава-эканамічны крызіс. Апошні, у сваю чаргу,
выступае свайго роду драйверам для
фінансава-эканамічнага і сацыяльнага
заказу на працяг наркавытворчасці.
— Як вы ацэньваеце наркасітуацыю ў заходняй частцы постсавецкай прасторы, у тым ліку ў Саюзнай
дзяржаве Беларусі і Расіі? Ці атрымалася ў беларускіх і расійскіх праваахоўных органаў дамагчыся да-

статковага ўзроўню ўзаемадзеяння
ў барацьбе з наркапагрозай?
— Беларуска-літоўскі ўчас так мяжы буйных транзітных транспартных
магістраляў выкарыстоўваецца арганізатарамі міжнароднага наркатрафіку для паставак наркатычных сродкаў
і псіхатропных рэчываў з краін ЕС у
Расію, а таксама з Цэнтральнай Азіі ў
ЕС. У 2012 годзе праз пункты пропуску
літоўскага ўчастка спрабавалі завезці
ў Беларусь як сінтэтычныя псіхатропныя рэчывы, так і наркотыкі расліннага

— У Беларусі і Расіі рэалізуюцца
прынцыпова розныя падыходы да
рэабілітацыі нарказалежных. Перш
за ўсё, гаворка ідзе пра стаўленне да
замяшчальнай тэрапіі. Ці не ўяўляе
такое адрозненне падыходаў перашкоды на шляху да больш эфектыўнага супрацоўніцтва?
— У нас няма перашкод для эфектыўнага супрацоўніцтва. Неабходна
адзначыць, што ў 2012 годзе ў Рэспубліцы Беларусь быў прыняты Закон
«Аб наркатычных сродках, псіхатроп-

паходжання. Па-ранейшаму злачынцы
робяць спробы стварэння на тэрыторыі Беларусі падпольных лабараторый
па вытворчасці наркатычных сродкаў і
псіхатропных рэчываў. Прычым іх колькасць штогод павялічваецца.
Пагадненне паміж ФСКН Расіі і МУС
Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве
ў барацьбе з незаконным абаротам
наркатычных сродкаў, псіхатропных
рэчываў і іх прэкурсораў дзейнічаюць
з мая 2005 года. За гэты час узаемадзеянне расійскіх і беларускіх калег дасягнула вельмі высокага прафесійнага
ўзроўню.
Паміж нашымі службамі на пастаяннай аснове ажыццяўляецца актыўны
абмен аператыўнай інфармацыяй. Праваахоўныя органы Беларусі — актыўныя
ўдзельнікі спецыяльных лакальных антынаркатычных аперацый «Канал». Яны
праводзяцца на падставе прынятага ў
2008 г. рашэння Савета калектыўнай
бяспекі Дагавора дзяржаў — членаў
АДКБ. Падчас адной з апошніх аперацый праца Аператыўнага ўпраўлення
Міжнароднага каардынацыйнага штаба
па кіраўніцтве аперацыяй была разгорнута на базе МУС Рэспублікі Беларусь.
Дзякуючы дакладнай і зладжанай
рабоце нацыянальных міжведамасных штабоў дзяржаў — членаў АДКБ,
праваахоўных органаў дзяржаў — назіральнікаў, высокай ступені даверу
паміж удзельнікамі і іх актыўнага ўзаемадзеяння з незаконнага абароту канфіскавана каля 3 тон наркотыкаў — у
тым ліку 17 кілаграмаў гераіну, больш
за 3 кілаграмы сінтэтычных наркотыкаў, адзін кілаграм опію, амаль 2,8 тоны марыхуаны, 2 кілаграмы гашышу,
111 грамаў какаіну, 8 тон дзікарослага
маку, а таксама больш за 38 кілаграмаў прэкурсораў.
Станоўчы вопыт правядзення лакальных антынаркатычных аперацый
даказвае эфектыўнасць міжнароднага
інструмента барацьбы з незаконным
абаротам наркотыкаў і неабходнасць
працягу актыўнай дзейнасці па развіцці ўзаемавыгаднага ўзаемадзеяння на
субрэгіянальным узроўні.

ных рэчывах, іх прэкурсорах і аналагах», у якім, аналагічна адпаведнаму
нашаму федэральнаму закону, асобныя часткі прысвечаны як незаконнаму абароту наркатычных сродкаў
і псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў і аналагаў, так і прафілактыцы іх
спажывання. Прычым вылучаюцца
асобы, якія спажываюць наркатычныя сродкі, псіхатропныя рэчывы, іх
прэкурсоры і аналагі, і асобы, хворыя
на наркаманію.
Што тычыцца замяшчальнай тэрапіі, то яна практыкуецца ў шэрагу
краін былога СССР. Наркаману пад
наглядам даюць метадон, паступова
памяншаючы дозы, і, як сцвярджаюць,
залежнасць зніжаецца. Але няма клінічна пацверджаных даных, што гэта
прыносіць эфект. Ёсць зваротныя вынікі: чалавек атрымлівае залежнасць
менавіта ад метадону і не можа пазбавіцца ад яе.
Да прыкладу, ва Украіне, дзе практыкуюць замяшчальную тэрапію, цяпер
кажуць, што страшнай праблемай стаў
метадон. Спачатку лічылі, што метадон — панацэя. Але потым рэзка пайшла ўгару смяротнасць, а колькасць
спажыўцоў стала хутка расці, метадон
пачаў «круціцца» на чорным рынку. Залежнасць ад яго яшчэ больш моцная,
чым ад гераіну. Каб зняць гераінавую
абстыненцыю, трэба 14 дзён, а метадонавую — 45 сутак.
Метадонавыя праграмы ўкараняюцца за гранты ад розных няўрадавых
арганізацый з-за мяжы. Таму здаецца,
што лячэнне бясплатнае. Але калі людзі прывыкаюць да гэтага наркотыку,
патрэбны велізарныя сродкі, каб закупляць яго для распаўсюджвання сярод
насельніцтва.
Таму абарот метадону, як сінтэтычнага лекавага прэпарата з групы
апіоідаў, які ўжываецца як анальгетык пры лячэнні наркатычнай залежнасці, у Расіі катэгарычна забаронены.
Поўную версію інтэрв'ю чытайце на
сайце www.zvіаzdа.bу
Падрыхтаваў Юрый ЦАРЫК.

«ЛЮДЗІ ГНІЛІ, БО КАРЫСТАЛІСЯ НЕСТЭРЫЛЬНЫМІ ШПРЫЦАМІ»
Палкоўнік Юрый Маркевіч
узначальвае ўпраўленне па
наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі УУС
Гомельскага аблвыканкама і як ніхто іншы разумее,
што такое наркаманія і як з
ёй змагацца. Ён добра ведае
пра ўсё, што адбывалася ў
Светлагорску ў 90-я гады мінулага стагоддзя.

чы Гомельшчыны практычна не
адрозніваецца ад іншых буйных
рэгіёнаў вобласці.

Што не забаронена —
тое дазволена?

Выжылі тыя,
каго пасадзілі
«Горад без будучыні» — так
называлі Светлагорск у СМІ —
праз дзесяцігоддзе стаў рэальным прыкладам, можа, і не абсалютнай, але ж перамогі дабра над
злом. І заслуга ў гэтым не толькі
пра ва ахоў ні каў, лі чыць Юрый
Сяргеевіч:
— Масавая наркаманія ў Светлагорску пачалася пасля таго, як у
канцы 80-х у горад вярнуліся два
мясцовыя жыхары, якіх у Ленінградзе выключылі з інстытута за
ўжыванне наркотыкаў. А ўжо ў пачатку 90-х усё насельніцтва Светлагорска на свае вочы пабачыла
небяспеку наркаманіі. Літаральна
ў кожнага быў ці то сусед-наркаман, ці то сваяк-наркаман, ці то
знаёмы-наркаман… Маладыя паміралі ад перадазіроўкі. Людзі гнілі,
бо выкарыстоўвалі нестэрыльныя
шпрыцы. Сталі распаўсюджвацца гепатыт і СНІД. Дзесяць гадоў
спатрэбілася, каб узяць сітуацыю
пад кантроль. З наркаманіяй усе
сталі змагацца адкрыта: праваахоўнікі, улады, установы адукацыі, аховы здароўя, СМІ… А самае
галоўнае — людзі тэлефанавалі
ў міліцыю штодзень па 10–15 разоў з паведамленнямі аб тым, дзе
сабраліся наркаманы, дзе вырабляюць наркотыкі… Міліцыя адразу
ж рэагавала. За злачынствы, звя-

заныя з наркотыкамі, арыштоўвалі, утрымлівалі пад вартай, а суд
пазбаўляў волі… Трэба было збіць
хвалю, ізаляваць наркаманаў ад
грамадства і адначасова не дапусціць прытоку моладзі. Між іншым,
потым многія казалі: «Дзякуй, што
вы мяне тады пасадзілі ў турму,
бо толькі там я змог асэнсаваць
сваю праблему і пачаць з ёю змагацца».
Сярод моладзі Светлагорска ў
той час існавала пэўная мода на
ўжыванне наркотыкаў. Нават тыя,
хто не зведаў забароненага зелля, пераймалі некаторыя звычкі
наркаманаў. Напрыклад, на дыскатэку ўсе прыходзілі з бутэлькай
вады падпахай. Наркаманы — каб
наталяць смагу, іншыя — каб не
выдзяляцца.
Правільна было зроблена, лічыць Юрый Сяргеевіч, што не затойвалі, не замоўчвалі існаванне
гэтай праблемы. Можа, таму зараз у Светлагорску колькасць
наркаманаў, якія стаяць на ўліку, набліжаецца да рэальнай — у
іншых гарадах іх значна больш,
чым выяўленых афіцыйна. Цяпер
аператыўная абстаноўка ў вялікім
прамысловым цэнтры на поўна-

Праваахоўнікаў вельмі хвалюе,
што апошнім часам набіраюць папулярнасць курыльныя сумесі —
так званы «спайс». Праблема ў
тым, што спайс актыўна рэкламуюць, бо пакуль ён не трапіў у спіс
забароненых рэчываў.
— Ку рыль ныя су ме сі сён ня
практычна выцеснілі ўсе іншыя
нар ко ты кі, — ад значае Юрый
Маркевіч. — Частка так званага
«спайсу» пастаўляецца ў краіну
легальна. Мы не можам прыцягнуць да крымінальнай адказнасці
за дзеянні з ім. Штогод спісы забароненых рэчываў дапаўняюцца
новымі назвамі, і штогод з'яўляюцца новыя віды псіхатропных
рэчываў. Калі ў поле нашай ўвагі

Сярод моладзі
Светлагорска існавала
пэўная мода на ўжыванне
наркотыкаў. Нават тыя,
хто не зведаў забароненага
зелля, пераймалі
некаторыя звычкі
наркаманаў.
трапляюць людзі, якія распаўсюджваюць зелле, мы праводзім
стандартныя аператыўна-вышуковыя мерапрыемствы. Затрымліваем грамадзяніна, праводзім
экспертызу рэчыва, і часта яна
сведчыць, што рэчыва афіцыйна
не з'яўляецца наркотыкам. Мы ж
можам прыцягнуць да адказнасці
толькі за тое, што забаронена. І
тады праваахоўныя органы ініцыіруюць даследаванне гэтага новага рэчыва, каб ва ўстаноўленым
парадку яно было ўнесена ў ад-

паведныя спісы. Працэдура займае 3–4 месяцы, на працягу якіх
наркотык свабодна гуляе па краіне. Між тым, уздзеянне ад спажывання спайсу — сінтэтычнай
марыхуаны — у шмат разоў пераўзыходзіць уздзеянне звычайнай
марыхуаны. Але ж моладзь заўсёды хоча паспрабаваць нешта
новае, тым больш афіцыйна не
забароненае.

Гора макавае
Ёсць і іншая праблема, на вырашэнне якой складана істотна
паўплываць. Размова пра насенне маку. Калі 20 гадоў таму
экстракцыйны опій гатаваўся з
макавай саломкі, сёння аматары
навучыліся вырабляць яго і з насення неачышчанага маку. Пры
гэтым афіцыйна такі мак — не ў
спісе забароненых рэчываў. І гэта
прабел у заканадаўстве, які, спадзяецца Юрый Сяргеевіч, хутка
будзе ліквідаваны:
— Мы ж можам дзейнічаць
толькі ў межах закона. Затрымліваем распаўсюджвальніка насення маку, але ж прыцягваем
яго толькі да адміністрацыйнай
адказнасці за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Ён
плаціць у падатковай інспекцыі
штраф і… узнімае цану на мак,
каб пакрыць свае расходы. Міністэрства ўнутраных спраў падрыхтавала праект па кантролі за
рэалізацыяй насення маку. Я лічу, што дзяржава павінна ўзяць
пад поўны кантроль гэтую рэалізацыю. Бо сітуацыя, якая існуе,
наносіць шкоду ў тым ліку іміджу
ўлады: звычайны грамадзянін лічыць, што міліцыя не працуе.
Сёння насенне неачышчанага
маку афіцыйна завозіцца на тэрыторыю Беларусі з Украіны, Чэхіі…
Між тым, зараз цана за 1 кг у Гомелі даходзіць да Br1 млн. Менавіта таму прадаўцы маку ніколі

проста так не адмовяцца ад сваёй
дзейнасці, ведаючы, што вялікай
адказнасці не панясуць.

Хімікі і батанікі
Каналы, па якіх прыходзіць
да нас атрута, таксама пастаянна адсочваюцца. Спайсы наркаспажыўцы замаўляюць часцей
за ўсё праз інтэрнэт — з Кітая.
Марыхуана, якая яшчэ 5–8 гадоў
таму завозілася з Сярэдняй Азіі
або Галандыі, зараз выспявае да
неабходнай кандыцыі і ў нас —
бо істотна змяніліся кліматычныя
ўмовы. Дарэчы, сёлета на Го-

Уздзеянне ад спажывання
спайсу — сінтэтычнай
марыхуаны — у шмат разоў
пераўзыходзіць уздзеянне
звычайнай марыхуаны.
Але ж моладзь заўсёды хоча
паспрабаваць нешта новае,
тым больш афіцыйна
не забароненае.
мельшчыне было знішчана больш
за 55 тон гэтай дзікарослай наркасыравіны. Адначасова міліцыянеры па-ранейшаму сутыкаюцца
з «батанікамі», якія, нягледзячы
на забароны, вырошчваюць каноплі — ці на агародах, ці дома.
Сёлета да адміністрацыйнай адказнасці за незаконнае вырошчванне нарказмяшчальных раслін
на Гомельшчыне быў прыцягнуты
201 чалавек.
— Гераіну стала менш, — адзначае Юрый Маркевіч. — Ён вырабляецца ў Афганістане і праз
тэрыторыю Расіі трапляе да нас.
Два каналы паступлення амфетаміну з Санкт-Пецярбурга сёлета
намі былі перакрыты. На тэрыторыі Гомельшчыны ў гэтым годзе
выяўлены і знішчаны 3 наркалабараторыі. Калі вы думаеце, што

іх трымалі нейкія спецыялісты ў
галіне хіміі, — памыляецеся. Сёння ў інтэрнэце можна знайсці і рэцэпты, і адрас, дзе можна купіць
кампаненты, і адпаведнае абсталяванне…
Сёлета ў маланаселенай вёсцы аднаго з чарнобыльскіх раёнаў міліцыянеры знайшлі больш
за 10 кілаграмаў марыхуаны, якая
захоўвалася ў трох мяшках. Мяшкі — у скрынях, а скрыні — у яміне, вырытай у адрыне і засыпанай сенам. Раслінная атрута, якой
хапіла б на 40 тысяч доз, была
канфіскавана. Гэта стала магчымым пасля затрымання некалькіх
збытчыкаў у Гомелі.

Увага: дзеці!
— Хаця маё падраздзяленне
аператыўнае (мы выяўляем злачынствы, збытчыкаў, перакрываем каналы, дзейнасць падпольных наркалабараторый), але ж
наша работа не будзе дасканалай
без адпаведнай прафілактыкі, —
лічыць Юрый Маркевіч. — Таму
мы падрыхтавалі метадычныя рэкамендацыі «Бацькам аб наркаманіі: як абараніць дзяцей». Знялі
відэафільмы аб паламаных лёсах
людзей. Калі раней наркотыкі былі праблемай нестабільных сем'яў, зараз гэта не так. Толькі адзін
прыклад. За месяц, пакуль бацькі
адпачывалі, сын спустошыў кватэру. Высветлілася, што за гэты
непрацяглы час падлетку далі
паспрабаваць наркотык, а потым
растлумачылі, што ён каштуе грошай. У яго вельмі хутка сфарміравалася залежнасць, і ён прадаў
усё, толькі каб атрымаць зелле.
Бацькі ўпэўнены, што дзяцей трэба накарміць, апрануць — і ўсё.
А што ў дзіцяці ў галаве, у душы і
сэрцы — нікога не хвалюе. Дзеці,
якія належаць самі сабе, трапляюць у групу рызыкі. Сённяшняе
грамадства спажывання спрыяе

таму, каб у чалавека пастаянна
ўзнікала жаданне паспрабаваць
нешта новае. На пытанне: «А чаго яшчэ я ў жыцці не спрабаваў?»
у некаторых адказ адзін: «Толькі
наркотыкі». Патрэбна, каб людзі
мелі не толькі матэрыяльныя каштоўнасці.
Да крымінальнай адказнасці па лініі наркакантролю сёлета
прыцягнута каля 300 чалавек. З
іх 23 — навучэнцы сярэдніх і студэнты вышэйшых навучальных
устаноў і 13 — непаўналетнія. Між
тым, праведзеныя сярод моладзі
даследаванні сведчаць аб тым,
што больш за 40% пра наркотыкі
даведаліся са СМІ — як пра нешта
станоўчае. 3% спажывалі іх хаця б
раз у жыцці. Юрый Сяргеевіч упэўнены: калі ў вашага сына ці дачкі
з'явіўся сябар-наркаман, трэба
любым чынам абараніць дзіця ад
стасункаў з ім. Бо наркаман у пэўны момант абавязкова прапануе
наркотык сябру:
— Я за тое, каб абмежаваць
прысутнасць нават намёкаў на
ўжыванне наркотыкаў. Часам на
рэкламе чагосьці бясшкоднага ў
кутку намалявана галінка канопляў. Распаўсюджаны капялюшыкі з выявай ліста канопляў. Гэта
ж утоеная рэклама наркотыкаў.
Неабходны закон пра забарону
нават такой ускоснай рэкламы
смяротнай атруты.

Метадон —
не выратаванне
У Светлагорску некалькі гадоў
працуе так званая замяняльная
«ме та до на вая пра гра ма». Сутнасць яе ў легальным прадастаўленні наркотыку тым, хто пакутуе
на нарказалежнасць. На базе наркалагічнага дыспансера адкрыты
кабінет, дзе афіцыйна зарэгістраваныя наркаманы атрымліваюць
сваю штодзённую «дозу». Гэта вы-

мушаная мера, лічаць некаторыя
спецыялісты, якая, аднак, дазваляе трымаць сітуацыю з ужываннем наркотыкаў заўзятымі прыхільнікамі гэтага зелля пад некаторым
кантролем. Такім чынам наркаман
выключаецца з крымінальнага асяроддзя, не шукае прыгод для сябе і
не стварае для сваякоў сацыяльнага напружання. Тым не менш Юрый
Маркевіч лічыць, што метадонавая
праграма з'яўляецца толькі легалізацыяй наркаманіі:
— Магчыма, ад такой праграмы ёсць нейкія плюсы, але ж, на
мой погляд, мінусаў больш. Адзін
наркаман афіцыйна атрымлівае
сваю «дозу», а іншы, не зарэгістраваны, будзе затрыманы з наркотыкам і прыцягнуты да адказнасці. Да таго ж не кожны наркаман
спажывае наркотык штодзень,
а ў гэтай легальнай сітуацыі ён
абавязкова прыйдзе. Вельмі сумніўна, што пасля спажывання
метадону многія з іх уладкуюцца
на працу… Пытанняў больш, чым
адказаў. Я лічу, што павінна быць
сіс тэма прафілак тыкі, прававое
ўздзеянне, лячэнне і рэабілітацыя. Ёсць прыклады, калі былыя
наркаманы свядома адмаўляліся
ад ужывання зелля. Нядрэнныя
вынікі ў рэабілітацыйных цэнтраў,
якія працуюць з наркаманамі на тэрыторыі Гомельшчыны. У іх часцей
за ўсё былыя наркаманы дапамагаюць нарказалежным. На сваім
прыкладзе падказваюць, як можна пазбавіцца ад залежнасці. За
год-паўтара пры моцным жаданні
людзей атрымліваецца адцягнуць
ад наркотыкаў…
Сёння галоўная задача — не
дапусціць, каб наркотыкі зноў
сталі моднымі, бо такая «мода»
заўсёды знойдзе сваіх ахвяр. З
праблемай спраўляцца можна,
але ж толькі ўсім разам.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара.

