Альянс розширює доступ уразливих груп до лікування гепатиту С в Україні
Програма Альянсу громадського здоров’я з розширення доступу до діагностики та
лікування вірусного гепатиту С (ВГС) для представників уразливих груп продовжується. Станом
на квітень 2016 року до лікування в рамках програми Альянсу включено 633 пацієнти, із яких
300 осіб вже завершили повний курс лікування.
На сьогоднішній день програма лікування ВГС в Україні за підтримки Альянсу
впроваджується у 19 закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ). Загалом в рамках програми з
лікування ВГС Альянсу заплановано пролікувати 1500 хворих на ВГС. Соціальний супровід
лікування ВГС здійснюється неурядовими організаціями (далі – НУО). Перелік ЗОЗ та НУО
наведено нижче.
Критерії включення до Програми з лікування вірусного гепатиту С:
Учасниками програми можуть стати:
 люди, які вживають ін’єкційні наркотики та є учасниками проектів профілактики
інфікування ВІЛ (не менше 50% пацієнтів Проекту).
 учасники програми замісної підтримувальної терапії, які знаходяться у підтримуючій фазі
(не менше 15% пацієнтів).
 робітники комерційного сексу (РКС) та чоловіки, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)
та є учасниками проектів профілактики інфікування ВІЛ.
 усі перераховані представники уразливих груп з ВІЛ-позитивним статусом, які
отримують антиретровірусну терапію (АРТ).
Критерії призначення лікування:
 встановлений діагноз ВГС або ко-інфекції ВГС/ВІЛ.
 фіброз ≥ F2 по METAVIR (пріоритизація - F3, F4), включаючи компенсований цироз або
позапечінкові прояви захворювання, які не є протипоказаннями до противірусної терапії.
Для встановлення діагнозу людина має пройти повний комплекс діагностики, визначений
лікарем у кожному окремому випадку. Завдяки співпраці з партнерськими організаціями Альянс
надає можливість отримати знижку на проходження діагностики особам, які відповідають
критеріям відбору до програми.
На сьогоднішній день Альянс може надати лікування лише тим особам, які
повністю відповідають вищезазначеним критеріям. Але одним із ключових напрямків
діяльності Альянсу є розширення доступу до діагностики та лікування всіх, хто
потребує лікування.
Якщо критерії включення у Програму лікування Альянсу відповідають Вашій
індивідуальній ситуації, Вам необхідно звернутись до лікувального закладу, який є учасником
Програми лікування (перелік наведено нижче) або до соціальних працівників відповідних
громадських організацій. Якщо реалізація Програми лікування ВГС не передбачена у Вашому
регіоні, лікування може бути отримано у клініці ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України» у місті Києві.
Поточні результати Програми лікування ВГС препаратом прямої противірусної дії,
започаткованої Альянсом:
Станом на 01 квітня 2016 року до Програми лікування ВГС Альянсу було включено 633
осіб, із яких 300 осіб вже завершили повні курси лікування і майже в усіх пацієнтів вірус
гепатиту С не визначався на момент закінчення лікування.
У рамках другого етапу реалізації Програми з лікування, впровадженої Альянсом, буде
застосовано декілька схем лікування ВГС, які включатимуть комбінації софосбувіру, рибавірину
з або без пегільованого інтерферону протягом 12 чи 24 тижнів в залежності від генотипу
вірусного гепатиту С.

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.
Альянс підтримуючи антикорупційну кампанію Глобального фонду «Час повідомляти!»
(http://www.ispeakoutnow.org/home-page-ru/), акцентує увагу на тому, що одним з пріоритетів
проекту з лікування ВГС є захист прав пацієнтів з уразливих груп населення, у т.ч. на
безкоштовне лікування ВГС в проекті, та звертає увагу, що у разі виникнення корупційних
ситуацій під час постановки на облік пацієнтів або необґрунтованих пропозицій від персоналу
проекту щодо отримання від пацієнтів незаконних винагород, прохання до пацієнтів докладно
повідомляти про такі випадки на електронну адресу Альянсу porada@aph.org.ua.

Перелік закладів охорони здоров’я та неурядових організацій для виконання другого етапу Програми лікування ВГС для
уразливих груп
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КЗ «Вінницький обласний
центр профілактики та
боротьби зі СНІДом»*

Вінницька обл.,
Вінницький район, сел.
Березина,
«Медмістечко»

Вінницьке обласне відділення
Всеукраїнської благодійної
організації «Всеукраїнська
мережа ЛЖВ»

м. Вінниця, вул.40-річчя
Перемоги, 29

м. Дніпропетровськ, вул.
Бехтерева 1

Громадська організація
«Дорога життя Дніпро»

м. Дніпропетровськ, вул. Осіння,
12 кв. 16

м. Житомир, вул. Щорса,
28

Житомирська обласна
громадська організація
«Перспектива»

м. Житомир, вул. В.
Бердичівська 32

м. Запоріжжя, вул.
Добролюбова, 23

Благодійний фонд
«Сподівання»

м. Запоріжжя, вул. Сергія
Тюленіна, 23

КЗ «Дніпропетровський
обласний центр з
профілактики та боротьби зі
СНІДом»*
Житомирський обласний
Центр профілактики та
боротьби зі СНІДом*
КУ «Запорізький обласний
центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»*
Івано-Франківська обласна
клінічна інфекційна лікарня

м. Івано-Франківськ, вул.
Гетьмана Сагайдачного,
66

Кіровоградський обласний
центр профілактики та
боротьби зі СНІДом*

Кіровоградська обл., м.
Кіровоград, вул.
Комарова,1

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

м. Львів, вул. Лисенка,
45

Кіровоградська

Львівська
Одеська

Полтавська

Одеський обласний центр
профілактики та боротьби зі
СНІДом*

м. Одеса, вул. Хімічна, 5

Полтавський обласний
центр профілактики ВІЛ-

Полтавська обл., м.
Полтава, пров.

Благодійна організація
«Благодійний фонд
«Реабілітаційний центр
наркозалежних «Захід шанс»
Кіровоградське обласне
відділення Всеукраїнської
благодійної організації
«Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
Благодійний фонд САЛЮС
Одеський благодійний фонд
реабілітації та соціальної
адаптації громадян без
визначеного місця
проживання «Шлях до Дому»
Благодійна асоціація «Світло
надії»

м. Івано-Франківськ, вул. Довга
60, 2-й пов.

м. Кіровоград, вул.
Преображенська 2

м. Львів, вул. Технічна 10/4

м. Одеса, вул. Софіївська, 10

м. Полтава, вул. Артема 28А

10

11

12

13

15

Сумська

Херсонська
Черкаська

м. Київ
Національний
рівень

інфекції та боротьби зі
СНІДом*

Госпітальний, 5

Полтавська обласна клінічна
інфекційна лікарня
Обласний комунальний
заклад «Сумська обласна
інфекційна клінічна лікарня
ім. З.Й. Красовицького»
Херсонський обласний
Центр профілактики та
боротьби зі СНІДом*
Комунальне некомерційне
підприємство «Черкаська
міська інфекційна лікарня»
Черкаської міської ради

м. Полтава, пр-т.
Першотравневий, буд.22
м. Суми, вул. 20 років
Перемоги, 15

Сумська обласна громадська
організація «Клуб «Шанс»

м. Суми, провулок Інститутський,
1/1

м. Херсон, проїзд
Береговий, 3

Херсонський обласний
благодійний фонд «Мангуст»

м. Херсон, пр. Береговий, 3

м. Черкаси, вул. Рози
Люксембург, 210/1

Благодійний фонд «Інсайт»

м. Черкаси, вул. Вернигори,27

Київська міська клінічна
лікарня № 5

м. Київ, вул. Відпочинку,
11

Всеукраїнська благодійна
організація «Конвіктус
Україна»

м. Київ, пр. Маяковського,7а-170

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

м. Київ, вул. М. Амосова,
5

Всеукраїнська благодійна
організація «Час життя плюс»

м. Київ, вул. М. Амосова, 5

*У центрах СНІДу лікування надається лише ВІЛ-позитивним пацієнтам (згідно із Статутом центрів СНІДу). Якщо у Вашому регіоні лікування
надається лише в центрі СНІДу, проте у Вас наявна моно-інфекція ВГС і Ви відповідаєте усім критеріям включення у Програму лікування ВГС,
прохання звертатися до клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» у місті Києві.

