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RECENZJE 

A.A. GABIANI, .NA KRAJU PROPASTI, NARKOMANIJA NARKOMANY·. 

,MOSKWA .MYSLa , 1990 r., stron 222, brosZlra, nakład 100 łys.egz., 

cena - 80 kop. 

Kśiiłżka pl. "Na skraju przepaści: narkomania i narkomani" przedstawiająca 

wyniki badań empirycznych nad zażywaniem narkotyków w Gruzji nie mogłaby 

się ukazać jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj jest to jedno z pierwszych opracowań 

informujących szeroki krąg czytelników o rozpowszechnieniu zjawisja narkomanii 

w Związku Radzieckim. 

Autor jest socjologiem zajmującym się szczególnie socjologią dewiacji; jest 

kierownikiem Oddziału Kaukaskiego Wszechzwiązkowego Instytutu Naukowo-Badaw

czego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR, a zarazem zastępcą kierownika 

Ośrodka Badania Opinii Publicznej przy KC Komunistycznej Partii Gruzji. 

Ksi~żka zawiera opis 2 badań prowadzonych w Gruzji: pierwsze przeprowadzo

ne w latach 1967-1974, a drugie - 1984-1985, prowadzonych przez autora. Oba 

badania dotyczyły rozpowszechnienia i problemów związanych z narkomani~. W 

czasie pierwszego badania przebadano 1000 osób, w czasie drugiego 1520. W 

pierwszym badaniu ankieterem był wyłą.cznle autor monografii. w następnym posłu

giwano się zespołem ankieterów. W obu badanfach ankieterzy docierali do narko

manów zazwyczaj na podstawie danych z milicji. W obu badaniach wyodrębniono 

grupę osób znajdujących się w zakładach śledczych i karnych oraz grupę osób 

przebywajQcych na wolności (w pierwszym badaniu analizowano 878 ankiet, w tym 

269 od osób w zakładach karnych; w drugim badaniu z 1520 respondentów 500 

znajdowało się w zakładach karnych). 

W badaniu z łat osiemdziesią.tych mężczyźni stanowili ponad 90% grupy bada

nej , kobiety w grupie przebywajgcej na wolności stanowiły 5%, natomiast w gru

pie badanych w zakładach ,karnych 15%. 80% osób, byli to ludzie w wieku lat 

20-34. 45% osób było w stanie wolnym, 49% w stanie małżeńskim, 79% miało 

co najmniej 1 dziecko. Interesujące są dane dotyczi;lce wykształcenia: około 80% 

badanych miało wykształcenie niepełne średnie i średnie. 

Autor daje pełną charakterystykę warunków życia respondentów, ich rodzin 

(łi;lcznie z danymi dotyczą.cymi rodziców respondentów), opracowanIe zawiera rów

nież dane dotyczą.ce miejsca pracy, stosunków towarzyskich, niektórych postaw, 

a także spożycia alkoholu w grupie badanej. 
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Interesujące dane dotyczą stosowanych narkotyków. W grupie badanej 83~ 

stosuje hilSZYsz, 47% morfinę, 44% opium, 12% kok~inę (znacznie częstsze użyci!; 
w grupie osób znadujtijcych się w zakładach karnych), około 40% kodeinę itd. 

~rodkieml od którego badani zaczynali swojtil karięrę narko~yczn;ill był głów

nie haszysz (73%), następnie morfina (9%). opium (7%). Spośród badanych 70% 

respondentów zażywa narkotyki dłużej niż 4 lata. 

Sporo miejsca poświęca auŁor motywom pobierania narkotyków, charakteryzu

jące miejsca j środowisk ich pobierania. Interesujące sq zestawienia dotYCZące 

środków wydawanych przeZ narkomanów na substancje uzależniające. 

Cały rozdział książki poświęcony jest problematyce zwalczania' narkomanii. 

Autor omawia potrzebę rozpoznawania sytuacji w tej dziedzinie, kładzie duży 

nacisk na działalność mafii rozprowadzajecych narkotyki i potrzebę ich zwalczania. 

Sporo miejsca poświęca problematyce represji z t;,-m, że z uznaniem wita trend 

obniżenia represji, który pojawił się w latach ostatnich w ustawodawstwie radziec

kim {choć w dalszym dęgu za posiadanle niewielkich nawet ilości narkotyków 

grozić może grzywna, praca przymusowa lub krótkoterminowy areszt). 

Następnym przedmiotem zainteresowania autora jest leczenie narkomanów. 

W Związku Radzieckim możliwe jest .zarówno dobrowolne leczenie narkoman1i, 

jak j przymusowe, przy czym o leczeniu przymusowym podejmuje się decyzje w 

drodze sądowej. Leczenie stacjonarne w takich przypadkach ocbywa się w zakła

dach zwanych profilaktoriami (profilakłoria leczniczo-wychowawcza dla osób od 

16 do 18 roku życia, a profilaktoria pracy i leczenia dla osób powyżej 18 r"oku 

życia). O skierowaniu do takiego profilakłorium orzeka się na okres od 6 mie

sięcy do 2 lat. Skrócenie okresu pobytu mQżli'/(e jest 'tylko na podstawie decyzji 

sądu. 

Odmienny jest tryb leczenia przymusowego narkomanów, którzy 'popełnili 

przestępstwo. U takich osób lecznie może być prowadzone w miejscu odbywania 

kary, a następnie w specjalnych zakładach, w których stosuje się postępowanie, 

medyczne j pracę. 

Ksiqzka zawiera wiele interesujqcego materiału, zarówno dotyczącego badań, 

jak innych doświadczeń autora, jest cennym źródłem wiedzy o sytuacji w zak

resie narkomanii w Gruzji. Wartość księżkj ogranicza zapewne przewaga spojrze

nia kryminologicznego nad ogólno-psychologicznym i medycznym. Interesujące I 

że autor całkowicie pomija zagadnienie AIDS. Sprawa ta nie była jeszcze aktu-

alna w Zwięzku Radzieckim w czasie prowadzenia' dwóch badań ankietowych, 

niemniej jednak ~d tego czasu pojawili się zarówno chorzy, jak i nosiciele. 

Dotyczy to zarówno homoseksuaiistów I jak j nowych "nietypowychll grup ryzyka, 

jakim okazały się małe dzieci w szpitalach w Eliście i w RosŁowie, którym wy

konywano zastrzyki niesŁeryJnymi igłami. Jak się orientuję, w chwili obecnej 



prawdopodobnie odsetek narkomanów wśród nosicieli wirusa w Związku Radzieckim 

jest niewielki. ale należy się spodziewać wzrostu i tej kategorii zagrożenia. 

O ile 'wiem, autor rozszerzył obecnie swoje zainteresowania poza Gruzję, należa

łoby zatem życzyć sobie, aby w przyszłości prezentowana przezeń perspektywa 

była szersza nie tylko pod względem geograficznym are tematycznym. 

Ignacy Wald 

DRUG DEPENDENCE AND ALCOHOL - RELATED PROBLEMS. 

A MANUAL FOR COMMUNITY HE AL TH WORKERS WrTH GUrDELINES FOR 

TRAINERS (OPRACOWANIE ~ WIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA Z 1986 •• l 

Coraz c,zęściej w opracowaniach ~ wiatowej Organizacji Zdrowia pojawiają 

się propozycje różnych działań profilaktycznych. Podobny charakter ma omawiany 

tutaj poradnik dla pracowników zajmujących się zdrowiem publicznym. W Polsce 

nie ma takich pracowników, ich rolę powinni obecnie spełniać częściowo pracow

nicy pomocy społeczneJ, ale także pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej: 

lekarze, pielęgniarki środowiskowe. Poradnik może być dla nich bardzo pożytecz

ny. Zawiera bowiem na 21 stronach najważniejsze i wystarczające informacje o 

rodzajach środków uzależniających, o tym na czym polega uzależnienie i jakie 

skutki psychosomatyczne niesie ono za sobą. A co jeszcze ważniejsze, dostarcza 

informacji w jaki sposób identyfikować (diagnozować) jednostki i rodziny zagrożone 

uzależnieniem. W przewodniku znajdują się także opisy sposobów pomagania oso

bom zagrożonym. Sposoby te to opis konkretnych działań • które mogą być podję

te z pacjentami i ich rodzinami, działań nie wymagających specjalistycnego przy

gotowania a skuteCznych. Jest to doskonałY przykład 'tzw. interwencji kryzyso

wych , czy interwencji mających na celu pomoc w rozwiązywaniu sytuacji prob

lemowych. 

Poradnik' zawiera także propozycje wykorzystania w pracy profilaktycznej róż

nego rodzaju instytucji społeczności lokalnych: szkół. stowarzyszeń. samorządu 

terytotialnego, instytucji wyznaniowych, grup samopomocy. 

Część dr:uga przewodnika zawIera informacje jak szkolić osoby zajmujące 

się zdrowiem w za~reste ich umiejętności działań profilaktycżnych. Umiejętności 

takich jak: prowadzenie wywiadu, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, 

rodzinnych i społecznych; umiejętność nawiązywania kontaktu z instytucjami lokal· 

nymi, umiejętność inicjowania i pomocy grupom wsparcia społecznego. 




