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Характеристика реабілітаційних центрів

Лише 36% таких закладів мають можливість вільного відвідування, 78% мають
стаціонарні послуги та менше 5% залучають батьків та родичів. 

Працівники: 73% — консультанти (особи без освіти, які допомагають у процесі
реабілітації), 78% користуються послугами волонтерів.

Методи: за даними опитування 50 таких організацій, приблизно 90% з них вказали, 
що використовують 12-крокову (Мінесотську модель реабілітації). 30% цих установ
використовують разом з 12-кроковою моделлю інші авторські / недоказові методи, 

або ж тільки їх і використовують. 
Лише 12% організацій зазначили серед своїх методів когнітивно-поведінкову

терапію чи мотиваційні методи.



57% чоловіків та 63% жінок 
ніколи не звертались до 
медичних закладів  за 

допомогою
14,4% и 13% не знають про свій 

ВІЛ статус



Середня кількість реабілітацій серед чоловіків склала 2,8 
рази, а серед жінок — 2. 

При цьому, максимальна кількість повторних реабілітацій
серед чоловіків — 20 разів, серед жінок — 11. 

Середня тривалість реабілітації: серед чоловіків — 4 місяці, 
серед жінок — 3,6 місяці. 

Перша реабілітація серед чоловіків — через 10 років від
початку вживання. 42% від загальної кількості складають ті

чоловіки, хто вперше на реабілітації. 

Серед жінок перша реабілітація відбулася через 7 років від
початку вживання, а 57% від загальної кількості складають

ті, хто вперше на реабілітації. 





56% чоловіків-реабілітантів та і 41% жінок-реабілітанток мали кримінальний досвід. 
20% чоловіків-реабілітантів мали ознаки формування АРО до 15 років і 18% мають ознайки

такого розладу зараз. Серед жінок-реабілітанток 14,7% мали ознаки АРО до 15 років і 11,5% -
наразі. 





29% чоловіків-реабілітантів мали досвід бодай 1 примусової
реабілітації. В середньому — 2,5, при цьому максимальна 

кількість примусових реабілітацій за життя у одного реабілітанта
склала 17 разів.

24,6% жінок-реабілітанток мали досвід бодай 1 примусової
реабілітації. В середньому — 1,6, при цьому максимальна 

кількість примусових реабілітацій за життя у однієї реабілітантки
склала 7 разів.

Майже третина реабілітантів мала досвід примусової
реабілітації.

12,4% з усіх реабілітантів на момент інтерв’ю зазначили, що
знаходяться на реабілітації

примусово. 



Згідно з дослідженням Європейського моніторингового центру з 
наркотиків та наркотичної залежності, примусове лікування від
наркозалежності не впливає позитивно на вживання наркотиків чи
кримінальний рецидив, порівняно з іншими підходами
(78% досліджень). 

Два дослідження (22%) виявили негативний вплив примусового
лікування на злочинний рецидив, порівняно з контрольною групою. 

Лише два дослідження (22%) відзначили значний вплив тривалого
примусового лікування пацієнтів на кримінальний рецидивізм. В одному 
йдеться про невеликий вплив на рецидивізм через два роки. Друге 
дослідження виявило нижчий ризик вживання наркотиків упродовж
тижня після звільнення від примусового лікування

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/evidence-
summaries/compulsory-drug-treatment-reduce-recidivism_pt
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У докладі Департаменту громадського здоров’я штату 
Масачусетс за 2016 рік була встановлено що
люди, які були примусово направлені на лікування у 2 рази 
частіше вмирали від передозування опіатами, ніж ті, хто
вирішив піти на лікування добровільно

https://www.mass.gov/files/documents/2016/09/pg/chapter-55-report.pdf



Дослідження, проведене у 2018 році в Тіхуані, Мексика, 
Клаудієй Раффул, докторантом в області громадського
здоров’я в UCSD, показало, що примусове лікування від
наркозалежності також пов’язано з підвищенним ризиком
несмертельних передозувань. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.14159



Інше дослідження 2016 року, опубліковане у Міжнародному
журналі наркополітики, виявило мало доказів того, що
обов’язкове лікування від наркозалежності допомагає
людям припинити вживати наркотики чи знижує рівень
злочинного рецидивізму.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395915003588



Аналіз візитів НПМ до 
реабілітаційних центрів за 2020 рік. 
Усього: 37 візитів

• 16% центрів порушують прав на особисту недоторканість та 
свободу

• Незаконне утримання та позбавлення волі
• В 46% результатах візитів зазначаються «особи, позбавлені 

свободи», при цьому законність такого позбавлення свободи 
не вказується

• 38% центрів порушують право клієнтів на охорону здоров’я
• Відсутність належної медичної допомоги
• Обмежено доступ до медичних послуг
• Незаконна медична діяльність

• 57% центрів порушують вимоги карантину та не виконують 
протиепідемічні заходи задля непоширення інфекції COVID-19

• 30% центрів порушують права осіб на достатній життєвий рівень



Законодавчі ініціативи щодо реабілітації, 
які протирічать міжнародним угодам

• Законопроект 2784

• Законопроект 5715

Спільнота переклала португальський закон №30/2000 і пропонує 
взяти його за основу для розробки національного закону щодо 

реабілітації людей з наркозалежністю 



Ключові проблеми

• Відсутність затвердженого стандарту з реабілітації та лікування 
розладів внаслідок вживання ПАР

• Відсутній порядок надання психіатричної допомоги дорослим з 
розладами вживання ПАР (окрім опіоїдів)

• Низький рівень розуміння та виконання своїх повноважень 
працівниками правоохоронних органів (ст.38, ст.41 ЗУ «Про поліцію»)

• Низька доступність невідкладної психіатричної допомоги (ст.14 ЗУ 
«Про психіатричну допомогу»)

• Низький рівень доступності послуг у сфері психічного здоров’я загалом

• Невизначеність процедури моніторингу приватних місць несвободи


