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1. Вступ
Поряд з iншими видами узалежнення алкогольне в наш час набуває дедалi бiльшого розповсюдження, що ставить пiд загрозу не лише
здоров’я нацiї, її майбутнє, але й iснування нашої держави. Проте,
вiдповiдно до непорушних природних та соцiальних законiв, чим бiльше
поширюється якась загроза, тим бiльше наростає протидiя їй. Для вирiшення проблеми алкоголiзацiї важливо вивчити наявний досвiд, який
накопичено в данiй галузi, як в минулому, так i в наш час. Саме ця
обставина зумовила актуальнiсть даного дослiдження.
Мета роботи: вивчення дiяльностi з протидiї (профiлактики та
подолання) алкогольному узалежненню на Львiвщинi, як в минулому,
так i в роки незалежностi України, її аналiз та узагальнення.
Для досягнення поставленої мети необхiдно вирiшити наступнi
завдання:
• зробити огляд стану справ з протидiї алкоголiзацiї в регiонi у часи
до здобуття незалежностi;
• зробити огляд стану справ з протидiї алкоголiзацiї в регiонi пiсля
здобуття незалежностi та в даний час;
• пiдсумувати результати та зробити висновки з проведеної роботи.
Для вирiшення першого завдання було зроблено огляд лiтератури
з даного питання [1–11]; для вирiшення другого необхiдна iнформацiя
була здобута, головним чином, у результатi бесiд та iнтерв’ю з тими, хто
займається даною проблемою. Для вирiшення третього завдання було
здiйснено логiчний аналiз зiбраної iнформацiї.
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2. Iсторiя руху з протидiї алкоголiзацiї на Львiвщинi
Рух з протидiї алкогольному узалежненню в нашому регiонi має
свою iсторiю. Так, першi Братства тверезостi були створенi на Галичинi за почином кардинала Михайла Левицького ще у 1844 роцi. Тодi
боротьбу з пияцтвом iнiцiювали прогресивнi миряни пiд проводом духовенства. Вони звертали увагу на релiгiйно-моральний аспект, на те, що,
як писав тодi у журналi «Вiдродження» Михайло Левицький, «п’яниця
тратить людську гiднiсть, худобiє, стає неробою, а часто i злочинцем, шкiдником та тягарем родини, громади i цiлої спiльноти » [5, c. 7].
Практична робота Братств тверезостi не висвiтлюється в лiтературi
з даної тематики, тому про їхню дiяльнiсть вiдомо не багато. Знаємо,
що той, хто зголошувався вступити до Братства, привселюдно у церквi
давав обiтницю тверезостi перед Богом, поклавши руку на Бiблiю, пiсля
чого його iм’я записували у спецiальну книгу.
Вiдомо також, що священики, якi долучилися до даного руху, читали проповiдi як про шкоду алкоголю, так i про користь тверезостi, тобто
проводили просвiтницьку дiяльнiсть. Крiм цього, як духовнi особи, так
i iншi члени Братств проводили iндивiдуальну роботу з залежними вiд
алкоголю, навертали до тверезого способу життя. Нерiдко священики
також практикували зцiлення молитвою вiд цiєї недуги. Початок було
покладено, проте вiдразу масового поширення даний рух не набув.
Заснований тодi тверезницький рух набув великого розповсюдження у 80-х роках XIX ст., завдяки активнiй пiдтримцi Львiвського
митрополита Йосифа Сембратовича. У 1874 роцi вiн пише i видає послання до українських священикiв, в яких переконує, що пияцтво є
страшним нещастям для нашого народу, та закликає до боротьби з цим
лихом. Вiн спонукає священикiв до створення при церквах Братств
тверезостi. Його заклик пiдняв могутню хвилю боротьби за тверезiсть:
за даними 1888 року, три чвертi українських парохiй мали Братства
тверезостi [5, c. 7–8]. Цiкаво, що фiнансувався цей масовий рух теж,
головним чином, громадянами: кожен, хто долучився до нього, грошi, якi ранiше витрачав на тютюн чи алкоголь, вiддавав на боротьбу
з всенародним лихом.
Подальшого розвитку антиалкогольний рух на Львiвщинi отримує
на початку XX ст., коли за почином молодого вчителя Олександра
Гарасевича гурток прогресивно настроєних молодих людей, що працював у «Просвiтi», у 1908 роцi заснував у Львовi протиалкогольне
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i протинiкотинове товариство «Вiдродження». Разом з цим починається
новий етап боротьби за тверезiсть у нашому краї [5, c. 8]. Основною
вiдмiннiстю даного товариства вiд Братств тверезостi була та, що його
дiяльнiсть носила свiтський характер. Товариство розгорнуло активну
дiяльнiсть за поширення тверезостi в регiонi, дiєву пiдтримку йому
надавав український єпископат, зокрема, митрополит Андрей Шептицький. Антиалкогольна та антинiкотинова робота «Вiдродження» тривала
до 1939 року, коли дiяльнiсть цього та iнших громадських товариств
Галичини була заборонена радянською владою.
За радянської доби на Львiвщинi, як i скрiзь на теренах Радянського Союзу, теж проводилася антиалкогольна робота, переважно
вiдповiдальними за цю дiлянку державними структурами (та, iнодi,
поодинокими ентузiастами). Проте нi антиалкогольна пропаганда та
агiтацiя серед рiзних верств населення, нi медичнi способи та методи
протидiї алкоголiзму тих часiв не вiдзначалися високою ефективнiстю.
Проводили таку роботу в основному лiкарi-наркологи, що працювали
у державних медичних установах; до цього слiд додати роботу медвитверезникiв, якими опiкувалася мiлiцiя; та примусове «ув’язнення» тих,
хто «зловживав» алкоголем, у лiкувально-трудових профiлакторiях.
Про масовий громадський рух за тверезiсть, залучення до нього широких верств населення, ще й фiнансування його за рахунок громадян,
як це було в недалекому минулому, тут не могли навiть мрiяти...
Не можна сказати, що тодiшня влада не усвiдомлювала необхiдностi вирiшення проблеми алкоголiзацiї, проте проголошена наприкiнцi
доби соцiалiзму «боротьба з пияцтвом та алкоголiзмом» виявилася
фiкцiєю i не дала бажаних результатiв [7]. З розпадом Радянського Союзу наявна недосконала система протидiї алкогольному узалежненню
припинила своє iснування.
3. Протидiя алкогольному узалежненню в часи незалежностi
Пiсля завоювання нашою державою незалежностi все перебувало
в занепадi, тому, не очiкуючи на будь-яку допомогу, роботу почали
налагоджувати ентузiасти. Так, у 1992 роцi у Львовi було створено
iнiцiативну групу (яку зiбрали Оля Сидоренко та Свiтлана Вдовiна),
котра поставила собi за мету перейняти досвiд роботи товариств Анонiмних Алкоголiкiв (АА), якi вже декiлька десятилiть успiшно дiяли
у рiзних країнах свiту, i поширити його в регiонi, створивши аналогiчнi
товариства. Для цього було налагоджено контакти з вiдповiдними орга-
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нiзацiями, що займаються налагодженням дiяльностi таких товариств,
у Польщi, в Варшавi. Саме там було пройдено навчання (ведучих груп
психологiчної пiдтримки), запозичено досвiд органiзацiї дiяльностi АА
та отримано необхiдну лiтературу; а невдовзi було органiзовано групи
у Львовi, перша з яких почала дiяти у лютому 1994 року при Львiвському обласному клiнiчному наркологiчному диспансерi. На початку руху
ведучими груп були професiйнi психологи, згодом, у мiру накопичення
досвiду самими учасниками, вони були усуненi вiд роботи, а їх замiнили
ведучi зборiв.
Невдовзi також було налагоджено випуск спецiальної лiтератури
на дану тематику, передусiм перекладеної з iнших мов: англiйської та
польської, що дозволило надати руховi АА бiльшого розповсюдження.
До кiнця 90-х рокiв у Львовi та областi вже дiяло десять громад
АА, а також одна для надання допомоги спiвузалежненим (членам
родин алкоголiкiв) i одна громада АН. Як вiдомо, такi товариства
проводять регулярнi зiбрання, працюють за Програмою 12 крокiв. На
зiбраннях ведуть роз’яснювальну роботу: про основнi засади дiяльностi
АА, можливостi та досвiд подолання алкогольного узалежнення, працюють над окремими кроками програми, традицiями тощо. Практикують наставництво та активно займаються взаємодопомогою, шанують
традицiї. Iнформацiї про свою дiяльнiсть не поширюють, залучення
нових членiв вiдбувається в основному через самих учасникiв таких
зiбрань. Примiщення для дiяльностi їм надають переважно релiгiйнi
установи рiзних конфесiй: як церкви, так i костели.
Дуже перспективною i багатообiцяючою була також спроба вiдновити дiяльнiсть товариства «Вiдродження», зроблена наприкiнцi 90-х
рокiв. Цю iдею виношував i пропагував вiдомий львiвський борець
з алкоголiзацiєю, публiцист i громадський дiяч Юрiй Кирик, її схвалив голова УГКЦ, кардинал Гузар, за його пiдтримки було зроблено
першi кроки з вiдновлення дiяльностi товариства. Проте, незважаючи
на це, навiть пiсля кiлькох рокiв роботи у цьому напрямку вiдновити
«Вiдродження» так i не вдалося, вiдтак за кiлька рокiв цi спроби було
припинено.
Приблизно у цей же час у Львовi було вiдкрито приватну наркологiчну амбулаторiю, яка дiяла багато рокiв, проте згодом через труднощi
специфiчного характеру була закрита i зараз не дiє.
Цiкавою також була iнiцiатива ентузiастiв органiзувати дiяльнiсть
постiйно дiючого лекторiю з антиалкогольної тематики (як для молодi,
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так i для узалежнених, обмiн досвiдом ведучих груп тощо), що почав
роботу при соборi Домiнiканiв. Першi лекцiї викликали чималий iнтерес
i зiбрали чимало людей, проте, з рiзних причин, вiн невдовзi припинив
своє iснування.
Iнодi до вирiшення проблеми долучалися також народнi цiлителi
та екстрасенси. Так, у 90-х роках у Львовi неодноразово виступав iз
сеансами демонстрацiї можливостей впливу на психiку людини, у т. ч.
i з метою зцiлення, екстрасенс iз Чернiвцiв Приходько. Вiдомо, що
його сеанси для бажаючих позбутися алкогольного узалежнення (якi
здiйснювалися iндивiдуально) виявилися успiшними, цi люди протягом
багатьох рокiв бiльше не вживали спиртного. Як саме вiн цього досягнув
нi сам екстрасенс, нi тi, кому вiн допомiг вивiльнитися вiд узалежнення,
не розголошують.
Протягом останнiх двох десятилiть, як i сьогоднi, робота з протидiї
алкоголiзацiї у Львовi та в областi ведеться силами рiзних державних
та недержавних структур у кiлькох напрямках. Наведемо їх огляд, а
також коротку характеристику їхньої дiяльностi.
1. Державнi медичнi заклади наркологiчного профiлю. Головною з таких установ є Львiвський обласний клiнiчний наркологiчний
диспансер, який проводить роботу в кiлькох напрямках: профiлактика вживання алкоголю та наркотикiв, як серед пiдлiткiв та молодi,
так i серед дорослих; а також здiйснює детоксикацiю, лiкування та
реабiлiтацiю узалежнених. Профiлактична робота проводиться в основному в молодiжному середовищi, переважно в навчальних закладах
мiста та областi — це лекцiї, тренiнги, iндивiдуальна робота, у т. ч.
з батьками учнiв шкiл чи ПТУ. Проте основна робота працiвникiв диспансеру — це лiкування узалежнених. Примусове лiкування тепер не
застосовується, тому тим, хто добровiльно звертається за допомогою,
забезпечують повну анонiмнiсть. Лiкування вiдбувається стацiонарно
або в полiклiнiчних вiддiленнях, як медикаментозне так i психологiчне.
Однак, оскiльки статистичнi данi про роботу даного закладу є закритою
iнформацiєю, з’ясувати нi кiлькiсть узалежнених, що звертаються за допомогою, нi можливостi установи в наданнi допомоги, нi її ефективнiсть
неможливо.
Аналогiчну роботу проводить наркологiчне вiддiлення Львiвської
обласної психiатричної лiкарнi.
Крiм названих установ, при державних лiкувальних закладах та
полiклiнiчних вiддiленнях мiста дiють т. з. «Клiнiки, дружнi до мо-
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лодi», в яких лiкарi надають всеможливу допомогу бажаючим, у т. ч.
i з подолання узалежнень.
2. Товариства АА. За наявною iнформацiєю, на сьогоднi їх налiчується вiсiм, шiсть iз них дiють у рiзних районах Львова та два
в областi (смт. Винники i м. Стрий). Всi вони мають чималий досвiд
роботи, дiють в основному в примiщеннях при храмах. Згiдно з базовими положеннями органiзацiї таких товариств, зiбрання їхнiх членiв є
закритими, нiякої iнформацiї про свою дiяльнiсть вони не поширюють,
нiякої допомоги нi вiд кого не просять i рекламно-iнформацiйною чи
пропагандистською дiяльнiстю не займаються. Тому про те, що вiдбувається на зiбраннях таких товариств, вiдомо, головним чином, зi
спецiальної лiтератури (див., напр. [1, 2, 5] та iн.). Залучення нових
потенцiйних членiв вiдбувається переважно через самих учасникiв зiбрань; також iнформацiю про осередки товариства розповсюджують
соцiальнi служби.
3. Громадськi органiзацiї, хоч i не дуже активно, проте теж
займаються даною проблемою. Передусiм це ЛМГО «Дорога», а також
ГО «Посол Плюс», БФ «Салюс»; iнодi такi акцiї проводить ЛМГО «Оселя» та деякi iншi. Для здiйснення своєї дiяльностi цi органiзацiї займаються фандрайзерською дiяльнiстю, отримують фiнансову допомогу та
всеможливi гранти. При наявностi такої пiдтримки, переважно з-за кордону, вони проводять всеможливi акцiї, у т. ч. з протидiї алкогольному
узалежненню. Проте, така допомога є непостiйною, i тому, як тiльки
кошти закiнчуються, їхня робота припиняється, а ефективна протидiя
лиховi потребує постiйних зусиль.
Регiональне вiддiлення ВГО «Твереза Україна» у Львовi в даний
час тiльки налагоджує свою роботу.
Чималий внесок у виховання та пропаганду тверезого способу життя роблять також iншi громадськi органiзацiї: серед дiтей та молодi —
«Пласт», що займається патрiотичним вихованням; серед дорослих —
Клуб велотуристiв – друзiв природи «Рух» та iншi спортивнi, туристичнi та патрiотичнi органiзацiї.
4. Релiгiйнi органiзацiї. Найбiльше зусиль у цьому напрямку
робить УГКЦ. Так, у Львовi при шпиталi iм. Андрея Шептицького дiє
Центр духовної i психологiчної пiдтримки узалежнених вiд алкоголю,
наркотикiв та членiв їх родин. У мiстi також дiє Центр духовної та
соцiальної пiдтримки родин при Фондi Святого Володимира, який, хоч
i не спецiалiзується на протидiї узалежненням, надає рiзноманiтну до-
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помогу потребуючим, у т. ч. членам сiмей алкоголiкiв, що страждають
вiд пияцтва: жiнкам та дiтям.
Iнодi до роботи долучаються також iншi релiгiйнi громади, наприклад, досить активно протягом ряду рокiв її здiйснює Євангелiстська
церква. Передовсiм вони проводять профiлактичну роботу з запобiгання рiзним видам узалежнень серед пiдлiткiв та молодi: влаштовують
тематичнi акцiї, проводять дискусiї, надають консультацiї тощо.
Важливою дiлянкою цiєї роботи є вiдновлення дiяльностi при
церквах Братств тверезостi [9].
5. Соцiальнi служби. Державнi соцiальнi служби iнодi теж долучаються до протидiї алкогольному узалежненню. Найбiльша з таких
установ — Львiвський мiський центр соцiальних служб для сiм’ї, дiтей
та молодi. Дана установа безпосередньо не займається подоланням алкогольного узалежнення, основний напрям її роботи — надання допомоги
тим сiм’ям, якi перебувають у складних життєвих обставинах, передовсiм багатодiтним i малозабезпеченим. Важливою складовою роботи
центру є протидiя насильству в сiм’ях, у т. ч. алкогольно узалежнених
осiб; вiдтак працiвники центру надають пiдтримку сiм’ям, переважно
з дiтьми, якi потерпають вiд вживання алкоголю її членами. Саме їхнi
працiвники нейтралiзують, переконують пройти лiкування, скеровують
до фахiвцiв. Тобто ведеться боротьба з наслiдками вживання алкоголю у неблагополучних сiм’ях та їх подолання. Вiдповiдно, працiвники
установи виконують важливу частину роботи з протидiї алкоголiзацiї,
оскiльки фахiвцi закладiв, що проводять лiкування узалежнених, цим
не займаються.
Центр проводить також профiлактичну роботу: рекламно-iнформацiйну, в школах та ПТУ — це вiдеолекцiї, тренiнги та iн.; крiм цього,
проводить щорiчнi тренiнги для соцiальних педагогiв шкiл м. Львова та
закладiв профтехосвiти. Вiддiлення центру дiють у всiх шести районах
мiста.
Деякi акцiї з протидiї узалежненням iнiцiює, до iнших долучається
кафедра Соцiологiї та соцiальної роботи Нацiонального унiверситету
«Львiвська полiтехнiка», яка готує кадри для соцiальних служб. Саме
тут вивчено досвiд протидiї алкогольному узалежненню в товариствах
АА, вивчено та апробовано методики А. Карра та Г. Шичко. Проте,
на жаль, на сьогоднi практичного застосування цi методики в нашому
регiонi не мають. Проте, студенти, що навчаються тут за спецiальнiстю
«Соцiальна робота», не тiльки слухають спецкурс «Протидiя узалеж-
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ненням», пишуть курсовi та дипломнi роботи з даної тематики, а також
проходять практику в рiзних (як державних, так i громадських) органiзацiях, де отримують практичнi навички такої роботи. Все це дає
пiдстави сподiватися, що ефективнi та перевiренi часом методи подолання алкоголiзацiї невдовзi будуть застосовуватися i в нашому регiонi.
6. Окремi ентузiасти. До сьогоднi чималий внесок у вирiшення
проблеми роблять окремi особи. Це i члени першої iнiцiативної групи,
яка розпочала рух АА в нашому регiонi: Оля Сидоренко, Свiтлана
Вдовiна, Свiтлана Гринчишин та iн. Також тi, хто згодом долучився
до справи: Володимир Кривдик, Тарас Кушнiр (в основному займаються налагодженням дiяльностi та опiкуються АА), Роман Прочко
(проводить як iндивiдуальну роботу, так i терапевтичнi табори для
узалежнених); результативно працює в данiй сферi також Юрiй Кирик
(проводить iндивiдуальну роботу з узалежненими, не використовує нi
один iз вiдомих методiв вивiльнення вiд узалежнення, хоча i заперечує
те, що має свiй власний) та iн. Крiм цього, всi вони проводять велику
iнформацiйну, агiтацiйну та пропагандистську роботу. На жаль, у невеликiй за обсягом публiкацiї не можна загадати про всiх та їхнi здобутки,
хоча саме ентузiасти i сьогоднi вносять чималу долю у спiльну справу
протидiї алкогольному узалежненню.
Необхiдно також згадати i Юрiя Панишко, який, хоча i не займається безпосередньо протидiєю узалежненням, iз 2000 року видає
журнал «Здоровий спосiб життя» (його власний проект, збiрник наукових статей), який нерiдко публiкує статтi з рiзних питань подолання
узалежнень, алкогольного у т. ч. Саме це видання вже багато рокiв не
тiльки поширює необхiдну iнформацiю, але й фактично об’єднує тих,
хто цiкавиться даною проблемою, залучає до роботи нових членiв.
7. Сiльськi громади. Нерiдко до боротьби з вживанням алкоголю у власних селах долучаються сiльськi громади краю. Вони теж
не сподiваються на будь-яку пiдтримку, i мають свої, перевiренi часом
способи вирiшення проблеми. В основному селяни займаються викорiненням самогоноварiння, а також наверненням на шлях тверезостi
злiсних прихильникiв зеленого змiя за пiдтримки мiсцевих священикiв.
З власної iнiцiативи селяни на загальному сходi громади вирiшують
зайнятися викорiненням пияцтва та алкоголiзму, щоб зберегти сiм’ї,
врятувати дiтей та дорослих вiд зла, що його несе оковита. Отримавши
благословення, вони у свято пiсля служби в церквi разом зi священиком
iдуть хресною ходою селом, несуть освячений хрест, спiвають молитви
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та релiгiйнi гiмни. Зупиняються бiля кожної оселi, де женуть самогон
або ж полюбляють алкоголь. Гуртом викликають господарiв i вiд iменi
Спасителя Iсуса Христа та громади просять їх вiдмовитися вiд грiховної
пристрастi, во iм’я Господа та власного спасiння, блага близьких та їхнiх
дiтей. Той, хто погоджується, виходить до всiх, привселюдно кається —
стає на колiна, священик читає над ним молитву — а потiм кладе руку
на хрест i клянеться бiльше не гнати самогон або ж не причащатися
до алкоголю. Усвiдомлюючи власний грiх та зло, що вiн чинить оточуючим, передусiм найближчим людям, нiхто не осмiлюється йти проти
волi Господа та громади. Хоча дане явище не дослiджується, iнодi про
такi акцiї повiдомляють мiсцевi ЗМI.
4. Результати та висновки
Виконана робота не дає пiдстав зробити повноцiннi узагальнення,
що випливають iз наявного стану справ, оскiльки для цього потрiбно
провести повномасштабне аналiтичне емпiричне соцiологiчне дослiдження. Крiм цього, потрiбно здiйснити також повноцiнне психологiчне
дослiдження для виявлення наявних соцiально-психологiчних чинникiв,
що сприяють появi алкогольного узалежнення чи протидiють йому,
у т. ч. мотивiв вживання алкоголю, iндивiдуально-психологiчних особливостей тощо. Необхiдно також з’ясувати, наскiльки розповсюджене
в даний час це явище, яка кiлькiсть людей потребує допомоги i чи здатнi
допомогти всiм бажаючим наявнi структури, що її надають.
Проте результати проведеної роботи дають змогу констатувати
наступне:
• людина, що має узалежнення i вирiшила його позбутися, має змогу
отримати як iнформацiйно-консультацiйну, так i будь-яку iншу
квалiфiковану допомогу вiд фахiвцiв, що займаються подоланням
узалежнень, у рiзних закладах, як державних, так i недержавних,
iз використанням для цього рiзних способiв та методiв;
• незважаючи на те, що структур та органiзацiй, якi надають допомогу узалежненим, iснує доволi багато, цього не достатньо для
подолання алкоголiзацiї у скiльки-небудь помiтних масштабах,
причому допомога, що надається, теж не завжди є ефективною;
• у даний час наявний, скорiше за все, кволий i хаотичний, а не
потужний, злагоджений i цiлеспрямований рух iз алкоголiзацiї, що
теж зумовлює неспроможнiсть вирiшити дану проблему наявними
силами та засобами на сучасному етапi;
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• найбiльшого клопоту, як тим, хто займається протидiєю алкогольному узалежненню, так i суспiльству, завдають не тi узалежненi,
що звертаються за допомогою (оскiльки становлять незначну частину порiвняно з усiма узалежненими вiд алкоголю), а тi, хто
не хоче позбуватися узалежнення, i далi продовжує вживати алкоголь; саме цей, найважчий контингент, дуже мало охоплений
будь-якими формами роботи з протидiї алкогольному узалежненню;
• корiнь проблеми, як i ранiше, становлять тi соцiальнi умови, що
сприяють виникненню та поширенню вживання алкоголю, тому
для повного подолання даного явища лише роботи з узалежненими вiд алкоголю явно недостатньо; проте саме ця дiлянка роботи
найменше освоєна борцями за тверезiсть та прогресивно налаштованою громадськiстю.
Вiдтак, потрiбна подальша велика робота всiх структур та органiзацiй у цьому напрямку.
Проведена робота дає пiдстави зробити наступнi висновки:
• Робота з протидiї алкогольному узалежненню на Львiвщинi сьогоднi перебуває, як i iншi соцiальнi iнститути в державi, у станi
затяжного та болiсного становлення. Незважаючи на певнi успiхи,
до вирiшення даної проблеми ще надто далеко.
• Для активiзацiї даної роботи необхiдна її державна пiдтримка
на всiх рiвнях. Вона повинна виражатися у реалiзацiї програм,
на загальнодержавному рiвнi, зокрема, профiлактики вживання
алкоголю серед пiдлiткiв та молодi, а також вирiшення нагальних
соцiальних проблем, якi породжують дане явище.
• Потрiбно органiзувати та систематично проводити науковi дослiдження з виявлення причин алкогольного узалежнення у сучасних
умовах, розробки, апробацiї i впровадження методик вивiльнення
вiд нього тощо.
• Потрiбен реабiлiтацiйний центр для алкогольноузалежнених осiб,
в якому можна було б налагодити роботу фахiвцiв з протидiї
алкогольному узалежненню, на всiх рiвнях та серед рiзних контингентiв населення.
• Необхiдною є також координацiя зусиль усiх сил, що займаються
протидiєю алкогольному узалежненню, не тiльки для проведення
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спiльних акцiй, але й для налагодження єдиної, систематичної
i цiлеспрямованої роботи в даному напрямку.
Загалом, можна констатувати, що робота з вивчення досвiду протидiї алкогольному узалежненню на Львiвщинi потребує подальшого
продовження.
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