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РІШЕННЯ VII З’ЇЗДУ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ 

„ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ – ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНА ПРОБЛЕМА” 

 

VII з’їзд інфекціоністів України відбувається в період зростання 

інфекційної захворюваності у світі, постійного виникнення нових, у тому числі 

особливо небезпечних хвороб, загрози біотероризму. 

Велике занепокоєння викликає поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних 

гепатитів, гострих респіраторних, герпетичних, кишкових та арбовірусних 

інфекцій, що становить загрозу для національної безпеки держави. Інфекційні 

хвороби займають провідне місце в структурі смертності та захворюваності 

людей і є загальномедичною проблемою.  

Враховуючи наведене вище, з’їзд вирішив:  

1. Прийняти звернення до перших посадових осіб держави щодо 

необхідності суттєвого покращення допомоги інфекційним хворим та 

опублікувати його у засобах масової інформації. 

2. Асоціації інфекціоністів України у співпраці з МОЗ і АМН України 

розробити Національну програму боротьби з інфекційними хворобами і 

просити МОЗ подати її до затвердження урядом.  

3. Звернутися до МОЗ України з пропозицією створити при ньому 

Національний Центр боротьби з інфекційними хворобами. 

4. Розробити та затвердити в МОЗ України наказ про організацію медичної 

допомоги інфекційним хворим. 

5. Створити робочу групу при МОЗ України з реорганізації медичної 

допомоги інфекційним хворим відповідно до Програми розвитку 

охорони здоров’я України. 

6. Вийти із законодавчою ініціативою до Верховної Ради про внесення змін 

та доповнень до наступних Законів України: 

“Про захист населення від інфекційних хвороб”; 
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“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”; 

“Про пенсійне забезпечення”; 

“Про охорону праці”; 

“Бюджетний кодекс України”;  

“Кодекс законів про працю України”;  

“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності”.  

7. Просити МОЗ України вжити необхідні заходи щодо зміцнення 

матеріальної бази інфекційних стаціонарів та кабінетів інфекційних 

захворювань поліклінік згідно з Постановою кабінету Міністрів № 1906 

від 23 грудня 2003 р. „Про будівництво інфекційних лікарень (відділень) 

у великих містах на період 2004-2010 рр.”. 

8. Просити МОЗ заборони скорочення ліжкового фонду інфекційних 

стаціонарів. 

9. Просити МОЗ вилучити показник роботи (зайнятості) ліжка для оцінки 

діяльності інфекційного стаціонару. 

10. Звернутися в МОЗ України створити при інфекційних лікарнях 

(відділеннях) стаціонари з денним перебуванням хворих і 

консультативно-діагностичні кабінети. 

11. Звернутися до МОЗ України з пропозицією надати Асоціації 

інфекціоністів право атестації лікарів-інфекціоністів. 

12. Просити МОЗ України видавати щоквартальний інформаційний 

бюлетень „Про стан інфекційної захворюваності в Україні” та 

розміщувати його на своєму сайті. 

13. Просити МОЗ України створити сучасні клініко-діагностичні лабораторії 

(бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні, імунологічно-

ферментні, молекулярно-біологічні) при інфекційних стаціонарах в 

обласних центрах і великих містах. 

14. Просити МОЗ України створити на базі інфекційних стаціонарів 

регіональні центри лікування хворих на вірусні гепатити. 

15. Просити МОЗ України відкрити паразитологічні відділення в обласних 

інфекційних лікарнях (відділеннях) та відновити їх у структурі СЕС.  

16.  Пропонувати МОЗ посилити контроль за безпечністю донорської крові 

та її препаратів; впровадити сучасні методи їх знезараження.  
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17.  Просити МОЗ забезпечити медичних працівників сучасними надійними 

засобами захисту при роботі з особливо небезпечними інфекціями.  

18. Домагатися значного збільшення обсягу викладання соціально-

небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб у вищих медичних 

навчальних закладах різних рівнів акредитації під час до- та 

післядипломної підготовки. 

19. Просити МОЗ припинити ліквідацію кафедр дитячих інфекційних хвороб 

у вищих медичних навчальних закладах. 

20. Оголосити конкурс серед молодих вчених на кращу наукову роботу з 

клінічних проблем інфекційних хвороб. 

21. Членські внески на наступний рік встановити в розмірі 24 гривні. 

22. Наступний, VIII з’їзд інфекціоністів України провести у 2010 р. в м. 

Вінниці. 

23. Затвердити Звіти Голови Асоціації інфекціоністів України і Голови 

контрольно-ревізійної комісії. 

24. Визнати роботу Правління Асоціації інфекціоністів України за звітний 

період задовільною.  

 

 

 

29 вересня 2006 р.,  

м. Миргород 

 


