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АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:  
відповідь на виклики,  які спричинила агресія РФ в Україні 
(Ситуаційний звіт №6 від 31.03.2022, спеціальний випуск: ЗПТ ) 

 
РЕЗЮМЕ 
Даний звіт продовжує серію звітів Альянсу громадського здоров’я щодо реагування у ситуації 
російської агресії. Тут висвітлюється діяльність у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, 
зокрема оптимального функціонування програми ЗПТ в Україні, що є одним з 
ключових напрямків роботи Альянсу. Ми не припиняємо свою роботу, але активно 
переформовуємо діяльність, аби допомогти постраждалому населенню (в першу чергу, 
представниками уразливих груп) та максимально сприяти безпеці персоналу Альянсу та 
партнерських НУО. В умовах війни пацієнти програми ЗПТ стали ще вразливішими через 
загрозу переривання лікування, тому наша принципова позиція – максимально зберегти 
надання послуг, там, де це можливо, а також, наскільки це можливо, уникнути ситуації 
переривання лікування в умовах військових конфліктів. 
 
Місяць війни показав, що в Україні існує ризик переривання лікування ЗПТ для 
понад 2 138 пацієнтів (із загальної кількості 17 210 офіційно зареєстрованих до 
війни), перш за все тих, які перебувають в областях, які безпосередньо 
потерпають від російської агресії, пацієнтів, з якими з різних причин втрачено 
зв'язок. Сайти ЗПТ в не менш ніж 57 містах зараз або не працюють, або під 
загрозою закриття через руйнування, окупацію чи нестачу препаратів. Беручи до 
уваги загальну кількість пацієнтів (включаючи тих, хто до початку війни 
отримував лікування ЗПТ на  базі приватних установ за  рецептами), у ситуації 
реального  ризику переривання лікування знаходяться більш ніж 6000 пацієнтів.  
Це не включає не менше 3 000 пацієнтів, які отримують ЗПТ у приватних медичних 
закладах.    
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Загальні відомості та  тенденції  ЗПТ в умовах війни 
 
Після 24 лютого ситуація в Україні з функціонуванням програми ЗПТ постійно змінюється. 
Основними  викликами в цілому залишаються: 

• Забезпеченість регіонів препаратами ЗПТ та ризик припинення безперебійного 
постачання в  регіони; 

• Загроза закриття  сайтів ЗПТ через військові дії, руйнування та захоплення території; 
• Вимушене переміщення пацієнтів ЗПТ, медичного персоналу, фахівців проекту ЗПТ, 

які надають послуги ПСС; 
• Загальна потреба у  забезпеченні життєдіяльності пацієнтів (продуктових наборах, 

додаткових медикаментах для лікування супутніх захворювань, одязі, тощо), технічній 
підтримці сайтів ЗПТ.  

• Забезпечення препаратами  пацієнтів  
приватних лікувальних закладів, які  отримували 
лікування за  рецептами та попередньо не 
перебували на  державній програмі. Питання їх 
обліку та забезпечення препаратам ЗПТ 
залишається не вирішеним до кінця. Попри офіційну 
кількість близько 3000, насправді мова йде про 
тисячі з різних регіонів. 
• Закривати потребу в лікуванні планується 
частково завдяки залученню до державної 
програми після закупівлі буферу препарату. Крім 
того, як вже говорилося, планується налагодити 
діалог з вітчизняними виробниками, щодо 
можливостей та термінів відновлення виготовлення 
препаратів. 
• Ситуацію з включенням до державної 
програми ускладнює те, що в пацієнтів приватних 
закладів зазвичай високе дозування, що звичайно 
накладає свій відбиток в умовах обмеженої кількості 
препарату та труднощів з доставкою. 
 

 
Загальний огляд ситуації 
 

1. Постачання препаратів. ЦГЗ МОЗ України у співпраці із Альянсом та Мережею 100% 
життя провів оперативну закупку препаратів в Одесі. Зібрані потреби із регіонів, де 
ситуація наближалася до критичної із залишками препаратів. Визначені логістичні 
перевізники та вирішені питання прийому і зберігання препарату на місцях. Препарат із 
запасом на 3 місяці вже доставили у Вінницьку, Львівську, Закарпатську області та на сайти 
Києва. Доставка в інші регіони (за виключенням міст і містечок, які окуповані, чи на 
території яких ідуть інтенсивні бойові дії) запланована на найближчий час та залежать від 
поточної ситуації. Наразі відбуваються перемовини між трьома основними реципієнтами 
щодо залучення  міжнародних партнерів  задля  здійснення додаткової закупівля 
необхідних препаратів ЗПТ, потребу  для  пацієнтів  приватного та  пенітенціарного 
сектору включено до розрахунків. В основному пацієнти (за виключенням окупованих 
міст/сайтів та міст де ведуться інтенсивні бойові дії) залишаються вдома та очікують 
доставки препаратів. На більшості сайтів ще є певний «запас міцності» за рахунок 
отриманих раніше препаратів на 10-15-30 днів та невеликих залишків.  

 

 

Пацієнти ЗПТ-переселенці біля сайту ЗПТ у 
Львові 
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Інноваційний підхід 

28 березня Альянсом вперше було 
пропілотовано доставку 
препаратів ЗПТ в лікувальні 
заклади Полтавської, Сумської 
та Одеської областей мобільними 
амбулаторіями Альянсу, які зараз 
використовуються для доставки 
гуманітарних вантажів. Тисячі 
пацієнтів ЗПТ тепер будуть 
забезпечені препаратами на 
тривалий час, що вкрай важливо в 
умовах воєнного часу. Доставка ще 
триває, але перші препарати вже 
відвантажені. Кожен сайт ЗПТ 

отримає необхідну кількість препаратів ЗПТ, виходячи з кількості пацієнтів, на основі поданих 
ними запитів. Діяльність здійснюється на основі Наказу МОЗ України від 08.03.2022 № 433 
"Про забезпечення лікарськими засобами закуплених 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». Діяльність погоджена особисто з Міністром охорони здоров’я Віктором 
Ляшком та знаходиться на контролі заступника Міністра.  
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2. Припинення/потенційне припинення терапії (коли закінчиться препарат у пацієнтів 
на окупованих територіях/ чи неможлива його доставка), зокрема: 
• Двох сайтів, які знаходились у Маріуполі більше не існує. Місто майже знищено. 
• В Луганській області працює 

лише сайт у Лисичанську. 
Доставка в райони неможлива. 
За непідтвердженим даними, 
сайт у Рубіжному знищено 
окупантами. Сватове 
окуповано ворогом  - доля 
сайту ЗПТ невідома.  

• У Харківській області видача 
препарату пацієнтам 
державної програми 
здійснюється на базі приватних 
клінік.  

• У Сумській області Охтирка 
та Лебедин оточені. 
Препарату ЗПТ вистачить до 
кінця березня. Конотоп, 
Шостка та Суми забезпечені 
препаратом на 2-4 тижні. 

• У Запорізькій області в Мелітополь та Бердянськ два тижні тому, за сприяння 
Червоного Хреста, було доставлено препарати ЗПТ (на 1 місяць). 

• В  окупованій Херсонській області закінчився препарат на сайтах у  Скадовську 
та Новій Каховці (25 березня було видано препарат пацієнтам на 7-10 днів). Наразі 
закінчується препарат замісної 
терапії на сайті у Генічеську .  

• Біля двох тижнів препарат був 
відсутній на деяких сайтах 
Черкаської області (Сміла, 
Золотоноша, Чигирин, Корсунь-
Шевченківський, Канів, Городище, 
Драбів, Маньківка). На цих сайтах 
дану проблему було частково 
вирішено - 25.03.2022 року за 
допомогою БО «100 відсотків життя, 
м. Черкаси» на ці сайти було 
доставлено препарати.  

• Чернігів знаходиться на межі 
гуманітарної катастрофи. Відсутні 
електроенергія, опалення та 
водопостачання. Також у 
Чернігівській області критична 
ситуація з препаратами ЗПТ у 
Бахмачі, Мені та Корюківці. 

• У інших регіонах ситуація наразі 
відносно стабільна. 

 
3. Підтримка пацієнтів: Завдяки співпраці з проектами та  партнерами, які  долучені  до 

реалізації програми ЗПТ в Україні та  трансформації існуючих напрямків за  підтримки ГФ,  
надається гуманітарна допомога, підтримка пацієнтів у переїзді у інші регіони. Надається 
оперативний супровід пацієнтів, які переїжджають в інші регіони України. Всі вони 

Видача препарату ЗПТ, Харків 

Доставка препарату на сайти Черкаської області 
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продовжують ЗПТ. За оперативними даними кількість цих пацієнтів складає до 100 осіб 
(дані змінюються щодня).  

4. Підтримка лікарів: забезпечується транспортування медичного персоналу та  пацієнтів 
на сайти ЗПТ в  найбільш «гарячих» регіонах. 

Альянс спільно з ЦГЗ та  всіма  партнерськими проектами задля забезпечення безперервності 
лікування постійно інформує про поточні зміни, накази МОЗ, алгоритми взаємодії та  контактні  
дані щодо  роботи сайтів  ЗПТ як в Україні, так і за кордоном. 

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ: ЛЬВІВ 

«Кількість пацієнтів ЗПТ у Львові зросла вдвічі, 
– каже Андрій Клепіков, Виконавчий директор 
Альянсу громадського здоров’я. -  Ми дуже 
цінуємо роботу головного лікаря Львівського 
обласного наркологічного диспансеру 
Мирослави Кабанчик та її команди за величезні 
зусилля з прийому та лікування пацієнтів ЗПТ, 
які тікають із зон бойових дій до Львова. 
Пацієнтам важливо пройти офіційну реєстрацію 
у львівських органах влади зі статусом ВПО 
(внутрішньо переміщеної особи). Пацієнти 
приїхали із Харкова, Запоріжжя, Енергодара, 
Маріуполя, Сум, Києва та інших міст. Львів 
рятує життя пацієнтів ЗПТ з усієї України. 

Дякую, Львів! “ 

Ярослав*:  «Я з Києва, пацієнт ЗПТ, майже два 
роки отримував лікування у приватній клініці. 
Платив за рецепт і отримував препарат. Дозування велике було, як сюди приїхав, то всі в 
шоці були. А приїхав, бо треба було відновити документи, в Києві зараз нереально це зробити,  
приватна клініка закрилась, а в Києві стати на державну програму нереально. Прийшов до 
наркодиспансеру, мені все розповіли, я здав аналізи, заповнив всі анкети і мені видали ліки, 
все в один день. Я дуже вдячний, що мені допомогли, бо без терапії почалися проблеми зі 
здоров’ям, ногу скрутило, слабкість була неймовірна. Тут багато таких як я, не тільки з Києва, 
а і з Харкова,  Луганської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей… багато з них були 
на приватних програмах. Зараз мені препарат на руки ще не дають, я приймаю у медсестри, 
але мене це влаштовує, головне, можу займатись своїми справами, шукати роботу». 

За словами головного лікаря Львівського обласного наркологічного диспансеру Мирослави 
Кабанчик, зараз у Львові багато пацієнтів-переселенців, які прибувають звідусюди. Точну 
кількість важко порахувати, але це вже точно більше сотні. «Зараз складно говорити, скільки 
з них залишаться, - каже Мирослава Орестівна. - Хтось відсіється, багато хто з пацієнтів хоче 
виїхати за кордон, є процедура отримати дозвіл від воєнкомату, якщо пройдуть у нас 
обстеження. Ми всіх беремо офіційно, видаємо препарат – якщо на руки, то максимум на 10 
днів. Але це специфічні пацієнти, треба дивитись, наскільки вони стабільні. Дуже багато 
звертається пацієнтів приватних сайтів. Ми їх беремо, а як їх не брати – як не візьмемо, то 
ситуація ще гірша буде в регіоні. Ми кладемо їх на один день на обстеження в стаціонар, де 
вони проходять необхідні обстеження, і вже наприкінці дня можуть отримати препарат. 
Багато пацієнтів з ВІЛ, тим легше, бо препарати АРТ вони мають на руках на тривалий період. 
А як закінчаться препарати, то зможемо замовити, щоб все отримувати в одному місті. Багато 
пацієнтів звертаються з хворобами, травмами, опіками, намагаємось всім допомагати».  

Про велику кількість пацієнтів-переселенців говорить і Ігор Зарішняк, координатор напряму 
ПСС ЗПТ БО «100% життя» м. Львів: «На трьох сайтах у Львові вже майже нема місць, 
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скеровуємо пацієнтів до Дрогобича, Стрия, Червонограду. Дуже багато пацієнтів з платних 
сайтів, таке враження, що їх навіть більшість – з ними трошки складніше, у всіх величезні 
дози, не всі хочуть ставати на облік, проходити обстеження, вони звикли, що за гроші всі їхні 
питання вирішуються. Ми намагаємось допомагати за можливості – при нашій організації 
відкрився шелтер, є центр годування. Багато хто з пацієнтів тут тимчасово - хочуть їхати далі, 
або за кордон, або на Закарпаття»  

* Ім’я пацієнта змінене 

 
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ 
 
З 2021 року у рамках поточного гранту Глобального фонду, Альянсом впроваджувались 
наступні напрямки: 

• Надання послуг психосоціального супроводу для 5550 пацієнтів ЗПТ  
силами 24  НУО. 

• Розширення програми ЗПТ за  моделлю RBF (залучення нових пацієнтів до 
програми  ЗПТ шляхом  укладання прямих контрактів з ЛПУ за  набір та  
утримання нових пацієнтів). У 2021  році  було заключено 116  угод, 2653 пацієнти 
почали лікування, з них, станом на 31.12.2021 року 82,4% продовжили лікування.  

• Впровадження проекту  технічної підтримки для  нових та/або існуючих 
сайтів ЗПТ. У 2021 році було відремонтовано та устатковано 19 сайтів, з них 6 нових, 
включаючи 5 сайтів в установах ДКВСУ. 

• Розширення програми ЗПТ в установах пенітенціарного сектору для людей  
з опіоїдною залежністю, які  перебувають в установах виконання покарань. 
На кінець 2021  року  ЗПТ отримували 121 пацієнт на  базі 7 сайтів. 

• Впровадження пілотного проекту  PDI у 4 областях України задля  набору  
нових пацієнтів  у  програму ЗПТ  

• В рамках гранту  CRM19 впроваджено проект щодо транспортування 
пацієнтів ЗПТ в умовах КОВІД19  для  найбільш уразливих категорій  
пацієнтів ЗПТ задля забезпечення безперервності лікування в умовах 
транспортних та  інших обмежень, пов’язаних з епідемією КОВІД19.  

• Підтримка діяльності Національної гарячої лінії з питань наркозалежності та 
ЗПТ. 

 
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
 

1. Надання послуг ПСС для  пацієнтів ЗПТ в умовах війни 
 
Напрямок з психосоціального супроводу пацієнтів ЗПТ за підтримки ГФ  продовжує роботу у 
всіх регіонах, включаючи окуповану Херсонську область, за виключенням сайтів в 
Маріуполі. Тривалий час не було контакту з Луганською областю. 

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ: ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Коли даний звіт вже був практично готовий, вдалося зв’язатись з керівником напрямку ЗПТ 
БO "Луганське обласне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», 
Валентиною Калмиковою. 
 
«Ситуація в Луганській області вкрай важка, в регіоні гуманітарна катастрофа, відсутня 
електроенергія, водопостачання, брак продуктів харчування. Місто Рубіжне, розділено на дві 
частини, одна – українська, інша – підконтрольна ЛНР. Наркологічний диспансер в Рубіжному 
частково розбомблений та не працює. Сватове знаходиться під контролем ворога, - розповіла 
Валентина. – Але на всіх сайтах пацієнти забезпечені препаратами ЗПТ, наступна видача 
планувалась 5-6 квітня, швидше за все препарати видаватимуть у лікарнях Сєвєродонецька 



 
 

7 
 

та Лисичанська, які на сьогодні працюють». Сама Валентина змогла декілька днів тому 
виїхати з Рубіжного, евакуюватись їй допоміг керівник організації Євген Топчаєв, який 
залишився у Рубіжному, та на своєму велосипеді розвозить гуманітарну допомогу у 
бомбосховища, в яких перебуває багато людей, серед яких чимало дітей. 
 
Існує величезна потреба з медикаментах, продуктах харчування, воді, але зараз відсутня 
будь-яка можливість надати допомогу в регіоні, оскільки він оточений. На жаль, співробітники 
організації майже не мають контакту зі своїми колегами у Сватовому, адже там відсутній 
телефонний зв'язок, на контакт вони виходять приблизно раз на тиждень.  
 

Формат надання та склад послуг ПСС  наразі  трансформується згідно потреб кожного регіону  
та  кожного сайту ЗПТ. Соціальні  та  медичні  працівники  максимально зосереджені  на  
виконанні завдань щодо забезпечення  безперервності ЗПТ для  всіх пацієнтів ЗПТ. В умовах 
обмеженого фінансування проекту, який був направлений на  утримання  пацієнтів  в  
програмі  ЗПТ у мирний час, Альянсом розглядається питання  розширення проектної 
діяльності  та збільшення  фінансування задля охоплення пацієнтів, визначення та  
забезпечення потреб у  кожному  конкретному випадку.  

2. Розширення програми ЗПТ за  моделлю RBF (залучення нових пацієнтів до 
програми  ЗПТ шляхом  укладання прямих контрактів з ЛПУ за  набір та  
утримання нових пацієнтів). 

 
З січня 2022 року  було заплановано впровадження  нового підходу до виконання завдань 
щодо  набору та  утриманню  нових пацієнтів у  ЗПТ. З початком  активних військових дій  
виникла  потреба  оновити підхід до впровадження  моделі та  наразі в  співпраці  з ЦГЗ 
обговорюються механізми та  шляхи  додаткового фінансування ЛПУ в умовах 
недофінансування  з боку держави.  
 

3. Впровадження проекту  технічної підтримки для  нових та/або існуючих 
сайтів ЗПТ 

Наразі  проектна діяльність не впроваджується, фінансування заморожене, з огляду  на          
умови  військового часу.  

 
4. Розширення програми ЗПТ в установах пенітенціарного сектору для людей  

з опіоїдною залежністю, які  перебувають в установах виконання покарань. 
 
Ведуться активні  перемовини з керівництвом ЦОЗ ДКВСУ та ЦГЗ щодо включення закупівлі 
рідкого метадону для  установ  пенітенціарного сектору  до загальної закупівлі, яку  
планується провести  із залученням  фінансування від ГФ. Використання  коштів для  
проведення  ремонтних робіт задля створення нових сайтів ЗПТ наразі заморожене.  
 

5. Впровадження пілотного проекту  PDI- використання коштів напрямку  
трансформовано задля  потреб пацієнтів ЗПТ.  
 

6. Використання коштів  гранту  CRM19 спрямоване на  забезпечення  
безперервності лікування в  умовах військового стану.  
 

7. Проект «Розширення доступу до замісної підтримувальної терапії в Україні» 
(ЕхМАТ) – в рамках ініціативи Payment for Performance (P4P, оплата за результат) з 
початку війни в містах Одеса, Ковель та Володимир Волинської області розпочато ЗПТ 
9 новим пацієнтам. 
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Проект Альянсу за підтримки СDC продовжує роботу на проектних сайтах у всіх регіонах 
PEPFAR, за виключенням Маріуполя та окупованих територій: 

• Надається фінансова підтримка фахівцям сайтів, мотиваційна підтримка пацієнтів. 
• Дві мобільні амбулаторії ЗПТ у Дніпрі та Кривому Розі задіяні у перевезенні 

гуманітарних вантажів та медикаментів для потреб сайтів та пацієнтів ЗПТ. Інші 5 
амбулаторій ЗПТ (які не встигли повністю обладнати через війну) використовуються 
для перевезення гуманітарних вантажів, евакуації людей (одна із цих амбулаторій 
передана партнерам із БО «100% життя» для перевезення та доставки медикаментів, 
в т.ч. препаратів АРТ).   

• На сайті проекту (кнопка-посилання «В умовах війни») https://zpt.org.ua/uk/ та через 
мобільний додаток доступна вся оперативна інформація – накази МОЗ, контакти сайтів 
за кордоном, поради із надання психологічної допомоги та безпеки тощо.   

Національна гаряча лінія з питань наркозалежності та ЗПТ 

 
• За 

період з 1 по 25 березня 2022 року було отримано 1038  звернень (457 он-лайн та 
581 телефоном), що в три рази перевищує кількість звернень які надходили 
на гарячу лінію до початку війни за весь місяць. 

• 32% звернень – від наркозалежних, які були клієнтами приватних клінік 
(отримання/отоварювання рецепту та препарату в аптечній мережі, як стати 
учасником державної програми). 

• 27% звернень від пацієнтів щодо припинення/обмеження видачі препаратів 
(Кам‘янка, Лисянка, Конотоп, Золотоноша, Сміла, Драбів). Частина з них також скарги 
на зниження дозування (Київ, Рівне, Тернопіль, Хмельницький). 

• 26% -  щодо переведення/отримання/контакти в Україні та за кордоном. 
• 14% інші (ковід, вилучення поліцією препарату, втрата препарату (віджимання 

іншими наркозалежними, та особами), чи будуть поставки/продовження програми, як 
отримати препарат якщо немає документів) тощо. 

Тенденції: 
• суттєво зросла кількість скарг від учасників програми на те, що в них відбирають ліки 

інші залежні; 
• непоодинокими є випадки вилучення законно отриманого препарату 

правоохоронними органами; 
• пацієнти масово цікавляться, як отримати препарат в іншому регіоні, якщо документи 

втрачені. 

ОСОБИСТІ ІСТОРІЇ: приклади адресної допомоги (адвокаційні кейси). 

-  20 березня звернулася пацієнтка приватної клініки з м. Харків Лідія К., 32 роки, 
будинок якої було розбомблено окупантами і яка, у чому була, прибула одним з евакуаційних 
потягів до Львова. Оператор негайно зав'язалася з головною лікаркою Львівського 

https://zpt.org.ua/uk/
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обласного наркологічного диспансеру Мирославою Кабанчик, скоординувала дії Лідії і та вже 
наступного дня була прийнята до програми ЗПТ і отримала препарат. 

- 22 березня звернувся пацієнт державної програми ЗПТ у м. Кривий Ріг Олександр М., 
47 років, який, беручи участь у бойових діях у складі загону територіальної оборони, отримав 
поранення. Коли після лікування у шпиталі він повернувся на свій сайт,  йому було відмовлено 
у лікуванні через адміністративну виписку з приводу відсутності упродовж 10 днів. Оператор 
негайно зв'язався з відповідальною за напрямок ЗПТ Залізняк Г.В., скоординував дії пацієнта 
щодо отримання підтверджуючих документів зі шпиталю. Участь Олександра у програмі ЗПТ 
була відновлено. 

- 5 березня онлайн звернулася пацієнтка програми ЗПТ  з Києва Ольга Т., 38 років, щодо 
виїзду за кордон разом з двома малолітніми дітьми. У жінки було дуже багато питань щодо 
перетину кордону з препаратом ЗПТ на руках, щодо підтверджуючих документів, як і де їй 
отримувати ЗПТ у подальшому. Оператором ГЛ їй було надані детальні консультації щодо 
вивозу препарату, підтверджуючих документів, а також надано контакти сайтів програми ЗПТ 
у Польщі. Жінку було сконтактовано з місцевою НУО, яка зайнялася подальшим супроводом 
пацієнтки. Наразі Ольга отримує АРТ, ЗПТ та розпочала лікування гепатиту С. 

ЗАКУПІВЛІ 
 

• Альянс провів екстрену закупівлю наявних залишків метадону та 
бупренорфіну зі складів ТДВ «Інтерхім» (м.Одеса). Зазначені препарати повинні 
закрити потреби Одеської області (ЛПЗ в Одесі, Ізмаїлі та Білгород-Дністровському), 
Полтаві, Запоріжжі, Тернополі та Івано-Франківську в середньому на 1-2 місяця, до 
моменту отримання постачання за рахунок державного бюджету. 
 

• Через воєнні дії в Україні, поточний постачальник препаратів (ТОВ "ХФП "Здоров'я 
народу", Харків), тимчасово призупинив виробництво, інший український виробник 
знаходиться в зоні потенційної небезпеки, тому паралельно Альянс та інші міжнародні 
партнери шукали постачальників та донорів на міжнародному ринку з метою закупівлі 
потреб препаратів замісної підтримувальної терапії на 2022 року. Частково закупівлю 
буде проведено через портал Глобального Фонду - WAMBO, проте основна кількість 
близько 23 млн таблеток метадону 25 мг планується до закупівлі у  RUSAN Pharma 
(Індія). 

 
ІНФОРМАЦІЯ З РЕГІОНІВ 

 

Харківська область  
В Харківській області приватна клініка 
«Альтернатива», спільно з приватною 
клінікою «Інновація» у партнерстві із 
БФ «Парус» взяла на себе обов’язки 
щодо надання ЗПТ більше 400 
пацієнтам державних медичних 
закладів, функціонування яких на 
даний момент неможливе. Було 
організовано спільну роботу з 
працівниками Харківського обласного 
наркологічного диспансеру та 
обласного центру боротьби зі СНІДом 
для продовження безперервності 
лікування пацієнтів державних програм 
замісної підтримувальної терапії. 
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Видача ліків організовується заздалегідь, і, згідно з наказами МОЗ, які діють у період воєнного  
стану, проводиться видача препаратів ЗПТ для пацієнтів на термін до 30 днів.   
Окрім мешканців Харкова, лікування можуть отримати пацієнти, закріплені за сайтами у 
районних містах Куп'янськ, Дергачі, а також за обласним наркологічним диспансером та 
центром профілактики та боротьби зі СНІДом. Пацієнти також отримують консультації та 
гуманітарну допомогу 

 
 

Миколаївська область 
 
 
Внаслідок бойових дій в місті 
Миколаїв постраждала будівля 
обласного наркологічного 
диспансеру, зокрема приміщення 
сайту ЗПТ. Наразі ведеться 
робота щодо надання закладу 
необхідної технічної допомоги 
для забезпечення роботи сайту 
ЗПТ. 
 
 

 
 

 
 
ОСОБИСТІ ІСТОРІЇ 
 

Історія  про переселенців від БО "Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя": 
 
«Знайомтеся, це родина з Маріуполя – міста, 
яке вбивають російські окупаційні війська. 
Молодим людям вдалося виїхати зі свого 
понівеченого міста та дістатися до 
Запоріжжя.  

У Маріуполі зосталися старші родичі пари та 
одномісячна донечка, яка сьогодні померла...  

Дівчинка перебувала у відділенні інтенсивної 
терапії Маріупольської лікарні і про 
транспортування дитини у такому важкому 
стані не могло бути й мови. В місті немає 
світла, зв’язку та необхідних ліків. Родина 
намагається зв’язатися з близькими, які 

залишилися у Маріуполі та всі спроби поки що, марні.  

Наразі, чоловік з жінкою винайняли місця у хостелі та звернулися за допомогою. Якимось 
дивом, номер телефону нашої співробітниці дав незнайомий чоловік, зі словами – «наберіть 
цей номер, вам обов’язково допоможуть».  

Сімейна пара є учасниками програми замісної підтримувальної терапії. Фахівчиня нашої 
організації надала допомогу з оформленням документів та постановкою на облік у місті 
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Запоріжжя, завдяки чому родина отримає необхідні препарати. Також, наша організація 
надала необхідні продукти харчування та гігієнічні засоби.  

Але, ніщо не замінить та не поверне родині маленької донечки. Ще одне невинне дитя, яке 
зібрала війна. Вбита горем мати ледь тримається, ми будемо надавати психологічну 
підтримку, щоб пережити втрату.»   

 

Історії пацієнтів: Рівне 
Андрій*, 40 років,  вже сім років був 
учасником приватної програми ЗПТ у Харкові. 
На запитання: «Чому не отримував офіційне 
лікування ?»  - відповів, що пристойно 
заробляв, мав стабільний заробіток, бізнес, 
сім'ю... «Для чого це мені потрібно, не хочу 
проблем». Після постійних авіаударів 
російських окупантів по Харкову,  довелося 
прийняти рішення виїхати, довго вагався куди, 
знайомих на Рівненщині не було, але допоміг 
випадок: волонтери, які перевозили сім'ї, 
привезли до Рівного. Гірко усвідомлювати свої 
втрачені можливості, все те, що було надбано 
за роки життя, втрачено. Скоріше за все, вже 
немає дому, в якому жив, будував плани, 

зустрічав друзів. Реальність нещадна, після переїзду на перше місце стали потреби пов'язані 
зі здоров'ям. Звернувшись в організацію «Наше майбутнє», Андрій став офіційно на програму 
ЗПТ та отримав препарати для продовження прийому лікування. Життя триває... І наступні 
плани - пошук роботи. 
 
* Ім’я пацієнта змінене 

 
 
 
Інноваційні підходи 
 
Новий сервіс #HELPnow допомагає у отриманні доступу 
до АРВТ, ПТБ, лікування гепатиту та замісної терапії.  
 
Допомога, яку надає сервіс #HELPnow, зокрема, полягає і 
в підтримці та координації в отриманні доступу до АРВ-
терапіії, замісної терапії (ЗПТ), 
протитуберкульозного(ПТБ) та лікування гепатиту. 
 
 
 
 

Особиста історія: Чехія 
 
Олена*, пацієнтка ЗПТ: Я сама з Харкова, понад 5 років була пацієнткою ЗПТ, отримувала 
препарат на руки. На початку березня я востаннє була на сайті у рідному місті, мені видали 
препарат на місяць і і я вирішила виїхати, до того без препарату боялась це робити. Поїздом 
добралась до Ужгорода, потім, через Словаччину до Праги. Там закріпитись не вдалося, з 
житлом були проблеми, тому переїхала у Брно. Там зареєструвалась, дали тимчасове житло 
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у готелі, але постало питання ЗПТ. Знайомих у Чехії у мене не було, тому почала шукати всю 
можливу інформацію. Я свого часу працювала у БФ «Парус», звернулась до них, мене 
перенаправили до Всеукраїнської організації людей, що живуть з наркозалежністю ВОЛНА, а 
там вже вислали інформацію про ресурс #HELPnow. Я написала і зі мною зв’язалась 
соцпрацівниця Дінара. Виїжджала я поспіхом, ніяких документів, які зазвичай потребують 
пацієнти ЗПТ при переїзді в інший регіон у мене не було, тільки лист призначень видачі 
препарату на руки. Соцпрацівниця довго зі мною спілкувалась, я розповіла всі деталі – про 
лікування, стиль життя, досвід лікування, скинула фото всіх своїх документів. Спробувала 
отримати і виписку, написала своєму наркологу, але він відповів, що зараз це неможливо. 
Втім, соцпрацівниця заспокоїла, що виписка не потрібна, мене і так приймуть. Тепер мені 
призначили лікування на сайті у Брно, якраз закінчується препарат, який мені дали ще в 
Харкові і стану офіційно пацієнткою  сайту у Чехії. Є, звичайно, незручності – тут рідкий 
метадон, треба щоденно ходити на сайт, це буде проблемно для пошуку роботи, але це 
значно краще, ніж у Харкові, де кожен раз приходила на сайт і не знала,  чи буде ще видача 
препарату. Дякую, що допомогли все безплатно оформити і що є така можливість! 
 
      * Ім’я пацієнтки змінене 

 
*** 
 
Щоб підтримати нашу роботу з надання невідкладної допомоги, просимо вашої підтримки 
шляхом пожертвувань у будь-якій сумі на наступні рахунки: 
 
Одержувач: Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 
Код ЄДРПОУ: 26333816 
 
UAH: 
Назва банку: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  
р/р: UA713006140000026009500198916, Призначення платежу: Благодійна допомога. 
 
Реквізити для переказів в іноземній валюті 
Beneficiary: ICF “Alliance for Public Health” 
Address: 24 Bulvarno-Kudriavska St., 01601 Kyiv, Ukraine 
Bank name: JSC “Credit Agricole Bank” 
SWIFT code: AGRIUAUKXXX, Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine 
 
USD (bank correspondent is compulsory): 
Account number: UA073006140000026009500299105 
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France) 
SWIFT code: AGRIFRPP, Account Number: 20586620000 
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France 
 
EUR (bank correspondent is not compulsory): 
Account number: UA063006140000026000500198937 
Correspondent bank name: Credit Agricole S.A. 
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 20586612000 
Correspondent bank address: Paris, France 
 
GBP (bank correspondent is prefferable): 
Account number: UA773006140000026008500198939 
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France) 
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 21185549000 
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France  
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Purpose of Payment: Donation. 
 
 
Разом ми сильні!  
 
 

 
МБФ «Альянс громадського здоров’я» 
Контактна особа:  Мирослава Андрущенко   
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua 
Тел. +38 (067) 232 4982 (також Viber, Telegram, WhatsApp) 
www.aph.org.ua   FB: AlliancePublicHealth       
 

mailto:andrushchenko@aph.org.ua
http://www.aph.org.ua/

