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РІШЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ІНФЕКЦІОНІСТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

«ПРИРОДНО-ОСЕРЕДКОВІ ІНФЕКЦІЇ» 

 

 

1. Президії Асоціації створити робочу групу з інфекціоністів і дитячих 

інфекціоністів щодо внесення змін і доповнень до концепції Національної 

програми боротьби з інфекційними і паразитарними хворобами.  

2. Просити МОЗ налагодити своєчасне постачання високоякісних вакцин 

та інших імунобіологічних препаратів.  

3. Президії Асоціації звернутись до МОЗ з проханням інформувати про хід 

виконання Рішення спільного засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я 

України та Президії Національної академії медичних наук України «Про стан 

інфекційної захворюваності в Україні та заходи щодо її профілактики» від 14 

червня 2011 року.  

4. Просити МОЗ розробити і затвердити табель оснащення інфекційних 

відділень та обласних і міських інфекційних лікарень, передбачивши суттєве 

поліпшення їх матеріальної бази, оснащення сучасними засобами діагностики і 

лікування.  

5. Просити МОЗ забезпечити виконання Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», закрема статті 19 «Права осіб, які хворіють 

на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями».  

6. Розробити Державну програму боротьби з вірусними гепатитами у 

дорослих і дітей та забезпечити фінансування їх профілактики, діагностики та 

лікування, передусім соціально незахищених хворих і груп ризику.  

7. Звернутися до МОЗ України про неприпустимість скорочення 

інфекційних ліжок, у тому числі дитячих, під час реформування охорони 

здоров’я України та прирівнювання норми роботи інфекційного ліжка до 

показника терапевтичних ліжок.  

8. Просити МОЗ України про обов’язкове погодження наказів, протоколів 

обстеження інфекційних хворих, які видає державна санітарно-епідеміологічна 

служба України, з головними позаштатними інфекціоністами та головними 

позаштатними дитячими інфекціоністами різних рівнів. 

9. Просити санітарно-епідеміологічну службу України надати обласним 

позаштатним інфекціоністам і республіканському інфекціоністу АР Крим карти 

природних осередків інфекційних і паразитарних хвороб.  

10. Просити МОЗ створити запас ліків для лікування хворих на тропічні 
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інфекції (малярію, лейшманіоз).  

11. Клопотати перед МОЗ про необхідність внесення змін в Календар 

профілактичних щеплень, а саме відновити ревакцинацію проти краснухи 

(дівчата) та епідемічного паротиту (хлопці) у віці 15 років.  

12. Подати в МОЗ пропозиції щодо внесення змін до додатків Наказу МОЗ 

України від 23.02.2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати 

закладів охорони здоров’я».  

 

 

 

Президент Асоціації,  

член.-кор. НАМНУ, заслужений діяч  

науки і техніки України, професор                                       М.А. Андрейчин 
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