
Проєкт  

Ведення ВІЛ/ВГС коінфекції:  розширення  доступу до діагностики та  лікування вірусного 
гепатиту С  на рівні громад для ВІЛ/ВГС коінфікованих пацієнтів з ключових груп  

Проєкт  впроваджується в рамках поточної програми Глобального  фонду боротьби зі СНІД, 
туберкульозом та малярією. 
  
Тривалість проєкту: травень 2019 – грудень 2020 року.  

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» послідовно продовжує 
розширювати доступ ключових груп до лікування  вірусного гепатиту С (ВГС). Протягом 2016-2018 
років більше 2 600 пацієнтів ключових груп отримали доступ до комплексних послуг з діагностики, 
лікування  ВГС, соціальної підтримки, включаючи освітні заходи з профілактики  повторного  
інфікування вірусом гепатиту С.  Операційне дослідження проведене Альянсом, показало менше 3% 
повторного  інфікування ВГС, що є результатом індивідуальної роботи соціальних працівників з 
кожним учасником програми Альянсу. Більше 98% пацієнтів закінчили повний курс лікування, 
ефективність лікування досягла майже 98%.  Позитивні зміни в поведінкових практиках пацієнтів 
засвідчили важливість сесій з профілактики повторного  інфікування ВГС, а відтак і запровадженої 
Альянсом моделі лікування на рівні громад.  

В 2019-2020 роках Альянс залишається на своїх позиціях – програма розширення доступу до послуг 
з діагностики, лікування  ВГС та соціального супроводу  ВІЛ/ВГС коінфікованих пацієнтів  ключових 
груп впроваджується і надалі. Послуги з  діагностики та лікування вірусного гепатиту С,  а також 
соціального супроводу учасникам проєкту Ведення ВІЛ/ВГС коінфекції:  розширення  доступу до 
діагностики та  лікування вірусного гепатиту С  на рівні громад для ВІЛ/ВГС коінфікованих 
пацієнтів з ключових груп надаються безкоштовно. 

В поточному проєкті Альянс практикує  спрощений підхід до  діагностики ВГС, в тому  числі шляхом 
використання лабораторного обладнання GeneXpert , та лікування ВІЛ/ВГС коінфікованих пацієнтів 
ключових груп пан-генотипними режимами. 

Для  успішного старту проєкту в  2019 році Альянс отримав найнижчу в Україні  ціну 74.9 долярів 
США на лікарські засоби прямої противірусної дії  для дванадцяти тижневого курсу лікування ВГС.  
Закуплено 3740 дванадцяти тижневих курсів та запроваджено GeneXpert діагностику  ВГС  в 
лабораторіях лікувально-профілактичних закладів. З метою розбудови системи охорони здоров’я  
України, Альянс в співробітництві з Центром громадського здоров’я  залучив до надання послуг  з 
діагностики ВГС лабораторні  центри МОЗ України для тих лікувальних закладів, які  мають 
обмежені лабораторні потужності. 

В проєкті Глобального фонду розширилась географія - лікування пацієнтів здійснюють 27  закладів 
охорони здоров’я з усієї України, а також медичні установи Державної кримінально-виконавчої 
служби. До початку набору  учасників на  лікування проведено навчання лікарів та кейс-
менеджерів.  Майже 40 кейс менеджерів, залучених до виконання проєкту на  конкурсній основі, 
здійснюють соціальний супровід кожного учасників проєкту. Соціальна підтримка фокусується на  
поширенні знань щодо властивостей  вірусу  та шляхів його передачі. З кожним пацієнтом 
проводяться три сесії з профілактики повторного  інфікування ВГС та безпечних практик поведінки. 

Режим лікування: 
застосовується режим лікування вірусного гепатиту С, який складається з комбінації лікарських 
засобів софосбувір + даклатасвір 12 або 24 тижні. 
 
До проєкту залучаються наступні особи з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС: 

• люди, які живуть з ВІЛ 



• чоловіки та жінки у віці від 18 років і старші, які мають ко-інфекцію ВІЛ/ВГС та 
• належать до  ключових груп населення  (ЛВНІ, а також їх партнери, пацієнти на ЗПТ, СР, 

ЧСЧ, з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС) 
• пацієнти без попереднього досвіду лікування вірусного гепатиту С із застосуванням 

препаратів прямої противірусної дії. 
 
Пацієнти, які мали попередній досвід лікування вірусного гепатиту С із застосуванням ПППД, до 
проєкту не залучаються! 
 
Послуги діагностики, які  безкоштовно  надаються кожному учаснику та покриваються Альянсом: 

• визначення наявності РНК вірусу гепатиту С перед початком лікування та  
• оцінка ефективності лікування вірусу гепатиту С через 12/24 тижні після закінчення 

лікування  
 
Кількість курсів лікування:  
в січні 2020 року заклади охорони здоров’я загалом отримали 1740 дванадцяти тижневих курсів 
лікування ВГС-інфекції для пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС. Ще 2 000 курсів лікування 
поставляються  в травні/червні 2020 року.  
 
Станом на початок травня 2020 року на лікуванні знаходяться 1 200 пацієнтів.  
 
Перелік закладів охорони здоров’я з  відповідним розподілом 3740 курсів лікування ВГС-інфекції. 
 

Фактичний розподіл І та ІІ фази 
 
 

Регіон 

 
 

Заклади охорони здоров’я 

Кiлькiсть 12-ти 
тижневих 

курсiв 
лiкування 

І фаза проєкту 

Кiлькiсть 12-ти 
тижневих курсiв 

лiкування 
ІІ фаза проєкту 

Житомирська КУ «Обласний медичний центр з надання 
спеціалізованої допомоги хворим на залежності, 
ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічні 
захворювання» 

30 50 

Вінницька КНП «Вінницький обласний клінічний Центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом Вінницької 
обласної Ради» 

150 0 

Волинська КЗ    «Волинський обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом» 

20 50 

 
 
Дніпропетровська  

КЗ «Дніпропетровський обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом» 

100 150 

КЗ «Криворізький центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом» 

50 50 

Запорізька  КУ «Запорізький обласний центр з профілактики 
та боротьби зі СНІДом» 

100 100 

Івано-
Франківська 

КЗ «Івано-Франківський обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом» 

25 25 

 
 
Донецька 

Маріупольський центр профілактики та боротьби 
з ВІЛ/СНІДом МЛ №4 ім. Мацука 

10 30 

КНП "Донецький обласний центр з профілактики 
та боротьби зі СНІДом" 

100 100 

Кіровоградська КЗ «Кіровоградський обласний центр 
профілактики та боротьби зі СНІДом» 

20 40 



Львівська КЗ «Львівський обласний центр з профілактики 
та боротьби зі СНІДом» 

50 20 

Луганська КНП «Луганський обласний медичний центр 
соціально небезпечних інфекційних хвороб»  

30 30 

Одеська КНП «Одеський обласний центр соціально 
значущих хвороб» 

80 250 

Полтавська КЗ «Полтавський обласний центр профілактики 
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом» 

30 20 

Тернопільська КУТОР «Тернопільський обласний наркологічний 
диспансер» 

20 20 

Хмельницька КЗ «Хмельницький обласний центр профілактики 
і боротьби зі СНІДом» 

20 50 

Рівненська КЗ «Обласний центр громадського здоров’я» 
Рівненської обласної ради 

25 30 

Сумська КНП СОР «Сумська обласна інфекційна клінічна 
лікарня ім. З.Й.Красовицького» 

10 0 

Харківська КЗОЗ «Обласний центр профілактики і боротьби 
зі СНІДом 

40 40 

Закарпатська КНП "Закарпатський обласний центр 
громадського здоров'я" Закарпатської обласної 
ради 

5 20 

Чернігівська КНП "Чернігівський обласний медичний центр 
соціально значущих та небезпечних  хвороб" 
Чернігівської обласної ради 

0 50 

Черкаська КНП «Черкаський обласний центр громадського 
здоров`я Черкаської обласної ради» 

0 50 

Чернівецька ОКУ «Чернівецький обласний центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом» 

25 25 

м. Київ Київська міська клінічна лікарня № 5 100 250 
Київська область КЗ «Київський обласний центр профілактики та 

боротьби з ВІЛ/СНІДом» 
100 100 

Національний 
рівень 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України» 

350 350 

ДКВСУ Медичні установи ДКВСУ 200 150 

  


