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РІШЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ І ПЛЕНУМУ  

АСОЦІАЦІЇ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ  

«ВІРУСНІ ХВОРОБИ. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ/СНІД» 

 

Пленум Асоціації інфекціоністів України, проаналізувавши епідеміологічні 

та інфекційні процеси і дані нових наукових досліджень, констатує, що інфекційні 

захворювання становлять суттєву загрозу генофонду і національній безпеці 

України. У зв’язку з цим пропонуємо таке:  

1. Зобов’язати всі обласні та АР Крим науково-медичні товариства 

інфекціоністів долучитись до реалізації Державної цільової соціальної програми з 

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 р. і 

домогтися повної прозорості та обґрунтованої черговості при складанні списків 

хворих і надання їм допомоги. До створюваних з цією метою комісій залучити 

завідувачів профільних кафедр або їх представників.  

2. Повторно звернутися до МОЗ України про неприпустимість скорочення 

інфекційних ліжок, у тому числі дитячих, під час реформування охорони здоров’я 

України та просити переглянути норми роботи інфекційного ліжка у бік 

зменшення порівняно з терапевтичними.  

3. Клопотати перед МОЗ України про об’єднання обласних центрів 

профілактики і боротьби зі СНІДом, обласних інфекційних лікарень (відділень) і 

кафедр інфекційних хвороб медичних університетів в єдині потужні центри (на 

прикладі Івано-Франківської області).  

4. Створити робочі групи з розробки клінічних настанов з діагностики і 

лікування найбільш поширених інфекційних та паразитарних хвороб.  

5. Просити МОЗ і обласні департаменти охорони здоров’я забезпечити 

медичних працівників сучасними надійними засобами захисту при роботі з 

контагіозними, висококонтагіозними та особливо небезпечними інфекціями. 

6. Просити МОЗ вилучити з показників оцінки ефективності роботи 

санітарно-епідеміологичної служби рівень інфекційної захворюванності. 

Створити незалежний від цієї служби Центр моніторингу інфекційних і 

паразитарних хвороб.  

7. Просити ЦМК МОЗ ввести обов’язкове вивчення студентами 6 курсу, 

інтернами суміжних спеціальностей і лікарями-курсантами клінічної 

паразитології та тропічної медицини.  

8. Звернутися з проханням до Державної санітарно-епідеміологічної служби 

організувати щоквартальний випуск електронного бюлетеня з проблем 

інфекційних і паразитарних хвороб.  
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9. Просити МОЗ звернутися до Кабінету міністрів України з проханням 

поновити виконання програми Кабінету Міністрів зі зміцнення матеріально-

технічної бази інфекційних стаціонарів.  

10. Просити МОЗ вирішити питання про разові закупки і прискорити 

реєстрацію високоефективних препаратів для лікування хворих на тяжкі форми 

малярії, лейшманіозів та інших тропічних хвороб.  

11. Запропонувати МОЗ увести обов’язкові уніфіковані лабораторні методи 

дослідження для діагностики інфекційних і паразитарних захворювань.  

12. Затвердити положення про медаль святого Роха (покровителя 

інфекційних хворих і захисника від епідемій) для нагородження кращих медичних 

сестер за багаторічну сумлінну працю в наданні допомоги інфекційним хворим.  

13. Надати одноразову матеріальну допомогу членам Асоціації, які її гостро 

потребують у зв’язку з тяжким захворюванням чи інвалідністю.  

14. Протягом 2014-2015 рр. підготувати до друку довідник Асоціації 

інфекціоністів України (третє доповнене і виправлене видання).  

15.  Рекомендувати профільним кафедрам і НДІ розширити тематику 

науково-прикладних і фундаментальних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІДу з 

метою підвищення ефективності терапії, діагностики та профілактики цієї недуги.  

16. Терміново здійснити перереєстрацію обласних і АР Крим науково-

медичних товариств інфекціоністів.  

 

 

 

 

 

Президент Асоціації,  

член.-кор. НАМНУ, заслужений діяч  

науки і техніки України, професор                                       М.А. Андрейчин 

 

 

 

4 жовтня 2013 р.,  

м. Алушта  

 


