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Шановний пане Вадиме! 

 

До мене 23.08.2020р. по телефону за консультацією звернувся громадянин Руденко 

Євген Олександрович, 1986 року народження, учасник державної програми замісної 

підтримувальної терапії та повідомив наступне.  

О 5.45 год.  22.08.2020 його  за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 

КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), було доставлено співробітниками 

Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області до ІТТ № 1 м. Миколаєва, де він повідомив, 

що потребує прийому препаратів замісної підтримувальної терапії.  Руденко Є.О. повідомив, 

що отримав медичні препарати 17.08.2020 у кількості з розрахунку до 25.08.2020, однак де 

вони знаходяться повідомити не зміг. 

О 8.25 год  працівниками конвойного підрозділу Руденко Є.О. був доставлений до 

наркологічного диспансеру, а потім до КНП «Миколаївський обласний центр паліативної 

допомоги та інтегрованих послуг» Миколаївської обласної ради, де він отримує метадон, 

однак там було відмовлено у видачі препарату у зв’язку з вихідними днями. Телефони 

відповідних служб диспансеру також не відповідали.  

У результаті неузгодженості та неактуальності нормативних актів держави щодо 

взаємодії між органами поліції і медичними закладами клієнт ЗПТ Руденко Є.О. не зміг 

своєчасно отримати належну медичну допомогу та зазнавав певних страждань від ненадання 

своєчасно замісного препарату.  

Хочу зазначити, що спільний наказ «Про затвердження Порядку взаємодії закладів 

охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо 

забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії» від 

22.10.2012  № 821/937/1549/5/156 не містить алгоритму дії зацікавлених установ в умовах 

карантину, а також в алгоритму разі втрати затриманою особою замісного препарату, що йому 

було видано для амбулаторного прийому чи придбаного за рецептом. 

У зв’язку з викладеним, прошу Вас у межах компетенції вжити заходів щодо 

налагодження взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, слідчих 

ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами 

замісної підтримувальної терапії. 

Дата звернення «23» серпня 2020 р.                                                                  І.Д.Скалько 

 


