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Рішення  

Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму 

Всеукраїнської асоціації інфекціоністів на тему: «Діагностика і терапія 

інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги»  

 

1. Просити МОЗ відновити в повному обсязі закупівлю вакцинних препаратів 

і виконання Календаря профілактичних щеплень. Взяти під контроль 

своєчасне придбання і раціональне використання засобів 

імунопрофілактики інфекційних хвороб.  

2. Просити МОЗ і обласні департаменти охорони здоров’я запланувати на 

2017 рік комплекс заходів, спрямованих на зміцнення матеріальної бази 

інфекційних стаціонарів і поліклінік, поліпшення їх оснащення сучасною 

діагностичною та лікувальною апаратурою.  

3. Повторно клопотати перед МОЗ про об’єднання обласних центрів 

профілактики і боротьби зі СНІДом та обласних інфекційних лікарень 

(відділень) в єдині потужні центри (на прикладі багаторічного позитивного 

досвіду Івано-Франківської області). 

4. Вважати недоцільним надання СНІД-центрам права на обслуговування 

хворих на хронічні вірусні гепатити за відсутності у пацієнтів ВІЛ-

інфекції. Така пропозиція не має наукового, кадрового і матеріального 

забезпечення й у разі реалізації зруйнує налагоджену систему 

високоякісної діагностики, терапії і профілактики вірусних гепатитів. 

5. Враховуючи погіршення епідемічної ситуації в державі, 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. 
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6. 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.  

7. Просити МОЗ завчасно інформувати Всеукраїнську асоціацію 

інфекціоністів про намічену реформу охорони здоров’я та пропоновані в 

ній місце і роль інфекційної служби в найближчі роки і на перспективу.  

8. Просити МОЗ збільшити фінансування Державної цільової соціальної 

програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, 

оскільки вона на сьогодні не може охопити соціально незахищені та 

декретовані групи населення. 

9. Просити МОЗ розробити на державному рівні та затвердити фінансування 

програм з вивчення та знешкодження природно-осередкових інфекційних 

хвороб (опісторхоз, Лайм-бореліоз, туляремія тощо).  

10. Просити МОЗ України відновити викладання інфекційних хвороб у 

попередньому об’ємі на VI курсі медичного факультету. Враховуючи 

інтенсивні міграційні процеси і значну кількість іноземних студентів, які 

навчаються в Україні, ввести в навчальну програму курс “Тропічні 

інфекційні хвороби”. Запропонувати ЦМК МОЗ включити до навчальних 

планів у вищих навчальних медичних закладах всіх рівнів акредитації 

питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб, виділивши для цього 

додаткові години.  

11. Просити МОЗ України переглянути навчальні програми для студентів 

медичних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та збільшити кількість навчальних 

годин з інфекційних хвороб і дитячих інфекційних хвороб, а також з 

інфекційних хвороб в інтернатурі зі спеціальностей «сімейна медицина», 

«акушерство і гінекологія», «кардіологія», «неврологія», 

«гастроентерологія», «хірургія» тощо. 



12. Клопотати перед МОЗ про надання права проведення атестацій лікарів-

інфекціоністів і акредитації профільних лікувальних закладів 

Всеукраїнській асоціації інфекціоністів та її обласним осередкам, за участі 

представників управлінь МОЗ.  

13. Просити профільні управління МОЗ сприяти поліпшенню співпраці з 

Всеукраїнською асоціацією інфекціоністів і за потреби давати 

аргументоване пояснення у разі відхилення її пропозицій, що дасть 

можливість шляхом дискусії з опонентами вийти на оптимальне рішення.  

14. Просити МОЗ дозволити створення денних стаціонарів при інфекційних 

лікарнях (відділеннях) і запросити Всеукраїнську асоціацію інфекціоністів 

до участі в складанні відповідного Положення.  

15. Розробити комплекс заходів, спрямованих на істотне поліпшення 

виявлення, обліку нозокоміальних інфекцій, заходів для їх запобігання та 

надання висококваліфікованої допомоги захворілим та зміцнення 

біобезпеки. З цією метою передбачити істотне збільшення боксованості 

палат і створення по одному герметичному боксу з регульованим тиском в 

обласних інфекційних лікарнях (відділеннях).  

16. Переглянути, скласти та затвердити перелік в областях лікувальних 

закладів, які надають інфекційним хворим первинну, спеціалізовану, 

високоспеціалізовану медичну допомогу.  

 

 

 

Президент Асоціації,  

чл.-кор. НАМНУ, засл. діяч науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор                                            М.А. Андрейчин  

 

30 вересня 2016 р, м. Вінниця  

 


