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ПРЕС-РЕЛІЗ

Який шлях обере Україна в боротьбі з гепатитом С – дороге і малоефективне лікування
чи дешевший інноваційний підхід?
Щойно у «Президент-отелі» у м. Києві завершився прес-брифінг, присвячений перспективам
запровадження сучасного лікування вірусного гепатиту С (ВГС) в Україні та перешкодам
у закупівлі новітніх препаратів, які роблять лікування значно дешевшим та
ефективнішим.
За словами Світлани Антоняк, наукового співробітника відділу вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу
клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН
України», «вірусний гепатит С – серйозна проблема для України, оскільки за різним даними
від 3 до 10 % населення інфіковано, а специфікою захворювання є пізнє виявлення і дуже
висока смертність. Зараз пацієнти і світова лікарська спільнота вступають у той період,
коли вірусний гепатит С стає несмертельним захворюванням, коли людей можна
вилікувати ще до стадії цирозу печінки чи раку. Завдяки Альянсу-Україна ми щойно мали
змогу поспілкуватись зі світовими спеціалістами і зрозуміти, що варто зробити, аби
гепатит С став виліковним і в Україні. Треба дивитись на лікування як на інвестицію в
майбутнє і раціонально використовувати наявні обмежені ресурси, щоб уникнути ще
більших витрат у найближчому майбутньому».
Сьогодні вартість курсу лікування препаратами регульованого інтерферону, які в обмеженій
кількості закуповуються МОЗом в рамках державної програми протидії вірусному гепатиту С,
становить $6,4 тис, лікування триває 12 місяців, а його ефективність складає 48%. Разом з
тим, у світі вже практично відмовились від такої схеми лікування, перейшовши на
використання препаратів нового покоління. Завдяки включенню до традиційної схеми
новітнього препарату прямої противірусної дії, лікування коштуватиме $ 2,1 тис,
триватиме всього 3 місяці, а шанси остаточно вилікуватися зростають до 90%.
Сергій Філіппович, директор Департаменту лікування та закупівель, МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, звернув увагу на «зачароване коло» в яке потрапляють лікарі і
міжнародні організації, які вже зараз готові почати закупівлі новітніх препаратів: «Міжнародні
закупівлі, про які зараз багато говориться, можуть допомогти уникнути корупційних схем
та зменшити вартість препарату, але вони не можуть побороти бюрократичні
перешкоди. Неможливо закупити препарат, оскільки він офіційно не зареєстрований і не
включений до національного протоколу лікування. Включити препарат у перелік
лікарських засобів, дозволених до закупівлі, можливо лише після включення в
протокол лікування, а відповідно препарат не входить до номенклатури закупівлі. На
нього не надаються потреби з регіонів, тобто відпадає і потреба в закупівлі.
Питання не вирішується, а епідемія поширюється. Якщо країна визнає епідемію, то за

законом можна ввозити і незареєстровані препарати, але бракує політичної волі, щоб
розпочати цей важливий процес, який дозволить врятувати багато життів наших
співгромадян».
Учасники прес-брифінгу неодноразово згадали позитивний досвід Грузії, яка розпочала
широкомасштабну програму подолання епідемії ВГС та вже за декілька місяців досягла
значних успіхів. Зараз в країні щомісяця розпочинає лікування більше людей, ніж в Україні за
рік. Україна також має багато передумов, які сприяли успіху в Грузії – розвинуту мережу
громадських організацій, налагоджену між секторальну співпрацю, але бракує політичної волі
зламати бюрократичні перешкоди!
Альянс-Україна неодноразово звертався до МОЗ з проханням дозволити державним закладам
охорони здоров'я використовувати наявні курси пегільованого інтерферону, закуплені в
рамках Державної програми боротьби з вірусним гепатитом, у комбінації із препаратом прямої
противірусної дії – софосбувіром – для комплексного лікування пацієнтів з ко-інфекцією
ВІЛ/ВГС. Однак всі звернення завершились отриманням формальної «відписки» від МОЗ. Як
висловився Сергій Філіппович, «лікарі повинні мучити пацієнта малоефективним лікуванням,
тому що так написано в застарілому протоколі, але не можемо об’єднати з новітнім
препаратом. А все тому, що інтерферон закуплений в рамках держпрограми в рамках
бюджетного кодексу, а собосфувір – за кошти Глобального фонду згідно іншого закону. І
об’єднати – ніяк».
Разом з тим, сучасні противірусні препарати досі не зареєстровані в Україні, хоча вже не
одна фармкомпанія подала документи на реєстрацію. За словами Ольги Голубовської,
головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «інфекційні хвороби», «слід
максимально спростити процедуру реєстрації препаратів, адже якщо препарат
застосовується в Європі та світі, пройшов всі перевірки, є клінічний досвід використання –
навіщо проводити в Україні перевірки і перепровірки? Ми не створювали цей препарат, не
використовували його, є світові рекомендації з лікування. Треба терміново на
законодавчому рівні вирішувати питання про спрощення реєстрації медпрепаратів».
Епідемія гепатиту С стає все актуальнішою для нашої країни і Альянс-Україна робить все
можливе, аби привернути увагу до цієї проблеми. Адже у світі вже давно перестали говорити
про приховану епідемію, а активно з нею борються. Д-р Франциско Аверхофф з Центрів
контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров'я США в Атланті
звернувся до журналістів з «домашнім завданням»: «Досить говорити про «тиху епідемію»,
важливо надати їй голос. Слід висвітлювати точку зору лікарів, розповідати про пацієнтів
які вже давно могли б вилікуватись, але через брак препаратів і бюрократичні перешкоди
повинні страждати. Проблему не можна замовчувати і тоді з’явиться її вирішення».
###
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» є провідною недержавною професійною
організацією, яка у співпраці з партнерами здійснює істотний вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу
та інші соціально-небезпечні захворювання та є одним з виконавців Загальнодержавної
програми протидії ВІЛ/СНІДу в Україні, що підтримується Глобальним фондом для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Одним з пріоритетних напрямків
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. В рамках нової програми, яку у червні 2015 року розпочав Альянс у
партнерстві
з Українським Центром по контролю над соціально небезпечними
захворюваннями передбачається надання сучасного лікування ВГС новітніми препаратами
для перших 250 пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС. У подальшому лікування загалом
зможуть отримати більше ніж 1500 представників груп ризику.
http://www.aidsalliance.org.ua/hepc/

