
I 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел./факс: (0372) 55-37-76, тел. 55-15-89, 51-30-10, 

E-mail: oda@.1eon.bucoda.cv.ua Код ЄДРПОУ 00022680 

£ 7 / ^ <ЯО/6 № Є№£-6/& На № Of ЛЇЯ від I f . / г . / Ґ 

^ Рахункова палата України 

Кабінет Міністрів України 

На виконання доручення Прем'єр - міністра України від 17.12.2015 
№05-2558 А.Яценюка щодо рішення Рахункової палати України від 27 жовтня 
2015 року №7-3 «Про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики, 
діагностики та лікування вірусних гепатитів» обласна державна адміністрація 
інформує пронаступне. 

Рішенням XXX сесії V I скликання Чернівецької обласної ради від 18 
грудня 2014 року № 174-30/14 затверджено Регіональну програму 
профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту у 2014-2016 роках. 
Передбачений обсяг фінансування в 2014 році - 1058,5 грн., в 2015 році -
1483,5 грн., в 2016 році - 1483,5 грн. Фактично закуплено лікарських засобів у 
2014 році на суму 1035 тис. грн., у 2015 році на суму 1251229.76 грн. 

З метою забезпечення реалізації Державної цільової соціальної програми 
профілактики діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 
року виданий наказ ДОЗ від 25.03.2014 № 263 «Про порядок роботи комісії та 
організацію медичної допомоги хворим на хронічні вірусні гепатити в 
Чернівецькій області за рахунок коштів державного бюджету». Затверджено 
склад Комісії з призначення противірусної терапії (ПВТ) та порядок її роботи. 

В інфекційному відділенні гепатологічного центру в 2015 році пройшли 
курс лікування 182 хворих з діагнозом хронічний гепатит В, С. Крім того, 
видавалися консультативні висновки, акти обстеження- допризовникам та 
мобілізованим для надання в міські та районні військкомати. Обстеження 
проводились в лабораторії обласного діагностичного центру та приватних 
лабораторіях міста. 

Зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту А в 2015 році, проти 7 в 
2014 році. Інтенсивний показник склав 0,55 в 2015 році та 0,97 в 2014 році. 
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Захворюваність гострим вірусним гепатитом С в порівнянні 3.2014 роком 
зменшилась майже вдвічі (менше на 6 випадків), відповідно на 53,8%. 
Зареєстровано 7 випадків проти 13 в 2014 році, інтенсивний показник склав 
0,97 та 1,80 відповідно. 

В 2015 році в Чернівецькій області спостерігається зростання 
захворюваності хронічними вірусними гепатитами майже 'на 48%, в порівнянні 
з 2014 роком. Так, в 2015 році зареєстровано 196 випадків хронічних вірусних 
гепатитів у дорослих, проти 122 - у 2014 році (2 випадки у дітей), інтенсивний 
показник склав 27,19 та 16,92 відповідно. Частка хронічного вірусного гепатиту 
С складає 85,7% (зареєстровано 168 випадків проти 1 1 1 - в 2014 році, 
інтенсивний показник 23,31 та 15,40 відповідно). 

В 2015 році кошти з державного бюджету для лікування хворих на 
хронічні гепатити В і С, придбання лікарських засобів не виділялися. 
Передбачений обсяг фінансування Чернівецької області на 2015 рік для хворих 
на хронічний гепатит С - 848000грн., на хронічний гепатит В - 346000 грн. 
Неодноразово були подані заявки до Міністерства охорони здоров'я України. 

За час роботи Комісії противірусної терапії за рахунок коштів державного 
бюджету лікування пройшли 93 пацієнти на хронічний вірусний гепатит С. В 
2015 році пройшов лікування 61 хворий (5 - за рахунок' коштів обласного 
бюджету). З них: з 1 генотипом - 55 осіб, з 2 генотипом -1 особа, з 3 генотипом 
-10 осіб. Станом на 01.01.2016 продовжують противірусну терапію 6 пацієнтів 
з хронічним гепатитом С. В результаті 50 хворих досягай стійку вірусологічну 
відповідь, в однієї пацієнтки рецидив. Продовжують лікування двоє пацієнтів з 
ко-інфекцією ВІЛ/ХГС. 

3 12 пацієнтів, які пройшли курс лікування з приводу хронічного гепатиту 
В стійку вірусологічну відповідь та елімінацію HBeAg отримано у 5 пацієнтів. 
Наразі продовжити противірусну терапію пацієнтів немає можливості через 
відсутність препарату «Тенохоп». 

Завдяки Регіональній програмі профілактики, діагностики та лікування 
вірусного гепатиту у 2014-2016 роках в області, в 2015 році курс лікування 
розпочали 15 пацієнтів, з яких 5 пацієнтів завершили курс терапевтичного 
лікування, у трьох осіб в результаті отримано стійку вірусологічну відповідь 
(СВВ), 1 пацієнт припинив лікування через виражену побічну дію, 1 пацієнт в 
результаті курсу лікування не відповів на проведене лікування. В листопаді 
2015 року отримано лікарських засобів за Регіональною програмою на суму 
1251229,76 грн. Курс лікування розпочали ще 13 хворих. Наразі станом на 
01.01.2016 курс лікування за кошти обласного бюджету пройде 21 пацієнт. 
Разом з тим, 8 хворих продовжують курс лікування розпочатий в січні 2015 
року, ще 13 пацієнтів розпочали курс лікування в грудні 20Л5 року. 

Реєстр хворих на хронічні гепатити В і С ведеться з 2010 року. Оновлений 
реєстр хворих з 2015 року також ведеться в електронному вигляді (Access 
2007, Ехсе12010). Зараз на обліку знаходиться 510 хворих з хронічним 
вірусним гепатитом С та 42 з хронічним вірусним гепатитом В. У реєстрі є дані 
стосовно кожного хворого: зокрема, особові дані, історія хвороби, діагноз, курс 



лікування, результат, інформація стосовно противірусної терапії пацієнта, 
рекомендації та тривалість лікування. 

Виконання заходів "Державної цільової програми профілактики, 
діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" 
знаходиться на постійному контролі керівництва обласної державної 
адміністрації. 

Перший заступник голови л 
обласної державної адміністрації В.Куліш 
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