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Сумській державний університет, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією 

Вірусні гепатити в Україні за ступенем негативного впливу на здоров’я населення займають 

домінуюче місце у структурі інфекційної патології. Рівень захворюваності на гепатит В 

залишається дуже високим. За підрахунками науковців, дійсна кількість захворювань на 

гострий гепатит В в Україні у 5–6 разів перевищує дані офіційної статистики: на 1 

зареєстровану жовтяничну форму гепатиту В припадає 5–6 безжовтяничних, а кількість 

інфікованих вірусом гепатиту В (ВГ В) перевищує 1 млн осіб (масовий скринінг не 

проводився). Одним із найважливіших завдань залишається проведення вакцинопрофілактики 

гепатиту В серед дитячого і дорослого населення в осередках цієї інфекції, медичних 

працівників як групи професійного ризику, студентів середніх і вищих навчальних закладів.  

Мета роботи. Дослідити рівень знань серед молоді щодо шляхів передавання та 

попередження інфікування вірусом гепатиту В. 

Матеріали і методи. Опитано 100 молодих людей у віці (19,31±1,93) року. Респондентами 

були студенти СумДУ факультетів електроніки та інформаційних технологій, технічних 

систем та енергоефективних технологій, економіки та менеджменту, іноземної філології та 

соціальних комунікацій. У дослідженні особи, що набувають або мають медичну освіту участі 

не приймали. Серед опитаних переважали чоловіки (69 %), жінок було у 2,2 рази менше 

(р˂0,05).  

Результати дослідження. Респондентам було запропоновано анонімно відповісти на 13 

запитань, які були спрямовані на з’ясування обізнаності щодо проблеми вірусного гепатиту В.  

Переважна кількість молодих людей знала про цю недугу (61 %), але половина не мала 

уявлення про шляхи і фактори передавання вірусу (47 %) і при цьому регулярно відвідували 

перукарні, салони краси чи здійснювали татуювання (65 %). 2/3 (65 %) не було відомо про 

наслідки інфікування та чи виліковний гепатит (р˂0,05). Викликає стурбованість, що жоден із 

опитуваних не вказав на наявність знайомих із хронічним вірусним гепатитом В. Лише 12 % 

за своє життя проходили тестування на ВГ В.  

64 % не знали про існування щеплень проти ВГ В, щепленими були 36 %, 25 % - мали 

бажання здійснити це але не за власні кошти (91 %). Лише кожен п’ятий (20 %) готовий був 

щепити свою дитину.  

Жоден з опитуваних не був донором крові, а отже не проходив перевірку щодо гепатиту. 

Висновки. Переважна кількість молодих людей не мають уявлення про фактори, шляхи 

передавання, наслідки та можливість ефективної профілактики вірусного гепатиту В. У 

суспільстві існує стигма щодо хворих на цю недугу – жоден не вказав на наявність у своєму 

оточені інфікованих ВГ В. Негативне ставлення до щеплень серед респондентів ставить під 

загрозу їх здоров’я і благополуччя майбутнього покоління.   

Виходячи з цього, серед молоді необхідно інтенсивно проводити інформаційно-освітню 

роботу із залученням найрізноманітніших засобів (інформаційні листки, кураторські години 

здоров’я тощо) із залученням до цього студентів вищих медичних закладів. 
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Медицина за своїм творчим потенціалом співставима з образотворчим мистецтвом. 

Художники часто ілюструють події, свідками яких вони є або були. Відображаючи у живопису 

ті чи інші історичні моменти, зовнішній вигляд людей, митці підкреслюють своє вміння 


