
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

. Рахункова палата України 

Про виконання рішення Рахункової палати 
України від 27 жовтня 2015 року № 7-3 

На виконання 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» облдержадміністрація інформує 
таке. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 №637 
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, 
діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» видано 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.12.2013 №393-р 
«Про заходи щодо виконання в області Державної цільової соціальної програми 
црофілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до. 
2016 року», яким затверджено заходи щодо виконання в області Державної 
цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних 
гепатитів на період до 2016 року. Відповідні заходи розроблено та затверджено 
на всіх адміністративних територіях. 

В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації видано накази від 
08.01.2014 №2-Л «Про заходи щодо виконання в області Державної цільової 
соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів 
на період до 2016 року», від 08.01.2014 №3-Л «Про створення обласного 
консультативно-лікувального центру хронічних вірусних гепатитів» та №4-Л 
«Про створення комісії з відбору на лікування хворих на хронічні вірусні 
гепатити». 

На базі обласної інфекційної лікарні працює консультативно-лікувальний 
центр хронічних гепатитів. В області створено реєстр хворих на хронічні 
вірусні гепатити В і С, 2 рази на рік проводиться його уточнення. До реєстру 
включено в реєстр 976 хворих на хронічний гепатит В та 1970 хворих на 
хронічний гепатит С. Проводиться робота щодо обстеження таких хворих у. 
повному обсязі з метою встановлення ступеню ураження печінки у таких 
хворих, визначення необхідності проведення противірусного лікування, 
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першочергового забезпечення противірусними препаратами згідно з 
Державною цільовою соціальною програмою профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів. 

З місцевих бюджетів виділялись кошти на придбання вакцини проти 
вірусного гепатиту В на загальну суму 95663,94 грн. та діагностикумів для 
обстеження на маркери вірусних гепатитів В і С на загальну суму 101500,0 грн. 
Лабораторне обладнання для проведення ПЛР-діагностики в області відсутнє. 

У 2015 році отримано лікарських засобів, закуплених за кошти 
державного бюджету, для лікування хворих на хронічні гепатити на загальну 
суму 6987368,61 грн., використано ліків на загальну суму 4728483,38 грн., 
залишок ліків складає на загальну суму 2281164,29 грн. Всього взято на 
лікування 112 хворих на хронічний гепатит В та 206 хворих на хронічний 
гепатит С. Хворих на гепатит С з вираженим ступенем фіброзу (F-3, F-4) взято 
на лікування 116 (56,3%). За генотипами: 1 - 140 (67,96%), I I - 5 (2,4%), III - 61 
(29,6%). Успішно закінчили лікування 102 хворих (49,5%) на гепатит С з 
повною вірусологічною відповіддю, знято з програми за медичних показань та 
через відсутність вірусологічної відповіді 19 хворих (9,2%). Відмовились від 
проведення лікування 4 хворих (1,9%) на хронічний гепатит С та 9 хворих 
(8,0%) хворих на гепатит В. Продовжують лікування 81 хворий на хронічний 
гепатит С та 103 хворих на гепатит В. Проводиться моніторинг ефективності 
лікування, своєчасного корегування побічних проявів. Лікування хворих 
проводиться згідно з вимогами Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.11.2015 
№ 723 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С». 

Протягом 2015 року в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації 
відбулося 10 засідань комісії з відбору хворих на лікування, на яких 
затверджено списки хворих, яких відібрано на лікування згідно з вимогами 
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.06.2014 №390 «Про 
забезпечення дорослих, хворих на хронічний гепатит С, лікарськими засобами 
(медичними імунобіологічними препаратами)», а також тих, яких знято з 
лікування за медичних показань та через відмови від лікування. 

Забезпечується широке інформування населення через засоби масової 
інформації з питань профілактики, діагностики хронічних вірусних гепатитів, 
проводяться прямі ефіри на телебаченні та відеодемонстрації (27) за участю 
фахівців управління охорони здоров'я, інфекціоністів, виступи на радіо (4), 
розміщено статті у друкованих ЗМІ (6), оформлено наочну агітацію (178), 
проводяться лекції (1175), бесіди. Відповідні тематичні матеріали 
розміщувались у наступних рубриках: «Наше здоров'я», «Здравпункт», 
«Обережно: гепатит». На веб-сайті управління охорони здоровая 
облдержадміністрації висвітлено питання щодо виконання в Миколаївській 
області Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та 
лікування вірусних гепатитів. Проведено науково-практичну конференцію, 



„ u ^ x D о ІІИІСШЬ ранньої діагностики хронічних вірусних 
гепатитів для терапевтів, інфекціоністів, лікарів первинної ланки надання 
медичної допомоги. Медичним персоналом постійно проводиться санітарно-
просвітницька робота з населенням щодо шляхів інфікування хронічними 
гепатитами, їх діагностики, показань до вакцинації проти вірусного гепатиту В, 
особливо груп ризику, формування здорового способу життя, усвідомлення 
самостійного відповідального ставлення до свого здоров'я. 

Питання виконання в області Державної цільової соціальної 
програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів 
.находиться на постійному контролі в облдержадміністрації та управлінні 
>хорони здоров'я облдержадміністрації. 
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