Разом проти гепатиту С: знати, тестувати, лікувати
Глобальна кампанія, ініційована Центром кращих практик з
питань ВІЛ/СНІД, наркозалежності та гепатитів разом із
партнерськими організаціями Альянсу
З нагоди Всесвітнього дня гепатиту (28 липня) Центр кращих практик з питань
ВІЛ/СНІД, наркозалежності та гепатитів при Міжнародному Альянсі з ВІЛ/СНІД
в Україні та організації, що входять до сім’ї Альянсу, об’єдналися заради
підвищення обізнаності та мобілізації спільнот з метою забезпечення доступу
до тестування, діагностики та лікування гепатиту С (ВГС).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 185 мільйонів
людей у всьому світі інфіковані гепатитом С, серед них, за оцінками, від 4 до
5 мільйонів людей хворіють на хронічний гепатит С та одночасно мають ВІЛінфекцію. Переважна більшість людей не знають про те, що вони інфіковані
гепатитом С, який називають «ласкавим вбивцею», оскільки на первісній
стадії захворювання вони не мають жодних симптомів. Без лікування вірус
спричиняє запалення і врешті-решт ураження печінки, що іноді призводить до
печінкової недостатності та раку печінки та є найбільш поширеною причиною
проведення трансплантації печінки.
Кожного року до 500 000 людей помирають від ускладнень захворювання на
гепатит С. У багатьох країнах кількість смертей від гепатиту С перевищила
кількість смертей, пов’язаних із ВІЛ. Це свідчить про термінову потребу
подолання у світі загрози для громадського здоров’я, пов’язаної із гепатитом
С. Переважна більшість людей, хворих на хронічний гепатит С, проживають у
країнах з низьким та середнім рівнем доходу, де доступ до лікування ВГС
залишається дуже обмеженим. Показники ефективності лікування для нових
препаратів для лікування гепатиту С становлять до 100 відсотків. Це
призвело до трансформації наших уявлень про гепатит, та зробило реальною
перспективу істотно зменшити показники смертності, при цьому кінцева мета
полягає у викорененні гепатиту С як загрози для громадського здоров’я
шляхом розширення лікування та популяризації використання чистого
ін’єкційного інструментарію з метою попередження нових та/або повторних
інфекцій.
Разом з тим, на сьогоднішній день лікування гепатиту С є занадто дорогим та
недоступним для більшості пацієнтів, які його потребують, а люди, що
вживають ін’єкційні наркотики, систематично виключаються з програм
лікування. Через це люди продовжують хворіти та помирати, хоча цьому
можна запобігти, а епідемія продовжує поширюватися.
Кошти, що виділяються урядами країн у рамках цільових програм, є
обмеженими та недостатніми для забезпечення ефективної відповіді на
епідемію. Ціни на препарати для лікування гепатиту С залишаються
непомірними. Уряди країн, міжнародні організації, донори, громадські

організації та фармацевтичні компанії повинні співпрацювати з метою
забезпечення доступного лікування гепатиту С для всіх, хто його потребує.
Ми закликаємо діяти на глобальному рівні з метою викоренення гепатиту С
для того, щоб він не перетворився на нову смертельну загрозу для всього
світу:
Уряди – розробити комплексні національні програми боротьби з
гепатитом та виділити достатні ресурси для діагностики та лікування гепатиту
С, що дозволить забезпечити пріоритетний доступ для спільнот, які
найбільше постраждали від захворювання; включити ПППД до Переліку
основних лікарських засобів та вживати усіх можливих правових заходів для
забезпечення доступу до лікування, у тому числі через гнучкі механізми Угоди
TRIPS;
Міжнародних донорів – виділяти ресурси для закупівлі ПППД та
діагностичних інструментів;
Громадянське суспільство – мобілізуватися та впроваджувати
інформаційні та адвокаційні кампанії, активно звертаючись за підтримкою до
урядів та донорів;
Фармацевтичні компанії – істотно зменшити ціни на препарати для
лікування гепатиту С з метою забезпечення доступу до такого лікування для
всіх, хто його потребує.
Партнерські організації Альянсу за підтримки Центру кращих практик з питань
ВІЛ/СНІД, наркозалежності та гепатитів вживають конкретних заходів з метою
підвищення обізнаності та зменшення негативного впливу гепатиту С.
ІНДІЯ: Альянс Індія та MAMTA проводять адвокаційну роботу з
фармацевтичними компаніями та державними агенціями задля того, щоб
включити питання лікування гепатиту С до національної програми;
забезпечити профілактику інфікування ВГВ та ВГС серед найбільш уразливих
груп населення та раннє ведення пацієнтів, яким було вперше встановлено
діагноз або які живуть з ВГВ та/або ВГС; підвищити обізнаність та налагодити
зв’язки пацієнтів із страховими та іншими схемами за підтримки уряду та/або
приватного сектору з метою задоволення потреб пацієнтів, пов’язаних із
захворюванням;
КЕНІЯ: Організація KANCO реалізує кампанію, у рамках якої пропонувалося
проведення безкоштовного тестування на ВГВ та вакцинації для людей, які
вживають ін’єкційні наркотики, на всій території країни у період 27-31 липня
2015 року. У рамках цієї кампанії буде також запропоновано проведення
тестування на ВГС за методом ІФА;
УКРАЇНА: У рамках всеукраїнської адвокаційної кампанії «Вимагаємо
лікування!», яка реалізується Альянсом Україна з 2012 року, вдалося
підвищити громадську обізнаність, мобілізувати спільноти, партнерські
неурядові організації та професіоналів у сфері охорони здоров’я з усіх
регіонів України для боротьби з гепатитом С, значно знизити ціни на
діагностику та лікування а також провести закупівлі препарату софосбувір в
рамках нової програми лікування гепатиту С . Програму лікування гепатиту С,
яка фінансується Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією, було розпочато в травні 2015 року для 1 500

пацієнтів з ко-нфекцією ВІЛ та ВГС та споживачів ін’єкційних наркотиків. Нова
програма використовує громадсько-ініціативний підхід, в якому пріоритет
надається людям, які потребують лікування в першу чергу. Розширення цієї
програми планується на 2016 рік, що забезпечить міцну базу для подальшого
розширення масштабів лікування в Україні та регіоні Східної Європи та
Центральної Азії.
РЕГІОН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ (СЄЦА):
Центр кращих практик з питань ВІЛ/СНІД, наркозалежності та гепатитів,
Альянс Україна, Міжнародна коаліція з готовності до лікування та ініціатива
«Доступ до лікування ВГС» у квітні 2015 року опублікували звіт під назвою
«Гепатит С у Східній Європі та Центральній Азії: епідемія та реагування»,
який підсумовує дані для 10 країн регіону СЄЦА з низьким та середнім рівнем
доходів з акцентом на доступності лікарських засобів проти ВГС, принципах
лікування, національних та донорських програмах лікування та участі
громадянського суспільства у відповіді на епідемію гепатиту С. Цей
новаторський звіт пропонує також можливі майбутні кроки, які могло б
зробити громадянське суспільство назустріч покращенню доступу до
лікування гепатиту С. Завантажити звіт можливо за посиланням.
Кампанія «Разом проти гепатиту С» у Facebook, Twitter та Instagram –
змініть своє фото профіля у соціальних мережах (зображення можна
завантажити тут) та розмістіть хештег #EliminateHepC на підтримку компанії.
Також ви можете підтримати нашу кампанію, надіславши своє селфі на нашу
сторінку у Facebook.
Партнерські організації Альянсу, які долучилися до проведення кампанії:

Примітки для редакторів:
1. Центр кращих практик з питань ВІЛ/СНІД, наркозалежності та гепатитів
при Міжнародному благодійному фонді «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» – це соціальне підприємство, яке сприяє забезпеченню охорони
здоров’я як фундаментального права людини через використання
інноваційних, реалізованих на місцевому рівні та стійких рішень з метою
забезпечення розширення охоплення, масштабів та якості інтервенцій у
сфері охорони здоров’я.

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» є
найбільшою неурядовою організацією в Україні та у регіоні Східної Європи та
Центральної Азії, яка працює у сфері ВІЛ, ВГС та ТБ з метою попередження
поширення цих захворювань серед найбільш уразливих груп населення
шляхом надання комплексних послуг з лікування та профілактики.
2. У 2010 році під час проведення Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я
Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що епідемія вірусних
гепатитів є «глобальною проблемою громадського здоров’я», а також
підкреслила, що вірус гепатиту С непропорційно вражає людей, які вживають
ін’єкційні наркотики, та закликала країни-члени впроваджувати комплексні
програми профілактики, діагностики та лікування гепатитів для людей, які
вживають ін’єкційні наркотики. В 2014 році ВООЗ також опублікувала своє
перше керівництво для тестування, , лікування та догляду за особами, які
інфіковані на гепатит С, в якості основи для підтримки та розширення
клінічних послуг.
3. Більше інформації стосовно цього стейтменту можна отримати
зв’язавшись з Генрі Чангом, директором з розвитку:
Тел..: +380 50 318 2035; ел. адреса: chang@aidsalliance.org.ua
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