
Ситуаційний звіт про доступ до програм замісної 

підтримувальної терапії в Україні

Станом на 1 вересня 2022 року

В умовах війни одними з найбільш актуальних питань у сфері охорони

здоров’я залишається питання забезпечення необхідного та безперервного

лікування уразливих груп населення. Однією з таких груп є особи залежні від

психоактивних речовин. Одним з найефективніших методів лікування осіб із

психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів є

замісна підтримувальна терапія (ЗПТ). Під час воєнної агресії питання

забезпеченості та доступу до лікувальних препаратів для пацієнтів замісної

підтримувальної терапії набуває все більшої актуальності.



НСЗУ розпочало роботу експертних груп щодо програми медичних гарантій 2023. Проведено перші
засідання груп за напрямом ЗПТ та опрацьовано пропозиції до специфікацій та умов закупівлі. Зокрема,
однією з пропозицій було додати до скринінг щодо проблемного вживання або зловживання алкоголем та
впровадження інтервенцій, спрямованих на скорочення або припинення вживання алкоголю.

Поточна інформація щодо напрямків роботи в сфері забезпечення 

доступу до програм ЗПТ

Центр розпочинає роботу над дослідженням «Вивчення впливу пандемії коронавірусу на ефективність

лікування у програмі ЗПТ». Основний фокус дослідження: оцінка впливу організаційних змін, зокрема,

широкомаштабне впровадження практики видачі препаратів ЗПТ для самостійного прийому. За результати

дослідження очікуємо отримати дані щодо переваг та недоліків таких змін в умовах COVID-19 та війни для

прийняття подальших управлінських рішень. Тривалість: 2 роки.

Центр спільно з партнерами продовжує підготовчі роботи для впровадження в клінічну практику нових форм

препаратів ЗПТ, зокрема, пролонгованої форми ін’єкційного бупренорфіну та комбінованого бупренорфіну.

Продовжується процес постачання препаратів ЗПТ, закуплених для Цілей 2022 року, на територію України:

партія препаратів 5 та 10 мг. таблетованого метадону та бупренорфіну іноземного виробництва, закупленого

коштом донорів відповідно до потреб країни - забезпечення лікуванням 25 886 пацієнтів.

Продовжується процес організації постачання препаратів, отриманих у якості гуманітарної допомоги –

комбінованих та пролонгованих форм бупренорфіну.

МОЗ України розпочало роботу над впровадженням електронного на наркотичні (психотропні) лікарські

засоби. Запуск анонсовано на 1 листопада. Центр спільно з експертами МОЗ України та фахівцями ДП

«Електронне здоров'я» приймає участь в робочих засіданнях для обговорення деталей запуску.
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Оперативна інформація щодо реалізації програми ЗПТ. 

Кількісні показники.

м. Київ: 2568

Кількість пацієнтів (оперативні дані станом на 

01.09.22)

79

598

323

3594

247

457

803
871**

987

1151

861

887

767

503

476

630

470
147

203

502

1180

343

0

Загальна кількість пацієнтів на 

01.09.22 

18 620* осіб

Оперативна інформація станом на 01.07.22

Жоден сайт області 

не функціонує

Від області не отримано дані 

щодо кількості пацієнтів

*дані не містять інформації щодо пацієнтів, які проходять 

лікування в Херсонській області

** дані потребують уточнення
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Внутрішня міграція

Загальна кількість 

ВПО

3

7

0

27

0

1

32
2

5

6

15

2

3

0

0

4

3
5

4

17

45

3

0

Оперативна інформація станом на 01.08.22

0

Основні регіони міграції:

Донецька, Луганська, Харківська, 

Запорізька, Дніпропетровська, 

Херсонська, Миколаївська обл. та м. Київ

Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб, які розпочали своє лікування у серпні

188 осіб

м. Київ: 4
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Забезпечення лікуванням в регіонах. Наявність листів очікування на 

сайтах

м. Київ

Загальна кількість осіб в листах 

очікування

Загальна кількість ЗОЗ, які повідомили про наявність листа 

очікування

12 ЗОЗ з 194 функціонуючих ЗОЗ

Оперативна інформація станом на 01.08.22

*20 ЗОЗ не надали 

інформацію

Кількість ЗОЗ в регіоні, де наявний 

лист очкування

3

44

1

113

5

1

1

1 6

2

1

301

2

Загальна кількість осіб в листах очікування 

218 осіб

З них 139 осіб - пацієнти приватних закладів. 

Найбільша кількість таких осіб в листі   

очікування Запоріжжя. 

12 пацієнтів з числа ВПО 

67 осіб - первинні пацієнти. 

Серед основних причин

формування листа очікування

заклади виділяють

✓ відсутність кадрових резервів та

навантаженість на медичний

персонал;

✓ низька пропускна спроможність

сайтів

✓ фактична кількість пацієнтів на сайті

відповідає кількості осіб згідно

договору з НСЗУ

✓ проходження дообстежень та

встановлення діагнозу пацієнтам

1

7



Інформація стосовно оперативної ситуації в окремих регіонах

Інформація станом на 01.07.2022

Донецька 

область

У звітному періоді в Донецькій області функціонувало 6 ЗОЗ.

Функціонуючі ЗОЗ на кінець звітного періоду:

Не надають послуги 2 заклади міста Маріуполь та ЗОЗ у м. Бахмут.

У звітному періоді заклади продовжували надавати послуги за спеціальним графіком

залежно від ситуації в регіоні

Загальна кількість осіб, які отримували послуги ЗПТ в області на кінець звітного періоду -

247 пацієнтів.

Забезпеченість препаратами функціонуючих закладів області дозволяє безперервно

надавати медичні послуги в середньому до жовтня 2022 року (матадон) – грудня 2022

(бупренорфін).

КНП "Медичний центр з профілактики та лікування залежності" з відділеннями у м. Краматорськ, м.Словянськ, м. Покровськ, м.

Костянтинівка

КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»

КНП"ЦПМСД№1" м. Краматорськ



Харківська 

область

Інформація станом на 01.07.2022

Інформація стосовно оперативної ситуації в окремих регіонах

У звітному періоді продовжують роботу комунальні заклади м. Харків, на базі яких

надаються послуги ЗПТ.

Всі ЗОЗ області забезпечені препаратами ЗПТ щонайменше на 3 місяці завдяки

поставці

ДП «Медичні закупівлі України»

Станом на 01.08.2022 в області надають послуги ЗПТ 5

ЗОЗ:

Графік роботи закладів міста Харків дозволяє пацієнтам звертатися за консультацією до медичного

персоналу.

Загальна кількість пацієнтів, які проходять лікування – 457.

Частина пацієнтів, які отримували лікування на базі ЗОЗ м. Куп’янськ, м.Чугуїв, м.Балаклія та м.Дергачі

продовжують його отримувати в закладах міста Харків та Зміїв.

КНП " Лозівське територіальне медичне

об'єднання"
КНП "Зміївська центральна районна лікарня"

КНП ХОР "Обласний клінічний центр

профілактики і боротьби зі СНІДом"
КНП ХОР "Обласний наркологічний диспансер"

КНП ХОР " Обласний протитуберкульозний диспансер

№1".



Постачання препаратів в регіони у звітному періоді (станом на 

01.09.2022)
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Інформація станом на 01.07.2022

Було здійснено поставку препаратів 

(за звітний період)

Регіон очікує на поставку препаратів

Ситуація з забезпеченістю 

препаратами в області не змінилась (за 

звітний період)

Постачання препаратів до

регіонів здійснюється з двох

центральних складів: ДП «МЗУ» та

ДП «Укрмедпостач»
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Географія представлення приватних 

ЗОЗ в розрізі регіонів:

Запорізька обл.:

ТОВ «Центр практичної 

наркології»

Дніпропетровська обл.:

ТОВ «Міський центр 

психіатричної допомоги»

м. Київ:

ТОВ «Київський міський центр лікування залежності»

ТОВ «Центр адиктологічної медицини»

ТОВ «Український центр швидкої наркологічної 

допомоги»

МЦ КВМБО «Реабілітаційний центр «Сходи»

ТОВ «Центр лікування залежності»

ТОВ «Центр Психіатричної Допомоги»

МЦ ТОВ «АДДІМЕД»

Київська обл.:

ТОВ «АЮМЕД»

Львівська обл.:

ТОВ «Медичний центр 

сучасної психіатрії»

Рівненська обл.:

ТОВ «Центр профілактики і лікування 

залежності»

Харківська обл.:

ТОВ «Медичний центр 

«Холодногірський»

ТОВ «Медичний центр «Одеський»

15 
приватних ЗОЗ

Реалізація програми ЗПТ на базі приватних закладів охорони здоров’я

(станом на 01.08.2022)

Інформація станом на 01.06.2022

Полтавська обл.:

ТОВ «МЦЗР «100% Життя»



5182
кількість пацієнтів, які отримували послугу за звітний 

період

799
кількість нових пацієнтів за звітний період

737
кількість осіб які вибули з програми ЗПТ із різних причин

Динаміка кількості пацієнтів за період

Реалізація програми ЗПТ на базі приватних закладів охорони здоров’я

Інформація станом на 01.06.2022



576
жінки

4606
чоловіки

Пацієнти, які отримують ЗПТ станом на кінець 

звітного періоду в розрізі категорії «Форма видачі»

Характеристика пацієнтів за період

Пацієнти, які отримують замісну підтримувальну терапію на кінець звітного періоду 

Пацієнти, які отримують ЗПТ станом на кінець звітного 

періоду в розрізі категорії «Супутні стани та 

захворювання»

Видача за рецептом

Стаціонар на дому

Видача з ЗОЗ для 

самостійного 

прийому

Щоденно під 

наглядом медичного 

персоналу

686 (13%)

460 (67%)

118 (2,2%)

888 (17%)

32 (0,6%)

46 (0,8%)

3279 

(63,2%)

1719 

(33%)

138 

(2,6%)

З діагнозом 

туберкульоз

З діагнозом вірусний 

гепатит С

З діагнозом вірусний 

гепатит В

Які отримують 

антиретровірусну терапію

З діагнозом ВІЛ-

інфекція

Реалізація програми ЗПТ на базі приватних закладів охорони здоров’я

Інформація станом на 01.06.2022



ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» заплановано запуск пілотного проекту з використання 
стратегій video DOT та телемедицини з метою проведення спостереження та моніторингу лікування 

пацієнтів ЗПТ. 

Мета пілотного проекту: пілотування нового підходу до надання ЗПТ із використанням
відеотехнологій (з метою отримання доступу до послуг в умовах надзвичайних ситуацій або обмежених
ресурсах (пандемія, військові дії тощо) та проведення оцінки використання цих методів для
розширення практики застосування.

Першим етапом запуску пілотного проекту було проведення
кабінетного дослідження а результатами якого складено звіт.

Тривалість проекту: 12 місяців

Дослідницька діяльність



Джерела інформації

Щотижневий брифінг Центру громадського здоров’я України 

з питань ЗПТ
Кожної середи о 16:00

Zoom-

конференція

Офіційний сайт Центру громадського здоров’я Перейти

ПерейтиСайт Євразійської асоціації зниження шкоди

Сторінка SoS Project Перейти

ПерейтиСайт БФ «Надія та Довіра»

ПерейтиЧат-бот ЗПТ_Поруч

https://bit.ly/3kZMVXC
https://phc.org.ua/
https://phc.org.ua/
https://harmreductioneurasia.org/ru/
https://harmreductioneurasia.org/ru/
https://m.facebook.com/SoSprojectEECA/?__tn__=,g
https://m.facebook.com/SoSprojectEECA/?__tn__=,g
http://hopeandtrust.org.ua/
http://hopeandtrust.org.ua/
http://hopeandtrust.org.ua/
https://t.me/zpt_poruch_bot

