
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ята сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 12 серпня 2011 року № 278
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної ради
до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо необхідності розробки й затвердження загальнодержавних
цільових програм для забезпечення лікування хворих нефрологічного
профілю та хворих на хронічні вірусні гепатити В і С (текст Звернення
додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань охорони здоров’я (Смоланка В.І.).

Голова ради І. Балога



Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ

У Закарпатській області в результаті реалізації заходів Програми
розвитку нефрологічної та гемодіалізної служби на сьогодні створено та
ефективно функціонує обласне відділення нефрології та програмного
гемодіалізу на базі Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

Замісну ниркову терапію в області отримують 152 хворих з нирковою
недостатністю термінального ступеня, серед яких 127 – програмним
гемодіалізом, 9 – перитонеальним діалізом, на обліку перебуває і 16
реципієнтів ниркових трансплантатів.

Потреба населення області у наданні замісної ниркової терапії
надзвичайно велика, щорічно потребують початку лікування діалізними
методиками 60-80 нових хворих з термінальним ступенем ниркової
недостатності, у першу чергу - хворі на цукрових діабет та гіпертонічну
хворобу. Зважаючи на невпинне зростання поширеності вищеназваних
захворювань, контингент хворих, що потребуватимуть замісної ниркової
терапії, невпинно зростатиме і в майбутньому. Враховуючи високу вартість
діалізних технологій, цей вид лікування без належних видатків та стабільного
фінансування є неможливим для більшої частини хворих. Варто зазначити,
що тривалість виживання хворих, які отримують замісну ниркову терапію
збільшується, що свідчить про підвищення якості діалізної терапії.

Проблемним питанням в області є забезпечення фінансовим ресурсом
хворих на хронічні вірусні гепатити В і С. У 2010 році суттєво зросла частота
виявлення гострого гепатиту С у порівнянні з 2008 роком.

Необхідно зазначити, що понад 80 %  випадків захворювання гострим
вірусним гепатитом С мають хронічний перебіг з подальшою
трансформацією в цироз печінки.

За період з 2008 по 2010 роки загальна кількість вперше виявлених до
вірусів гепатитів В і С сер опозитивних донорів сягнула 2510 випадків.
Переважна більшість інфікованих вірусом гепатиту С – це особи
працездатного та репродуктивного віку.

Необхідність підтримки на державному рівні системи надання
медичної допомоги хворим з патологією печінки визначається значною
поширеністю вірусних гепатитів, недоліками в установленні вірусної
етіології у хворих з патологією печінки на ранніх стадіях хвороби, високою
вартістю лікування й існування реальної можливості зниження інвалідності і
смертності від вірусних гепатитів.

Враховуючи те, що захворюваність на хронічні вірусні гепатити В та С
серед працездатного населення області невпинно зростає, хворобі властивий
прогресуючий та злоякісний перебіг з високими показниками інвалідності та
смертності, існуючі стандарти лікування хронічних гепатитів В та С
характеризуються високими показниками ефективності та існуванням



можливості зниження інвалідності і смертності від хронічних вірусних
гепатитів, - розробка державної програми з цієї проблематики є надзвичайно
доцільною.

Відповідно до зазначеного вище, просимо розробити й затвердити
загальнодержавні цільові програми для забезпечення лікування хворих
нефрологічного профілю та хворих на хронічні вірусні гепатити В та С.

Звернення прийнято на п’ятій сесії
обласної ради VІ скликання

Депутати Закарпатської
обласної ради VІ скликання


