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Пілотний проект «Впровадження інтервенцій, спрямованих на скорочення/зупинку 

вживання алкоголю серед пацієнтів ЗПТ»

● Запровадження пілотного проекту передувало проведення кабінетного

дослідження вживання алкоголю та зловживання ним особами, які вживають

опіоїди та пацієнтами ЗПТ та інтервенції для них.

• За результатами проведення кабінетного дослідження було видано ЗВІТ, розміщений

на сайті Центру

Звіт охоплює аналіз поширеності вживання та зловживання ним в світі та в Україні, питання

впливу коморбідності вживання алкоголю та опіоїдів на утримання пацієнтів в програмі ЗПТ,

аналіз та короткий огляд основних міжнародних керівництв та рекомендацій щодо роботи з

особами, які зловживають алкоголем та ПАР.

Центром також було розроблено онлайн-курс «Скринінг, діагностика та

впровадження ефективних інтервенцій спрямованих на скорочення вживання алкоголю.

Вживання алкоголю серед пацієнтів замісної підтримувальної терапії», доступний на платформі дистанційного навчання

Центру.

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/A4_zvit_alko_all.pdf
https://courses.phc.org.ua/courses/course-v1:PHC+84+2022/about
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➢ Коротке втручання (Brief Intervention)

➢ Когнітивно-поведінкова терапія
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Кількість учасників
контрольної групи

Кількість учасників 
експериментальної групи
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Інформація станом на 01.06.2022

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
https://t.me/zpt_poruch_bot


Дистанційне навчання

● Центром розроблено онлайн-курс «Препарати замісної 

підтримувальної терапії», доступний на платформі 

дистанційного навчання 

https://courses.phc.org.ua/courses/course-v1:PHC+89+2022/about

● Курс направлений на отримання знань щодо:

✓ основних препаратів ЗПТ, їхні відмінності дії та 

особливості застосування.

✓ інструкції для медичного застосування лікарського засобу: механізми її формування та 

оновлення.

✓ взаємодії препаратів ЗПТ з іншими лікарськими засобами та психоактивними речовинами.

✓ побічних реакції при застосуванні препаратів ЗПТ. Передбачувані та непередбачувані побічні 

реакції на препарати.

✓ симптоматичного лікування основних передбачуваних побічних реакцій на препарати ЗПТ.

✓ особливостей фармаконагляду в Україні.

✓ якості лікарських засобів: механізми забезпечення та контролю. Оцінка та контроль якості.

● Тривалість курсу: 8 годин (4 бали). За результатами проходження навчання буде доступний Сертифікат.  

https://courses.phc.org.ua/courses/course-v1:PHC+89+2022/about
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