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РІШЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ  

“ТЕРАПІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ І ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ”  

 

1. Створити робочу групу для розробки нових принципів і форм реєстрації 

інфекційних та паразитарних хвороб, які б істотно поліпшили їх облік та 

унеможливили штучне зниження показників захворюваності й подати 

відповідну пропозицію в МОЗ.  

2. Звернутись до органів місцевого самоврядування з пропозицією вжити 

невідкладні заходи для зниження смертності від інфекційних і паразитарних 

хвороб шляхом докорінного поліпшення кваліфікованої допомоги хворим в 

умовах інфекційних стаціонарів (покращення умов перебування, безплатне 

високоякісне харчування, належне діагностичне і лікувальне забезпечення, 

оснащення відділень і палат анестезіології та інтенсивної терапії сучасною 

апаратурою).  

3. Просити МОЗ розробити і прийняти довготривалі державні програми 

щодо профілактики і терапії вірусних гепатитів, герпетичних інфекцій та 

паразитозів.  

4. Просити МОЗ і АМН України розробити державну науково-дослідну 

програму з питань боротьби з демографічно значимими інфекційними та 

паразитарними захворюваннями і залучити до її виконання профільні науково-

дослідні інститути та вищі медичні навчальні заклади різних рівнів акредитації.  

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

повному обсязі виконання постанови Кабінету Міністрів № 1906 від 23 грудня 



2003 р. “Про будівництво інфекційних лікарень (відділень) у великих містах на 

період 2004-2010 років”. 

6. Просити МОЗ швидше привести надання медичної допомоги населенню 

України у відповідність до існуючих рівнів (I-III), у тому числі забезпечити 

можливість отримання медичної допомоги третього рівня інфекційними 

хворими в кожному обласному центрі.  

7. Просити ЦМК МОЗ при розробленні нових навчальних програм для 

студентів, інтернів і курсантів врахувати необхідність поглибленого вивчення 

інфекційних і паразитарних хвороб у дорослих і дітей та збільшити кількість 

навчальних годин на V i VI курсах. Враховуючи інтенсивні міграційні процеси і 

значну кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні, наполягати на 

введенні в навчальну програму курсу “Тропічні інфекційні хвороби”.  

8. Запропонувати ЦМК МОЗ при плануванні програм первинної і 

вторинної спеціалізації з різних фахів включити у цикл “інфекційні хвороби” не 

лише особливо небезпечні інфекції, а й інші важливі питання клінічної 

інфектології з урахуванням фаху.  

9. У зв’язку з переходом на світові стандарти медичної освіти ставити 

питання перед Міносвіти про приведення педагогічного навантаження на 

професорсько-викладацький склад у відповідність до діючих у світі норм.  

 

 

3 жовтня 2007 року,  

м. Миколаїв  


