КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗАТВЕРДИВ ПЕРШУ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ З БОРОТЬБИ З
ГЕПАТИТАМИ

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову соціальну програму профілактики, діагностики
та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року. Фактично, це є вирішальним кроком для
подальшого закріплення державного механізму виділення коштів на лікування людей, інфікованих
гепатитами В та С.
«Тепер, коли є Національна програма з боротьби з гепатитами, наступним кроком має стати
реальне виділення фінансування з державного бюджету України, – зазначив Андрій Клепіков,
Виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні». – Ми докладемо всіх зусиль,
як громадськість, щоб домогтися зниження ціни на препарати щонайменше на 50%, щоб за ті ж
самі гроші можна було врятувати більшу кількість людей».
Програма передбачає не лише лікування на наступні 3 роки, а й вчасне діагностування захворювання
у пацієнтів. В рамках програми має бути зміцнена матеріально-технічна база установ та лікувальнопрофілактичних закладів, що надають медичну і соціальну допомогу хворим на вірусні гепатити.
Затвердження цього документу стало результатом тривалої роботи громадських організацій в усіх
регіонах України, що розпочалася з проведення всеукраїнської кампанії «Вимагаємо лікування!» в
червні 2012 р., в рамках якої було зібрано більше 8000 підписів громадян України під зверненням до
Президента України та Уряду з вимогою затвердити Національну програму з лікування гепатитів та
виділити бюджетні кошти для лікування хворих українців. Після завершальної акції протесту
«Приречені», що відбулася під Кабінетом міністрів України 17 квітня цього року, Уряд публічно
пообіцяв затвердити Національну програму з боротьби з гепатитами та виділити кошти на лікування
хворих на туберкульоз, СНІД та гепатити.

Нагадаємо, після численних звернень громадськості у грудні 2012 р. Президент України Віктор
Янукович доручив Кабінету Міністрів вжити низку заходів для запобігання поширенню епідемій
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних гепатитів та надання доступної медичної допомоги
громадянам, які страждають на такі захворювання. Згідно з дорученням, Уряд за підсумками І
кварталу 2013 року мав внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до
Держбюджету, передбачивши видатки на фінансування заходів із профілактики і протидії
захворюванню на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та вірусні гепатити відповідно до обґрунтованих
потреб.
За оцінками експертів, близько 3,5 мільйонів українців сьогодні інфіковані гепатитами.

