
Шановний колего! 

Хочу привернути Вашу увагу до надзвичайно важливого питання охорони здоров’я –профілактики 

вроджених вад, а саме вроджених вад невральної трубки. За даними «ОМНІ-мережі» (це єдина українська 

міжнародна благодійна організація, яка проводить популяційний моніторинг вроджених вад за 

міжнародними стандартами і є членом  ЄВРОКАТ (Європейської  системи нагляду за вродженою 

патологією) та   Міжнародної  Палати з моніторингу і дослідження вроджених вад розвитку (ICBDSR) в 

2000-2014 рр в Україні поширеність вад невральної трубки (далі – ВНТ) близько 20 на 10 000 

живонароджених дітей. Ці дані, надруковані в Європейському журналі Медичної Генетики в 2016 році, 

свідчать про те, що це найвища частота даної групи вад у Європі і що в нашій країні епідемія ВНТ. 

Ми знаємо, що методів лікування спинномозкової кили і аненцефалії не існує, ми знаємо, що четверта 

частина дітей, народжених із ВНТ помирає, а із тих що вижили – 99% є інвалідами. Але ми знаємо і про 

те,  що на щастя існує можливість зупинити цю епідемію шляхом фортифікації (збагачення) борошна 

фолієвою кислотою. Це простий, ефективний і фінансово незатратний спосіб, який дозволив зменшити 

показники ВНТ до 50% у таких країнах як США, Канада, Чилі та ряду інших.  

Протягом 20 років близько 80 країн світу з метою профілактики ВНТ  почали збагачувати борошно 

фолієвою кислотою, оскільки очікуваного результату громадська кампанія з поширення інформації про 

важливість вживання фолієвої кислоти в таблетованій формі жінками репродуктивного не дала.   

Треба підкреслити, що Україна теж фортифікує фолієвою кислотою та всіма необхідними 

мікроелементами борошно, але лише на експорт.  

На початку 2000-их рр. міжнародний благодійний фонд «ОМНІ-мережа» під керівництвом 

професора Володимира Вертелецького (Університет Південної Алабами, США) виступив з ініціативою 

впровадження фортифікації борошна фолієвою кислотою в Україні. Цю ідею підтримали ЮНІСЕФ, Центр 

з контролю і профілактики захворювань США (CDC), Національна академія наук України. Проте з 

незрозумілих причин ініціативу було заблоковано. А українські  діти продовжують народжуватися з 

вадами, які несумісні з життям, або які роблять їх важкими інвалідами. 

Ініціативу імплементації фортифікації в Україні підтримує інтернаціональна громада експертів 

та організацій, серед яких РЕПРОТОКС, ЄВРОКАТ.  

Якщо ми почнемо збагачувати борошно для внутрішнього ринку, то щорічно зможемо 

попередити близько 800 випадків ВНТ. Крім того, з кожної гривні інвестованої в профілактику, 

держбюджет збереже у 20 разів більше через майбутнє скорочення медичних витрат та соціальних виплат 

дітям-інвалідам з ВНТ, адже їх буде в рази менше. 

Сьогодні СФУЛТ знову звертається до Уряду з проханням запровадити обов’язкову 

фортифікацію борошна фолієвою кислотою в Україні. Напередодні, ми з президентом ВУЛТу п. Олегом 

Мусієм підписали Відкритого листа до КМУ, ВРУ на підтримку цій ініціативі (копія додається). 

І щиро прошу кожного із Вас особисто підтримати дану ініціативу, щоб врятувати сотні 

дитячих життів, дати шанс повноцінно, не будучи прикованим до інвалідного візка, розвиватися 

сотням дітей, покращити стан здоров’я як дитячого, так і дорослого населення!!! 
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