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Найсучасніший препарат для лікування хворих на вірусний гепатит С нарешті в Україні
Завдяки закупівлі Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні (Альянсом-Україна) софосбувіру
– інноваційного противірусного препарату прямої дії для лікування вірусного гепатиту С (ВГС) –
вже за декілька днів перші пацієнти розпочнуть довгоочікуване лікування. Закупівля була
здійснена в рамках нової пілотної програми лікування ВГС для більш ніж 1 500 осіб, включаючи
пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС, наркозалежних та представників інших уразливих груп, за
кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
Разом з тим Альянс-Україна наголошує, що кількість пацієнтів, які чекають на лікування, значно
більша, і тут принципово важлива роль МОЗ, яке тільки розпочало перемовини з компанієювиробником щодо реєстрації софосбувіру та встановлення закупівельної ціни в рамках
держпрограми з вірусних гепатитів.
Наразі цінова пропозиція фармацевтичної компанії для МОЗ невідома, однак Альянс-Україна
сподівається, що орієнтиром стане найнижча зафіксована у світі ціна на софосбувір – 900
доларів США за 12-тижневий курс лікування, за якою, власне, Альянс-Україна і закуповує цей
препарат (за аналогією закупівлі курсів пегельованими інтерферонами та рибавірином у 2013
році, коли низька ціна була досягнута спершу Альянсом-Україна, а згодом і МОЗом).
Разом з тим, Альянс-Україна вважає, що закупівельна ціна МОЗ України може і має бути
набагато нижчою, ніж $900 за курс лікування, оскільки за оцінкою Ендрю Хіла, старшого
дослідника департаменту фармакології та лікування Ліверпульського університету, собівартість
виробництва софосбувіру значно менша. Це особливо важливо для нашої держави зараз, в
умовах економічної кризи, зважаючи на значні потреби у сучасних курсах лікування гепатиту С
(лише за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я від 3 до 7% населення України
інфіковано ВГС, а це від 1,3 до 3 млн. людей), а також зростання рівня інфікування на сході
країни в районах проведення антитерористичної операції.
Зниження цін на препарати відіграватиме вирішальну роль у розширенні доступу до лікування
гепатиту С в Україні, тому необхідно використовувати усі можливі легальні засоби для
забезпечення доступу до лікування тих, хто його потребує, включаючи забезпечення
конкуренції на ринку препаратів-генериків відповідної якості, що призведе до зниження ціни та
зробить лікування доступним.
Відтепер наступне слово за МОЗ – те, чи стане лікування гепатиту С в Україні доступним,
залежить від результатів подальших перемовин, термінів реєстрації софосбувіру та внесення
його до національного протоколу з лікування ВГС.

Зі свого боку Альянс-Україна докладає всіх зусиль для розширення доступу до лікування ВГС у
рамках адвокаційної кампанії "Вимагаємо лікування!" та проекту "Здорова країна",
впроваджуючи програми скринінгу для груп ризику та загального населення, шляхом підняття
рівня поінформованості, мобілізації спільнот, адвокації зниження ціни на діагностику та
лікування, у тому числі і новими препаратами прямої дії, та безпосередньо за рахунок реалізації
програм лікування, інтеграції послуг з профілактики та лікування гепатиту С в програми зі
зменшення шкоди.
***

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 185 мільйонів людей у світі
інфіковано вірусом гепатиту С. Загалом у регіоні Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА)
проживає приблизно 9,1 мільйонів людей з гепатитом C. У багатьох країнах регіону від
епідемії особливо страждають маргіналізовані групи населення, такі як споживачі
ін’єкційних наркотиків (СІН).
Софосбувір – це новий противірусний препарат прямої дії для лікування ВГС, що відноситься
до класу інгібіторів полімерази. Відповідно до рекомендацій, розроблених Всесвітньою
організацією охорони здоров’я, Європейською та Американською асоціаціями з вивчення
захворювань печінки (EASL та AASLD), цей препарат має використовуватися у переважних
схемах лікування ВГС.
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні – найбільша неурядова організація в Україні та у
регіоні СЄЦА, що працює у сфері ВІЛ, ВГС та ТБ з метою попередження розповсюдження
зазначених захворювань серед ключових груп населення та надання комплексних послуг з
лікування та профілактики більше ніж 270 000 клієнтам, які найуразливіші до цих епідемій
та найбільше постраждали від них.
З 2011 року Альянс Україна спільно з партнерськими організаціями здійснює адвокацію
доступу до лікування ВГС в рамках всеукраїнської кампанії «Вимагаємо лікування!». У
результаті впровадження даної кампанії було створено всеукраїнську мережу активістів та
НУО, що працюють у сфері ВГС; інтегровано послуги з профілактики та лікування ВГС у
програми зменшення шкоди, була прийнята Державна цільова соціальна програма
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, 15
обласних програм та затверджено уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С» та
адаптовану клінічну настанову з ВГС; ціну на діагностику ВГС у гривнях було знижено у 2
рази; ціну на курси лікування ВГС пегельованими інтерферонами та рибавірином було
знижено у 2,5 рази; у результаті у 2013-2014 роках 130 пацієнтів з ВІЛ/ВГС (на ЗТ) отримали
курси лікування пег-інтерферонами та рибавірином в рамках пілотних програм з лікування
ВГС Альянсу-Україна; у 2015 році Альянсу-Україна вдалося досягти зниження ціни на лікування
софосбувіром, у результаті чого були придбані перші 250 курсів лікування для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГС.
На базі Альянсу-Україна нещодавно було створено глобальний Центр кращих практик зі
зменшення шкоди та гепатитів, який спеціалізується на програмах відповіді на ВІЛ та
гепатити для споживачів ін’єкційних наркотиків; техніках вдосконалення профілактики
серед груп ризику, розширенні клієнтської бази та її утриманні, каскаді АРТ; підготовці
програм, менеджменті, моніторингу та оцінці, втіленні наукових досягнень.

