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РІШЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ І ПЛЕНУМУ  

АСОЦІАЦІЇ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ:  

«ТРУДНОЩІ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ» 

 

1. Терміново звернутися до Президента і Прем’єр-міністра України про 

неприпустимість перегляду Національного Календаря профілактичних щеплень 

у бік зменшення кількості інфекційних захворювань, що підлягають 

обов’язковій імунопрофілактиці. 

2. Звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням внести зміни 

і доповнення до Закону України «Про боротьбу з інфекційними хворобами» у 

розділі переліку інфекційних хвороб, які підлягають обов’язковій 

імунопрофілактиці (стаття 12), привівши його до вимог сучасної медицини.  

3. Звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням внести зміни 

до законів України в частині закупівлі вакцин, дозволивши їх придбання не 

тільки за кошти державного бюджету, але і за кошти місцевих бюджетів. 

4. Звернутися до МОЗ України з проханням відновити посади позаштатних 

головного інфекціоніста і головного дитячого інфекціоніста. 

5. Надіслати до МОЗ України звернення про нагальну потребу створення 

загальнонаціональної програми боротьби з інфекційними хворобами. 

6. Просити МОЗ України відновити викладання інфекційних хвороб у 

попередньому об’ємі на VI курсі медичного факультету, внести відповідне 

доповнення в нині діючий перехідний навчальний план.  

7. 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 «акушерство і гінекологія», 

«кардіологія», «неврологія», «гастроентерологія», «хірургія». 

8. 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. Звернутись із клопотанням до МОЗ затвердити державну програму 

«Антигепатит» і сприяти роботі регіональних програм. 

9. Клопотати перед МОЗ про об’єднання обласних центрів профілактики і 

боротьби зі СНІДом та обласних інфекційних лікарень (відділень) в єдині 

потужні центри (на прикладі позитивного досвіду Івано-Франківської області). 

10. Президії Асоціації інфекціоністів України створити робочу групу з 
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підготовки протоколів діагностики і лікування інфекційних хворих і внести їх 

на затвердження у МОЗ до травня 2012 р.  

11. Президії Асоціації інфекціоністів України створити робочу групу для 

розробки загальнодержавного положення про гепатологічні центри і до травня 

2012 р. подати в МОЗ на затвердження.  

12. Просити МОЗ переглянути застарілі накази, які стосуються організації 

боротьби з інфекційними хворобами, і якомога щвидше затвердити нові з 

врахуванням пропозицій провідних фахівців Асоціації інфекціоністів України.  

13. У зв’зку з широким розповсюдженням ВІЛ-інфекції і високою 

актуальністю цієї проблеми клопотати перед МОЗ про включення до 

навчальних клінічних баз кафедр інфекційних хвороб обласних і міських СНІД-

центрів, що дасть змогу поліпшити викладання студентам і курсантам ФПО 

відповідних тем. 

14. Наполегливо рекомендувати головним лікарям обласних 

багатопрофільних лікарень, при яких створені консультативні гепатологічні 

центри, залучати до роботи в них висококваліфікованих лікарів-інфекціоністів. 

15. Для реалізації Концепції Державної цільової програми профілактики, 

діагностики та лікування вірусних гепатитів, затвердженої 9.03.2011 р. 

Кабінетом Міністрів України, доцільно пришвидшити розробку і затвердження 

відповідного клінічного протоколу. Оскільки в робочу групу по його 

складанню входять провідні вчені України та представники громадських 

організацій, Пленум вважає не доцільним залучати додатково представників 

МБФ міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні, до того ж поєднання 

вірусних гепатитів з ВІЛ-інфекцією вже висвітлено у відповідних затверджених 

протоколах. 

 

 

 

20 травня 2011 р.,  

м. Суми 

 

 


