
                             

  
 

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 грудня 2018  

 

ПРОГРАМА 

 

10:00 – 10:30 Реєстрація учасників, вітальна кава 

 

10:30 – 11:10  Відкриття робочої зустрічі партнерів: 

 

Езра Барзілай – директор Всесвітнього підрозділу з ВІЛ/СНІД в Україні 

Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) 

Захедул Іслам – директор департаменту лікування, закупівель і 

управління поставками, МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

Ірина Іванчук – начальник сектору, Центр громадського здоров’я МОЗ 

України   

Тетяна Кірьязова – директор Українського інституту політики 

громадського здоров’я    

 

11:10 - 11:30 Проект «Покращення якості та стійкості медикаментозного 

підтримувального лікування в Україні: досягнення і плани» 

Віктор Коломієць, МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

 

11:30 – 12:00  «Актуальні питання розвитку програм замісної підтримувальної терапії» 

Ірина Іванчук,  ЦГЗ МОЗ України   

 

12:00 – 12:15 Перерва на каву  

12:15 – 12:45 «Лікування опіоїдної залежності у контексті надання інтегрованих 

послуг (ЗПТ, ВІЛ, АРТ, психічне здоров’я): поточний стан, бар’єри, 

перспективи» 

Костянтин Думчев,  БО «УІПГЗ»  

 
 

12:45 – 13:15 «Розвиток ЗПТ на первинній ланці медичної допомоги у контексті 

надання інтегрованих послуг» 

Людмила Матвієць, НМАПО ім. П.Л. Шупика, Українська асоціація 

сімейної медицини  

 
 

13:15 – 14:15 Обід  

 

14:15 - 14:50 «Національна Гаряча лінія з питань наркозалежності та ЗПТ, як дієвий 

адвокаційний механізм» 

Тетяна Лебедь,  БО «Надія та Довіра» 
 



                             

14:50 – 15:40 

 

«Удосконалення наркополітики, законодавства: першочергові потреби, 

бар’єри, перспективи. Огляд ситуації, дискусія» 

Артем Осипян, начальник відділу, Центр психічного здоров`я і 

моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України   

 

15:40 – 16:00  Перерва на каву  

 

16:00 – 16:30 Підбиття підсумків робочої зустрічі партнерів.  

Закриття зустрічі 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


