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ПРЕС-АНОНС
«Разом проти гепатиту С: знати, тестувати, лікувати»:
28 липня – Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами
28 липня 2015 р., об 11.00, у приміщенні Клубу Головного військово-медичного клінічного
центру «Головний військовий клінічний госпіталь» (вул. Госпітальна, 18) відбудеться пресбрифінг з нагоди початку першої масштабної кампанії тестування на гепатит С
військовослужбовців, які повернулися із зони АТО.
Проведене нещодавно перше пробне тестування на базі Київського військового госпіталю
показало, що рівень інфікування військовослужбовців з зони АТО перевищує середні показники по
Україні, але лише широка загальноукраїнська кампанія з тестування зможе показати реальну
картину поширення цієї небезпечної хвороби та поставити перед керівництвом держави питання
про необхідність забезпечення відповідного лікування.
- Чи справді нам загрожує загострення епідемії вірусного гепатиту С у зв’язку з бойовими
діями?
- Як запобігти інфікуванню і чи готові посадовці Міноборони прийняти виклик епідемії?
- Що робити тим людям, в яких виявлено небезпечну інфекцію? – чи є шанс отримати
сучасне лікування в Україні?
Відповіді на ці та інші запитання можна буде дізнатися безпосередньо під час прес-брифінгу від:
 уповноважених представників Міністерства оборони України;
 перших пацієнтів, які вже розпочали лікування найбільш сучасними препаратами;
 представників МОЗ України, досвідчених лікарів;
 експертів, представників громадських та міжнародних організацій.
Для забезпечення доступу на режимний об’єкт Міноборони для всіх учасників обов’язкова
акредитація не пізніше 9:00 27 липня 2015 року! (044) 490 54 85 (дод. 229), (095) 271 09 37,
andrushchenko@aidsalliance.org.ua, Мирослава Андрущенко
***
Акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами, який відзначають
щороку 28 липня більш ніж у ста країнах світу.
У світі 150 млн. людей інфіковані гепатитом С, з них щонайменше 1,2 млн. хворих проживають
в Україні. Більшість з них не знає про своє захворювання, оскільки у 80% випадків гострий період
проходить без симптомів. Масштабні бойові дій на сході України, що супроводжуються великою
кількістю загиблих і поранених військовослужбовців та мирних жителів робить ще більш
актуальною проблему надзвичайно високого рівня небезпеки інфікування гепатитом С. Одним з
пріоритетних напрямків нашої діяльності МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» є
боротьба з поширенням епідемії вірусного гепатиту С в Україні та забезпечення діагностики
та лікування ВГС для уразливих груп та загального населення. У 2012 році Альянс- Україна
ініціював всеукраїнську кампанію «Вимагаємо лікування», основною метою якої є розширення
доступу до діагностики та лікування вірусного гепатиту С в Україні.
У 2015 році центр кращих практик з питань ВІЛ/СНІДу, наркозалежності та гепатитів при
Альянсі-Україна впроваджує глобальну кампанію «Об’єднатися та подолати гепатит С: знай,
тестуй, лікуй». Ця кампанія закликає об’єднуватися з метою підвищення обізнаності та
мобілізації спільнот для забезпечення доступу до тестування, діагностики та лікування
гепатиту С.
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