
10 № 15�16 (364�365) • Серпень 2015 р. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ

Вирусный гепатит – группа инфекций,

известных как гепатит А, В, С, D и E, ко"

торые поражают сотни миллионов людей

во всем мире, вызывая острые и хрониче"

ские заболевания печени.

Вирусный гепатит В является глобаль"

ной недооцененной проблемой для систе"

мы здравоохранения. Согласно офици"

альной статистике, сегодня более 2 млрд

людей в мире инфицированы вирусом ге"

патита B. Приблизительно 780 тыс. чело"

век ежегодно умирают от цирроза и рака

печени в результате хронического гепати"

та В. Еще 130 тыс. летальных исходов яв"

ляются следствием острого гепатита В [1].

Это заболевание можно предотвратить с

помощью безопасной и высокоэффектив"

ной вакцины от гепатита B. Однако боль"

шинство людей все еще не осведомлены о

рисках инфицирования вирусом гепати"

та В, а также о методах предупреждения

данного заболевания и борьбы с ним.

Всемирная организация здравоохране"

ния (ВОЗ) в своей стратегии по борьбе с

гепатитом ключевое внимание уделяет

следующим направлениям:

• повышению информированности;

• формированию политики на основа"

нии реальной ситуации;

• профилактике гепатита с помощью

полного курса вакцинации 3 дозами всех

новорожденных в течение 1"го года жизни

и путем обеспечения безопасности инъек"

ций и препаратов крови;

• доступу к службам мониторинга,

скрининга и лечения при гепатите В.

С 1982 г. в мире использовано более 

1 млрд доз вакцины против гепатита В. Во

многих странах, где от 8 до 15% детей бы"

ли инфицированы вирусом гепатита В,

вакцинация сократила показатели хрони"

ческой инфекции среди иммунизирован"

ных детей до <1% [1].

В Украине по состоянию на начало

2015 г. заболеваемость хроническим гепа"

титом В составила 3,36 случая на 100 тыс.

населения [2].

21 июля в преддверии Всемирного дня

борьбы с гепатитом в г. Киеве при под"

держке компании «ГлаксоСмитКляйн

Фармасьютикалс Украина» и участии ве"

дущих экспертов в сфере здравоохранения

состоялась встреча с прессой, посвящен"

ная обсуждению основных проблем, свя"

занных с заболеваемостью гепатитом в

мире и в Украине. Событие прошло под

лозунгом: «Основной фокус в борьбе с ге"

патитом – на его предупреждении», а це"

лью мероприятия стало донесение до 

общественности важности быть осведом"

ленным об угрозах инфицирования вирус"

ными гепатитами и методах предупрежде"

ния этих заболеваний.

«Проблема инфицированности вирусом

гепатита В все еще остается недооценен"

ной системами здравоохранения многих

стран мира, в том числе Украины. Важным

фактором возможного заражения вирусом

гепатита является его высокая способность

к инфицированию: вирус гепатита В в 50"

100 раз более контагиозен, чем вирус имму"

нодефицита человека (ВИЧ), – подчеркну"

ла медицинский советник «ГлаксоСмит"

Кляйн Фармасьютикалс Украина» Лилия

Анастасий в контексте опасности зараже"

ния вирусным гепатитом B и важности

предупреждения этого заболевания. – 

Гепатит В является управляемой инфекци"

ей. Эффективность уровня защиты от забо"

левания вирусным гепатитом B при помо"

щи вакцинации составляет более 95%.

Длительность поствакцинального имму"

нитета сохраняется на протяжении по

меньшей мере 20 лет».

«В Украине уровень охвата 3 дозами вак"

цины от гепатита В – менее 50%, что явля"

ется неудовлетворительным показателем.

Общественность должна говорить об этой

проблеме. Вакцинация за бюджетные сред"

ства в Украине сегодня добровольная. Важ"

ными факторами в предупреждении забо"

левания вирусным гепатитом В являются в

первую очередь совместные усилия госу"

дарства, медицинского сообщества и об"

щественности по достижению высокого

охвата детей вакцинами против гепатита В

согласно национальному календарю при"

вивок, – отметил Федор Лапий, доктор ме"

дицинских наук, доцент кафедры детских

инфекционных болезней и детской имму"

нологии Национальной медицинской ака"

демии последипломного образования

им. П.Л. Шупика, главный внештатный

детский иммунолог г. Киева. – Уровень ин"

фицированности вирусом гепатита B бере"

менных в Украине остается достаточно вы"

соким, что делает вакцинацию новорож"

денных особенно актуальной. При этом

риск развития хронической формы гепати"

та В с крайне неблагоприятным исходом в

будущем для ребенка 1"го года жизни со"

ставляет 90%». 

О проблеме обязательной вакцинации

основных групп риска в контексте опасно"

сти инфицирования вирусным гепатитом В

рассказал директор ВОО «Остановим гепа"

тит» Дмитрий Коваль: «В Украине отсут"

ствуют национальный реестр больных хро"

ническим гепатитом В и обязательная 

вакцинация основных групп риска: меди"

цинских работников, военнослужащих и

сотрудников МВД, пожарных и представи"

телей оперативных служб, пациентов с

хроническими заболеваниями и др. Сегод"

ня особенно актуальным для Украины 

является наше сотрудничество с Минис"

терством обороны в вопросах проведения

вакцинации военнослужащих против ви"

русных гепатитов А и B с целью обеспече"

ния их безопасности при несении службы». 

О компании «ГлаксоСмитКляйн» (GSK) 
Один из мировых лидеров фармацевти"

ческой индустрии, занимающийся науч"

ными исследованиями в области фарма"

ции и здравоохранения, посвящает свою

деятельность улучшению качества жизни

людей, помогая им делать больше, чув"

ствовать себя лучше и жить дольше. Ин"

формация о компании GSK в Украине и

мире, о продуктах и разработках компа"

нии, а также о различных активностях 

и и н и ц и а т и в а х д о с т у п н а н а с а й т е :

http://www.gsk.ua
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Всемирный день борьбы с гепатитом 2015
Предупредите гепатит. Действуйте без промедления

ПРЕСС#РЕЛИЗ

28 июля отмечался Всемирный день борьбы с гепатитом. Основной целью события
в этом году являлись привлечение внимания к проблемам осведомленности 
о заболеваемости вирусными гепатитами и призыв к общественности, политикам 
и работникам здравоохранения действовать без промедления для предупреждения
случаев инфицирования и смерти от гепатита.

У 1965 р. згідно з наказом Міністерства

охорони здоров’я (МОЗ) СРСР при Київсь"

кому державному інституті удосконалення

лікарів на базі терапевтичного відділення

Міської клінічної лікарні № 6 «Медмістеч"

ко» була організована кафедра дієтології.

У 1971 р. її було перейменовано на ка"

федру гастроентерології та дієтології.

Першим керівником та організатором

кафедри була професор М.С. Говорова

(1965"1974). Під її керівництвом та за її

участі співробітники кафедри й клініки ви"

конали та опублікували 67 наукових робіт,

склали 9 методичних листів і 3 монографії

з організації та використання лікувального

харчування, захистили 5 кандидатських ди"

сертацій.

З 1974 по 1990 р. кафедру очолював док"

тор медичних наук, професор П.С. Феди"

шин. Під його керівництвом були прове"

дені комплексні наукові дослідження з ви"

вчення функціонального стану шлунка,

підшлункової залози, печінки у пацієнтів із

захворюваннями біліарної системи. Було

опубліковано 250 наукових робіт, у тому

числі 4 монографії, підготовлено 7 канди"

датів медичних наук.

З 1989 р. базою кафедри стало гастроенте"

рологічне відділення ЦРКЛ № 30 м. Києва.

З 1990 по 1997 р. кафедрою завідувала

доктор медичних наук, професор І.І. Дегтя"

рьова, автор 230 наукових робіт, у тому чис"

лі 6 монографій. За цей час було підготовле"

но 4 докторські та 14 кандидатських дисер"

тацій.

З 1983 р. кафедра гастроентерології та 

дієтології очолює роботу Київського місь"

кого товариства гастроентерологів.

З 2006 р. кафедра носить назву «Кафедра

гастроентерології, дієтології та ендоскопії».

З 1998 р. і до цього часу кафедру очолює

член"кореспондент НАМН України, доктор

медичних наук, професор Н.В. Харченко.

Науковий напрям кафедри – діагности"

ка та лікування виразкової хвороби, хро"

нічних гастритів, гастроезофагеальної

рефлюксної хвороби, панкреатитів, ди"

фузних захворювань печінки, лікування

дисбактеріозу кишечнику, розробка пи"

тань дієтичного харчування, підвищення

якості лікування хворих згідно із сучасни"

ми міжнародними рекомендаціями. Це

єдина в Україні кафедра клінічної дієтоте"

рапії, її співробітники на високому науко"

вому рівні займаються індивідуальною ко"

рекцією харчового раціону при різних по"

рушеннях обміну речовин, різноманітних

захворюваннях та з метою профілактики їх

виникнення.

Співробітники кафедри беруть активну

участь у національних та міжнародних з’їз"

дах, конгресах, симпозіумах, виконують ве"

ликий обсяг лікувальної та консультативної

роботи і добре відомі як у нашій країні, так

і за її межами.

Створено Науково"медичний консуль"

тативний гастроентерологічний Центр

МОЗ України, який надає методичну

консультативну допомогу лікарям"гаст"

роентерологам для вирішення складних

питань діагностики та лікування різних

захворювань, проводить консультації для

хворих.

Кафедра гастроентерології, дієтології та

ендоскопії є провідною в системі післядип"

ломної освіти. Як опорна за спеціальностя"

ми «Гастроентерологія» та «Дієтологія» ка"

федра виконує значну навчально"методич"

ну та організаційну роботу. Розробляються,

постійно оновлюються плани та програми

навчання лікарів"гастроентерологів, дієто"

логів. На кафедрі підготовлено підручники

та навчальні посібники за цими спеціаль"

ностями, проводяться цикли навчання для

викладачів профільних кафедр.

З 1999 р. під керівництвом співробітни"

ків кафедри успішно працює Національна

школа гастроентерологів і гепатологів

України, яка завжди викликає велику заці"

кавленість у лікарів різних спеціальностей.

Протягом останніх років завдяки укладен"

ню договору між Національною медичною

академією післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика, Українською гастроенте"

рологічною асоціацією, Національною

школою гастроентерологів і гепатологів та

Європейською асоціацією гастроентероло"

гії, ендоскопії та нутриціології (European

Assocіatіon for Gastroenterology, Endoscopy

and Nutrіtіon, EAGEN) наші лікарі мають

змогу безкоштовно слухати лекції, брати

участь у клінічних розборах провідних фа"

хівців світу на сесіях Європейського курсу

післядипломної освіти.

Член"кореспондент НАМН України,

професор Н.В. Харченко є головним поза"

штатним спеціалістом МОЗ України за спе"

ціальністю «Гастроентерологія». За роки

роботи вона зробила значний внесок у роз"

виток галузі. Так, було затверджено нові

кваліфікаційні характеристики лікаря"гаст"

роентеролога, які наближені до європейсь"

ких і загальносвітових, підготовлено та за"

тверджено настанови й протоколи надання

медичної допомоги хворим гастроентеро"

логічного профілю, підготовлено та прове"

дено V з’їзд Української гастроентерологіч"

ної асоціації з перезатвердженням норма"

тивної документації та виконано багато ін"

шої роботи.

Постійно підвищуючи свій професій"

ний рівень, співробітники кафедри є ви"

знаними лідерами в гастроентерології та

дієтології.

50-ð³÷÷ÿ äëÿ êàôåäðè –
öå ìîëîä³ñòü.
Ìîëîäî¿ åíåðã³¿, çäîðîâ’ÿ
òà óñï³õ³â âàì, äîðîã³ êîëåãè!

Ç þâ³ëåºì!

До 50*річчя кафедри гастроентерології,
дієтології та ендоскопії Національної

медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика
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