ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рівні можливості для лікування наркозалежних в українських тюрмах і на волі
Цього тижня окремі громадські організації розпочали інформаційну кампанію проти впровадження
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в українських тюрмах. Абсурдність ситуації полягає у тому,
що замісна терапія у тюрмах в нашій державі не застосовується.
У зв’язку з цим, недержавні організації, які відповідають за впровадження програм замісної
підтримувальної терапії в рамках Загальнодержавної програмі забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки,
затвердженої Законом України від 19.02.09 № 1026-VI, повідомляють наступне.
Програми ЗПТ впроваджуються в Україні вже понад 5 років, на даний час на лікуванні перебуває
понад 4,5 тис. наркозалежних у 24 областях України, містах Києві та Севастополі, понад 3,7 тис.
пацієнтів отримують лікування саме метадоном.
Загалом 1 млн. наркозалежних пацієнтів отримують ЗПТ у 65 країнах світу (у т.ч. у всіх без
виключення країнах Європейського союзу), у 37 країнах лікування ЗПТ надається в умовах
позбавлення волі.
Впровадження програм ЗПТ в Україні здійснюється на підставі вищезазначеного Закону України,
Указу Президента України та десятків наказів МОЗ України.
На даний час ЗПТ не застосовується у місцях тимчасового затримання та в установах з питань
виконання покарань. Відповідно, наркозалежні пацієнти ЗПТ, що за різних життєвих обставин
опинилися в умовах позбавлення волі, не мають можливості продовжувати життєво-важливе
лікування (на відміну від можливості безперервного лікування інших серйозних хвороб: діабет,
ВІЛ/СНІД, туберкульоз тощо), що є порушенням чинного законодавства.
Неурядові організації, що працюють у сфері профілактики ВІЛ/СНІД та наркозалежності не
перший рік наполегливо працюють над тим, щоб усі громадяни України, не зважаючи на їх
соціальний статус, мали рівний, гарантований законом, доступ до лікування хронічних
хвороб, у т.ч. перебуваючи за гратами.
Сподіваємося, що виважений підхід ЗМІ у висвітленні соціально-значимої інформації дозволить
довести до широкого загалу об’єктивну реальну картину щодо такого, вже тривалий час
застосованого в Україні, ефективного та науково обґрунтованого методу лікування наркозалежності
та профілактики ВІЛ/СНІД, як замісна підтримувальна терапія.
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