
МОДУЛЬ 1

Ситуація у світі та в Україні. 

Епідеміологія



Тема 1.2

Епідеміологія ВГС та ВГВ  в Україні

Кисляк І.І.

лікар-епідеміолог, начальник відділу епіднагляду за 
інфекційними хворобами ДУ «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України» 



Державний рівень

Обласний рівень

Районний рівень

ЛПЗ

Районний (міжрайонний) підрозділ ОЛЦ

Обласний лабораторний центр МОЗ

ДУ «ЦГЗ МОЗ України» МОЗ України



Епідеміологічний нагляд за інфекційними 

хворобами 

збір інформації 
щодо 

захворюваності на 
вірусні гепатити

1
аналіз інформації

для розробки планів
профілактичних та 
протиепідемічних

заходів

2



Заклад охорони здоров’я: виявлення та 
реєстрація випадку  вірусного гепатиту

Направлення екстреного повідомлення 
(форма 058/о первинної облікової 

документації)

В епідеміологічному відділі  лабораторного центру 
МОЗ реєструється випадок вірусного гепатиту в 

«Журналі обліку інфекційних захворювань» форма 
№060/о.

Щомісяця всі отримані підтверджені випадки 
узагальнюються. Готується форма №1 (місячна), форма 

№2 (річна)

«Звіт про окремі інфекції та паразитарні  
захворювання» 

Форми №1 та №2 направляються у

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ»



Міністерство охорони здоров’я України

Наказ №1 від 10.01.2006

Про затвердження форм первинної облікової 

документації з інфекційної, дерматовенерологічної, 

онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх 

заповнення









Міністерство охорони здоров’я України

Наказ №378 від 02.06.2009

Про затвердження форм звітності з інфекційних і 

паразитарних захворювань, щеплень проти окремих 

інфекційних хвороб та інструкцій щодо їх 

заповнення











Міністерство охорони здоров’я України

Наказ №905 від 28.12.2015

Про затвердження критеріїв, за якими визначаються

випадки інфекційних та паразитарних захворювань, 

які підлягають реєстрації



А. Можливий випадок Не визначається

Б. Ймовірний випадок Не визначається

В. Підтверджений випадок Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним 
критеріям



Кількість випадків вірусного гепатиту В зареєстрованих 
по регіонах України (2017 рік – 1982 )

Волинська 

28

Львівська 

61

Рівненська

49

Закарпатська

71

Тернопільська

31

Чернівецька 

69

Хмельницька

20

Житомирська 

38

Київська
88

КИЇВ

АР Крим

Севастополь

Одеська 

52

Вінницька

17

Черкаська

61

Кіровоградська

51

Миколаївська

178

Херсонська

54

Запорізька

218

Донецька

84

Дніпропетровська

165

Полтавська

104

Сумська 62Чернігівська

29

Харківська 

170

Луганська

27

164

Ів.-Франківська

91



Кількість випадків вірусного гепатиту С зареєстрованих 
по регіонах України (2017 рік – 6301 )

Волинська 

94

Львівська

242

Рівненська

119

Закарпатська

97

Тернопільська

137

Чернівецька 

164     

Хмельницька

167

Житомирська 

124

Київська
361

КИЇВ

АР Крим

Севастополь

Одеська 

97

Вінницька

50

Черкаська

340

Кіровоградська

200

Миколаївська

317

Херсонська

125

Запорізька

726

Донецька

332

Дніпропетровська

582

Полтавська

348

Сумська 307

Чернігівська

86

Харківська 

676 Луганська

55

365

Ів.-Франківська

190



Лабораторна діагностика вірусних гепатитів B, C, D, 

A, E проводиться фахівцями лабораторій: 

• обласних лабораторних центрів

• лікувально-профілактичних закладів

• станцій переливання крові

• приватно-власних закладів 



Обстеження з профілактичною метою 

• особи, які перехворіли на вірусні гепатити
• носії HBsAg
• контактні
• донори крові
• вагітні
• діти дитячих будинків та шкіл інтернатів
• медичні працівники
• хворі, що тривалий час знаходились на стаціонарному лікуванні
• пацієнти шкірно-венеричних та наркологічних диспансерів
• діти першого року життя, що були реципієнтами крові та її компонентів
• діти, народжені матерями, які є носіями HBsAg
• здорові особи



0,7% - 27,4%
позитивних осіб серед обстежених 
з метою визначення HBsAg вірусу 

гепатиту В



• хворі на гострі та хронічні гепатити В і С

• з хронічними захворюваннями печінки, шлунково-
кишкового тракту 

• інші соматичні хворі з підозрою на вірусні гепатити

Обстеження з діагностичною метою 



до 22%
позитивних осіб серед різних

контингентів з метою визначення
HBsAg вірусу гепатиту В 



Ключові положення

• Законодавча база є застарілою та не відповідає 
європейським та міжнародним стандартам.

• Актуальність цих інфекційних захворювань зумовлена 
високим рівнем захворюваності, можливістю розвитку 
тяжких ускладнень і хронізації процесу, серйозними 
економічними втратами. 

• Україна належить до країн із середньою поширеністю цих 
інфекцій.


