МЕДІА-ОГЛЯД: Початок кампанії з тестування на вірусний гепатит С для
військовослужбовців та представників інших силових структур, які беруть
участь у проведенні АТО.
У Національному військово-медичному клінічному
центрі відбувся брифінг щодо боротьби з
вірусними гепатитами
Сьогодні, 28 липня, у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами стартувала перша
масштабна кампанія медичного тестування на вірусний гепатит С серед військовослужбовців
Збройних Сил України та інших силових структур, які беруть участь у проведенні
антитерористичної операції на Сході України. За словами учасників брифінгу, сьогодні через
значну кількість поранених, ускладнення санітарних та соціально-економічних умов життя
багатьох українців на Сході, ризик стрімкого зростання епідемії вірусних гепатитів в Україні
зростає. Крім цього, скринінг на ВГС не передбачений для мобілізованих, а у районі проведення
бойових дій майже відсутні засоби профілактики вірусних інфекцій. Офіційний веб-сайт
Міністерства оборони України.

5 тисяч військових протестують на гепатит С

Йдеться про мобілізованих, які воюють на сході або
повернулися з війни. Саме бойові дії прискорюють
епідемію підступного гепатиту серед бійців. Для тих, у
кого діагноз підтвердиться, Альянс з ВІЛ/СНІДУ оплатить
дороговартісне лікування. На передовій ніхто не
застережений від поранення, коли йде про те, щоб
врятувати життя бійця. Бойові дії – ідеальне поле для
поширення гепатиту С.
Залишаєтсья чекати, коли
Міноборони почне проводити загальне тестування
мобілізованих та призовиків, оскільки скільки насправді
інфікованих – ніхто не знає. Ірина Маркевич, 1+1.

Міноборони перевірить українських вояків на гепатит
Ситуація ускладнюється тим, що немає достовірних даних щодо кількості хворих
та інфікованих на гепатит С загалом по Україні. Тому, за словами представника
Міноборони, це скринінг-тестування дасть можливість не тільки виявити тих, хто вже захворів,
але й дасть уявлення про те, який відсоток населення загалом може бути інфікований на цю
небезпечну хворобу. "У ЗСУ проходять службу найбільш дієздатні особи, як чоловіки, так і жінки.
І структура Міноборони дозволяє у стислий термін провести цей скринінг. Це дослідження дасть
змогу частково екстраполювати дані на все населення України", - сказав начальник центрального
санітарно-епідеміологічного управління Міноборони Сергій Литовка . "Аналіз такої значної
кількості тестів дозволить нам зрозуміти, на яких напрямках слід застосовувати заходи по
Міністерству оборони, щоб запобігти розповсюдженню цього захворювання серед
військовослужбовців", - наголосив військовий медик. Як сказав Сергій Литовка у коментарі
кореспондентові Укрінформу, "подальше співробітництво з Міжнародним Альянсом дозволить
розширити тестування не тільки на вірусний гепатит С, але й на гепатит В та ВІЛ, завдяки чому
зможемо не тільки мати клінічну картину, але й розуміти, що робити в подальшому". Укрінформ.

В Україні обстежать на вірус
гепатиту
"С"
людей,
які
повернулися із зони АТО
Через війну на Сході України, серед
військовослужбовців та цивільного населення зростає
ризик підхопити гепатит С. Нині, для запобігання
поширення інфекції, стартує кампанія тестування на цю
хворобу серед військовиків і цивільних, які беруть участь
в АТО. В Україні досі нема статистики щодо інфікованих
гепатитом С. Військові у групі ризику у будь-якому
випадку –в польових умовах часті подряпини, потертості,
травмування, порядення, які лікуються на місці, і це завжди ризик. Процедура тестування
нескладна – швидко, за пару секунд робиться тест і пару хвилин очцкування для результату.
Повну картино,
за словами організаторів, можна буде побачити після всеукраїнського
обстеження. Ксенія Середа, Перший національний

В Україні стартує кампанія з виявлення гепатиту С серед
військових, які беруть участь в АТО
Ризик інфікуватися гепатитом вдесятеро вищий, ніж ВІЛ, а діагностується він
зазвичай на стадії цирозу або раку печінки. Про це заявив директор з політики та партнерства
Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала. За його словами, через значну кількість
поранених, ускладнення санітарних та соціально-економічних умов життя багатьох українців на
сході значно зростає ризик щодо стрімкого поширення епідемії вірусних гепатитів. А скринінг на
гепатити для мобілізованих не передбачено. У зоні проведення бойових дій майже немає засобів
профілактики вірусних інфекцій”, - сказав Скала. УНІАН

В Минобороны начинают масштабную борьбу с
гепатитом С
Представитель Минобороны отметил, что в министерстве не замалчивают
существующую проблему. «Благодаря сотрудничеству с Альянсом мы не только сэкономим
средства Минобороны, но и сможем понять состояние заболеваемости гепатитом не только в
Минобороны, но и во всей Украине», - отметил он. Агенство «Крымские новости»

Бійцям в АТО загрожує страшна
вірусна хвороба
Перші
пацієнти-військовики
добровільно
зголосились перевірити своє здоров’я. Тест
проходить дуже швидко. Якийсь страх є, але треба знати про
своє здоров’я, кажуть вони. Якщо людина більше знає про
себе, вона може вчасно почати лікуватись, дбати про себе.
Проект поки пробний. Проблема з гепатитом С у атошників
надзвичайно серйозна, тому Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД
і Міністерство оборони і взялися до масового моніторингу.
Ускладнюється тим, що мобілізованих не тестують на гепатит С, оскільки за законодавством
інфікування не є перешкодою до мобілізації в особливий період. В Альянсі готові безкоштовно
пролікувати тих, хто цього потребуватиме, але спершу треба вияснити реальну кількість
інфікованих. Роман Пагулич, телеканал 24.

