
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЛІКУВАННЯ ВГС 

На початку березня закуплені Альянсом ПППД та реагенти для ла-
бораторної діагностики ВГС терміново були розподілені по регіонах, 
куди прибуло найбільше біженців, що допомогло розв’язати пробле-
му переривання лікування та призупинення набору пацієнтів. 

Пацієнти з числа ВПО, що отримували лікування ВГС й переїхали до 
Львівської та Хмельницької областей, змогли продовжити лікування, 
а нові пацієнти-ВПО стали проходити в цих регіонах діагностику ВГС. 

В Кривому Розі Дніпропетровської області набір пацієнтів 
збільшився у 3,2 рази: з 10 (до війни) до 32 осіб.

У решті Дніпропетровської області кількість пацієнтів зросла в 
1,6 рази: з 28 (перед війною) до 44 осіб.

У Житомирській області розпочалася діагностика ВГС; набір но-
вих пацієнтів починається у травні 2022 р.

ВПЛИВ ВІЙНИ — В БІЛЬШОСТІ РЕГІОНІВ ЛІКУВАННЯ ВГС СЕРЕД 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ, І ЛЮДЕЙ З ТБ ОПИНИЛОСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ

З початку війни та до 1 травня залучення нових пацієнтів знизилося 
у 2,2 рази (було залучено лише 190 осіб) порівняно з аналогічним 
періодом 2021 року, коли лікування розпочали 410 пацієнтів.

Набір пацієнтів було зупинено в програмних закладах охорони здо-
ров’я (ЗОЗ) Донецької (в містах Маріуполі та Слов’янську), Микола-
ївської, Херсонської та Чернігівської областей. В програмних ЗОЗ 
п’яти областей та у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
імені Л.В. Громашевського НАМН України» не залишилося противі-
русних препаратів прямої дії (ПППД). 

В шести областях у програмних ЗОЗ існує обмежений доступ до 
курсів лікування.

Більше ніж 60% пацієнтів з листів очікування переїхали у безпечні-
ші регіони або за кордон.

Програма лікування гепатиту С на базі спільноти, започаткована Альян-
сом у 2015, зазнала суттєвого впливу через війну. Альянс вжив негайних 
заходів, аби переформовувати програму у відповідності до реалій пере-
міщення пацієнтів всередині країни та за її межі. 

ПОПЕРЕДНІ ЗВІТИ

03.06.2022 
100 днів повномасштабної війни 
росії проти України. Читати звіт

06.05.2022 
Після окупації. Читати звіт

06.05.2022 
Профілактика. Читати звіт

28.04.2022 
Внутрішньо переміщені особи та 
мігранти. Читати звіт

08.04.2022 
Надання гуманітарної допомоги. 
Читати звіт

04.04.202 
Ситуація на тимчасово окупованих 
територіях Херсону та області.  
Читати звіт

31.03.2022 
Ситуація з ЗПТ. Читати звіт

Ситуаційний звіт станом на 26 
березня 2022 року.  
Читати звіт

Ситуація в Маріуполі. 
Ситуаційний звіт: відповідь 
Альянсу на виклики, які 
спричинила агресія РФ 
в Україні. Читати звіт 

Ситуаційний звіт станом на  
21 березня 2022 року.  
Читати звіт

Ситуаційний звіт станом на 
14 березня 2022 року.  
Читати звіт

Ситуаційний звіт станом на 
8 березня 2022 року.  
Читати звіт

ПІДТРИМАЙТЕ 
РОБОТУ АЛЬЯНСУ 
З НАДАННЯ 
НЕВІДКЛАДНОЇ 
ДОПОМОГИ

АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С

відповідь на виклики, 
які спричинила агресія РФ в Україні

СИТУАЦІЙНИЙ ЗВІТ 
станом на 10.06.2022

РЕЗЮМЕ

https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/100-dniv-vijni-R-1.pdf
https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/APH_WarSitRep_IDP_post-occupation_20May2022_ukr.pdf
https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/APH_WarSitRep_IDP_Prevention_6May2022_ukr..pdf
https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/APH_WarSitRep_IDP_Refugees_28Apr2022_ukr.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/SiTRep-war-2022_8_humanitarian_final_ukr.docx.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report_Kherson_final_ukr040422.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report_ZPT_final_ukr-1.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report-5_TB_final_ukr.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report-4_Mariupol_ukr.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/SiTRep-war-2022_3_final-1.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/sr02ua.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/sr01ua.pdf
https://aph.org.ua/uk/donate/
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ
Проєкт «Мікроелімінація ВГС серед ВІЛ/ВГС та 
ТБ/ВГС коінфікованих пацієнтів ключових груп 
(комплексний пакет послуг)», який впроваджуєть-
ся з 2021 року в рамках поточної програми Глобаль-
ного фонду, забезпечує сталість програми Альянсу 
з доступу до лікування вірусного гепатиту С для па-
цієнтів з числа КГ на рівні громад. Станом на кінець 
2021 року з моменту початку програми в 2016 році 
комплексний пакет послуг отримали 8382 пацієнти. 
З 2021 року програма виконується у партнерстві з 
урядом України - лікарські засоби для лікування ВГС 
закуповувались коштом державного бюджету та роз-
поділялись ЦГЗ МОЗ України в регіони, реагенти для 
лабораторної діагностики ВГС закуповував Альянс та 
поставляв їх безпосередньо до ЗОЗ.

Географія проєкту охоплює 16 регіонів України (Ві-
нницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомир-
ська, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Львів-
ська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та м. 
Київ). Діяльність щодо організації переадресацій 
клієнтів, діагностики та ведення випадку в регіонах 
здійснювали 14 НУО та 4 кейс менеджери, які залу-
чалися Альянсом методом прямого контрактування. 
Лікування вірусного гепатиту С впроваджувалось на 
базі 27 ЗОЗ. Однією з найважливіших складових со-
ціального супроводу була освітня робота щодо обі-
знаності про ВГС та шляхи його передачі, засади без-
печної поведінки. 

ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТУ

Основним викликом для напрямку стали нерегулярність та перебої з поставками препаратів прямої про-
тивірусної дії для лікування ВГС, які часто надходили з граничним строком придатності та неповними 
схемами, а також брак швидких тестів для скринінгу на ВГС. У 2022 році 530 пацієнтів, які розпочали лі-
кування в 2021 році, продовжують його та лишаються на соціальному супроводі. 281 пацієнт з’явився на 
фінальну діагностику протягом січня-березня 2022 року. Більшість НУО не набирали пацієнтів через 
нестачу ліків в ЗОЗ.

Відновлюються контакти з пацієнтами. Попри 
той факт, що спочатку було втрачено зв’язок з 
60% осіб, що очікували на діагностику й лікуван-
ня ВГС, ми відновлюємо контакт з усе більшою 
кількістю пацієнтів. 

З 27 пацієнтів з Маріуполя, які почали 
лікування у січні й лютому 2022 року, та з 
якими був втрачений контакт, двоє завер-
шили курс лікування й очікують діагности-
ки для оцінювання ефективності лікуван-
ня у Львові.

Більше ніж 230 пацієнтів, які переїхали з 
місць постійного проживання до безпеч-
ніших регіонів, продовжують отримува-
ти лікування в закладах на новому місці, 
або ж отримують персональні посилки з 
ПППД через Нову Пошту, і продовжують 
прийом препаратів під дистанційним 
наглядом своїх лікарів і соціальних робіт-
ників. 

Альянс терміново закуповує експрес-тести 
для скринінгу ВГС та ПППД для регіонів з 
найінтенсивнішим потоком переміщених па-
цієнтів. 

ОХМАТДИТ, найбільша в Україні дитяча лікарня, 
отримала від «Альянсу» реагенти для діагности-
ки з застосування установок GeneXpert, і вперше 
розпочала діагностику ВГС силами власної лабо-
раторії. 

Допомога пацієнтам з гепатитом C, які виїхали 
як біженці за кордон, надається Альянсом че-
рез його новий сервіс #HELPnow, що допомагає 
людям продовжувати лікування в Польщі, Чехії, 
Литві, Молдові та Німеччині.

Робота триває — з початку військових дій лікування було надане не менше ніж 200 новим пацієнтам з су-
путніми інфекціями ВІЛ/ВГС і ТБ/ВГС. 150 пацієнтів, які розпочали лікування в січні 2022 року, вже успішно 
завершили повний його курс протягом війни, і очікують на дату контрольного оцінювання його ефектив-
ності. 

https://aph.org.ua/
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Регіон

Зараховані на 
лікування ВГС 
у довоєнний 

період 
(1.01.22-23.02.22)

Зараховані 
на лікування 

ВГС у воєнний 
період 

(24.02.22-30.04.22)

Загалом

Вінницька область 8 6 14

Дніпропертровська область 28 44 72

Житомирська область 3 0 3

Запоріжжя 21 9 30

Інститут епідеміології та  інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського 20 9 29

Київська область 21 0 21

Кіровоградська область 3 2 5

м. Слов'янськ, Донецька область 0 0 0

м.Київ, КМКЛ №5 22 0 22

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область 10 32 42

м.Маріуполь, Донецька область 27 0 27

Миколаївська область 8 7 15

Одеська область 51 35 86

Рівненська  область 7 14 21

Черкаська область 17 32 49

Чернігівська область 1 0 1

ВСЬОГО 247 190 437

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ

https://aph.org.ua/
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Одеса
МІКРОЕЛІМІНАЦІЯ ВГС СЕРЕД ЛЖВ ТА 
ТБ ПАЦІЄНТІВ У БІЛЬШОСТІ РЕГІОНІВ 

ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ 

Немає препаратів прямої противірусної дії (ПППД) 
у Житомирській, Львівській, Хмельницькій, Київській, 
Херсонській, Донецькій, Чернігівській областях, Інсти-
туті епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л.В. Гро-
машевського. Налагоджена в 2021 році співпраця між 
Альянсом та ЦГЗ МОЗ України щодо перерозподілу лі-
карських засобів від ЗОЗ інших регіонів була припине-
на, але почала відновлюватись з 22 квітня.

Обмежений доступ до курсів лікування ВГС мають 
Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівнен-
ська, Миколаївська області, міста Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області та Київ.

В штатному режимі працюють НУО Черкаської, Запо-
різької, Одеської, Дніпропетровської, Рівненської, Київ-
ської, Житомирської та Львівської областей. 

Повністю відсутній доступ до скринінгу, діагностики 
та лікування ВГС у Донецькій (Маріуполь, Слов’янськ), 
Херсонській та Чернігівській областях.

Поступово відновлюється робота в Київській та Ми-
колаївській областях, в Чернігівській області соціальні 
працівники намагаються підтримувати зв’язки із ЗОЗ.

Олександра* направили на кон-
сультацію до інфекціоніста сто-
совно призначення лікуван-
ня ВГС. У розмові з’ясувалося,  
що клієнт — військовослужбо-
вець. Лабораторне дослідження 
підтвердило діагноз ВГС-інфек-
ція, початок курсу лікування був 
призначений на 21.02.2022 р., а 
24.02.2022 р. розпочалася війна. 

Через три тижні Олександр 
вийшов на зв’язок і повідомив, 
що не має можливості особисто 
з’явитися за наступною упаковкою 
ліків. Виявилося, що він перебуває 
в зоні активних бойових дій у 
складі своєї військової частини. 
Ситуація ускладнювалася тим, 
що там, де знаходився пацієнт, не 
функціонували поштові відділення. 
До того ж, Олександр разом із його 
військовою частиною періодично 
переміщувався. У телефонному 
режимі клієнту було надано 
консультацію та проведено другу 
сесію з профілактики повторного 
інфікування ВГС. 

Після телефонної розмови персо-
нал проєкту почав обмірковувати 
можливість передачі препаратів 
безпосередньо до гарячої зони, до 
місця служби клієнта. Окрім почут-
тя обов’язку соціальних працівни-
ків мотивувала громадянська сві-
домість., адже Олександр захищав 
нашу свободу і всі в організації від 
щирого серця хотіли надати йому 
необхідну допомогу. Оскільки спо-
сіб відправлення поштою відпа-
дав, працівники проєкту вирішили 
шукати волонтерів, які займаються 
доставкою вантажів у місця опе-
ративної дислокації військових ча-
стин. Через декілька днів все ж таки 
вийшли на потрібних людей, які 
якраз незабаром планували рейс 
саме у потрібне місце. Необхідні 
ліки були доставлені, переривання 
курсу лікування вдалося уникнути. 
На даний момент клієнт у доброму 
здоров’ї, працівники проєкту три-
мають з ним зв’язок.

*Ім’я пацієнта змінене

ІСТОРІЯ УСПІХУ:

https://aph.org.ua/
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В РЕГІОНАХ, ДЕ Є 
НЕОБХІДНІ ПРЕПАРАТИ,  

ДУЖЕ СКЛАДНО 
ЧИ НЕМОЖЛИВО 

ДІСТАТИСЬ ДО 
ЛІКАРЕНЬ

Ще в 2016 році Херсонська 
область одна з перших почала 
лікування ВГС серед представ-
ників ключових груп. 

З початку 2022 року область не 
мала ліків і працювали лише з па-
цієнтами, які продовжували ліку-
вання з 2021 року. З самого початку  
війни Херсон був відрізаний від 
зовнішньої логістики, місто та 
область заблоковані, кожен день 
під обстрілами та контролем оку-
пантів. Завдяки, без перебіль-
шення, героїчним зусиллям соці-
альних працівників 10 ЛВНІ та 5 
хворих на ТБ Херсонської області, 
успішно завершили курс лікуван-
ня вірусного гепатиту С. Наразі 
Херсон не має доступу до діагнос-
тики та ліків для того щоби наби-
рати на лікування нових клієнтів.

Пряма мова керівника напрямку:  

«Ситуація у місті загострюється. 
У нас настільки невизначене 
становище, довкола нас все 
згущується. Клієнти тепер не 
хочуть переміщатися зайвий раз 
містом. І, коли я постійно нагадую 
їм їхати здати аналізи, то бачу 
в очах абсолютне нерозуміння. 
Але ж мені самій не хочеться 
туди їхати. Один раз пропускають 
маршрутку навіть, інший — 
заходять, починають перевіряти 
паспорти, сумки… Сказати, що 
це неприємно, це нічого не 
сказати. Тому мало того, що 
люди напружені до краю, у нас 
проблема з ліками, продуктами, 
грошима, готівкою — з усім. У мене 
є кілька клієнтів, які не можуть 
ходити, і я їм приношу препарати, 

я сьогодні (15.04.2022) ходила 
до такого клієнта майже через 
все місто пішки, щоб уникнути 
блокпостів. Тому що немає 
жодної гарантії, що в тебе тупо не 
заберуть усе, що їм подобається. 

Поки, Слава Богу, у нас є світло, 
єдине, що складно з готівкою та 
ліками. Але морально реально 
важко. Так хочеться, щоби все 
стало, як раніше. Невизначеність 
дуже сильно гнітить, увечері 
пальба навколо міста, вночі весь 
час чути снаряди, Чорнобаївка 
поруч, все чутно. Молимося та 
чекаємо, що все добре закінчить-
ся, а що робити. Віримо, що 
перемога буде за нами, це одно-
значно, у цьому навіть сумнівів 
немає, питання лише — якою 
ціною».

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ

Херсонська область

З початку військових дій навіть у тих декількох 
регіонах, де є доступ до препарату, пацієнтам вкрай 
складно або і неможливо дістатись до лікарень 
через блокпости, відсутність палива, транспорту. 
Лабораторії ЗОЗ, як і приватні лабораторії 
припинили діагностику ВГС. Більше 60% клієнтів 
НУО — потенційних пацієнтів — мігрували на 
безпечніші території та за кордон.

З метою мінімізації випадків переривання лікування 
в умовах війни Альянсом погоджено з Глобальним 
фондом швидке переформатування основних 
активностей за напрямком «Мікроелімінація ВГС 
серед ВІЛ та ТБ пацієнтів». Це передбачає:

спрямування коштів субгрантів на оплату послуг 
в тих лабораторіях, які виконують необхідні 
дослідження в конкретних локаціях; 

виплати на транспорт до ЗОЗ пацієнтам, 
соціальним працівникам та медичному 
персоналу; 

пересилку ліків поштою; 

видачу продовольчих наборів та предметів 
гігієни.
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ЗАЛУЧЕННЯ ПАЦІЄНТІВ І ЛІКУВАННЯ ВГС

Протягом протягом січня — квітня 2022 року зарахо-
вано на лікування та взято під соціальний супровід 
437 нових пацієнтів (з них 9 з ко-інфекцією ТБ/ВГС), 
з них 190 вже з початку військової агресії. Станом на 
1 квітня 2022 року 145 ЛЖВ-пацієнтів набору 2022 
року вже завершили повний курс лікування. Також 
24 пацієнти з ТБ, які почали лікування ще в 2021 
році, завершили курс лікування ВГС-інфекції вже у 
період війни. 

Загалом 500 пацієнтів, які почали лікування в 2021 
році, продовжили його в 2022 році та завершили 
повний курс. 281 пацієнт з’явився на діагностику 
з метою оцінки ефективності лікування. Таким 
чином більше 97% пацієнтів когорти 2021 року 
вилікувалися, утримання 99%. 

Втрачений зв’язок із 27 пацієнтами з міста 
Маріуполь, які розпочали лікування в січні та 
лютому 2022 року. На жаль, маючи обмежену 
кількість курсів лікування, ліки цим пацієнтам були 
видані ЗОЗ лише на перший місяць лікування. 

На 2022 рік партнерами Альянсу у тісній співпраці 
з профільним ЗОЗ було погоджено амбіційну квоту 
по набору пацієнтів з ВГС-інфекцією у 150 пацієнтів. 

Станом на 21 березня 2022 року на лікування 
зарахували 27 нових пацієнтів з груп ризику, всі 
клієнти встигли лише розпочати лікування, яке мало 
ще продовжуватися. Набирали їх до останнього 
дня (7 пацієнтів зараховані на початку березня), 
сподіваючись на припинення ракетних ударів. Через 
нестачу ліків, препарати видавали пацієнтам лише 
на один місяць, оскільки в подальшому планували 
перерозподілити курси лікування з інших областей 
відповідно до усталеної в 2021 році практики.

На початку березня розпочалося загострення агресії 
та поступове тотальне знищення Маріуполя, керівник 
напрямку та двоє соціальних працівників змогли виї-
хати з міста і знаходяться у безпеці. На початку березня 
керівник напрямку спільно з лікаркою-інфекціоністом 
ще рятували ліки, перевозили їх в тоді ще відносно 
безпечне місце та видавали АРТ та ПППД пацієнтам. 
Зв’язок із усіма 27 пацієнтами Маріуполя, які розпо-
чали лікування ВГС, втрачений, всі контакти пацієн-
тів знищено з міркувань безпеки, їхня доля невідома.

Кирило, керівник напряму з лікування ВГС, пряма 
мова: «Наразі в нас немає жодних контактів з па-
цієнтами, бо з міркувань безпеки, при евакуації ми 
видалили все зі своїх телефонів. Документації з со-
бою ніякої не брали, і контакту з лікаркою, яка була 
залучена до проєкту досі немає. Ще у Маріуполі, 2 
березня, до мене зателефонувала лікарка проєкту 
з питанням щодо можливості вивезти АРВ з примі-
щення лікарні. Так як ми не змогли знайти водія, я на 
власному транспорті з лікаркою та соціальним пра-
цівником вивозили все на власній автівці та органі-
зували пункти видачі АРТ і ПППД для пацієнтів нас 
на дому, так як це різні райони міста. Ми ще встигли 
розповсюдити інформацію про те де люди можуть 
отримати терапію в різних місцевих пабліках та те-
леграм каналах, вайбері. Коли ми забирали пре-
парати, ми їхали під обстрілами, тоді до міста ще не 
зайшли російські війська, але вже точились бої на 
Лівобережжі, де було розташовано лікарню. Ми ви-
вантажили всі ліки, які були на складі, забили всю 
машину, і саме в цей час неподалік розірвався сна-
ряд, на щастя нікого з нас не зачепило. Це дуже жах-
ливо виглядає коли ти їдеш повз розтрощені авто- 
заправки, покинуті автівки, муніципальний тран-
спорт, розбомблені домівки, але ти просто маєш це 
зробити. Нам все вдалось. 

Що стосується компоненту ВГС, то препарати 
видавались на один місяць. Це було зумовлено тим, 
що ми доволі довго чекали, та так і не дочекались 
перерозподілу препаратів з Слов’янська. Це мало 
статись, наскільки мені відомо, вже наприкінці 
лютого – початку березня, коли препарати 
мали доїхати і ми б змогли видавати лікування 
на більш тривалий термін, на повний курс 
лікування. Так само диспансерна група в листі 
очікування перевищувала кількість наявних схем 
у лікувальному закладі і нам доводилось залучати 
до програми людей з розрахунку тих препаратів, 
що ми мали на той момент на базі лікувального 
закладу. Зараз у нас немає ніякого доступу ні 
до інформації, ні до лікаря, навіть не можемо 
встановити, хто виїхав, а хто залишився…».

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ

Маріуполь
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Відповідно до статистики попередніх років, біля 
20% пацієнтів ключових груп на лікуванні ВГС 
отримують ЗТ. Соціальні працівники звертають 
увагу, що у зв’язку із погіршенням ситуації з 
програмою ЗТ та доступом клієнтів до метадону, 
ці пацієнти наразі мають серйозні проблеми з 
прихильністю до лікування ВГС. Проте, з 24 лютого 
2022 року завдяки роботі соціальних працівників 
51 пацієнт з’явився на фінальну діагностику з 
метою контролю ефективності лікування.

Попри бойові дії в певний регіонах та переміщення 
пацієнтів, соціальні працівники місцевих НУО 
не залишають своїх клієнтів, віч-на віч, або 
дистанційно надають психологічну підтримку 
та супроводжують пацієнтів на лікуванні, 
відстежують щоденний прийом ліків та проводять 
інформаційну роботу з профілактики повторного 
інфікування ВГС, настійно заохочують ЗОЗ до 
видачі препаратів на весь період лікування.

З Глобальним фондом вирішене стратегічне пи-
тання щодо закупівлі Альянсом швидких тестів на 
ВГС та препаратів прямої противірусної дії. Наразі 
виконуються закупівельні процедури. Наприкінці 
квітня надійшла нова партія, закуплених Альянсом 
реагентів для лабораторій ЗОЗ, які самостійно вико-
нують дослідження з діагностики ВГС на обладнанні 
Gene-Xpert. Триває розподіл та планується доставка 
до лабораторій ЗОЗ в регіонах. 

Повільно здійснюється зарахування на лікуван-
ня пацієнтів у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Рівненській, Київській областях та в 
м. Київ. Через брак курсів лікування не можуть 

набирати пацієнтів Житомирська, Львівська та 
Хмельницька області. Нещодавно ЗОЗ Житомир-
ської, Кіровоградської, Львівської, Хмельницької 
областей та м. Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті отримали курси лікування, що були закупле-
ні Альянсом на початку 2022 року за кошти Гло-
бального фонду для тимчасово непідконтрольної 
Україні Луганської області. Завдяки оперативній 
самовідданій роботі відділу закупівель та управ-
ління поставками Альянсу були врятовані зі скла-
ду під Києвом, де відбувались воєнні дії, лабора-
торні реагенти для ПЛР діагностики ВГС, а саме 
картриджі до Gene-Xpert, які розподілені та до-
ставлені в регіони до лабораторій ЗОЗ.

Саме у військовий час, завдяки Альянсу, вперше 
розпочала власну ВГС-діагностику лікарня 
ОХМАТДИТ, до лабораторії якої картриджі були до-
ставлені на особистому транспорті співробітника 
Альянсу.

Окрім зазначеного, один із ЗОЗів Дніпропетров-
ської області отримав в березні вакутайнери для 
зберігання та транспортування зразків крові для 
виконання лабораторних досліджень з діагностики 
ВГС.

На початку травня ЦГЗ МОЗ України повідомило, 
що лікарський засіб софосбувір, якого з вересня 
2021 року бракувало в регіонах для призначення 
повних режимів лікування, що закупаються  
коштом державного бюджету, доставлений в  
Дніпропетровську, Запорізьку, Черкаську області 
та у вкрай обмеженій кількості в Кіровоградську та 
Хмельницьку області.

ПРЕПАРАТИ ТА ШВИДКІ ТЕСТИ

Назва ЗОЗ Розподіл курсів 
лікування ВГС-інфекції

Розподіл картриджів 
для діагностики ВГС

Львівська область 35 50

Вінницька область 15 20

Дніпропетровська 
область, Кривий Ріг 25 0

Хмельницька область 20 20

Житомирська область 40 80

ОХМАТДИТ 0 50
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ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (м. Слов’янськ): 
ЗОЗ, на базі якого відбувалось лікування ВГС, на початку березня 2022 року ще працював, клієнти отримували ліки і 
медичну допомогу, але діагностика та будь-які обстеження та аналізи на цей час не проводились, за виключенням 
екстрених випадків. З початком військових дій організація розпочала працювати в онлайн-режимі.

Всі пацієнти, які розпочали лікування ВГС-інфекції наприкінці 2021 року, завершили повний курс лікування, 
залишились 24 особи, яким потрібна фінальна діагностика для визначення ефективності лікування. Через 
відсутність курсів лікування ВГС жоден пацієнт не розпочав лікування в 2022 році. Після загострення 
ситуації в Донецькій області команда проєкту вимушена була евакуюватись та наразі знаходиться в безпеці. 
З клієнтами, у яких залишилася лише фінальна діагностика, зв'язок підтримується. «Усім нашим 
клієнтам надається психологічна підтримка, ми допомагаємо та ділимося інформацією щодо евакуації, 
адресами центрів біженців, процедур реєстрації ВПО в інших регіонах, де і як отримати медичну допомогу. 
Всіх заспокоюємо і сподіваємося на краще вже найближчим часом!» - каже Ірина* керівник напрямку.

*ім’я змінено.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ: Благодійна організація "Чернігівське відділення благодійної організації 
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД": 

Соціальні працівники на початку війни видавали ліки пацієнтам під час артилерійських обстрілів та бом-
бардування авіацією міста, ризикуючи власним життям. Усі лікарі СНІД-центру евакуювались, але праців-
ники організації отримали змогу забрати залишки препаратів до себе додому. Зараз тільки обговорюється 
відновлення роботи. Нових пацієнтів поки на діагностику не направляють, лабораторії не роблять необхід-
них досліджень. Область має препарати для лікування ВГС, але лікаря, який цим займався немає.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: 

Ті пацієнти, які були зараховані на лікування в 2021 році завершили повний курс противірусної терапії в 
2022 році, деякі вже після початку війни, половина з них очікувала дати фінальної діагностики для оцінки 
ефективності лікування. Вісім нових пацієнтів набрали на початку року, вони отримали ліки на повний 
курс лікування. На жаль, лабораторія припинила роботу, основний медперсонал покинув місто, послуги 
приватної лабораторії, яку контрактує Альянс недоступні. Але попри бойові дії в області, відсутність водо-
постачання та електрики на початку травня призупинена реалізація проєкту почала поступово віднов-
люватись, в квітні зараховано на лікування 7 пацієнтів.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ: 

Попри війну продовжується соціальний супровід пацієнтів, які лікують ВГС, забезпечується підтримка 
прихильності до лікування, проводиться освітня роботу з пацієнтами та обов’язкові уроки з профілактики 
повторного інфікування ВГС. Оскільки наразі частина області окупована, організація вимушена, з 
міркувань безпеки, працювати лише з мешканцями Запоріжжя. Певним клієнтам, які не можуть дістатися 
до медичного закладу, ліки доставляються додому аби уникнути переривання терапії. Запорізька область 
відноситься до тих декількох регіонів, де ще існували залишки курсів лікування вірусного гепатиту С.  
В 2022 році комплексний пакет послуг отримують 30 пацієнтів, з них 9 зараховані на лікування після 24 
лютого. Всі пацієнти, які розпочали лікування наприкінці 2021 року, закінчили повний курс противірусної 
терапії. На початку травня область отримала лікарський засіб софосбувір, якого з вересня 2021 року 
бракувало в регіоні для призначення повних режимів лікування.

Соціальна працівниця консультує пацієнта щодо можливих побічних реакцій, 
регулярності прийому ліків та необхідної безпечної поведінки. Запоріжжя
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КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: 
Благодійна організація "100 відсотків 
життя. Київський регіон". 

Військові дії на території Київської області 
і часткова блокада м. Києва призвели до 
суттєвих змін темпів набору пацієнтів 
на лікування вірусного гепатиту С. В 
порівнянні з аналогічним періодом 
2021 р. виявлення, діагностика ВГС та 
зарахування в програму соціального 
супроводу знизилася на 40% - з 63 
до 38 пацієнтів. Всі пацієнти, взяті під 
соціальний супровід під час лікування 
ВГС, це ЛВІН та їх партнери. З 24 по 
28 лютого 2022 р. було зараховано на 
лікування 6 осіб, в березні пацієнти не 
зараховувались через складну військову 
ситуацію та підступ військ до м. Києва, 
робота відділу програм лікування ВІЛ та 
вірусних гепатитів Київського обласного 
шкірно-венерологічного диспансеру була 
зупинена. Всі ліки, зарезервовані пацієн-
тами були передані на зберігання і видачу 
до поліклінічного відділення ВІЛ Київської 
міської клінічної лікарні №5 (КМКЛ№5). 

Забезпеченість препаратами в Білій 
Церкві, Василькові, Боярці, Вишгороді, 
Борисполі була на період всього 
лікування. У КМКЛ№5 препарати прямої 
противірусної видають разом з АРТ. 
Всі соціальні працівники щоденно 
без вихідних надають консультаційну і 
психологічну допомогу пацієнтам.

Наразі ситуація в Київській області та 
Києві залишається складною. Попри те, 
що військові дії закінчилися та всі населе-
ні пункти звільнені, неможливо залучити 
пацієнтів з Вишгородського, Бучансько-
го та Броварського районів Київської об-
ласті через дуже високий відсоток ева-
куйованих осіб. Не повернулися лікарі в 
кабінети довіри та інфекційні кабінети ліка-
рень. Поки що ще не працюють лабораторії.

Поступово відновлюється робота Київ-
ського обласного шкірно-венерологічно-
го диспансеру (колишній центр СНІДу), 
почався прийом пацієнтів та видача 
АРТ, проте станом на 01.05.2022 р. курсів  
лікування ВГС-інфекції немає. Продов-
жує роботу КМКЛ№5, обмежені курси ліку-
вання можуть бути призначені лише паці-
єнтам з 1 та 4 генотипами ВГС, що вимагає, 
по-перше, дороговартісної для пацієнтів, 
а по-друге, наразі недоступної в лабора-
торіях діагностики. Організація планує 
долучити до проєкту медичні заклади міст 
Переяслав і Фастів, охопити реабілітаційні 
центри, які продовжили працювати у Бо-
риспільському районі, проте станом на кі-
нець квітня курси лікування ВГС відсутні.

Пацієнтка: 

Ірина* – секс-працівниця, має сина і виховує його 
сама. Проживала на північній околиці Києва. Після 
незахищеного сексу з клієнтом вирішила перевірити своє 
здоров'я і звернулася до свого соціального працівника. 
Влітку 2021 року жінка пройшла діагностику, після чого 
було виявлено гепатит С. Ірина розпочала лікування, 
яке завершила в листопаді, наприкінці лютого вона мала 
зробити аналіз для визначення ефективності лікування. 
Через початок війни і активні бойові дії жінка була 
змушена тікати зі столиці і евакуюватися до Німеччини, 
але питання перевірки стану свого здоров'я залишала 
актуальним. Опинившись за кордоном у скрутній ситуації, 
Ірина звернулася до своєї кейс-менеджера з Києва і та 
надала їй контакти місцевих громадських організацій, 
які працюють з ЛЖВ, де допомогли пройти необхідне 
обстеження, за результатами якого ВГС не було виявлено.

* ім’я пацієнтки змінене

Соціальна працівниця

Соціальна працівниця Олена Зубленко на власному 
транспорті доставляла ліки 15-м пацієнтам, 24-м 
пацієнтам відсилала ліки поштою. Олена постійно 
проводить консультації з попередження відриву від 
лікування та загрози повторного інфікування ВГС у 
разі відновлення прийому наркотиків ін’єкційно, що 
зараз часто трапляється через зупинку програм ЗПТ на 
платних сайтах. Пацієнтам, які опинилися в інших містах 
України, Олена різними способами доставляє ліки. 
Соціальна працівниця постійно на зв’язку навіть з тими 
пацієнтами, які покинули Україну, щоби перевірити 
дати фінальної діагностики пацієнтів та розуміти 
результати лікування. Напередодні Великодня 
Олена привітала своїх пацієнтів на лікуванні ВГС, які 
залишились через війну без роботи, вона доставила їм 
до дому продуктові набори.

ОСОБИСТІ ІСТОРІЇ

Консультування пацієнта 
співробітницею Благодійної 
організації "100 відсотків життя. 
Київський регіон" 
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ: 
Рівненський обласний благодійний фонд "Наше Майбутнє". 

Оскільки препарати для лікування ВГС у невеликій 
кількості залишилися ще з 2021 року, У січні-квітні 
на лікування зарахований 21 пацієнт. Наразі основні 
проблеми дотичні до тих, що існують і інших регіонах 
у зв'язку з російською агресією. Вони стосуються 
складнощів з проїздом до ЗОЗ для отримання 
ліків; виїздом пацієнтів на лікуванні за кордон, що 
унеможливлює проходження фінальної діагностики; 
необхідністю пересилання ліків поштою деяким клієнтам. 
Однак, Рівненська область наразі знаходиться в тилу та 
є відносно безпечною як для працівників НУО та ЗОЗ, 
так і для пацієнтів, які залишилися на території області.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ: Громадська організація «Перспектива» продовжує працювати в умовах 
війни. Профільний ЗОЗ працює на видачу ліків та призначення діагностики на ВГС. Залишались проблеми 
з транспортом по всьому місту, але вони були вирішені через залучення приватних авто працівників та 
волонтерів. У перші місяці 2022 року через відсутність курсів лікування залучено лише 3 пацієнти. В 
умовах війни кейс-менеджер організації здійснює їх консультування, а також підтримує контакт з тими, хто 
закінчував лікування з 2021 року та повинні з’явитись на фінальну діагностику для визначення результатів 
лікування.

У квітні були передані закуплені Альянсом 40 курсів лікування ВГС, а також лабораторні реагенти для 
виконання діагностичного дослідження ПЛР.РНК ВГС. Вперше ЗОЗ розпочинає діагностику у власній 
лабораторії на обладнанні Gene-Xpert. Перші  клієнти 2022 року зможуть отримати лікування  в травні з 
числа курсів, забезпечених Альянсом.

«Дзвінок, жіночий голос: «Вітаю, 
ваш телефон мені дав знайо-
мий, він вилікував у вас у проєкті 
гепатит С. У мого батька гепатит 
С, цироз печінки, йому термі-
ново потрібне лікування. Будь 
ласка допоможіть… поки ми че-
кали ліки, минуло вже півроку і 
батькові стало гірше. Несподіва-
но отримали невтішний діагноз 
- декомпесований цироз печін-
ки та відмову від лікування: «Ми 
не беремо на лікування таких 
важких пацієнтів, тим більше у 
нього ще й ВІЛ, це небезпечно!». 
Батько повністю опустив руки. 
Він лежав весь час обличчям до 

ПРЯМА МОВА

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ГО «ПЕРСПЕКТИВА»: 

стінки і лише говорив: «У мене 
немає шансів, я просто хочу 
швидше померти». Добре, що я 
зустріла татового друга, у якого 
теж був такий діагноз. Він роз-
повів, що він уже рік як виліку-
вався і чудово почувається. Він і 
дав ваш номер телефону.

Пацієнта запросили приїхати 
до Житомира. Потім була наша 
перша зустріч з чемним худим 
чоловіком з погаслими очима, в 
яких не було навіть проблиску 
надії. Прийом у лікаря, 
консультація з професором з 
Києва, аналізи, ще аналізи, УЗД. 

Ризики були і лікар йому відразу 
чесно про них розповів, але 
рішення було прийнято - пацієнт 
проходитиме лікування.

Час швидко пролетів, лікування 
добігає кінця. Найголовніше, що 
ми останніх місяців бачимо як 
змінилося самопочуття нашого 
клієнта! За цей час він став 
дідом! У нього є сили проводити 
час із донькою та онуком, 
дивитися з надією у майбутнє 
та будувати плани. Так вийшло, 
що останні місяці лікування 
проходять в умовах війни. Для 
такого клієнта найстрашніше -  
не перервати лікування, не 
втратити з нами зв'язок, не 
отримати допомогу від лікаря та 
залишитися наодинці зі своєю 
проблемою.

Незважаючи на війну та обстрі-
ли, організація працює і надає 
допомогу. Щодня, долаючи жах, 
під звуки сирени кидаємося в 
коридор поверхом нижче, там є 
можливість сховатися хоча б за 
дві стіни. Не дивлячись на страх 
ми виходимо на роботу, тому що 
нас потребують, тому що для ба-
гатьох клієнтів наша допомога 
життєво необхідна». 
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ: Благодійна організація 
«Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Львів»

Починаючи з 24 лютого, організація продовжує 
працювати в штатному режимі, соціальні працівники 
супроводжують пацієнтів, які розпочали лікування в 
2021 році, але не мають можливості залучати нових 
пацієнтів через відсутність курсів лікування ВГС 
– проблема, яку не вдається вирішити з початку 2021 
року. Організація налагодила співпрацю з новим 
ЗОЗ області, який вже розпочав активно залучати 
пацієнтів.

У квітні до закладу охорони здоров’я було передано 
35 курсів лікування, закуплених за кошти Альянсу. 
До лабораторії ЗОЗ вперше, вже у військовий час 
Альянсом поставлені реагенти для виконання 
дослідження з діагностики ВГС - картриджі до 
лабораторного обладнання Gene-Xpert. В попередні 
роки ці дослідження виконувались в Львівській 
області лише в приватних лабораторіях.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. 

У військовий період, так само як і в мирний час, команда проєкту завжди на зв’язку. На початку 2022 
року до війни основною перешкодою для набору пацієнтів була відсутність курсів лікування, після 24 
лютого до списку додались ще бар’єри в отриманні діагностики, оскільки послуга з виявлення ВГС стала 
недоступною в приватних лабораторіях.

Станом на кінець березня ситуація з реалізацією програми поліпшилась, Альянсом виділено 35 курсів 
лікування Кіровоградському обласному центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Вирішується питання 
з доступом до лабораторної діагностики, тому вже скоро очікуємо зарахування нових пацієнтів до програми 
«Мікроелімінація ВГС серед ключових груп» та результати ефективності лікування тих пацієнтів, що вже 
завершили лікування. 

Через відсутність державних курсів лікування ВГС у профільному ЗОЗ у 2022 році лише 2 пацієнти з 
ко-інфекцією ТБ/ВГС під розпочали противірусну терапію під пильним оком соціального працівника. 
Лікарський засіб софосбувір, якого з вересня 2021 року бракувало для призначення повного режиму 
лікування, що закупаються коштом державного бюджету, поставлений в область в обмеженій кількості.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ: Благодійна організація 
«100% Життя Черкаси»

З початку війни Черкащина залишається відносно спокійним 
регіоном. Окрім додаткової роботи з біженцями та організації їм 
гуманітарної допомоги команда проєкту повноцінно працює в 
штатному режимі та надає послуги всім своїм клієнтам. Це один з 
кількох регіонів, де доступні курси лікування ВГС, тому з початку 
2022 року на лікування та соціальний супровід вже зараховано 49 
пацієнтів ключових груп. Соціальні працівники здійснюють активний 
пошук нових клієнтів та залучають на лікування мешканців різних 
районів Черкаської області. Знайомство соціальних працівників з 
клієнтами та всі перші сесії з профілактики повторного  інфікування 
ВГС відбуваються віч-на-віч.

Єдиною перешкодою під час війни на шляху до отримання 
комплексного пакету послуг постало питання діагностики, оскільки 
приватна лабораторія, контрактована Альянсом, припинила роботу. 
Для безперервності надання комплексного пакету послуг клієнтам, 
проблема була вирішена оперативно шляхом погодження прямого 
залучення організацією доступних в місцевості лабораторій. Для 
пацієнтів, які отримують лікування ВГС-інфекції, дозволені витрати 
на транспорт та на пересилку ліків поштою.
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ: 

Одеса – беззаперечний лідер по на-
бору пацієнтів на лікування ВГС-ін-
фекції у 2022 році. Починаючи з січня, 
загалом 86 пацієнтів розпочали ліку-
вання та отримали комплексний пакет 
послуг, серед них 79 ЛЖВ та 7 ТБ паці-
єнтів. Станом на 22 квітня 2022 року 39 
пацієнтів вже закінчили повний курс 
лікування та очікують дати фінальної 
діагностики для визначення резуль-
татів лікування. З початку агресивних 
обстрілів  Одеської області в квітні за-
рахування клієнтів на діагностику та 
лікування значно уповільнилося

«Станом на сьогодні, в Одеській області не йдуть активні бойові дії. Але місто потрапляє під ракетні та авіа-
удари, З по декілька раз за добу спрацьовує повітряна тривога, яка не дає можливості спокійно виконува-
ти свої професійні обов’язки. На території ЗОЗ, на базі якого впроваджується проєкт, є бомбосховище в яко-
му можуть ховатись працівники, які залучені до надання послуг. Призначення лікування новим пацієнтам 
потрохи відновлюється (в березні призупиняли), але в зв'язку з переміщенням населення та страхів щодо 
руху в межах області, скоротився потік відвідувачів ЗОЗ. Пацієнтів з регіонів наші соцпрацівники консуль-
тують дистанційно. Спостерігається скорочення звернень через і обмеження на відвідування медичних за-
кладів та пересування між селами. Сподіваємось на покращення ситуації в найближчому майбутньому». 

ПРЯМА МОВА

КЕРІВНИЦЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ГО СТЕЛЛА:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ: м. Кривий Ріг

Введення воєнного стану на території міста призвело до змін в 
умовах набору пацієнтів та режимі роботи лікувальних установ 
– лікарів залучили до ЗСУ, закрилися приватні лабораторії, в 
тому числі і та, яку контрактує Альянс. Більшість пацієнтів зі 
списку очікування на лікування ВГС виїхали за кордон, через 
це зарахування на лікування пацієнтів зменшило темпи. Проте 
соціальні працівники здійснюють активний пошук нових клієнтів 
з ключових груп та одразу залучають на лікування. Знайомство 
соціальних працівників з клієнтами, перші консультування 
та всі перші сесії з профілактики повторного інфікування ВГС 
відбуваються віч-на-віч. Деякі городяни повернулися до Кривого 
Рогу та поновилися в списках очікування на ліки, яких, на жаль, 
бракує.

Певний час набір пацієнтів не відбувався, але соціальні 
працівники на чолі з керівником напрямку провели роботу з 
оцінки кількості та пошуку пацієнтів, які не залишили місто та 
готові до лікування гепатиту С.

Безпосередньо від Альянсу профільний ЗОЗ м. Кривий Ріг 
отримав вакутайнери для набору біологічного матеріалу, 
діагностичні реагенти до Gene-Xpert та 25 курсів лікування, 15 з 
яких вже призначені – пацієнти розпочали лікування. Ще 10 курсів 
чекають призначення через затримку в здійсненні лабораторіями 
діагностики ВГС. 

На даний час партнерська НУО попри ворожі обстріли околиць 
міста працює в штатному режимі.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ: м. Дніпро

Організація надає соціальний супровід 72 пацієнтам, які розпочали лікування в 2022 році. Керівник 
організації зазначає, що ситуація у місті досить неспокійна, адже почастішали ракетні удари. Мешканці 
Дніпра та Дніпропетровської області масово залишають домівки, проте це не ставить під загрозу 
переривання противірусної терапії для пацієнтів, адже ліки вони отримали на весь період лікування. 
Соціальний працівник постійно підтримує контакт з пацієнтами по телефону, контролює щоденний 
прийом ліків та проводить сесії з повторної профілактики інфікування ВГС. На фінальну діагностику з метою 
визначення ефективності противірусної терапії приїжджають до ЗОЗ лише ті пацієнти, які залишилися в 
області, інші - проходять обстеження за місцем перебування та направляють результати лабораторного 
дослідження лікарю та соціальному працівнику через вайбер. Звичайно, у військових умовах набір 
пацієнтів на лікування значно сповільнився, проте не зупинився. 

На початку травня Дніпропетровська область отримала достатню кількість лікарського засобу софосбувір, якого 
з вересня 2021 року бракувало для призначення повних режимів лікування, що закупаються коштом державно-
го бюджету. З початку 2021 року набор пацієнтів здійснюють безпосередньо ЗОЗ Новомосковська та Нікополя.

КЛІНІКА ІНСТИТУТУ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО

Лікар призначає 
лікування ВГС пацієнту 
під час повітряної 
тривоги в підвальному 
приміщенні клініки

ОСОБИСТІ ІСТОРІЇ

Олександр* знав про свій ВІЛ+ статус з 2019 року, але за медич-
ною допомогою не звертався і не перебував на диспансерному 
обліку. З початком війни відправився на фронт, де отримав тяжкі 
поранення, контузію і був направлений до військового шпиталю. 
Після завершення стаціонарного лікування, пов’язаного з пора-
неннями та контузією, його перенаправили до Клініки  Інституту 
ім. Л.В. Громашевського. Під час дообстеження на базі Інституту в 
нього був виявлений також і гепатит С. На сьогоднішній день Олек-
сандру надана вся необхідна медична допомога, він отримує АРТ і 
отримав призначення для лікування вірусного гепатиту С. 

Ігор* переїхав до Києва з небезпечного південного регіону країни. 
Він звернувся до клініки Інституту через погіршення стану здоров’я, 
під час обстеження виявлені антитіла до гепатиту С. Завдяки 
наявності діагностичних реагентів та  курсів лікування, пацієнту 
призначена противірусна терапія, яка триватиме до червня. 

*Імена пацієнтів змінені

В рамках програми «Мікроелімінація ВГС серед груп ризику» одним з найважливіших компонентів 
соціального супроводу, окрім консультування, залишається освітня робота щодо обізнаності про ВГС, 
шляхи передачі вірусу, засади безпечної поведінки. З кожним пацієнтом соціальні працівники проводять 
три обов’язкові сесії (уроки) з профілактики повторного інфікування ВГС. За результатами сесій пацієнти 
виконують домашні  завдання, тематика яких набула зрозумілого забарвлення під час війни.
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НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ 
З ПИТАНЬ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

За період з 24.02.2022 по 13.04.2022 
на Національну гарячу лінію з пи-
тань вірусних гепатитів надійшло 
269 звернень. На першому місці за 
кількістю звернень – загальна ін-
формація про вірусні гепатити (67 
звернень), на другому - питання 
безкоштовного/державного ліку-
вання (61 звернення).

Також оператори опрацювали 8 
кейсів, пов’язаних з перериванням 
лікування, допомогою в отриманні 
безкоштовних препаратів для ліку-
вання вірусних гепатитів.

Специфіка звернень з початком 
війни змінилась – деякі пацієнти, які 
розпочали лікування, не змогли от-
римати препарати для подальшо-
го лікування, ті кому потрібно було 
пройти дообстеження не мали змо-
ги його завершити, відзначались 
випадки переривання в забезпе-
ченні вакцинами від гепатиту В (в 
тому числі пологових будинків).

Приклади кейсів:

Звернувся мешканець міста Козятин (Вінницька 
область) Іван, 42 роки, у якого діагностовано 
гепатит С з ускладненнями у вигляді цирозу. 
У 1-й міській лікарні він отримав відмову у 
лікуванні, з формулюванням «там вже нічого 
лікувати». Оператор зв'язався з лікарями ДУ 
«Інститут епідеміології інфекційних хвороб ім. 
Л.В. Громашевського», чоловіка запросили на 
лікування до Інституту.

Звернулася мешканка міста Кременчук 
(Полтавська область) Марина, 76 років, в якої 
ще у 1999 році був виявлений гепатит С, але 
жодного разу їй не було запропоновано пройти 
лікування, зараз має цироз та асцит, потребує 
гепатопротекторів. Оператор зв'язався з лікарями 
ДУ «Інститут епідеміології інфекційних хвороб ім. 
Л.В. Громашевського», жінку було запрошено на 
консультацію до Інституту.

* Імена пацієнтів змінені
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Щоб підтримати нашу роботу з надання невідкладної допомоги, просимо вашої підтримки шляхом 
пожертвувань у будь-якій сумі на наступні рахунки:

Одержувач: Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
Код ЄДРПОУ: 26333816

UAH:
Назва банку: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
р/р: UA713006140000026009500198916, Призначення платежу: Благодійна допомога.

Реквізити для переказів в іноземній валюті
Beneficiary: ICF “Alliance for Public Health”
Address: 24 Bulvarno-Kudriavska St., 01601 Kyiv, Ukraine
Bank name: JSC “Credit Agricole Bank”
SWIFT code: AGRIUAUKXXX, Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine

USD (bank correspondent is compulsory): 
Account number: UA073006140000026009500299105
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, Account Number: 20586620000
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France

EUR (bank correspondent is not compulsory): 
Account number: UA063006140000026000500198937
Correspondent bank name: Credit Agricole S.A.
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 20586612000
Correspondent bank address: Paris, France

GBP (bank correspondent is prefferable): 
Account number: UA773006140000026008500198939
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 21185549000
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France 
Purpose of Payment: Donation.

 

РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

 

МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Контактна особа: Мирослава Андрущенко 
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua
Тел. +38 (067) 232 4982 (також Viber, Telegram, WhatsApp)
www.aph.org.ua FB: AlliancePublicHealth 
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