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Національна Гаряча Лінія з питань наркозалежності та ЗПТ

Щоб отримати препарат,
тобі необхідно:

1. Прийти в кабінет видачі препарату 
і написати заяву щодо початку 
лікування.

2. Заповнити інформаційну згоду 
на участь у програмі.

Перевір,
чи є у тебе все необхідне

для участі в програмі

Тобі вже виповнилося 18 років?

Лікар-нарколог поставив тобі
діагноз залежності від опіоїдів?

Маєш паспорт чи інший документ,
який посвідчує особу?



здоров’я

рух

успіх

сім’ю

Якщо ти тримаєш у руках цей буклет, значить 
залежність перетворилася на проблему. Ми знаємо, 
як гірко і прикро буває, коли усвідомлюєш, що життя 
обертається довкола наркотиків і не залишається 
часу для інших, значно важливіших речей.

Вийти з цього замкнутого кола допоможе замісна 
підтримувальна терапія (ЗПТ).

На фото: Пацієнт 
ЗПТ з дружиною, 

колишньою 
пацієнткою ЗПТ, 

яка зараз не вживає 
психоактивних 

речовин

В Україні, пацієнтами ЗПТ
вже стали більше 11 тисяч людей. 

Вони відзначають, що завдяки участі у програмі їхнє 
життя стало стабільнішим, а здоров’я — покращилося. 

Для кожного пацієнта лікар індивідуально підбирає 
дозування замісного препарату. Це синтетичний 
опіоїд, але значно безпечніший за вуличні наркотики. 

Тому, ставши пацієнтом, ти:
• збережеш нормальне самопочуття;
• уникнеш синдрому відміни («ломки»);
• не відчуватимеш потягу до нелегальних 

наркотиків.

Кожна ін’єкція сумнівної речовини 
може обернутися інфікуванням 
ВІЛ або вірусними гепатитами 
через забруднений розчин чи 
нестерильні голки та шприци. 
Людина може не знати про свій 
позитивний статус, а відсутність 
лікування і ризикована поведінка 
сприятимуть поширенню хвороби.

Ставши пацієнтом замісної терапії, 
ти будеш отримувати препарат 
у вигляді пігулок або розчину, який 
необхідно випити. Тому, ці 
хвороби тобі не загрожуватимуть.

Якщо ж супутні захворювання вже  
є, ти зможеш пройти лікування. 
Наприклад, пацієнти 
з ВІЛ-інфекцією отримують 
АРВ-терапію. Лікування не 
дозволяє вірусу розмножуватися 
й руйнувати захисні клітини імунної 
системи. У свою чергу, 
її нормальне функціонування — 
це запорука довгого життя. 

Чи чув ти про людей, які через ін’єкційне вживання 
нелегальних наркотиків втратили кінцівку чи щелепу? 
Можливо, це трапилося з кимось із твоїх знайомих?

Напевне, ти розумієш, що інколи лікарі змушені 
проводити ампутацію, аби врятувати людині життя, 
у них просто немає іншого вибору.

Зате, вибір є в тебе. Програма замісної 
підтримувальної терапії допоможе тобі зберегти 
радість руху та привабливу зовнішність.

Щоб купити нелегальні наркотики, постійно потрібні 
гроші. Їхній пошук змушує до вчинків, які караються 
обмеженням волі.

Пацієнти замісної терапії не мають цих проблем, 
оскільки прийом препарату — законний.

Але головна перевага участі в програмі полягає 
в тому, що в тебе з'явиться час, який ти зможеш 
використати на  самореалізацію чи 
працевлаштування.

Чимало пацієнтів замісної терапії, ставши учасниками 
програми, створюють сім’ї, у них покращуються 
стосунки з рідними. Вагітним жінкам замісна 
підтримувальна терапія допомагає народити 
здорового малюка.


