
Медіа-висвітлення акції 
до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом 

"Знай. Запобігай. Тестуйся. Лікуйся!" 

 
5 Канал 

ДО ДНЯ БОРОТЬБИ З ГЕПАТИТОМ У КИЄВІ 
ОРГАНІЗУВАЛИ БЕЗКОШТОВНІ МОБІЛЬНІ 
ЛАБОРАТОРІЇ  

До експрес-тесту долучилася і знімальна група 
"5 каналу" 

День боротьби з вірусними гепатитами 
стартував із безкоштовного тестування. Чотири 
мобільні амбулаторії, в яких лікарі обстежують 
охочих перевіритися.  

Інфекціоніст Аркадій Митлушук радить, на що 
звернути увагу: "Людина може стикнутися з немотивованою слабкістю. Раніше одну роботу 
виконував – тепер він не може її виконувати. Дискомфорт у правому підребер'ї, 
непереносимість їжі якоїсь". 

"Щороку організуємо таку акцію, щоб кожна людина могла протестуватися. Тому що, на 
жаль, багато людей живуть і можуть не знати, що у них є вірусних гепатит", – каже 
співорганізатор акції Велта Пархоменко. 

До експрес-тесту долучилася і знімальна група "5 каналу". Хвилина усередині мобільної 
амбулаторії – і через 10 хвилин готові результати обстеження. 

TV Громадське 

У Києві проходить акція, де можна 
безкоштовно зробити тест на гепатити 

До Всесвітнього дня боротьби з гепатитами В і 
С у Києві відбувається просвітницько-
інформаційна кампанія, де всі охочі можуть 
пройти безкоштовний тест на виявлення вірусів. 

На місці працює чотири мобільних амбулаторії, 
де результат тесту можна отримати вже за 15 
хвилин. 

«Завдяки таким акціям, які ми проводимо вже 
восьмий рік поспіль, ми змогли серед 

протестованих осіб, виявити вірус у 6-8%», — розповів співорганізатор акції Павло Скала, 
директор з політики та партнерства «Альянсу громадського здоров’я». За словами Скали, 
цього року організатори очікують протестувати до трьох тисяч осіб та провести такі заходи в 
декількох обласних центрах. 

Київ, 26.07.2019 
Телеканал UA:TV 

 

Спеціально до Всесвітній день боротьби з 
гепатитом у Києві розмістили мобільні 
амбулаторії. 

https://www.5.ua/kyiv/do-dnia-borotby-z-hepatytom-u-kyievi-orhanizuvaly-bezkoshtovni-mobilni-laboratorii-196438.html
https://hromadske.ua/posts/u-kiyevi-prohodit-akciya-de-mozhna-bezkoshtovno-zrobiti-test-na-gepatiti
https://uatv.ua/v-ukrayini-vidznachyly-vsesvitnij-den-borotby-z-gepatytom-video/


Відтак українці могли пройти безоплатний тест на гепатит С у центрі столиці. А результат 
отримати вже за десять хвилин. 

Інформаційна агенція Depo.ua 

У Києві безкоштовно можна 
пройти тест на гепатити 

До Всесвітнього дня боротьби з 
гепатитами В і С у столиці 
України відбувається  

просвітницько-інформаційна 
кампанія, де всі охочі можуть 
пройти безкоштовний тест на 

виявлення вірусів 

На місці працює чотири мобільних амбулаторії, де результат тесту можна отримати вже 
за 15 хвилин. Також в разі виявлення гепатиту, інфіковані особи можуть отримати 
консультацію від спеціалізованих лікарів і соціальних працівників. 

Телеканал «Прямий» 

 

 

Інформаційний портал Вечірній Київ 

Лагідний вбивця: кияни пройшли тест на 
гепатит 

Акція до Всесвітнього дня боротьби з 
вірусними гепатитами «Знай. Запобігай. 
Тестуйся. Лікуйся»! пройшла сьогодні біля 
Арки Дружби народів. 

У мобільних лабораторіях всі охочі анонімно 
та безкоштовно можуть пройти тест на 
гепатит. Одна смуга – здоровий, дві – 
інфікований. Результат – через 10 хвилин. 
Акції з тестування на гепатит проходить 

сьогодні у всіх великих містах України. За очікуваннями організаторів, по Україні за 
сьогоднішній день вони збираються протестувати 3 тисячі осіб. 

 

 

https://www.depo.ua/ukr/life/u-kievi-bezkoshtovno-mozhna-proyti-test-na-gepatiti-201907261002115
https://www.youtube.com/watch?v=YLmBjgB8Ehw
https://youtu.be/gPhQHH9vJBY
https://youtu.be/gPhQHH9vJBY


 Інформаційне агентство Хрещатик 

У Києві 26 липня до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом відбудеться інформаційна 
акція 

У столиці 26 липня із 11:00 до 13:00 проведуть інформаційну акцію до Всесвітнього дня 
боротьби з гепатитом під гаслом «Знай. Запобігай. Тестуйся. Лікуйся!». Про це повідомили у 
Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Захід проводиться із метою підвищення обізнаності киян про симптоми, методи діагностики, 
профілактики та лікування гепатитів, а також привернення уваги державних та недержавних 
організацій до необхідності надання підтримки людям, що живуть із гепатитом. 

Представників ЗМІ запрошують на прес-брифінг, який відбудеться о 12:00 за участю 
організаторів та співорганізаторів заходу, громадських та міжнародних організацій, експертів, 
лікарів та пацієнтів. 

Телеканал «Прямий» 

 

 

ТРК Київ 

Столичні телевізійні новини? 23.00 з 5 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://kreschatic.kiev.ua/ua/5233/news/1564058827.html
https://www.youtube.com/watch?v=YLmBjgB8Ehw
https://www.youtube.com/watch?v=4gidZHv7T_Y


Інформатор 

Целью мероприятия было рассказать 
жителям Киева о симптомах, методах 
диагностики, профилактики и лечения 
различных форм гепатитов. Для этого 
каждому желающему раздавали буклеты, 
в которых была подробная информация об 
этой опасной, но уже излечимой болезни. 

У всех, кто пришел под Арку дружбы 
народов с 11:00 до 13:00, была 
возможность пройти бесплатное экспресс-
тестирование на гепатит С. Результаты 
тестирования были готовы уже через 15 
минут после сдачи теста. Для тех, у кого 
тест оказался положительным, проходили 
профессиональные консультации 

специалистов. 

Кроме того, на акции можно было получить самую свежую информацию от медиков и 
услышать реальные истории людей, которые успешно одолели недуг. Также, всем 
желающим совершенно бесплатно раздавали презервативы. Ведь одним из основных путей 
передачи гепатита является половой. 

https://www.youtube.com/watch?v=XbB2ii_agGw 

 

 

https://kiev.informator.ua/2019/07/26/v-kieve-pod-arkoj-druzhby-narodov-razdavali-prezervativy-i-proveryali-na-gepatit-kto-i-zachem/
https://www.youtube.com/watch?v=XbB2ii_agGw

