
Альянс розширює доступ до високоефективного лікування гепатиту С в Україні 

 
У 2014 році Альянс громадського здоров’я спільно з партнерами та за підтримки 

Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією досягнув 
домовленості з компанією – виробником оригінального препарату про закупівлю 
софосбувіру за спеціальною зниженою ціною - 900 дол.США за курс лікування. Це дало 
змогу розпочати з квітня 2015 року першу в Україні Програму з розширення доступу до 
діагностики та високоефективного лікування гепатиту С (ВГС) для представників 
уразливих груп. В рамках реалізації Програми планується охопити лікуванням 
щонайменше 1500 представників уразливих груп. За результатами лабораторної 
діагностики пацієнтів, які вже отримали лікування, стійка вірусологічна відповідь досягнута 
у 92% хворих. Досягненню високих результатів лікування серед представників груп ризику 
сприяє соціальна підтримка пацієнтів під час лікування, яка реалізується завдяки 
успішному партнерству неурядових організацій і закладів охорони здоров’я в рамках 
впровадження моделі надання лікування ВГС на рівні громад. За результатами Програми 
лікування ВГС Альянсу препарат прямої противірусної дії Софосбувір було включено до 
Уніфікованого клінічного протоколу лікування вірусного гепатиту С та Номенклатури 
закупівлі лікарських засобів, закуплено за кошти державного бюджету – 2015 для надання 
лікування хворим на ВГС, які зможуть отримати високоефективне лікування вже у 2016 
році. Для порівняння: схеми лікування пегільованим інтерфероном та рибавірином (Пег-
ІФН+РБВ) без комбінації із софосбувіром, які продовжують закуповувати окремі лікувальні 
заклади та місцеві органи влади в рамках обласних програм лікування вірусних гепатитів, 
дають не більше 50% ефективності лікування, є значно дорожчими та мають більшу 
кількість відмов від отримання повного курсу лікування через велику кількість побічних 
реакцій. 

На сьогоднішній день програма лікування ВГС в Україні за підтримки Альянсу 
проходить на базі 19 відібраних лікувальних закладів. Соціальний супровід хворих 
здійснюється громадськими організаціями - партнерами Альянсу. В рамках Програми 
Альянсу понад 60 лікарів та соціальних працівників пройшли навчання щодо нових 
підходів до лікування вірусного гепатиту С. 

Адвокаційні зусилля Альянсу спрямовані на впровадження високоефективної моделі 
діагностики та лікування препаратами прямої противірусної дії на національному рівні із 
забезпеченням адекватного фінансування з державного та місцевих бюджетів.  

Окрім Програми лікування ВГС Альянсу, в Україні реалізується Державна цільова 
соціальна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період 
до 2016 року та обласні програми профілактики, діагностики та лікування вірусних 
гепатитів. Для отримання більш детальної інформації щодо лікування в рамках Державної 
та обласних програм, рекомендуємо звертатися до лікаря-інфекціоніста за місцем 
проживання. 
 


