
Ситуаційний звіт про доступ до програм замісної 
підтримувальної терапії в Україні

Станом на 15 травня 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.



Доступ до програми замісної підтримувальної терапії в Україні

Продовжуються роботи щодо проведення досліджень по визначенню змін у наркосцені під час воєнних дій
та оцінці симптомів побічних реакцій на препарати ЗПТ. Дослідження покликані допомогти у роботі з
проблемами доступності до програм зменшення шкоди під час воєнних дій та забезпечення якості
препаратів, які б відповідали потребам пацієнтів.

Поточна інформація щодо напрямків роботи в сфері забезпечення доступу 
до програм ЗПТ

Продовжують відновлювати свою роботи приватні лікувальні заклади. Проте приватні ЗОЗ на даний час
мають деякі проблеми та особливості в своїй роботі. ЦГЗ продовжує збирати інформацію стосовно роботи
приватних закладів та планує найближчим часом провести перемовини з ЗОЗ приватної форми власності
щодо початку звітування про пацієнтів з метою їх верифікації та виявлення фактів дублювань.

Триває процес збору актуальної інформації з регіонів: статистичні дані / оперативна ситуація в регіонах.

Продовжується робота щодо розширення переліку закордонних лікувальних закладів, що приймають
внутрішньо переміщених осіб-пацієнтів ЗПТ на лікування за кордоном. Збирається інформація від
іноземних ЗОЗ стосовно кількості пацієнтів ЗПТ з України, що звернулись та отримують лікування за
кордоном.

Продовжується процес співпраці з партнерами ЦГЗ в напрямку роботи та підтримки програм замісної
підтримувальної терапії в Україні



ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» заплановано проведення кількісного дослідження 

«Оцінка побічних реакцій на препарати ЗПТ та змін у вживанні психоактивних речовин в 
результаті  збройної агресії російської федерації в Україні в 2022 році».

Мета дослідження: вивчення поширеності побічних реакцій та неефективності лікарських засобів
ЗПТ серед осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які перебувають
на програмі ЗПТ, та визначення змін у наркосцені в Україні під час воєнних дій у 2022 році.

Дослідження буде проведено серед таких цільових груп респондентів:

Орієнтовний початок дослідження в регіонах

друга половина травня 2022 року
Орієнтовна тривалість етапу збору даних

2 місяці

Дослідницька діяльність

Пацієнти ЗПТ Люди, які вживають наркотики ін’єкційно (далі – ЛВНІ)



Вибірка:

1. Пацієнти ЗПТ методом простої випадкової вибірки – 700 осіб
2. Активні ЛВНІ методом RDS (вибірка, що спрямовується респондентами) – 1000 осіб

Опитування респондентів: 
Збір даних здійснюватиметься шляхом самозаповнення респондентом електронної анкети за
технічної підтримки інтерв’юера

Дослідницька діяльність

Географія міст Вибірка ЗПТ Вибірка RDS
Вінниця ü

Дніпро ü

Запоріжжя ü

Івано-Франківськ ü

Київ ü

Кривий Ріг ü

Луцьк ü

Львів ü

Миколаїв ü

Одеса ü

Полтава ü

Рівне ü ü

Суми ü

Чернігів ü



Волинська
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Закарпатська

Сумська

Полтавська
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Кіровоградська

МиколаївськаОдеська
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Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Львівська

Чернівецька
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Тернопільська

Інформація щодо кількості пацієнтів ЗПТ у розрізі регіонів

м. Київ: 1328 / 1299

Кількість пацієнтів (на 01.01.22) / Кількість пацієнтів (на 01.04.22)

/ - Кількість пацієнтів зросла
/ - Кількість пацієнтів зменшилась

44 / 86

524 / 570

269 / 296

3228 / 3419

855 / 592

588 / 467

826 / 918

1163 / 1172

773 / 777

934 / 1038

665 / 728

760 / 788

719 / 705

386 / 404

342 / 439501 / 560

373 / 400134 / 132

162 / 182

453 / 492

728 / 923

290 / 309

358 / 130

640 / 684

Загальна кількість пацієнтів на 01.01.22 

17043
Загальна кількість пацієнтів на 01.04.22 

17510

17043

17510

станом на 01.01.2022 станом на 01.04.2022

Приріст 467 
осіб

Найбільший приріст пацієнтів за
період відбувся у таких областях:

Закарпатській (+95,5%), 
Київській (+28,4%),
Львівській (+26,8%),
Чернівецькій (+12,3%)

Негативні темпи приросту пацієнтів за 
період зафіксовано у таких областях:

Луганській (-63,7%)
Донецькій (-30,8%)
Харківській (-20,6%)
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Інформація стосовно кількості внутрішньо переміщених осіб-
пацієнтів ЗПТ у розрізі регіонів

Інформація станом на 15.05.2022

м. Київ: 21

Кількість ВПО-пацієнтів ЗПТ (на період звітування)

36 

42

1553
загальна кількість внутрішньо 

переміщених осіб-пацієнтів ЗПТ з 
моменту початку військових дій

23

0

22

25746

102
Для уникнення ситуацій пов’язаних
з перериванням лікування,
пацієнтам рекомендують виїжджати
з регіону або звертатися в ЗОЗ, які
на разі працюють в області

49

57

30

Регіон з активними
військовими діями0

392

11

21

111

20

1

6
045 40

1

Найбільший приріст ВПО
спостерігається в:
Дніпропетровській обл.
Полтавській обл.
Львівській обл.

0



Забезпеченість регіонів України лікувальними засобами (ЛЗ) ЗПТ
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Інформація станом на 15.05.2022

Стабільна ситуація з забезпеченістю ЛЗ
Регіон очікує на поставку препаратів
Складне становище в регіоні

В регіоні ведуться активні бойові дії,.
Визначити наразі кількість препаратів на
сайтах неможливо

Київ: загальна забезпеченість закладів міста препаратом в межах
стабільної

Вирішується питання поставки
препаратів для потреб області. Було
визначено отримувача препаратів

В деяких містах регіону (що знаходяться під окупацією) є
ризик переривання лікування. Наразі виникають складнощі з
логістикою препарату до окупованої території. Ведуться
консультації з представниками закладу-отримувача
препаратів

Забезпеченість визначити складно через
обмеженість функціонування сайтів. Сайти,
що наразі працюють, мають стабільну
ситуацію із забезпеченістю

Відбулося переривання лікування у мм. Мелітополь
та Бердянськ. Доставка препарату до міст
неможлива через окупацію та умови перетину блок-
постів

За звітний період здійснено
поставку препаратів відповідо
до потреб області ДП «Медичні
закупвлі»

Очікується 
поставка

Очікується 
поставка

Очікується 
поставка
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Інформація щодо закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), що 
впроваджують ЗПТ

Інформація станом на 15.05.2022

м. Київ: 4 / 4

Інформацію щодо стану актуальності надання лікування
ЗПТ тим чи іншим закладом охорони здоров’я пацієнту
необхідно уточнювати самостійно.
З контактними даними закладів охорони здоров’я, що
впроваджують програму ЗПТ можна ознайомитись за
посиланням: Контакти ЗОЗ

Кількість ЗОЗ, що працювали до війни / Кількість ЗОЗ, що працюють на період звітування

16 / 16

3 / 3

3 / 3

21 / 21

8 / 8

6 / 6

11 / 112 / 2

10 / 10
2 / 2

1 / 1

5 / 5

13 / 13 9 / 5

9 / 9
5 / 4

6 / 6

11 / 11

4 / 2

8 / 7
16 / 15

9 / 5

21 / 21 3 / 0

16 сайтів не функціонують

по причині тимчасової окупації регіону або
населених пунктів та неможливості доставки
препаратів, руйнування медичної
інфраструктури або активних бойових дій.

орієнтовно 1525 осіб
загальна кількість осіб, які потенційно можуть
перервати лікування через неможливість доставки
препаратів до тимчасово окупованих регіонів або
регіонів з активними бойовими діями та у разі
відсутності можливості виїхати на підконтрольну
території.

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/zalezhnist-vid-psikhoaktivnikh-rechovin/zamisna-pidtrimuvalna-terapiya-zpt/zoz-scho-vprovadzhuyut-zpt


ЗОЗ, що припинили надавати послуги ЗПТ

Інформація станом на 15.05.2022

Донецька область:
КНП «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ»
КПН «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»
КНП «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Маріуполь»
КНП «Центр первинної медико-соціальної допомоги №1
м. Маріуполь»

Запорізька область:
КНП «Бердянський заклад з надання психіатричної допомоги»
КНП «Мелітопольський заклад з надання психіатричної допомоги»

НАЗВА ЗОЗ
ПРИЧИНИ 
ЗУПИНКИ 
РОБОТИ

Відсутність медичних працівників за
наявності препаратів та умов роботи.
Пошкодження лікувальних установ

Пошкоджено 2 ЗОЗ в м. Маріуполь. Ступінь руйнувань: 100%

Окупація населеного пункту.
Закінчення залишків препаратів та
неможливість їх доставки з аптечного
складу

Луганська область:
КНП Луганської обласної ради «Сватівська обласна лікарня з надання
психіатричної допомоги»
КНП Луганської обласної ради «Центр психічного здоров’я»
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради

Тимчасова окупація населеного пункту.
Територія з активними бойовими діями
Територія з активними бойовими діями.
Обмежений доступ до препаратів через
пошкодження аптечного складу

2 ЗОЗ не функціонують через пошкодження внаслідок військових дій. Інформація щодо ступеню руйнувань відсутня. 



ЗОЗ, що припинили надавати послуги ЗПТ

Інформація станом на 15.05.2022

Миколаївська область:
КНП "Снігурівська центральна районна лікарня" Снігурівської районної ради

Харківська область:
КНП «Чугуївська ЦЛ ім. М.І. Кононенка»
КНП «Куп'янське територіальне медичне об'єднання»
КНП Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійська центральна
клінічна районна лікарня»
КНП "Дергачівська центральна районна лікарня" Дергачівської районної ради

НАЗВА ЗОЗ
ПРИЧИНИ 
ЗУПИНКИ 
РОБОТИ

Пошкоджено 1 ЗОЗ в м. Миколаїв. Ступінь руйнувань: 50% (інформація щодо пошкодження сайту ЗПТ відсутня. Послуги надаються)

Територія з активними бойовими діями.
Закінчення препаратів та неможливість їх
доставки через тимчасову окупацію
Закінчення препаратів та неможливість їх
доставки через тимчасову окупацію
Обмеженість кадрових ресурсів. Сайт
функціонує частково.

Закінчення препаратів.

Закінчення препаратів та неможливість їх
доставки (зруйнована дорога)

Пошкоджено 1 ЗОЗ в м. Чугуїв. Ступніть руйнувань: 5%
Пошкоджено 1 ЗОЗ в м. Балаклія та 1 ЗОЗ в м. Дергачі. Ступінь руйнувань: 50% (інформація щодо пошкодження приміщення сайту ЗПТ
відсутня)

Херсонська область:
КНП «Генічеська центральна районна лікарня»

Пошкоджено 1 ЗОЗ в м. Херсон та 1 ЗОЗ в м. Нова Каховка. Ступніть руйнувань: 5% (сайти ЗПТ на базі ЗОЗ функціонують)

Пошкодження ЗОЗ через військові дії
Чернігівська область:
КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та
небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради

1 ЗОЗ в м. Чернігів. Ступінь руйнувань: 100%. Усі пацієнти сайту переведені до працюючого ЗОЗ у місті Чернігів для продовження отримання послуг.



Інформація стосовно оперативної ситуації в окремих регіонах

Інформація станом на 15.05.2022

Донецька 
область

ВАЖЛИВО! У регіоні складна ситуація через активні бойові дії. Рекомендовано населенню залишити межі області.

ВАЖЛИВО! За період війни не припиняв роботу Центр первинної медико-санітарної допомоги №1

ВАЖЛИВО! Вже 5 сайтів області забезпечують видачу препаратів пацієнтам ЗПТ. Наразі відсутній чіткий графік
роботи сайтів у зв’язку з активними військовими діями в регіоні.

ВАЖЛИВО! Ступінь руйнувань двох закладів охорони здоров’я, що надавали послуги ЗПТ в м. Маріуполь – 100%.
Доступ до точних даних щодо кількості пацієнтів, які продовжують отримувати послуги на базі інших ЗОЗ –
обмежений.

Інформація по частковому відновленню роботи сайтів в Донецькій області:

Назва ЗОЗ

КНП "ЦПМСД№1" Краматорської міської ради

КНП "Медичний центр з профілактики та лікування
залежності " у м. Покров

КНП "Медичний центр з профілактики та лікування
залежності " у м. Слов'янськ

СП КНП "Медичний центр з профілактики та
лікування залежності м. Краматорськ" у м.
Слов’янськ диспансерне відділення у м. Бахмут

Не припиняв роботу від початку війни. За 01-12.05.
працював щоденно. За цей період забезпечена видача
препаратів 58 пацієнтам.

За звітний період працювали щоденно, окрім вихідних. 25
пацієнтів отримали препарати.
Також було розпочато лікування 1 первинному
пацієнту.

Видача препаратів здійснюється час від часу. За час
роботи сайтів 45 пацієнтів були забезпечені препаратами.

За звітний період працював щоденно. 37 пацієнтів були
забезпечені препаратами.

Особливості поточної 
роботи закладу

КНП "Медичний центр з профілактики та лікування
залежності " у м. Костянтинівка

Сайт відкривався для видачі препаратів 4 рази за період
1-12.05. За цей період забезпечена видача препаратів 30
пацієнтам.



Інформація щодо ситуації в окремих регіонах

* Станом на 01.04.2022 р. 

ВАЖЛИВО! Сайти в мм. Балаклія, Чугуїв та Куп’янськ припинили свою роботу у зв’язку
закінченням препаратів, тимчасовою окупацією населених пунктів або активними бойовими
діями. Поставка препаратів наразі ускладнена.
1 ЗОЗ в м. Дергачі функціонує частково через обмеження кадрових ресурсів:
забезпечується видача лише 4 пацієнтам, які отримують лікування бупренорфіном.Харківська 

область

Херсонська 
область

ВАЖЛИВО! В області наявні труднощі з логістикою. Доступ до складів з препаратами
мають лише сайти в м. Харків та 3-х містах області.

ВАЖЛИВО! Через нестачу залишків препарату припинив роботу сайт в м. Генічеськ.
Кількість пацієнтів на сайті - 156 осіб*

ВАЖЛИВО! Станом на 15.05.2022 існує ризик переривання послуг через критичні
залишки препаратів в закладах м. Херсон та м. Каховка. Загальна кількість осіб, які
отримували лікування на базі цих закладів: 293 пацієнта (станом на 01.04.).

ВАЖЛИВО! Центром проводяться консультації щодо можливості доставки препаратів.
Обговорюються технічні питання та механізми доставки урахування наявних ризиків.

ВАЖЛИВО! Частина пацієнтів, які лікувались на сайтах, які не функціонують
забезпечуються препаратами в м. Харків (у точці видачі) та м. Зміїв.

ВАЖЛИВО! Проводяться консультації з представниками ДОЗ області та закладів щодо поставки препаратів.
Вирішується питання відновлення роботи сайтів на базі наркологічного диспансеру та СНІД-центру.



Інформація стосовно оперативної ситуації в окремих регіонах

Інформація станом на 15.05.2022

ВАЖЛИВО! Єдиний регіон України, де станом на звітний період не функціонує жоден сайт
ЗПТ через активні військові дії, тимчасову окупацію окремих населених пунктів та
пошкодження приміщення закладів.

Луганська 
область

ВАЖЛИВО! 344 пацієнти отримували лікування в області (станом на 01.02.2022 та 01.04.2022)
та мають наразі ризик переривання лікування. Доступ до даних щодо переміщення осіб до
інших регіонів відсутній.

ВАЖЛИВО! Доступ до препаратів в м. Сєвєродонецьк обмежений через пошкодження аптечного складу.

Назва ЗОЗ

КНП "Консультативно-діагностичний
центр" Сєвєродонецької міської ради

Сайт відкрився для видачі препаратів 01.05.2022. Видав
препарати орієнтовно 20 пацієнтам терміном на 30 днів
для самостійного прийому. Робота медичного персоналу
дуже ускладнена через активні військові дії в регіоні.

Особливості поточної 
роботи закладу

ВАЖЛИВО! 2 ЗОЗ не функціонують через пошкодження внаслідок військових дій. Інформація щодо ступеню
руйнувань відсутня.



Надання послуг ЗПТ на базі приватних ЗОЗ

19 закладів охорони здоров’я – надавали послуги ЗПТ*
станом на 24.02.2022

17 ЗОЗ надали оновлену інформацію 
щодо стану роботи
станом на 15.05.2022

лише 9 ЗОЗ продовжують надавати послуги ЗПТ
станом на 15.05.2022

7 ЗОЗ не припиняли свою діяльність

24.02.22 теперішній час

станом на 15.05.2022

2 ЗОЗ відновили роботу

станом на 15.05.2022

надають послуги

початок 
травня

теперішній 
час

надають послугине надають послуги

24.02.22

≈ 2665 - загальна кількість осіб, які отримують послуги на базі 8 працюючих 
ЗОЗ
станом на 15.05.2022

Виявлені особливості в роботі приватних ЗОЗ
Переважна більшість функціонуючих 
ЗОЗ розташована м. Києві.                           
В м. Харків надає послуги лише 1 
заклад.  

Забезпеченість препаратами 
обмежена.  Для надання послуг 
використовуються залишки, які були 
закуплені до воєнного стану

Доступ до закупівлі препаратів на 
ринку (аптечні склади, виробник, тощо) 
обмежений.  

Неможливість закупівлі препарату та 
вичерпання залишків  створює ризик 
переривання надання послуг

Інформація станом на 15.05.2022*Згідно офіційної статистики ЦГЗ

Форма видачі препаратів: для 
самостійного прийому з закладу або 
щоденний прийом. Лише 1 ЗОЗ 
повідомив щодо видачі за рецептом. 



Волинська

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Закарпатська

Сумська

Полтавська

Луганська

Донецька

Харківська

Кіровоградська

Миколаївська

Одеська

Івано-Франківська

Київська

Чернігівська

Черкаська

Житомирська

Львівська

Чернівецька

АР Крим

Рівненська

Вінницька

Хмельницька
Тернопільська

Інформація станом на 03.05.2022

м. Київ: 
- 8 приватних ЗОЗ:

* 5 надають послуги ЗПТ
* 1 не надає послуги ЗПТ
* 2 не надали інформацію

- Кількість пацієнтів в ЗОЗ = 1450 осіб (за 
даними 4 ЗОЗ, що надають послуги ЗПТ)

Інформація щодо приватних ЗОЗ

м. Рівне:
- 1 приватний ЗОЗ:

* Надає послуги ЗПТ
- Кількість пацієнтів в 
ЗОЗ =150 осіб 

Київська область: 
- 1 приватний ЗОЗ

* Надає послуги ЗПТ
- Кількість пацієнтів в ЗОЗ = 113 осіб

м. Харків: 
- 7 приватних ЗОЗ:

* 1 надає послуги ЗПТ
* 6 не надають послуги ЗПТ

- Кількість пацієнтів в ЗОЗ = 398 осіб
(за даними ЗОЗ, що надає послуги ЗПТ)

м. Запоріжжя: 
- 1 приватний ЗОЗ

* Надає послуги ЗПТ
- Кількість пацієнтів в ЗОЗ = 554 
особи

м. Одеса: 
- 1 приватний ЗОЗ

* Не надає послуги ЗПТ



Динаміка змін в програмі ЗПТ за 3 місяці

Практика видачі препаратів для самостійного 
прийому

на 01.04.2022 року 94,4% пацієнтів ЗПТ отримують 
препарати «на руки». 

наприкінці 2021 року % таких пацієнтів був на 
рівні 84,4%

на 10% збільшився показник осіб, які отримують
препарати для самостійного прийому поза межами сайту
ЗПТ (видача препаратів з ЗОЗ, видача за рецептом та в
межах створеного стаціонару вдома).

Дані по супутнім хворобам



Доступ до програми замісної підтримувальної терапії для 
переміщених осіб за межами України

52 пацієнти
загальна кількість осіб, які 
розпочали лікування за 

кордоном

Інформація станом на 15.05.2022

64 пацієнти
загальна кількість осіб за 

кордоном , які звернулися із 
запитом щодо лікування ЗПТ

При виїзді за кордон пацієнтам рекомендується самостійно перевіряти інформацію про
перелік місць, де є можливості отримання лікування ЗПТ.

Актуальну інформацію можна дізнатися за посиланням: Отримання ЗПТ за кордоном

Для безперешкодного отримання медичної послуги за межами України, пацієнту, що знаходився на програмі
замісної підтримувальної терапії в Україні, важливо мати медичну виписку з України, що підтверджує факт
того, що він/вона знаходиться на лікуванні ЗПТ та включає в себе інформацію про препарат та його
дозування.

Представник Центру Громадського Здоров’я за
супровід пацієнтів ЗПТ за кордоном:
Карасійчук Тарас - головний фахівець з
управління та протидії вірусним гепатитам та
опіоїдної залежності Центру громадського
здоров’я МОЗ України.

Контактна інформація:
телефон: +380973183061
електронна пошта:
t.karasiichuk@phc.org.ua

Національна гаряча лінія з питань наркозалежності та ЗПТ
0-800-507-727

EHRA. Інформація для ВПО-пацієнтів ЗПТ, що виїжджають
за кордон

SoS Project. Cервіс #HELPnow

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/zalezhnist-vid-psikhoaktivnikh-rechovin/zamisna-pidtrimuvalna-terapiya-zpt/yak-otrimati-zpt-za-kordonom-v-umovakh-viyni
http://hopeandtrust.org.ua/nacionalnij-telefon-doviri-z-pitan-narkozalezhnosti-ta-zpt/
https://harmreductioneurasia.org/practical-information-for-ukrainian-refugees-entering-countries-in-europe/
https://m.facebook.com/SoSprojectEECA/?__tn__=,g


Кількість переміщених осіб, які отримують ЗПТ за межами України 
(за інформацією іноземних ЗОЗ)*

Литва: 4 пацієнти звернулися та отримують послуги ЗПТ (з початку військових дій): 3
пацієнти були пацієнтами програми ЗПТ в Україні у державному ЗОЗ (із
підтвердженням), 1 пацієнт був пацієнтом приватного ЗОЗ (без підтвердження),
розпочав лікування із стадії індукції.

*деякі країни не надають інформацію ЦГЗ

Естонія не отримала жодного звернення від пацієнтів з України.

Румунія: 6 пацієнтів звернулися та отримують послуги ЗПТ (з початку військових дій),
6 пацієнтів були у програмі ЗПТ в державному ЗОЗ (із підтвердженням).

Австрія: 12 пацієнтів звернулися та отримують послуги ЗПТ (з початку військових дій).

Латвія: 9 пацієнтів звернулися та отримують послуги ЗПТ (з початку військових дій).
Всі були пацієнтами програми ЗПТ в Україні у державних ЗОЗ (із
підтвердженням)

Словаччина: 7 пацієнтів звернулися та отримують послуги ЗПТ (з початку військових
дій). 5 пацієнтів, отримують послуги ЗПТ: 4 були пацієнтами програми ЗПТ в
Україні у державних ЗОЗ (із підтвердженням), 1 був пацієнтом програми ЗПТ у
приватній клініці, але через відсутність підтверджуючих документів розпочав
лікування із стадії індукції. 2 звернення для отримання ЗПТ, пацієнти мали
підтверджуючі документи, розпочали лікування.

Угорщина: 4 пацієнти звернулися та отримують послуги ЗПТ (з початку військових дій): 2 пацієнти були
пацієнтами програми ЗПТ в Україні у державному ЗОЗ (із підтвердженням)

Молдова: 22 пацієнти звернулися та 10 з них отримують послуги ЗПТ (з початку
військових дій): 6 осіб ніколи не були у програмі; 7 осіб були пацієнтами програми
ЗПТ в Україні у державних ЗОЗ; 9 осіб були пацієнтами програми ЗПТ в Україні у
приватних ЗОЗ. Серед 10 осіб, що звернулися до ЗОЗ і отримують послуги ЗПТ: у
7 пацієнтів була медична документація; у 3 пацієнтів медичної документації не
було і їх лікування було розпочато із стадії індукції. 6 особам було відмовлено у
наданні послуги. 6 осіб після первинного звернення не зверталися до ЗОЗ
повторно



Нормативно-правові акти

Закон України «Про психіатричну допомогу»
Регламентує надання психіатричної допомоги в Україні в цілому, і особам з психічними та поведінковими
розладами внаслідок вживання ПАР, зокрема. Відповідно до Закону лікар-психіатр одноосібно і без
госпіталізації має право встановлювати діагноз психічного розладу

Наказ МОЗ України від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення
замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів»
Основний документ, який регламентує впровадження ЗПТ в Україні.

Наказ МОЗ України від 09.11.2020 № 2555 «Про затвердження стандартів медичної
допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»

Стандарт надання медичної допомоги при гострій інтоксикації опіоїдами, синдромі залежності від опіоїдів та
стані відміни. Стандарт був розроблений відповідно до міжнародних клінічних настанов та затверджений на
заміну застарілого протоколу.

Наказ МОЗ України від 04.03.2022 № 409 «Про надання паліативної допомоги та замісної
підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану»

Наказ дозволяє лікарям на час військового стану видавати препарати ЗПТ пацієнтам для самостійного прийому,
у т.ч. в умовах створеного стаціонару вдома та за рецептом, в обсягах, що не перевищують 30-денної потреби.

Пацієнт може отримати «на руки» 
препарати ЗПТ на 10 днів

було

Пацієнт може отримати «на руки» 
препарати ЗПТ на 30 днів

стало

Основні зміни на час 
військового стану



Нормативно-правові акти

Наказ МОЗ України від 07.03.2022 № 425 «Про зберігання препаратів наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану»
Наказом дозволено збільшити об’єми зберігання препаратів, у т.ч. які використовуються для ЗПТ, відповідно до
трьохмісячної потреби.

Наказ МОЗ України від 20.04.2022 № 665 «Про забезпечення лікарськими засобами, що
закуплені за кошти Державного бюджету України на 2021 рік, осіб з психічними та
поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які отримують лікування із
використанням препаратів замісної підтримувальної терапії в умовах воєнного стану»
Відповідно до наказу, на час військового стану змінено правила поставок препаратів ЗПТ. Препарати
поставлятимуться не відповідно до затверджених розподілів, а відповідно до поданої потреби ЗОЗ чи ДОЗ.

Постанова КМ України від 13.05.2013 № 333 «Про затвердження Порядку придбання,
перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
Постановою затверджено основні правила поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами і
прекурсорами, в т.ч. і пацієнтами, а також правила їх повернення до ЗОЗ.

Наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення,
зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»
Наказом затверджена медична документація для обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та правила її ведення.

Затвердж
ений алгоритм

 роботи

ЗОЗ подають на МОЗ та ЦГЗ
заявку на поставку препаратів
відповідно до власної потреби.

ЦГЗ розглядає, верефікує і
після цього передає заявку в
ДП «Медзакупівлі України»
для організації доставки.

ДП «Медзакупівлі України» на
основі поданої потреби організує
доставку препаратів до ЗОЗ.

Важливо, щоб заявка була надана приблизно за місяць до закінчення препарату. Чим менше строк подачі, тим більше ризики, що доставка може буди зроблена невчасно.



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»

https://phc.org.ua/
https://harmreductioneurasia.org/ru/
https://m.facebook.com/SoSprojectEECA/?__tn__=,g
http://hopeandtrust.org.ua/

