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В Україні нарешті розпочалося лікування хворих на вірусний гепатит С
сучасним противірусним препаратом прямої дії!
Завдяки реалізації Альянсом-Україна нової пілотної програми з лікування вірусного
гепатиту С, перші пацієнти вже розпочали лікування софосбувіром і вже за кілька
місяців зможуть повністю одужати.
Анна, 29-ти річна дівчина, дізналася про те,
що хвора на вірусний гепатит С ще 7 років
тому. Через надзвичайно високу ціну курсу
лікування, дівчина не могла дозволити собі
лікування. До того ж, 4й генотип вірусу важче
піддається лікуванню з використанням
стандартної пег-інтерферонової терапії. За
останній рік здоров’я Анни сильно
погіршилося, слабкість та погане самопочуття
стали настільки сильними, що дівчині
довелося залишити роботу. Почувши, про
програми лікування софосбувіром АльянсуУкраїна, дівчина вхопилася за можливість
одужати, як за останню соломинку. «Досі не
можу повірити, що мене було відібрано для проходження лікування! Я вже давно мрію
стати матір’ю, однак боялася передати важку хворобу дитині. Невже за кілька місяців
я справді зможу повністю одужати та втілити свою мрію у життя?!» зі сльозами на
очах промовила Анна.
Ще один учасник програми Олександр (35 років) також не стримував емоцій. Кілька
місяців тому він потрапив до клініки через проблеми з нирками, які виникли через
ускладнення від вірусного гепатиту С. Тоді ж, Олександр і дізнався про пілотну програму
Альянсу-Україна, здав усі аналізи і довго чекав на результати відбору. Півтора тижні тому,
соціальний працівник повідомив йому, що він потрапить у число перших пацієнтів
програми та отримає шанс на життя. «У першу чергу після одужання я хочу вилікувати
нирки, а одразу після, ми з дружиною плануємо завести дитину! Я дуже вдячний
Альянсу-Україна за таку можливість, адже чисту пег-інтерферонову терапію мої нирки
не витримали б, але зараз я отримав реальний шанс на життя!»
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«Значення цієї програми навіть важко переоцінити. Не тільки велика кількість людей
отримає змогу позбутись важкого за своїми наслідками захворювання. Вперше в Україні
застосовується принципово новий та на порядок ефективніший режим лікування
вірусного гепатиту С із використанням інноваційного препарату. Застосування таких
противірусних препаратів створює передумови для повної ліквідації цього
захворювання» зазначив Сергій Анатолійович Філіппович, Асоційований директор
Директор департаменту лікування, закупівель та управління поставками.
250 пацієнтів отримають лікування на першому етапі реалізації проекту Альянсу-Україна
«Розширення доступу до ефективного лікування гепатиту С через моделі лікування на
рівні громад для уразливих груп населення в умовах обмежених ресурсів України».
Першою клінікою, яка отримала інноваційні брендові лікарські препарати від АльянсуУкраїна став ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
НАМН України» (далі Інститут ім. Громашевського), який, вже понад 60 років займається
дослідженнями вірусних гепатитів, а з 2007 почав впроваджувати перші програми
лікування пег-інтерферонами для ВІЛ позитивних людей. Клініка Інституту ім.
Громашевського приймає пацієнтів з усієї України та в рамках проекту Альянсу-Україна
отримала ще нещодавно недосяжний для українців софосбувір. Для лікування гепатиту С
в рамках програми Альянсу-Україна Інститут виділив додатково пегільовані інтерферони,
отримані в рамках Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та
лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, 15 обласних програм.
Антоняк Світлана Миколаївна, керівник відділення СНІДу в Інституті ім. Громашевського
прокоментувала початок впровадження програми: «Вперше в Україні застосування
комбінованих схем лікування пегільованими інтерферонами + рибавірином +
софосбувіром дозволило оптимізувати курси лікування, зробивши його
більш
ефективним, більш коротким та з кращим перебігом і, що важливо, менш дорогим. Ми
дуже вдячні Міжнародному Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні, Глобальному фонду та
компанії-виробнику оригінальних лікарських засобів за можливість ефективно
допомагати пацієнтам.»
Ще 7 закладів у м. Києві та Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській,
Миколаївській, Полтавській та Харківській областях вже отримали софосбувір і за декілька
днів пацієнти даних областей також розпочнуть лікування вірусного гепатиту С в рамках
програми Альянсу-Україна.
Усього у рамках пілотної програми, лікування за схемами з використанням софосбувіру
зможуть отримати більш ніж 1 500 осіб, проте потреби нашої держави значно більші. За
оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні близько 3,5 мільйони осіб
інфіковані вірусним гепатитом С. Для більшості курси лікування залишаються
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недоступними, а противірусні препарати прямої дії, які за результатами клінічних
досліджень дають більше ніж 90% гарантії одужання, досі не зареєстровані в Україні.
Нагадаємо, що МОЗ розпочало перемовини з компанією-виробником щодо реєстрації
софосбувіру та встановлення закупівельної ціни в рамках держпрограми з вірусних
гепатитів. Альянс-Україна придбав препарати за наразі найнижчою у світі ціною 300
доларів США за флакон і вважає, що закупівельна ціна МОЗ України може і має бути навіть
нижчою, адже саме зниження цін на препарати відіграватиме вирішальну роль у
розширенні доступу до лікування гепатиту С в Україні.
Тим часом, Альянс-Україна докладає всіх зусиль для розширення доступу до лікування
вірусного гепатиту С 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
противірусними 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,
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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 20132014 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 АльянсуУкраїна вдалося досягти зниження ціни на лікування софосбувіром, у результаті чого були
придбані перші 250 курсів лікування для пацієнтів з ко-інфекцією 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.

