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• «Психічні та поведінкові розлади 
внаслідок вживання опіоїдів» взято 
клінічну настанову Департаменту охорони 
здоров’я (Commonwealth Department of 
Health) Австралії 2014 року «National 
Guidelines for Medication-Assisted 
Treatment of Opioid Dependence» 
Додаткові докази включені з інших джерел: 

1. Practice Guideline For The Treatment of Patients 
With Substance Use Disorders. Second Edition. 
American Psychiatry Association, 2010 (Acute 
Intoxication) 

2. International Standards for the Treatment of Drug 
Use Disorders. Comission on Narcotic Drugs, 2016 

3. Drug and Alcohol Withdrawal Clinical Practice 
Guidelines – NSW. Centre for Population Health, 
2008 

4.Clinical Guidelines for Withdrawal Management 
and Treatment of Drug Dependence in Closed 
Settings - World Health Organization, 2009 
     

5. Guidelines for identification and management of 
substance use and substance use disorders in 
pregnancy, WHO, 2014    
   



MAT                      ЗПТ   
• Medication Assisted Treatment 

Історія 20-і  –  60-і XX cт.: 

• Абстинент-орієнтовані довготривалі 
прогр., тер спільноти; 

• лікарскі засоби виключно для СВО;  

•фокус на антисоціальні прояви; 

• 12-Step & No medications approach; 

• агоністи заборонено; 

• розуміння лікування як “відмивання 
від бруду”; 

• ко-морбідність – результат вживання 
ПАР; 

• відокремлення від загальної 
медичної практики 

• Замісна підтримувальна терапія 

 Історія 60-і – 2000-ні XX cт.: 

• вживання ПАР – злочин проти 
комуністичного способу життя; 

• залежність = психічна хвороба + 
антисоціальний прояв; 

• абстиненція – єдиний вибір;  

• дискримінація – необхідність; 

• спеціалізована медична служба; 

• лікування стаціонарне; 

• психотропні + трудотерапія; 

• антипсихотіки: галоперідол, 
кветіапін, клозапін, респерідон, 
“коректори поведінки”, 
антидепресанти, анксіолітики; 
вітаміни, “гепатопротектори”… 



Порівняння різних підходів 



• ПВВД Цикл  

-   Плануй  

- Виконуй план 

- Вивчай результати 

-  Дій відповідно до нових 
знань 

 



Проблеми • UNODC – фасілітація РГ та переклад 
прототипу  

• Лінський Ігор Володимирович – Директор 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та 
наркології НАМН України», д.м.н. професор;   

• Мінко Олександр Іванович - завідувач 
відділу клінічної та соціальної наркології, ДУ 
«Інститут неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України», д.м.н. професор;  

• Вієвський Анатолій Миколайович - голова 
Всеукраїнської наркологічної асоціації, 
д.м.н;  

• Іванчук Ірина Олександрівна – ЦГЗ МОЗ, 
к.пс.н.; 

• Карачевський Андрій Борисович – НМАПО, 
доцент, к.м.н.; 

• Власенко Леонід Вітальович – лікар-
нарколог, Фонд В.Д.Клінтона; 

 

 

• Адаптація потребує певного часу 
та консенсусу 

• Робота різних експертів вимагає 
складної процедури узгодження 

 

 



 

Farnum S, under review  
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Оцінити та виміряти 

• Acceptability                Прийнятність,  

• Adoption                       Прийняття  

• Appropriateness          Відповідність умовам 

• Cost                               Вартість 

• Feasibility                     Здійсненність 

•  Fidelity                         Точність відтворення 

• Penetration                  Глибина проникнення 



• Публікації у наукових журналах, які включено до 
наукометричних баз PubMed Scopus: термін 2007 – 2017 

• Кількість загалом = 48 

Політичні передумови 

Ефективність та прийнятність 

ПТАО та ВІЛ-інфекція 

ПТАО та інші ко-морбідні захворювання 

Соціальні та психологічні аспекти, пов’язані з… 

Політичні та законодавчі питання, бар’єри до… 

Потреби та перспективи щодо ПТАО 

 

 

 



• Рівень клієнта. Інтенсивність залежності, особистісні 
риси, симптоми коморбідних психічних 
захворювань 

• Програмний рівень. Підготовка персоналу, 
адміністративні особливості закладу, відповідність 
приміщень тощо 

• Структурний рівень. Наркополітика в державі, 
законодавство і правила надання допомоги, 
механізми взаємодії різних органів охорони 
здоров'я та внутрішніх справ, а також суспільні 
тренди щодо наркотиків (зокрема позиція більшості 
мас-медіа, депутатів). 



Рівень клієнта 

• Розлади особистості  

• Одночасне вживання різних 
ПАР 

• Кримінальна поведінка 

• Хибні уявлення про ПТАО на 
тлі слабкої здібності до 
корекції власних переконань 
(впертість) 

• Метадон – це тупік, «остання 
станція» 

• Виходу з цього немає 

• Шкода здоров’ю 

• Побічні ефекти 

• На все життя… 

 



Інстутиційний 
рівень 

• Персонал 

• Приміщення 

• Розклад роботи сайта 

• Інтеграція з іншими 
сервісами 

• Політика щодо видачі 
препарату, тестування на 
наркотики, алкоголь 

• Лист очікування 

• Фінансове забезпечення 

 




