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АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Інформаційне повідомлення 
з нагоди Всесвітнього дня 
боротьби з вірусними гепатитами!

ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ 
В УМОВАХ ВІЙНИ!

Щороку 28 липня Альянс громадського здоров’я приєднується до заклику Всесвітньої організації 
охорони здоров’я відзначати Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. У цьому році у світі 
особливо звертають увагу на необхідність наближення лікування гепатитів до громад та сімейних 
лікарів, аби люди мали кращий доступ до лікування та догляду. Наш заклик цього року простіший: 
«Лікування гепатиту – ближче до людей». Ми за те, щоб лікування в Україні отримували всі, хто його 
потребує, особливо ті, хто особливо відчув на собі вплив війни – змушений жити під обстрілами чи 
залишити свою оселю. З першого дня війни працівники Альянсу і наших партнерських організацій 
роблять все можливе, аби забезпечити таке лікування для найуразливіших пацієнтів. 

У ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ВІРУСНИМИ ГЕПАТИТАМИ МИ НЕ МОЖЕМО НЕ ЗГАДАТИ 
ПРО РЕАЛЬНІ ПОДВИГИ:

Як працівник партнерської Громадської організації "Істок" в Маріуполі разом з лікаркою  
Центру СНІДу у Маріуполі під обстрілами вивозили з будівлі центру життєво необхідні пре-
парати та організували пункти видачі препаратів на дому, аби лікування не переривалось.

Як соціальна працівниця у Чернігові (Благодійна організація "Чернігівське відділення 
благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД") мусила ховатись 
у підвалі разом з пацієнтом, бо вони потрапили під обстріл, зустрівшись для передачі терапії. 

Як персонал організації в Одесі (Громадська організація "Альтернатива") зробив все можливе 
і неможливе, аби доставити ліки пацієнтові на передову на фронті.

Таких історій десятки… Як і історій пацієнтів, які змушені були залишити рідний дім, але змогли 
завершити лікування. Які зараз в рядах ЗСУ, сил тероборони. Які не вірили, що зможуть вилікуватись, 
але тепер мають заповітний результат і говорять: «Перемогли підступний вірус, переможе ворога і 
Україна». До Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами Альянс ініціював інформаційну 
кампанію на своїй сторінці у Facebook, де можна прочитати не одну таку зворушливу історію.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ, АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ ПРОТИДІЇ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТУ В УКРАЇНІ:

Всього з початку 2022 року лікування ВГС в рамках програми Альянсу розпочали 900 людей, 
які живуть з ВІЛ, та 50 пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВГС, з них 670 вже під час повномасштабної 
війни. Більше 400 пацієнтів закінчили повний курс лікування ВГС в умовах війни. 99% пацієнтів 
Альянсу це наркозалежні люди та їхні партнери. 

Протягом 2022 року скринінг на гепатит С пройшло 31 430 представників ключових груп, з них 
30% з позитивним результатом. На ВГВ протестовано 2015 осіб (0,5%  з позитивним результатом).

Ми доставляємо ліки та реагенти для діагностики вірусного гепатиту С на тимчасово окуповані 
та прифронтові території Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Донецької областей, які 
продовжують надавати послуги з лікування ВГС. 

Альянс допомогає відновлювати роботу лабораторій закладів охорони здоров’я та контакти 
з пацієнтами, які вимушено перемістилися в більш безпечні місця. Більше 230 пацієнтів 
продовжили або вже завершили терапію на нових лікувальних майданчиках, організована 
доставка ліків поштою та постійне дистанційне консультування лікарями та кейс 
менеджерами.
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У квітні лабораторні реагенти були доставлені в дитячу лікарню ОХМАТДИТ, яка вперше почала 
діагностику ВГС у власній лабораторії. 

Терміново закуплено 25 000 швидких тестів на виявлення гепатиту С та 750 курсів лікування ВГС.

До Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами громади в регіонах отримають чергові 
партії ліків та діагностичні реагенти. 

У межах ініційованої Альянсом в 2015 р. програми лікування ВГС-інфекції для ключових груп 
населення препаратами прямої противірусної дії, за вісім років (2015-2022) комплексний 
пакет послуг з діагностики, лікування вірусного гепатиту С та соціального супроводу 
отримали більше 9 400 пацієнтів ключових груп населення. Модель лікування ВГС на рівні 
громад, запроваджена Альянсом, отримала високу оцінку Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. В 2022 році 14 місцевих неурядових організацій в 16 регіонах України здійснюють 
пошук та консультування пацієнтів, перенаправлення на діагностику та лікування, супровід 
в ході лікування для формування прихильності, безперервності вживання ліків тощо. 
Проведення трьох індивідуальних занять з попередження повторного інфікування ВГС – 
важлива складова роботи кейс менеджерів.

В умовах воєнного стану ми наближуємо послуги до пацієнта, продовжуємо поступову 
децентралізацію лікування ВГС-інфекції та надаємо інтегровані послуги. В 2022 році 
пацієнти одночасно з противірусною терапією отримують АРТ, ЗПТ, протитуберкульозне 
лікування на 40 лікувальних площадках, в тому числі в амбулаторіях сімейних лікарів. 

РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Довідково: 

За оціночними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 354 мільйони людей в 
світі живуть з гепатитами В та С. Кожні 30 секунд в світі хтось втрачає життя через гепатит.  
58 мільйонів людей у світі мають хронічний гепатит С, 1,5 мільйони інфікуються ним щорічно. 
Препарати прямої противірусної дії виліковують ВГС-інфекцію з ефективністю 95%, проте доступ 
до діагностики та лікування низький. 

За наявними оціночними даними, до 5 % населення України інфіковано вірусним гепатитом С,  
що становить від 1 до 2 мільйонів українців, які потребують лікування. З них 3,6% мають 
хронічний ВГС Більшість з них не знають про свій статус, адже симптоми вірусного гепатиту С 
можуть розвиватись приховано багато років. 

Дані ВООЗ свідчать, що Україна є єдиною з країн європейського регіону, яка увійшла до 
переліку з 28 держав з найбільшим тягарем вірусних гепатитів в світі. 

ГЕПАТИТ НЕ МОЖЕ ЧЕКАТИ, ТЕСТУЙТЕСЯ — ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ  
ПЕРВИННОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

     НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ: 0-800-50-33-10
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