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Про надання інформації 

Обласною державною адміністрацією ретельно опрацьовано рішення 
Рахункової Палати 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» та повідомляємо наступне. 

Для надання медичної допомога хворим на вірусні гепатити в області 
функціонує 51 кабінет інфекційних захворювань, з них 28 кабінетів в 
центральних районних лікарнях і 23 кабінети в комунальних закладах охорони 
здоров'я м.Харкова. Стаціонарна медична допомога зазначеної категорії хворих 
надається у 19 інфекційних відділеннях у складі центральних районних 
лікарень (226 ліжок), інфекційним відділенням ДЗ «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 13» МОЗ України (15 ліжок), гастроентерологічним 
центром КЗОЗ Обласної дитячої клінічної лікарні (5 ліжок), КЗОЗ Обласною 
клінічною інфекційною лікарнею (240 ліжок). Забезпеченість ліжками для 
лікування хворих на вірусні гепатити складає 1,76 ліжка на 10 тис.населення. 

На базі Комунального закладу охорони здоров'я Обласна клінічна 
інфекційна лікарня з 2001 року функціонує Харківський обласний 
консультативний спеціалізований гепатологічний центр (далі - Гепатологічний 
центр), який є визначений провідним закладом для проведення лікування 
пацієнтів із хронічними вірусними гепатитами. 

Гепатологічний центр у своєму складі має гепатологічний кабінет для 
поліклінічного прийому пацієнтів та стаціонар на 15 ліжок для лікування 
хворих на вірусні гепатити і цироз печінки вірусної етіології. 

В КЗОЗ Обласній клінічній інфекційній лікарні у грудні 2010 року 
введена в експлуатацію лабораторія полімеразної ланцюгової реакції, 
закуплена за рахунок коштів обласного бюджету, в якій проводяться 
дослідження на вірусні гепатити В і С. 

Активну участь в наданні медичної допомоги хворим на вірусні 
гепатити приймають наукові співробітники кафедр інфекційних хвороб 
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дослідницьку роботу з проблем вірусних гепатитів, займаються навчанням 
лікарів-інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей з питань інфектології. 

В області з 31.01.2014 створено єдиний реєстр хворих на хронічні 
вірусні гепатити В і С, мешканців м. Харкова та Харківської області, який 
оновлюється щоквартально. 

За період реалізації Державної цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 
2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 
№ 637 в області збільшилась кількість хворих на хронічний гепатит В і С, 
які звернулися за медичною допомогою з міста та районів області та взяті 
на диспансерний облік в Гепатологічному центрі при КЗОЗ Обласна клінічна 
інфекційна лікарня. 

Станом на 01.01.2016 року на диспансерному обліку знаходиться в КЗОЗ 
Обласна клінічна інфекційна лікарня та КЗОЗ Обласний центр профілактики і 
боротьби зі СНІДом 5930 хворих, із них на хронічний гепатит С - 4232, 
хронічний гепатит В - 1040, цироз печінки - 279 (гепатит С-245, гепатит В -
34). 

Лікування зазначеної категорії хворих здійснюється лікарськими 
засобами, отриманими у централізованому порядку від Міністерства охорони 
здоров'я України та закупленими за рахунок коштів Державного бюджету 
України. 

Для відбору хворих на хронічні вірусні гепатити В і С для проведення 
лікування лікарськими засобами, закупленими у централізованому порядку за 
кошти Державного бюджету в межах Державної цільової соціальної програми, 
при Департаменті охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації створена 
комісія, до якої входять провідні фахівці, науковці Харківського національного 
медичного університету та Харківської медичної академії післядипломної 
освіти, представники громадських організацій. 

На засіданнях комісії розглядаються індивідуальні справи хворих на 
хронічні вірусні гепатити та приймається колегіальне рішення про залучення до 
програми. 

Для визначення потреби хворого на хронічний вірусний гепатит В/С 
у противірусному лікуванні комісія користується документальними даними про 
перебіг захворювання. Потреба у противірусній терапії для хворих на хронічні 
вірусні гепатити В/С встановлюється з урахуванням стадії та ступеня 
активності захворювання, належності до медичних працівників та пільгового 
контингенту (що підтверджено документально), порядку встановлення на облік 
до Гепатологічного центру КЗОЗ Обласної клінічної інфекційної лікарні, віку 
хворого, проведеного попереднього обстеження згідно карти первинного 
обстеження та моніторингу у термін до одного року, вірогідності досягнення 
вірусологічної відповіді, наявності препаратів та можливості їх призначення. 

За рахунок коштів Державного бюджету 2013 - 2014 років область 
отримала лікарських засобів для лікування хворих на вірусні гепатити В і С 
на загальну суму 4 488,3 тис.грн. 

Отримання зазначених лікарських засобів дозволило впродовж 
2014-2015 років забезпечити дороговартісним лікуванням 139 хворих із числа 
малозабезпечених та соціально-незахищених верств населення, мешканців 



Харківської області, із них хворих на хронічний гепатит С - 103, хронічний 
гепатит В - 36. 

Департаментом охорони здоров'я Харківської обласної державної 
адміністрації організований та проводиться щомісячний аналіз залишків 
медикаментів та виробів медичного призначення, закуплених Міністерством 
охорони здоров'я України за кошти Державного бюджету України 
і поставлених в централізованому порядку. 

Також, проводиться моніторинг стосовно термінів придатності наявних 
лікарських засобів з метою з'ясування реальної можливості використання 
запасів для лікування хворих. 

Результати моніторингу розглядаються на Днях фахівця (головного 
лікаря, заступника головного лікаря та профільних спеціалістів), 
Координаційних радах Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної 
державної адміністрації. 

Протягом останніх років в жодному випадку не було виявлено 
лікарських засобів із вичерпаним терміном придатності. 

Рішенням XXIV сесії Харківської обласної ради VI скликання 
від 10.07.2014 № 992-VI затверджена комплексна обласна програма «Здоров'я 
Слобожанщини», до складу якої увійшли програмні заходи з профілактики, 
діагностики та лікування вірусних гепатитів до 2016 року із фінансуванням за 
рахунок коштів обласного бюджету в обсязі 4,63 млн. грн. 

Разом з тим, з огляду на вкрай обмежені можливості місцевих бюджетів 
Харківської області протягом 2014 - 2015 років зазначені обсяги видатків в 
показниках обласного бюджету передбачені не були. 

Проблемними питаннями залишається обмеженість фінансування на 
реалізацію заходів Державної цільової соціальної програми профілактики, 
діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, у тому 
числі з державного бюджету. Так, виділена квота асигнувань на централізовану 
закупівлю лікарських засобів для лікування хронічних вірусних гепатитів С у 
2015 році задовольняє потребу області у цьому виді лікування лише на 8,9%, 
вірусних гепатитів В - на 79%. 

Протягом 2015 року лікарські засоби для лікування хворих на хронічні 
вірусні гепатити у межах «Державної цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 
2016 року» до Харківської області не надходили. 

Питання виконання Державної цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 
№ 637, знаходиться на контролі обласної державної адміністрації. 

Заступник голови обласної 
. державної адміністрації М.Є. Черняк 
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