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РІШЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

„ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ” І НАРАДИ 

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

 

1. Правлінню Асоціації інфекціоністів України та створеній Пленумом 

робочій групі звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра, Голови 

Верховної Ради про терміновий розгляд ситуації, яка склалась із 

захворюваністю населення на інфекційні хвороби, ролі інфекційної служби в 

збереженні здоров’я і генофонду нації; ініціювати розгляд цього питання на 

парламентських слуханнях у Верховній Раді.  

2. Звернутись до міністра охорони здоров’я України з проханням 

відновити роботу постійно діючої дорадчої комісії з розробки основних наказів 

і документів, які регламентують роботу інфекційної служби України.  

3. Просити МОЗ розробити за участю Асоціації і затвердити Програму 

розвитку інфекційної служби на період 2006-2010 рр.  

4. Просити МОЗ заслухати питання реорганізації інфекційної служби, 

підготовки спеціалістів в умовах переходу на засади Болонського процесу.  

5. Звернутись до Прем’єр-міністра України з проханням терміново 

відновити Постанову Кабінету Міністрів № 1906 від 23 грудня 2003 р. “Про 

будівництво інфекційних лікарень (відділень) у великих містах на період 2004-

2010 рр.”.  

6. Пропонувати МОЗ зберегти кафедри (курси) дитячих інфекційних 

хвороб у медичних університетах і запровадити в нових навчальних планах 

програму з дитячих інфекційних хвороб.  

7. Провести в І кв. 2006 р. спільну нараду-семінар інфекціоністів і 

працівників центрів СНІДу з проблем лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД.  

8. Просити директора національного Центру профілактики та боротьби зі 

СНІДом забезпечити кафедри інфекційних хвороб і обласних спеціалістів з 

інфекційних хвороб клінічними протоколам (друге видання) щодо діагностики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу та опортуністичних інфекцій, антиретровірусного 

лікування хворих.  



9. Розробити і затвердити на черговому з’їзді Асоціації положення про 

наукову школу інфекціоністів.  

10. Скласти реєстр наукових шкіл інфекціоністів, визнаних Асоціацією на 

основі вироблених нею критеріїв.  

11. Рекомендувати МОЗ і АМН України забезпечити державну підтримку 

визнаних науковою громадськістю наукових шкіл інфекціоністів.  

12. Доручити Президії Асоціації інфекціоністів України вносити 

пропозиції щодо першочергового фінансування наукових шкіл з бюджету 

державних програм і надання грантів шляхом конкурсного відбору.  

13. Правлінню Асоціації інфекціоністів України активно впливати на зміни 

лідерів наукових шкіл інфекціоністів під час конкурсу на вакантну посаду 

завідувача профільної кафедри медичного університету чи клінічного відділу 

науково-дослідного інституту.  

14. До VІІ з’їзду інфекціоністів України видати „Довідник Асоціації 

інфекціоністів України” і „Інфекційні лікарні в Україні”.  

15. Рекомендувати науковцям ширше публікувати результати наукових 

досліджень в англомовній пресі та авторитетних закордонних журналах.  

 

 

 

23.09.2005 р.,  
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