
 

 

 

 

 

 

Стан впровадження програми замісної 

підтримувальної терапії (ЗПТ) в Україні в 

умовах COVID-19 
 

 

Київ, квітень 2020  



Програма ЗПТ в Україні активно працює з посиленими заходами задля уникнення 

негативних наслідків в умовах епідемії СOVID-19 

Програма замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в 

Україні в умовах COVID-19 

Станом на 01.04.2020 р. ЗПТ за кошти 

держбюджету на базі 208 лікувально-

профілактичних закладів отримують 

12 976 пацієнтів  

 % утриманння пацієнтів у програмі 

ЗПТ за березень збільшився з 82,5 до 

82,7 

Приріст пацієнтів у лютому 2020 року-2,2%, у березні 2020 року –1,2% 

Ймовірні причини зниження приросту:  

• транспортні  обмеження 

• зміна режиму роботи деяких сайтів (2-3 рази на тиждень)  

• необхідність щоденного відвідування сайту для підбору дозування 

Проте набір нових пацієнтів не припиняється ! 

Завдяки роботі Альянсу, ЦГЗ, НУО, всі пацієнти в 

Україні продовжують отримувати ЗПТ (переважна 

більшість терміном до 10 днів), а ВІЛ+ пацієнти 

отримують АРТ  



Програма замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в 

умовах в умовах COVID-19 
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у Січні 2020 р. у Лютому 2020 р. у Березні 2020 р. у Квітні 2020 р.* 

Динаміка  переводу  пацієнтів ЗПТ  на 10-ти денну  форму 
видачі препарату  

*середній показник, деякі  сайти 100% перейшли на  10-денну форму  видачі препарату  



Організація психологічної та соціальної підтримки для 

пацієнтів програми ЗПТ в умовах COVID-19  

он-лайн консультування в телефонному режимі, 
за допомогою сервісів Skype,Viber,Telegram 

супровід  клієнтів до ЗОЗ за необхідності  

оптимізація  графіку роботи сайтів ЗПТ задля 
зручного розподілу потоків клієнтів  

консультування щодо профілактики COVID-19  

переведення клієнтів  на самостійний прийом 
препарату  



Розширення програми ЗПТ в умовах COVID-19 

Альянсом розпочато проект з 
технічної підтримки сайтів ЗПТ, 
конкурс для  ЛПУ та  НПО триває - 
відкриття нових сайтів та  
покращення  умов  для  існуючи 
сайтів ЗПТ буде підтримано!  

 

Альянсом запроваджено проекти 

RBF (фінансування за  результат)  

для  стимулювання медичним 

персоналом набору та утримання у 

програмі нових пацієнтів. 



Альянсом забезпечено одну з найважливіших умов для максимально 

швидкого переходу пацієнтів ЗПТ на 10-денну форму видачі препарату  

Більш ніж 50 000 швидких тестів на визначення психоактивних речовин (ПАР) 

поставлено Альянсом ще до початку карантину, тому  більшість пацієнтів змогла  

вчасно та швидко перейти на 10–денну  форму видачі препарату!  

 



Альянс продовжує сприяти мінімізації випадків конфліктних  ситуацій 

з боку правоохоронців в умовах карантину 

 

 

 

На початку введення карантинних 

обмежень у березні 2020 альянс направив 

до Національної поліції України та 

контролюючих правоохоронних органів та 

Офісу Омбудсмена детальну інформацію та 

вимогу щодо недопущення порушення прав 

пацієнтів ЗПТ, які  під час введення 

карантинних обмежень переводяться на 

самостійний прийом наркотичних 

препаратів ЗПТ терміном до 10 днів  

 



Національна гаряча лінія з питань наркозалежності та ЗПТ  

 

Доступні послуги: 

 

• Правові консультації 

• Висвітлення медичних аспектів прийому препаратів 

• Інформування щодо діяльності програми ЗПТ в умовах карантину 

• Адвокація переводу пацієнтів на самостійний прийом 

• Підвищення рівня обізнаності щодо передозувань 

 

Оформлені перепуски для проїзду пацієнтів ЗПТ в громадському транспорті 

@osthotline 0-800-507-727 



Інформування в умовах карантину 

Розроблено загальні 
рекомендації щодо формату 

роботи для проектів 
профілактики та ЗПТ  

Поширено тематичні 
лифлети для інформування 
клієнтів програми ЗПТ щодо 

безпечної поведінки  в 
умовах підвищених ризиків 

інфікування COVID-19  

Підтримано інформаційну он-лайн 
платформу (zpt.org.ua). Оперативно 
додаються всі матеріали – Альянсу, 

МОЗ, CDC, WHO 

Представлено актуальну 
інформацію на  сайті 
Альянсу, сторінці в 

Фейсбуці 

Оновлено  мобільний  додаток для 
можливості зручного та 

оперативного інформування фахівців 
та пацієнтів щодо актуальної 
інформації, в т.ч.  COVID-19 

 



Впроваджується закупівля та забезпечення НУО та установ ДКВСУ  

індивідуальними засобами захисту (маски, дезінфектанти) 



Історії успіху в умовах COVID-19  

В умовах карантину життя не зупиняється - 

клієнти ЗПТ продовжують ділитися з нами своїми історіями успіху!  


