
 
З 1 серпня в державі розпочинається Всеукраїнський місячник 

тестування на гепатити В і С. 
 

Гепатити – група 
інфекційних захворювань, які 
вражають як печінку, так і 
багато інших органів і систем 
людського організму, значно 
погіршують життя людини та  
призводить не тільки до 
інвалідності, а і до передчасної 
смерті. На жаль, ефективного 
лікування від гострих форм 
гепатитів не існує, тому лише 
рання діагностика 
захворювання за допомогою 
тестування дозволяє  своєчасно 

призначити людині підтримуючу  симптоматичну терапію і, відповідно, підвищити 
якість її життя. 

Україна належить до регіонів з середньою розповсюдженістю гепатиту В 
(2,2% населення) та гепатиту С (від 3% до 5% від кількості населення). За ступенем 
негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності вірусні 
гепатити в Україні посідають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. 
До цієї групи інфекційних хвороб належить до 30% захворювань, за винятком 
грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів. 

За даними вчених, хронічні вірусні гепатити становлять 70-90% від усіх 
вірусних гепатитів і лише 10-30% припадає на гепатити іншої етіології (алкогольні, 
токсичні, аутоімунні та інші). Серед вірусних гепатитів провідне місце займає 
хронічний гепатит С, хронізація якого сягає 90% і для якого характерно мінімум 
клінічних проявів. Найвищі показники захворюваності реєструються серед осіб 
молодого працездатного віку. 

При пізньому призначенні лікування хронічний гепатит трансформується в 
цироз печінки, який є незворотнім станом і призводить до інвалідизації пацієнта і 
потребує трансплантації печінки як єдиної ефективної стратегії лікування. 
Несприятлива епідемічна ситуація з вірусних гепатитів в Україні і області, високий 
рівень захворюваності, економічних і соціальних збитків, значна інвалідизація 
хворих, недостатня матеріально-технічна база й обмежені можливості в проведенні 
лабораторних і інструментальних досліджень, висока вартість препаратів 
інтерферону для лікування хворих гепатитами вимагає негайних заходів у 
вирішенні вищезазначеної проблеми. 

Вірусний гепатит — це захворювання, яке, на жаль, стигматизоване в 
нашому суспільстві. Люди, які мають гепатит, зазвичай не розповідають про свій 
діагноз. Вони можуть приховувати свій позитивний статус навіть від близьких та 
друзів, адже бояться негативної реакції оточення. 



Тому говорити вголос про вірусний гепатит означає нормалізувати його та 
дати людям, які мають гепатит, відчуття підтримки та безпеки.  

Слід усвідомити: 
 Не варто відмовлятися від вакцинації від гепатитів для 

новонароджених; 
 Не варто чекати слушного моменту, щоб протестуватися на вірусні 

гепатити; 
 Не варто переносити на наступний понеділок візит до лікаря у разі 

позитивного результату тестування; 
 Не варто відтерміновувати лікування, яке вам призначив сімейний 

лікар, лікар-інфекціоніст або гастроентеролог. 
Адже гепатити не чекають!  
 В Україні розроблено Державну стратегію боротьби із вірусними гепатитами 

до 2030 року Передбачається, що її реалізація дозволить попередити 90% нових 
випадків вірусних гепатитів, 90% осіб, які хворіють на  гепатит, будуть 
продіагностовані та знатимуть про свою хворобу. Крім того, до 90% хворих 
отримають лікування, яке буде ефективним і призведе до повного одужання   
(гепатит С) або ефективного контролю хвороби (для гепатиту В). 

Згідно і статистикою ВООЗ, кожні 30  секунд у світі від захворювання, що 
пов’язане із вірусними гепатитами, помирає одна людина. Саме тому необхідно 
діяти вже зараз – пройти тестування та почати лікування у разі позитивного 
результату. Періодичне тестування на вірусні гепатити варто зробити 
правилом. Передусім варто звертатися до сімейного лікаря, який може провести 
швидке тестування та у разі позитивного результату направити до 
вузькопрофільного спеціаліста. 

Для захисту від гепатитів важливо дотримуватися такої ж профілактики, як і 
при інших вірусних захворюваннях: мити руки, вживати в їжу вимиті та/або 
термічно оброблені продукти, мати індивідуальні засоби особистої гігієни, 
використовувати бар’єрну контрацепцію тощо. Або ж вакцинуватися. До 
Національного календаря щеплень входить лише вакцинація від вірусного гепатиту 
В. Вона також захищає людину і від вірусного гепатиту D, оскільки він 
розвивається тільки у пацієнтів із вірусним гепатитом В. Вакцини проти гепатиту 
С  поки не існує. 

З усіх питань проведення у серпні 2021 року Всеукраїнського місячника 
тестування на вірусні гепатити С та В  слід звертатися за телефонами: Павло 
Поламарчук (Міністерство охорони здоров’я України) (050) 318-49-04; Ірина 
Іванчук (ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України) (097) 971-77-58. 

Також Міністерство охорони здоров’я інформує про роботу безкоштовної 
«гарячої» телефонної лінії з проблем вірусних гепатитів. Вона працює за 
телефоном  0800 050 3310 щоденно з 9-00 до 18-00. 
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