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В Україні на тлі суспільно-політичних та економічних проблем, які 

ускладнилися у зв’язку з неоголошеною війною Росії проти нашої держави, 

триває погіршення епідеміологічної ситуації та зростання смертності від 

інфекційних хвороб. Заразні хвороби дедалі більше загрожують національній 

безпеці України. Однак боротьба з ними та профілактика здійснюються на 

неналежному рівні.  

Якщо не вжити вагомих заходів на рівні держави, то невдовзі інфекційні 

хвороби можуть спричинити катастрофічні наслідки. 

У зв’язку з цим Всеукраїнська асоціація інфекціоністів невідкладно 

просить здійснити таке: 

1. Відновити в повному обсязі закупівлю вакцинних препаратів і 

виконання Календаря профілактичних щеплень. Взяти під контроль придбання 

та раціональне використання засобів імунопрофілактики інфекційних хвороб. 

2. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на зміцнення матеріальної 

бази інфекційних стаціонарів і поліклінік, поліпшення їх оснащення сучасною 

діагностичною та лікувальною апаратурою. 

3. У кожній області розподілити інфекційні лікарні та відділення за І-ІІІ 

рівнями надання допомоги населенню і відповідно визначити джерела 

фінансування. 
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4. Заборонити практику «добровільного» благодійницького внеску 

інфекційними хворими при наданні їм медичної допомоги в державних 

закладах. 

5. Збільшити фінансування Державної цільової соціальної програми 

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів. 

6. Ґарантувати сучасний рівень безпеки медичним працівникам у сфері 

боротьби з інфекційними хворобами та страхування на випадок професійного 

зараження. 

7. Запропонувати Міністерству охорони здоров’я залучити до складу 

Вищої наглядової медичної ради представників Всеукраїнської асоціації 

інфекціоністів. 

8. З метою поліпшення кваліфікації лікарів-інфекціоністів і збільшення 

престижності їхньої роботи рекомендувати Міністерству охорони здоров’я 

приймати сімейних лікарів у клінічну ординатуру та аспірантуру з інфекційних 

хвороб. 

9. Провести парламентські слухання про стан інфекційної та 

паразитарної захворюваності в Україні й невідкладні заходи щодо її зниження. 

10. Обговорити проблему боротьби з інфекційними хворобами на Раді 

національної безпеки та оборони України. 

11. Об’єднати інфекційні лікарні (відділення) з обласними центрами 

боротьби з ВІЛ/СНІДом, що дасть змогу поліпшити якість та організацію 

медичної допомоги населенню і раціональне використання коштів.  
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