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ìåäè÷íèõ ôàêòîð³â ðèçèêó ïðîâîäèëèñÿ ³ç óðàõóâàííÿì 4 ôàêòîð³â: ê³ëüê³ñòü óïåðøå çàðåºñòðîâàíèõ âèïàäê³â àäèêòèâíèõ
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ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí. Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ïîêàçíèêè ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â ðèçèêó ùîäî
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ñîö³àëüíèõ òà ìåäè÷íèõ ôàêòîð³â ðèçèêó ïðè ôîðìóâàíí³ àäèêòèâíèõ ðîçëàä³â çäîðîâ’ÿ. Âèñíîâêè. Âñòàíîâëåíî, ùî íà
ôîðìóâàííÿ àäèêòèâíèõ ðîçëàä³â çäîðîâ’ÿ ïåðâîïðè÷èíîþ âèñòóïàþòü ñîö³àëüí³ ôàêòîðè ðèçèêó (íàäì³ðíå òà íåêîíòðîëüîâàíå âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí ó âèãëÿä³ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ð³çíîãî ð³âíÿ ì³öíîñò³ àáî ïîºäíàíå âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí ð³çíèõ êëàñèô³êàö³éíî-ïðàâîâèõ ãðóï, íàïðèêëàä àëêîãîëüí³ íàïî¿+òþòþí). Ñîö³àëüí³ ôàêòîðè ðèçèêó
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Âñòóï
За минулі десятиліття cудово-фармацевтичні дослідження щодо неконтрольованого обігу та нераціонального вживання психоактивних речовин (ПАР) різних класифікаційно-правових груп, зростання правопорушень і
злочинів та розповсюдження внаслідок цього адиктивних
розладів здоров’я (АРЗ) перетворилися на самостійний
напрямок у фармації зі своєю методологією, науковими
програмами і школами, перспективними напрямками
дослідницької діяльності та сформованими міждисциплінарними зв’язками. Еволюційно розбудовуючись, судова
фармація, як у прикладному, так і в концептуальному
плані постійно зміцнювала наукові зв’язки зі спорідненими з нею науками, зокрема медичним і фармацевтичним
правом, наркологією, психіатрією, неврологією, соціальною медициною, судовою медициною, токсикологією,
соціальною фармацією, кримінальним, адміністративним правом, що зробило помітний теоретичний і практичний внесок у галузі суміжних знань та сформувало
міждисциплінарний характер судової фармації. Активно
розробляються медикаментозні, фармакотерапевтичні,
профілактичні та попереджувальні напрямки судової
фармації, сформульована концепція причинно-наслідкових зв’язків при виникненні, формуванні та розповсюдженні АРЗ від ПАР різних класифікаційно-правових
груп, визначені основні організаційно-правові та судовофармацевтичні підходи до розв’язання проблеми нервових хвороб, алкогольної, наркотичної і токсикоманічної
залежностей. Втім, незважаючи на досягнуті успіхи, питання судової фармаці в рамках медичного та фармацевтичного права в суспільній свідомості набуває усе більшої
науково-практичної актуальності і соціальної значущості, тому що триває загострення ситуації з обігом та зловживанням ПАР різних класифікаційно-правових груп
у всіх без винятку регіонах нашої країни, про що свідчать численні організаційно-правові, медико-соціальні,
судово-фармацевтичні і криміналістичні дослідження.
Наприклад, зловживання ПАР у вигляді алкогольних напоїв (АН) на регіональному рівні свідчить про зростання
випадків алкогольної інтоксикації у підлітків, що згубно
впливає на подальшу народжуваність та працездатність у
цій області [1–3].
Мета роботи: дослідження причинно-наслідкових
зв’язків між соціальними та медичними факторами ризику при формуванні адиктивних розладів здоров’я на
прикладі Дніпропетровської області шляхом кореляційного аналізу з позиції судової фармації.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè
Встановлення кореляційних зв'язків між соціальними та медичними факторами ризику при формуванні
АРЗ на прикладі найбільш типової для Придніпровського регіону України Дніпропетровської області проведено шляхом кореляційного аналізу упродовж 2014–2018
років. Придніпров'я є густозаселеним районом України.
Щільність населення – 93 осіб/км2 (у Дніпропетровській області – 106 осіб/км2, у Запорізькій – 67 осіб/км2).
Коефіцієнт народжуваності у регіоні – один з найнижчих
у державі – 9,8 %, коефіцієнт смертності – 17,5 %, природТом 9, № 6, 2020

ний приріст – 7,7 %. У віковій структурі переважає населення працездатного віку (57,5 %). За останні роки спостерігається тенденція до зростання кількості осіб, старших
від працездатного віку, та зменшення частки дітей (відповідно 19,4 % і 22,3 %). Понад три четвертих населення
регіону проживає в міських поселеннях. У Придніпров'ї
поєднується розвиток важкої індустрії та харчової промисловості. Дніпропетровська область розташована у
центральній частині України та є найбільш типовою для
Придніпровського регіону України. Межує на півночі
з Полтавською і Харківською, на сході з Донецькою, на
півдні із Запорізькою і Херсонською, на заході з Миколаївською і Кіровоградською областями. Завдяки значним
покладам корисних копалин, потужній промисловій базі,
розвинутому агропромисловому комплексу Дніпропетровська область посідає одне з перших місць в Україні по
рівню економічного розвитку, особливо у таких галузях,
як гірничо-видобувна і харчова промисловість, металургія, енергетика, рослинництво. Входить до числа провідних експортерів та посідає друге місце за обсягами експорту серед областей України. Основу товарної структури
складали чорні метали (37,5 % загального обсягу експорту
товарів), мінеральні продукти (22,6 %), вироби з чорних
металів (14,3 %), транспортні засоби (10,1 %), продукція
хімічної промисловості (2,4 %).
Матеріалом імперативного дослідження стали діючі
законодавчі, нормативно-правові та інструктивно-методичні документи; Інтернет-ресурси (сайти: zakon.rada.
gov.ua, zakon2.rada.gov.ua, most-dnepr.info, tlaw.nlu.edu.
ua, bsphs.org), джерела наукової літератури Для досягнення поставленої мети було застосовано методи судово-фармацевтичного, документального, порівняльного,
кореляційного, статистичного та графічного аналізу.
Статистичну обробку проведено за допомогою програми
Statistica 6.0 [4–7].

Ðåçóëüòàòè
Розроблений авторами дизайн дослідження складався із 4-х етапів (рис. 1). Збір, аналіз та обробка отриманих
даних проводилися на підставі 5 показників соціальних факторів ризику: обіг ПАР І рівня міцності етанолу
(пиво); обіг ПАР ІІ рівня міцності етанолу (лікери); обіг
ПАР ІІІ рівня міцності етанолу (горілка); індекс споживчих цін (ІСЦ); обіг сумісного вживання ПАР (зокрема,
АН+тютюн). Під обігом ПАР мається на увазі етап обігу – продажі ПАР. Авторами уперше у попередніх дослідженнях було запропоновано класифікацію та систематизацію ПАР за рівнями міцності етанолу (І рівень,
етанол від 0,5 % до 12,0 % – пиво, слабоалкогольні напої,
енергетичні напої; ІІ рівень, етанол від 12,0 % до 40,0 % –
вино, лікери; ІІІ рівень, етанол від 40,0 % та більше – горілка, віскі, ром), що представляє наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Збір, аналіз та обробка даних щодо показників медичних факторів ризику проводилися з урахуванням
4 факторів: кількість уперше зареєстрованих випадків
адиктивних розладів здоров’я (АРЗ); кількість випадків
хвороб нервової системи (НС); кількість випадків АРЗ
через вживання ПАР алкоголю; кількість випадків АРЗ
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внаслідок сумісного вживання ПАР різних класифікаційно-правових груп [8–12].
Соціальні фактори ризику при формуванні АРЗ
включали 5 показників, яким було присвоєно відповідний шифр, що приведено у табл. 1.
Медичні фактори ризику при формуванні АРЗ були
охарактеризовані 4 показниками з відповідними шифрами:
мед. 1 – кількість уперше зареєстрованих випадків АРЗ;
мед. 2 – кількість випадків хвороб НС; мед. 3 – кількість
випадків АРЗ через вживання ПАР алкоголю; мед. 4 – кількість випадків АРЗ внаслідок вживання ПАР (табл. 2).
На підставі зібраних даних було проведено статистичний аналіз та побудовано матрицю інтеркореляцій

показників соціальних та медичних факторів ризику при
формуванні АРЗ у Дніпропетровській області (табл. 3).
Для встановлення достовірності кореляційних
зв’язків було розподілено оцінку достовірності на 4 критерії (табл. 4).
За результатами проведеного аналізу було встановлено сильні позитивні кореляційні зв'язки між показниками: Соц. 1 (обіг ПАР І рівня міцності етанолу, пиво) і
Соц. 2 (обіг ПАР ІІ рівня міцності етанолу, лікери); Соц.
3 (обіг ПАР ІІІ рівня міцності етанолу, горілка) і Мед. 2
(кількість випадків хвороб НС); Мед. 1 (кількість уперше
зареєстрованих випадків АРЗ) і Мед. 2 (кількість випадків хвороб НС); Мед. 2 (кількість випадків хвороб НС)

Таблиця 1. Показники соціальних факторів ризику при формуванні АР
№ з.п.

Показник

Шифр

1.

Обіг ПАР І рівня міцності етанолу (пиво)

Соц. 1

2.

Обіг ПАР ІІ рівня міцності етанолу (лікери)

Соц. 2

3.

Обіг ПАР ІІІ рівня міцності етанолу (горілка)

Соц. 3

4.

ІСЦ

Соц. 4

5.

Обіг сумісного вживання ПАР (АН+тютюн)

Соц. 5

ЕТАП 1. Показники соціальних факторів ризику

Збір даних
за 2014-2018 роки

1. Обіг ПАР І рівня міцності етанолу (пиво)
2. Обіг ПАР ІІ рівня міцності етанолу (лікери)
3. Обіг ПАР ІІІ рівня міцності етанолу (горілка)
4. Індекс споживчих цін (ІСЦ)
5. Обіг ПАР різних класифікаційно-правових груп (АН+тютюн)
ЕТАП 2. Показники медичних факторів ризику

Збір даних
за 2014-2018 роки

1. Кількість уперше зареєстрованих випадків АРЗ
2. Кількість випадків хвороб НС
3. Кількість випадків АРЗ через вживання ПАР алкоголю
4. Кількість випадків АРЗ внаслідок вживання ПАР
ЕТАП 3. Систематизація, аналіз та обговорення отриманих даних

Встановлення
кореляційних
зв’язків

1. Побудування матриці інтеркореляцій показників АРЗ у Дніпропетровській
області
2. Аналіз позитивних кореляційних зв’язків
3. Аналіз негативних кореляційних зв’язків
ЕТАП 4. Узагальнення та обговорення отриманих даних

Визначення нормованого t-критерію

1. Розробка кластерів ступеня відмінності усереднених показників АРЗ
2. Визначення показника АРЗ з найбільшою значимістю у Дніпропетровській
області

Рис. 1. Дизайн дослідження
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і Мед. 4 (кількість випадків АРЗ внаслідок вживання
ПАР) (рис. 2).
Виражені негативні кореляційні зв’язки утворилися
між показниками: Соц. 1 (обіг ПАР І рівня міцності етанолу, пиво) і Соц. 3 (Обіг ПАР ІІІ рівня міцності етанолу,
горілка); Соц. 1 (обіг ПАР І рівня міцності етанолу, пиво)
і Мед. 2 (кількість випадків хвороб НС); Соц. 1 (обіг ПАР
І рівня міцності етанолу, пиво) і Мед. 4 (кількість випадків АРЗ внаслідок вживання ПАР); Соц. 2 (обіг ПАР ІІ
рівня міцності етанолу, лікери) і Мед. 1 (кількість уперше
зареєстрованих випадків АРЗ); Соц. 2 (обіг ПАР ІІ рівня міцності етанолу, лікери) і Мед. 2 (кількість випадків
хвороб НС); Соц. 2 (обіг ПАР ІІ рівня міцності етанолу,
лікери) і Мед. 4 (кількість випадків АРЗ внаслідок вживання ПАР) (рис. 3).
Згідно з результатами кореляційного аналізу щодо
зв’язків між соціальними та медичними факторами ризику при формуванні АРЗ у Дніпропетровській області
було встановлено, що існує велика вірогідність того, що
показники соціальних факторів ризику (Соц. 3 – обіг
ПАР ІІІ рівня міцності етанолу, горілка) первопричинно
впливають на медичні фактори ризику, наслідками чого є
зростання кількості випадків хвороб НС (Мед. 2). Серед
показників соціальних факторів ризику показник Соц. 1
щодо обігу ПАР І рівня міцності етанолу (пиво) позитив-

но корелює з показником Соц. 3 щодо обігу ПАР ІІ рівня
міцності (лікери). Серед показників медичних факторів
ризику позитивні кореляційні зв’язки встановлено між
показником Мед. 2 (хвороби НС), показником Мед. 1
(уперше зареєстровані випадки захворювань) і показником Мед. 4 (випадки ППР внаслідок вживання ПАР).
Для встановлення значущості кожного з проаналізованих факторів ризику, що визначають особливос-

Соц. 1
Мед. 4

Соц. 2

Соц. 3
Мед. 3

Соц. 4

Мед. 2
Мед. 1

Соц. 5

Рис. 2. Позитивні кореляційні зв’язки
між показниками соціальних та медичних
факторів ризику при формуванні АРЗ

Таблиця 2. Показники медичних факторів ризику при формуванні АРЗ
№ з.п.

Показник

Шифр

1.

Кількість уперше зареєстрованих випадків АРЗ

Мед. 1

2.

Кількість випадків хвороб НС

Мед. 2

3.

Кількість випадків АРЗ через вживання ПАР алкоголю

Мед. 3

4.

Кількість випадків АРЗ внаслідок вживання ПАР

Мед. 4

Таблиця 3. Матриця інтеркореляцій між показниками соціальних та медичних факторів ризику
при формуванні АРЗ у Дніпропетровській області
Соц. 1

Соц. 2

Соц. 3

Соц. 4

Соц. 5

Мед. 1

Мед. 2

Мед. 3

Мед. 4

Соц. 1

1,00

0,82

-0,82

-0,38

-0,03

-0,67

-0,95

0,29

-0,93

Соц. 2

0,82

1,00

-0,58

0,03

0,51

-0,92

-0,87

0,42

-0,79

Соц. 3

-0,82

-0,58

1,00

0,02

0,23

0,57

0,89

-0,22

0,58

Соц. 4

-0,38

0,03

0,02

1,00

0,55

-0,22

0,11

0,27

0,58

Соц. 5

-0,03

0,51

0,23

0,55

1,00

-0,46

-0,07

0,57

0,02

Мед. 1

-0,67

-0,92

0,57

-0,22

-0,46

1,00

0,83

-0,14

0,65

Мед. 2

-0,95

-0,87

0,89

0,11

-0,07

0,83

1,00

-0,25

0,83

Мед. 3

0,29

0,42

-0,22

0,27

0,57

-0,14

-0,25

1,00

-0,09

Мед. 4

-0,93

-0,79

0,58

0,58

0,02

0,65

0,83

-0,09

1,00

Таблиця 4. Критерії оцінки достовірності
№ з. п.

Зв'язок

Діапазон

1.

Відсутній

2.

Незначний

0,55-0,65

3.

Достовірний

0,66-0,74

4.

Сильний

0,75-0,99
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ті виникнення АРЗ був використаний нормований
t-критерій.
У ході аналізу ступеня відмінності усереднених 9 показників 2-х факторів ризику було виділено 3 кластери
в залежності від показника t-критерію за ступенем відмінності (рис. 4).
У подальшому було встановлено відмінності в залежності від змісту кластерів усереднених показників
АРЗ соціальних та медичних факторів ризику (табл. 5).
Серед соціальних факторів ризику найбільшу значимість (t=38,014) отримав показник Соц. 5 (обіг ПАР,
АН+тютюн), тому його було віднесено до першого
кластеру. Серед показників медичних факторів ризику
до першого кластеру було віднесено два показника, які
мали найбільшу значимість: Мед. 2 (кількість уперше
зареєстрованих випадків АРЗ; t=74,179) та Мед. 2 (кількість випадків хвороб НС; t=161,707.
Отож, дані нормованого t-критерію факторів ризику
при формуванні АРЗ у Дніпропетровській області наглядно демонструють, що медичні фактори ризику щодо
кількості уперше зареєстрованих випадків АРЗ (Мед. 1)

Соц. 1
Соц. 2

Мед. 4

Соц. 3
Мед. 3

та кількості випадків хвороб НС (Мед. 2) мають найбільшу розраховану значимість t-критерію, причиною яких
є соціальні фактори ризику, зокрема показник Соц. 5,
який описує сумісне вживання ПАР декількох класифмкаційно-правових груп (АН+тютюн).

Âèñíîâêè
На підставі проведеного судово-фармацевтичного
дослідження було встановлено істотну вірогідність наявності причинно-наслідкових зв'язків між соціальними та
медичними факторами ризику при формуванні АРЗ на
прикладі найбільш типової для Придніпровського регіону України Дніпропетровської області шляхом статистичного та кореляційного аналізу упродовж 2014–2018
років, яка потребує подальшого вивчення з організаційно-правового, соціально-економічного, медичного та
судово-фармацевтичного боку.
Зазначено, що, ймовірно, на формування АРЗ на регіональному рівні первопричиною виступають соціальні
фактори ризику (надмірне та неконтрольоване вживання ПАР у вигляді АН різного рівня міцності або поєднане вживання ПАР різних класифікаційно-правових
груп, напраклад АН+тютюн). Визначено, що соціальні
фактори ризику впливають на медичні фактори ризику,
наслідком чого є зростання кількості уперше зареєстрованих випадків адиктивних розладів здоров’я та кількості випадків хвороб нервової системи. Доведено, що показники соціальних факторів ризику щодо обігу ПАР ІІІ
рівня міцності етанолу (горілка) причинно впливають на

Соц. 4

Мед. 2
Мед. 1

1 кластер

Соц. 5

2 кластер
3 кластер

Рис. 3. Негативні кореляційні зв’язки
між показниками соціальних та медичних
факторів ризику при формуванні АРЗ

t>30,0

Дуже виражені відмінності

30,0>t>10,0
10,0>t>2,65

Виразні відмінності
Ознаки з помірними та
незначними відхиленнями

Рис. 4. Кластери ступеня відмінності
усереднених показників

Таблиця 5. Нормований показник t-критерію соціальних та медичних факторів ризику
при формуванні АРЗ у Дніпропетровській області
№ місця

Кластер / Показники

t-критерій

1 кластер
1

Мед. 1

161,707

2

Мед. 2

74,179

3

Соц. 5

38,014

2 кластер
4

Соц. 4

16,090

3 кластер
5

Соц. 1

9,598

6

Соц. 2

8,563

7

Мед. 3

7,434

8

Мед. 4

2,908

9

Соц. 3

2,891
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показники медичних факторів ризику, наслідком чого є
зростання кількості випадків хвороб НС.
Отримані дані є підставою для планування подальших
судово-фармацевтичних досліджень у цьому напрямку
та акцентують увагу державних органів влади на необхідність розробки соціально орієнтованих профілактичних
заходів, направлених на удосконалення обігу ПАР АН І,
ІІ та ІІІ рівня міцності (пиво, лікери, горілка), непомірне
споживання яких спричиняє формування АРЗ.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.
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1

FORENSIC AND PHARMACEUTICAL STUDY OF CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL
AND MEDICAL RISK FACTORS IN THE FORMATION OF ADDICTIVE HEALTH DISORDERS
Abstract. Background. The article is devoted to the problem of
causal relationships between the effects of social risk factors in the
form of excessive consumption of psychoactive substances on medical risk factors, the consequences of which are the formation and
spread of addictive health disorders. The purpose of the study: Observation and processing of causal relationships between social and
medical risk factors in the formation of addictive health disorders using the example of the Dniepropetrivsk region through a correlation
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analysis from the perspective of forensic pharmacy. Materials and
methods. When conducting the study, we used the current legislative, regulatory and instructive documents, Internet resources. We
applied documentary, forensic, statistical, correlation, comparative
and graphical methods of analysis. Results. The article presents the
results of forensic and pharmaceutical research, substantiates their
relevance, formulates a goal, develops a design, and describes materials and research methods. The establishment of causal relationships
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between social and medical risk factors in the formation of addictive disorders was carried out on the example of the Dniepropetrivsk
region, which is most typical for the Dnieper region of Ukraine,
through a correlation analysis during 2014-2018. The collection,
analysis and processing of peremptory data was carried out taking
into account five indicators of social risk factors: circulation of a
psychoactive substances of the 1st level of ethanol strength (beer);
circulation of a psychoactive substances of the 2nd level of ethanol
strength (liquors); circulation of a psychoactive substance of the 3rd
level of ethanol strength (vodka); consumer price index; circulation
of the joint use of psychoactive substances (in particular, alcoholic
beverages + tobacco). The collection, analysis and processing of data
on indicators of medical risk factors was carried out taking into account of four factors: the number of newly reported cases of addictive health disorders; the number of cases of diseases of the nervous
system; the number of cases of addictive health disorders due to the
use of a psychoactive substance of alcohol; the number of cases of addictive health disorders due to the combined use of psychoactive substances. According to the results of the study, found that indicators
of social risk factors for the circulation of psychoactive substances of
the 3rd level of ethanol strength (vodka) causally affect the indicators

of medical risk factors, resulting in an increase in the number of cases
of diseases of the nervous system. The structure of the normalized
t-criterion of social and medical risk factors in the formation of addictive health disorders is determined. Conclusions. Established that
the formation of addictive health disorders is caused by social risk
factors (excessive and uncontrolled use of psychoactive substances
in the form of alcoholic beverages of various strength levels or the
combined use of psychoactive substances of various classification
and legal groups, for example, alcoholic beverages + tobacco). Social risk factors affect medical risk factors, resulting in an increase
in the number of newly reported cases of addictive health disorders
and the number of cases of diseases of the nervous system. The data
obtained are the basis for planning further forensic pharmaceutical
research in this direction and focus the attention of state authorities
on the need to develop socially-oriented preventive measures aimed
at improving the circulation of alcoholic beverages of the 1st, 2nd and
3rd strength levels (beer, liquors, vodka), immoderate consumption of
which leads to the formation of addictive health disorders.
Keywords: causal relationships; forensic pharmacy; social risk factors; medical risk factors; psychoactive substances; addictive health
disorders
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Резюме. Актуальность. Статья посвящена проблеме причинно-следственных связей между воздействием социальных
факторов риска в виде чрезмерного потребления психоактивных веществ на медицинские факторы риска, последствиями
чего являются формирование и распространение аддиктивных расстройств здоровья. Цель исследования: установка и
обработки причинно-следственных связей между социальными и медицинскими факторами риска при формировании
аддиктивных расстройств здоровья на примере Днепропетровской области путем корреляционного анализа с позиции
судебной фармации. Материалы и методы. При проведении
исследования использовали действующие законодательные, нормативно-правовые и инструктивно-методические
документы; Интернет-ресурсы. Применяли документальный, судебно-фармацевтический, статистический, корреляционный, сравнительный и графический методы анализа.
Результаты. В статье приведены результаты судебно-фармацевтических исследований, обоснована их актуальность,
сформулированы цель, разработан дизайн, описано материалы и методы исследования. Установление причинно-следственных связей между социальными и медицинскими факторами риска при формировании аддиктивных расстройств
здоровья проводилось на примере наиболее типичной для
Приднепровского региона Украины Днепропетровской области путем корреляционного анализа в течении 2014-2018
годов. Сбор, анализ и обработка императивных данных проводились с учетом 5 показателей социальных факторов риска:
оборот психоактивного вещества I уровня крепости этанола
(пиво); оборот психоактивного вещества II уровня крепости
этанола (ликеры); оборот психоактивного вещества III уровня крепости этанола (водка); индекс потребительских цен;
оборот совместного употребления психоактивных веществ (в
частности, алкогольные напитки + табак). Сбор, анализ и обработка данных по показателям медицинских факторов риска
проводились с учетом 4 факторов: количество впервые зарегистрированных случаев аддиктивных расстройств здоровья;
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количество случаев болезней нервной системы; количество
случаев аддиктивных расстройств здоровья из-за употребления психоактивного вещества алкоголя; количество случаев
аддиктивных расстройств здоровья вследствие совместного
употребления психоактивных веществ. По результатам исследования было установлено, что показатели социальных
факторов риска оборота психоактивных веществ III уровня
крепости этанола (водка) причинно влияют на показатели
медицинских факторов риска, следствием чего является рост
количества случаев болезней нервной системы. Определена
структура нормированного t-критерия социальных и медицинских факторов риска при формировании аддиктивных
расстройств здоровья. Выводы. Установлено, что на формирование аддиктивных расстройств здоровья первопричиною
выступают социальные факторы риска (чрезмерное и неконтролируемое употребление психоактивных веществ в виде
алкогольных напитков различного уровня крепости или сочетанное применение психоактивных веществ различных
классификационно-правовых групп, например алкогольные
напитки + табак). Социальные факторы риска влияют на медицинские факторы риска, следствием чего является рост количества впервые зарегистрированных случаев аддиктивных
расстройств здоровья и количества случаев болезней нервной
системы. Полученные данные являются основанием для планирования дальнейших судебно-фармацевтических исследований в этом направлении и акцентируют внимание государственных органов власти на необходимость разработки социально ориентированных профилактических мероприятий,
направленных на совершенствование оборота алкогольных
напитков I, II и III уровней крепости (пиво, ликеры, водка),
неумеренное потребление которых приводит к формированию аддиктивных расстройств здоровья.
Ключевые слова: причинно-следственные связи; судебная
фармация; социальные факторы риска; медицинские факторы
риска; психоактивные вещества; аддиктивные расстройства
здоровья
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