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РІШЕННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

КОНФЕРЕНЦІЇ ІНФЕКЦІОНІСТІВ: 

«ЗМІШАНІ ІНФЕКЦІЙНІ І ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ»” 

 

1. Асоціація інфекціоністів України усвідомлює необхідність реформи 

охорони здоров’я, однак вважає, що її не можна здійснити в намічені стислі 

строки і доцільно максимально врахувати пропозиції та зауваження 

лікарських товариств і асоціацій. 

2. Рекомендувати МОЗ продовжити реорганізацію практичної медицини лише 

після підвищення професійного рівня з інфекційних хвороб лікарів 

первинного рівня допомоги і зміцнення матеріальної бази. 

3. Запропонувати МОЗ створити Центр моніторингу інфекційної 

захворюваності, наділивши його автономними правами і контролюючою 

функцією щодо об’єктивації реальної захворюваності. 

4. Розробити програму збереження здоров’я працівників інфекційної служби 

та відновити їх соціальне страхування. 

5. Просити МОЗ протидіяти скороченню ліжкового фонду інфекційних 

стаціонарів, яке відбувається на місцевому рівні. 

6. Повторно просити МОЗ створити стаціонари для денного лікування хворих 

при інфекційних стаціонарах.  

7. Президії Асоціації інфекціоністів України організувати два рази на рік 

випуск електронного вісника роботи Асоціації і надсипати його головам 

обласних осередків, головним позаштатним інфекціоністам. Зобов’язати 

голів обласних осередків регулярно надавати інформаційні матеріали.  

8. Просити МОЗ проаналізувати роботу обласних і міських гепатологічних 

центрів. Вважати найбільш раціональним їх розміщення на базах 

інфекційних лікарень і клінік інфекційних хвороб, де зосереджені найбільш 

кваліфіковані кадри лікарів та є відповідна матеріальна база.  

9. Просити обласні департаменти охорони здоров’я зобов’язати обласних 

дитячих інфекціоністів контролювати обстеження дітей 

гастроентерологічних стаціонарів на вірусні гепатити, що прописано у 

відповідному протоколі надання медичної допомоги.  

10. Ширше інформувати населення про стан інфекційної захворюваності та 

досягнення медицини в боротьбі з інфекціями, використовуючи для цього 

різні засоби масової інформації.  

11. Просити МОЗ зберегти кабінети інфекційних захворювань на першому рівні 

надання медичної допомоги населенню. До основних завдань цих кабінетів 

слід віднести консультації та контроль за лікуванням інфекційних хворих в 
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амбулаторних умовах; своєчасна їх ізоляція і госпіталізація, подання 

термінових повідомлень, накладання карантину, спостереження за 

контактними особами і реконвалесцентами, санітарно-освітня робота.  

12. Просити МОЗ України покласти відповідальність на комісії інфекційного 

контрольного закладу охорони здоров’я за можливі порушення 

протиепідемічного режиму при госпіталізації інфекційних хворих у 

непрофільні відділення.  

13. З метою поліпшення діагностики інфекційних захворювань, проведення 

контролю за роботою профільних приватних лабораторій створити 

Національну референс-лабораторію при ДУ “Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України”, яка б мала 

тест-системи для діагностики не лише розпоширених інфекційних хвороб, а 

й для рідкісних і особливо небезпечних інфекцій.  

14. Вирішити можливість щорічного придбання в лімітованій кількості 

препаратів для лікування малярії, токсоплазмозу, лейшманіозу, іншіх 

паразитозів, які вже не є рідкістю в Україні, а офіційно дозволених для 

застосування таких препаратів немає в аптеках.  

15. При створенні протоколів з діагностики інфекційних хвороб та лікування 

хворих ознайомлювати з їх проектами усіх провідних фахівців, завідувачів 

профільних кафедр для внесення пропозицій чи зауважень.  

16. Просити МОЗ відновити інтернатуру і збільшити кількість годин для 

підготовки сімейних лікарів з «інфекційних хвороб дорослих і дітей».  
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