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РІШЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ: «НОВІ ДІАГНОСТИЧНІ І ЛІКУВАЛЬНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ В КЛІНІЧНІЙ ІНФЕКТОЛОГІЇ» 

 

 

1. Просити МОЗ надати Асоціації інфекціоністів України (АІУ) право 

атестації лікарів-інфекціоністів і акредитації профільних лікувальних закладів, 

за участі представників управлінь МОЗ.  

2. Просити профільні управління МОЗ сприяти поліпшенню співпраці з 

АІУ і за потреби давати аргументоване пояснення у разі відхилення її 

пропозицій, що дасть можливість шляхом дискусії з опонентами вийти на 

оптимальне рішення. 

3. Правлінню Асоціації подати пропозиції у МОЗ щодо змін і доповнень до 

Закону України “ Про захист населення від інфекційних хвороб” (від 06.04.2000 

р.). 

4. Просити МОЗ звернутись до Кабінету Міністрів з пропозицією створити 

Національний центр контролю за інфекційними та паразитарними 

захворюваннями, наділивши його серйозними автономними повноваженнями. 

5. На основі складеної та схваленої Національної концепції боротьби з 

вірусними гепатитами просити МОЗ розробити Державну програму боротьби з 

вірусними гепатитами і забезпечити її фінансування, залучивши до її створення 

провідних інфекціоністів. 

6. Клопотати перед МОЗ забезпечити державну підтримку регіональних 

(обласних) програм “Антигепатит”. 

7. Просити МОЗ рекомендувати головним лікарям лікувальних закладів, на 

базі яких функціонують гепатологічні центри, забезпечити провідну роль 

інфекціоністам, оскільки ¾ пацієнтів цих центрів хворі на вірусні гепатити. 

8. Рекомендувати кафедрам інфекційних хвороб медичних університетів і 

академій проводити тематичні заняття на базі обласних і міських 

гепатологічних центрів.  

9. Просити МОЗ і Державну санітарно-епідеміологічну службу України 

посилити контроль за роботою приватних кабінетів і лікарень, які надають 

допомогу інфекційним хворим (наявність сертифікату спеціаліста, реєстрація, 

якість діагностики і лікування інфекційних хвороб, дотримання 

протиепідемічного режиму, участь працівників у роботі профільних лікарських 

товариств чи АІУ). 

10. Клопотати перед МОЗ про поліпшення матеріальної бази інфекційних 
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лікарень, інфекційних відділень багатопрофільних лікарень і кабінетів 

інфекційних захворювань поліклінік, істотно підвищити відсоток боксованості 

інфекційних стаціонарів. Забезпечити кожну область 1-2 герметичними 

боксами з регульованим тиском. 

11. Просити МОЗ дозволити створення денних стаціонарів при 

інфекційних лікарнях (відділеннях) і запросити АІУ до участі в складанні 

відповідного Положення. 

12. Клопотати перед МОЗ поліпшити безпеку праці медичного персоналу 

інфекційних лікарень і відділень, придбати сучасні захисні комбінезони та 

респіратори, проводити систематичне обстеження персоналу на носійство 

поширених збудників інфекційних хвороб і вакцинацію за епідемічними 

показаннями. 

13. Просити МОЗ терміново переглянути застарілі документи і 

пришвидшити затвердження нових нормативно-правових документів, що 

регламентують роботу з надання допомоги інфекційним хворим. 

14. За участі АІУ створити і затвердити нові протоколи діагностики і 

лікування інфекційних хворих, у зв’язку з наміченою реформою медичної 

галузі в державі. Просити МОЗ хоча б частково фінансувати цю відповідальну 

роботу. 

15. Вважати неприпустимим скорочення ліжкового фонду інфекційних 

стаціонарів і прирівнювання роботи інфекційного ліжка до неінфекційного за 

відсутності достатньої кількості боксів. Просити МОЗ залучити провідних 

інфекціоністів до розробки основних індикаторів оцінки діяльності інфекційних 

стаціонарів.  

16. Розробити комплекс заходів, спрямованих на істотне поліпшення 

виявлення, обліку нозокоміальних інфекцій, заходів для їх запобігання та 

надання висококваліфікованої допомоги захворілим. 

17. Просити МОЗ повторно розглянути доцільність об’єднання обласних 

інфекційних лікарень (відділень) і обласних центрів профілактики та боротьби 

зі СНІДом. В плані дискусії довкола такої реформи ознайомити АІУ з 

контраргументами опонентів. 

18. Просити президію НАМН України розробити комплекс заходів щодо 

матеріального і морального заохочення наукових досліджень проблем 

інфекційних захворювань. 

19. Просити президію НАМН ініціювати нові об’єднання і координацію 

фундаментальних досліджень профільних кафедр медичних університетів та 

інститутів Академії в розв’язанні актуальних питань інфектології. 

20. До пріоритетних досліджень НАМН України віднести вивчення 

прискореної еволюції мікробних патогенів, глобалізацію епідемічного процесу і 

з’яви та загрози нових інфекцій. 

21. Просити МОЗ у бюджеті на 2012 рік передбачити додаткове 

фінансування інфекційних хворих на період проведення Євро 2012. 

22. Просити МОЗ (повторно) здійснити разову закупку діагностичних тест-

систем і медикаментів для лікування хворих на малярію і лейшманіоз, 

враховуючи проведення у країні наступного року фінальної частини чемпіонату 
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Європи з футболу. 

23. Звернутись до МОЗ просити комісію, яку очолює віце-прем’єр з 

гуманітарних питань п. Б. Колесніков, заслухати виконання Постанови 

Кабінету Міністрів № 1906 від 10 грудня 2003 року «Про затвердження 

Державної Програми будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень) в 

обласних центрах та великих містах на 2003-2010 роки». 

24. Просити МОЗ запропонувати Кабінету Міністрів проект нової 

програми покращення матеріально-діагностичної бази обласних (міських) 

інфекційних лікарень (відділень). 

25. Клопотати перед МОЗ про підвищення доплати за шкідливі умови 

праці працівників інфекційних лікарень, відділень і КІЗів. 

26. 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.  

27. 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, вважаємо 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. 

28. Просити МОЗ доручити Головним управлінням охорони здоров’я при 

обласних держадміністраціях і МОЗ АР Крим визначити в наказовому порядку 

заклади, що зобов’язані надавати медичну допомогу інфекційним хворим на 

третьому рівні.  

29. Від АІУ виразити вдячність Міністру охорони здоров’я п. В. Аніщенку 

і Президенту НАМНУ акад. А. Сердюку за розгляд 14 червня 2011 р. на 

спільному засіданні колегії МОЗ і президії НАМНУ стану інфекційної 

захворюваності в Україні й заходів щодо її профілактики та прийняття рішення, 

а також подякувати за відновлення посад позаштатних головних спеціалістів 

МОЗ з напрямків «інфекційні хвороби», «дитячі інфекційні хвороби». 

 

 

 

22 вересня 2011 р., 

м. Рівне  

 

 


