Ілик Роман Романович, народний депутат України,
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров'я
ВІЛ-інфекція, туберкульоз та вірусні гепатити продовжують посідати провідне місце серед
проблем охорони здоров'я та мають катастрофічні демографічні наслідки для всіх без
винятку країн світу. Україна тут, звичайно, не виключення, вона залишається одним із
лідерів за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Європі та світі. Ми другі в
Європі та п'яті у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції. Щодня діагноз ВІЛ-інфекції
ставиться майже для 60 громадян України. Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції постійно
зростають. Так станом на 1 липня 2013 року на обліку перебуває понад 130 тисяч ВІЛпозитивних громадян України. Особливе занепокоєння викликає той факт, що 66 %
інфікованих припадає на вікову категорію від 25 до 49 років, тобто ВІЛ-інфекція вражає
найбільш працездатне і репродуктивне населення країни.
У 2012 році вперше за весь період спостереження за епідемією ВІЛ-інфекції в Україні
зафіксовано зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції на 1,6 %. Але говорити тут про
якусь стабілізацію епідемічного процесу, звичайно, некоректно і зарано.
Складною залишається і ситуація із туберкульозом, не зважаючи на те, що за останні роки
нам вдалося знизити захворюваність на туберкульоз, практично, на 20 %, а рівень
смертності від нього – на 31 %. Україна за критеріями ВООЗ посідає десяте місце за рівнем
захворюваності на туберкульоз серед країн європейського регіону, віднесених
Всесвітньою організацією охорони здоров'я до третьої категорії після Таджикистану,
Молдови, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Азербайджану, Румунії і Узбекистану та Росії. А
також займає друге місце в Європі за темпами зростання мультирезистентного
туберкульозу і четверте місце у світі за його поширеністю у вперше виявлених хворих.
Ми вже 18 років несемо цей тяжкий тягар, за цей час втрачено близько 150 тисяч
українців. Щорічно близько 30 тисяч українців захворюють на туберкульоз, близько 7
тисяч вмирають від нього і стільки ж стають інвалідами внаслідок цієї хвороби. Впродовж
2012 року в Україні було виявлено близько 31 тисячі хворих з активною формою
туберкульозу.
Серйозною проблемою для України стає і стрімке поширення вірусних гепатитів. За
оціночними даними на сьогодні в Україні інфіковано вірусним гепатитом С понад 1
мільйон наших громадян, а це близько 3 % нашого населення.
Наявність цілої низки проблем у сфері протидій цим соціально небезпечним інфекційним
захворюванням спонукала наш комітет провести ці слухання та винести їх на широке
обговорення задля визначення шляхів підвищення ефективності заходів, що вживаються
на державному та регіональному рівні для подолання епідемії цих інфекцій в Україні.

