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РІШЕННЯ IX З’ЇЗДУ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ  

«ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ПОСТУПИ І ПРОБЛЕМИ В  

ДІАГНОСТИЦІ, ТЕРАПІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ»  

 

1. Звернутися до профільного комітету Верховної ради України з 

пропозицією розглянути на Парламентських слуханнях питання про 

інфекційну та паразитарну захворюваність в Україні й невідкладні заходи щодо 

її зниження. 

2. Просити МОЗ України створити Національний та регіональні центри з 

епідеміологічного контролю та реєстрації інфекційних і паразитарних хвороб. 

3. Просити МОЗ провести розмежування надання медичної допомоги 

інфекційним хворим згідно з I-III рівнями і визначити джерела фінансування. 

4. Повторно просити МОЗ України затвердити Наказ про інфекційну 

службу, який, поряд з іншими настановами, регламентував би норми роботи 

інфекційного ліжка у бік зменшення порівняно з терапевтичними ліжками, 

беручи до уваги недостатню боксованість в інфекційних лікарнях (відділеннях) 

і необхідність проведення систематичних протиепідемічних заходів. 

5. Звернутися до НАМН України та МОЗ з клопотанням про створення на 

базі ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені 

Л.В. Громашевського» центру з діагностики і лікування рідкісних інфекційних 

та паразитарних хвороб. 

6. Запропонувати МОЗ внести зміни в Календар щеплень України – до 

групи ризику віднести військовослужбовців Збройних Сил України, МВС та 

інших силових структур. 

7. Просити Верховну раду України пришвидшити прийняття Закону 

України про використання в лікувально-профілактичних закладах ліків, які в 

даний час не використовують в Україні, проте зареєстровані ВООЗ.  

8. Повторно звернутися до МОЗ з вимогою своєчасної закупівлі, створення 

незнижувального запасу та розподілу в усі області України необхідної 

кількості вакцин, антитоксичних сироваток та імуноглобулінів. 

9. Рекомендувати МОЗ якомога швидше відновити в Україні виробництво 

антитоксичних сироваток та імуноглобулінів. 

10. Повторно просити МОЗ створити незнижувальний запас 

високоефективних препаратів для лікування малярії, лейшманіозів та інших 

тропічних інфекційних хвороб. 
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11. Подати в МОЗ обґрунтоване клопотання про необхідність збільшити 

фінансування «Державної цільової соціальної програми профілактики, 

діагностики та лікування вірусних гепатитів». 

12. Повторно просити МОЗ розглянути питання про об’єднання 

інфекційних лікарень (відділень) із Центрами профілактики і боротьби з 

ВІЛ/СНІДом.  

13. Просити МОЗ дозволу відкрити при обласних інфекційних лікарнях 

(відділеннях) стаціонари денного перебування хворих і диспансерно-

клонсультативні кабінети (за рахунок внутрішніх резервів). 

14. Поліпшити співпрацю Всеукраїнської асоціації інфекціоністів (ВАІ) з 

інфекціоністами Донецької та Луганської областей на території, 

підконтрольній українській владі, та надавати їм посильну професійну 

допомогу. 

15. При правлінні ВАІ створити тренінгові групи для навчання науковців 

методиці складання та пошуку міжнародних грантів та координування 

міжнародного співробітництва. 

16. Просити позаштатного інфекціоніста МОЗ України пришвидшити 

затвердження нових Національних протоколів з інфекційних хвороб. 

17. Подати в МОЗ пропозицію про доцільнсть проходження циклу 

тематичного удосконалення з клінічної паразитології для лікарів-інфекціоністів 

один раз на п’ять років. 

18. Президії ВАІ вивчити доцільність відкриття центрів діагностики 

паразитарних хвороб, TORCH-інфекцій та хронічних інфекційних хвороб 

нервової системи при обласних (міських) інфекційних лікарнях. 

19. Просити МОЗ України створити робочу групу експертів із стратегії 

антибіотикотерапії. 

20. Рекомендувати медичним університетам та академіям розробити 

комплекс заходів, спрямованих на поліпшення підготовки сімейних лікарів з 

інфекційних і паразитарних хвороб. 

21. Просити Центральний методичний кабінет при МОЗ України 

збільшити кількість навчальних годин з інфекційних хвороб для студентів і 

слухачів медичних університетів та академій.  

22. З метою економії часу та коштів рекомендувати правлінню ВАІ та 

обласним осередкам ширше проводити науково-практичні конференції в 

режимі on-line, використовуючи мережу Інтернет. 

23. Обрати почесними членами ВАІ академіка НАМНУ Ж.І. Возіанову, 

професорів Д.Ф. Кириченка, А.І. Мостюк, В.П. Мірошниченка, Є.В. Нікітіна. 

24. Надіслати звернення ІХ з’їзду інфекціоністів України до перших 

посадових осіб держави.  

25. Затвердити звіт контрольної комісії ВАІ.  

26. Схвалити роботу президента та правління ВАІ за звітний період.  

 

9 жовтня 2015 р.,  

м. Тернопіль  


