
                             
  

Робоча зустріч партнерів «Замісна підтримувальна терапія. Поточний стан та перспективи 

розвитку» 

 

Місце проведення: м. Київ, Столичне шосе, 103 (готель Ramada Encore Kiev) 

Дата проведення: 18-19 грудня 2017  

 

ПРОГРАМА 

День 1, 18 грудня 

 

10:00 – 11:00 Реєстрація учасників, вітальна кава 

11:00 – 11:30  Відкриття робочої зустрічі партнерів 

(Андрій Клепіков, Сергій Дворяк, Чарльз Вітек, Олександр Лебега) 

11:30 - 13:30 Пленарне засідання 1. “Лікування наркозалежності - проблеми 

впровадження науково обґрунтованої терапії” 
Ведучі: Олександр Лебега, Сергій Дворяк 

11:30 – 11:50  Проект «Покращення якості та стійкості медикаментозного 

підтримувального лікування в Україні: досягнення і плани» 

(МБФ «Альянс громадського здоров’я», Віктор Коломієць) 

11:50– 12:10 Актуальні питання розвитку програм замісної підтримувальної терапії 

(Центр громадського здоров'я, Ірина Іванчук) 

(Мережа ЛЖВ, Сергій Дмитрієв) 

12:10 – 12:35 «Міжнародний центр обміну технологіями в сфері залежностей. Цілі. 

Мета. Структура»   

(Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 

України, Ірина Пінчук) 

12:35 – 12:50 SAMHSA-Україна: Проект аналізу законодавства та політики. Огляд 

проведеної роботи та наступні кроки 

(Делойт, Алішер Латипов) 

12:50 – 13:10 "ЗПТ в Україні. Реальний шлях до здоров'я  чи пілот для Решетилівки?"  
(Всеукраїнська наркологічна асоціація, Анатолій Вієвський) 

13:10 - 13:30 Практичний вимір щодо концептуальних підходів в лікуванні 

наркотичної залежності. Успіхи та виклики 

(КМНКЛ «Соціотерапія», Володимир Ярий) 

13:30 – 14:30 Обід 

14:30 - 17:00 Пленарне засідання 2. “Медико-технологічні документи та 

імплементація нових методів лікування” 

Ведучі: Володимир Ярий, Ірина Іванчук 

14:30 – 15:00 Впровадження Системи стандартизованого моніторингу поліпшення 

якості роботи сайтів (SIMS) ЗПТ в рамках PEPFAR за підтримки проекту 

АГЗ МПЛ  

(CDC, Олександр Лебега) 

15:00 – 15:20 Покращення якості медикаментозного підтримувального лікування в 

контексті реформи системи охорони здоров'я 

(Міжнародний благодійний фонд «Фонд Вільяма Дж. Клінтона», Леонід 

Власенко)  

15:20 – 15:40 Національні підходи до стандартизації медичної допомоги 



                             
(Департамент стандартизації медичних послуг, ДЕЦ МОЗ України, 

Олена Ліщишина) 

15:40 – 16:00 Проблеми підготовки та впровадження Уніфікованого клінічного 

протоколу та Медичного Стандарту лікування опіоїдної залежності  

(БО «УІПГЗ», Сергій Дворяк) 

16:00 – 16:20 Перерва на каву 

16:20 – 16:40 Проблеми забезпечення психо-соціальної підтримки в медичних 

закладах 

(НМАПО ім. П.Л. Шупика, Андрій Карачевський) 

16:40 – 17:00 Підбиття підсумків першого дня робочої зустрічі партнерів.  

Віктор Коломієць 

17:00 – 18:00 Товариська вечеря 

 

День 2, 19 грудня 

 

09:30 – 11:20 Пленарне засідання 3. “Інтеграція лікування наркотичної залежності 

в загальну медичну практику та подолання бар’єрів на шляху до 

рівного доступу” 

Ведучі: Леонід Власенко, Сергій Шум 

09:30 – 09:45 Впровадження медикаментозного підтримувального лікування в 

практику сімейного лікаря 

(НМАПО ім. П.Л. Шупика, українська асоціація сімейної медицини, 

Лариса Матюха) 

09:45 – 10:10  Підвищення професійної компетенції лікарів щодо лікування опіоїдної 

залежності, надання інтегрованих послуг  

(БО «УІПГЗ», Олена Макаренко)  

10:10 – 10:35  Законодавчі перешкоди на шляху до покращення надання медичних 

послуг хворим на наркозалежність 

(БО «УІПГЗ», Сергій Дворяк) 

10:35 - 10:55 Концепція системи оцінки та покращення якості програм 

підтримувальної терапії  (БО «УІПГЗ», Костянтин Думчев) 

10:55 – 11:20 "Національна Гаряча лінія з питань наркозалежності та ЗПТ, як дієвий 

адвокаційний механізм".  

(БО «Надія та Довіра», Тетяна Лебедь)  
11:20 – 11:40 Перерва на каву 

11:40 – 12:00 Покращення доступу до інформації: презентація мобільного додатку та 

веб-сайту по ЗПТ. 

(МБФ «Альянс громадського здоров’я», Віктор Коломієць) 

12:00 - 15:00 Робота в групах 

12:00 – 13:00 Тема: зміни щодо нормативно-правових актів з метою покращення 

надання медичних послуг хворим на наркозалежність. Стратегія 

впровадження цих змін, заміна чи скасування відповідних нормативно-

правових актів.  

(Модератори: Сергій Дворяк, Леонід Власенко, Ірина Іванчук) 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:00 Обговорення результатів роботи в групах 

15:00 – 15:30 Підбиття підсумків робочої зустрічі партнерів 



                             
 

Дана зустріч проводиться за технічної підтримки Проекту «Покращення якості та 

стійкості медикаментозного підтримувального лікування в Україні», що впроваджується МБФ 

«Альянс громадського здоров’я», за фінансування Центрів контролю та профілактики 

захворювань США (CDC), в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у 

боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR). Дана діяльність підтримана Угодою про співробітництво № 

NU2GGH001338. 

           Погляди, виражені у письмових матеріалах зустрічі, а також доповідачами та 

модераторами, не завжди відповідають офіційній політиці Департаменту охорони здоров'я та 

соціального забезпечення. Використання торгових назв, комерційних практик чи організацій не 

означає їхнє схвалення урядом США. 


