
РІШЕННЯ 

Конгресу до 122-річчя від народження академіка Л.В. Громашевського 

“ПОЄДНАНІ ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ”, 

який відбувся 8-9 жовтня 2009 року в м. Чернівці 

 

 

1. Ширше залучати членів Асоціації до пропаганди серед населення 

проведення вакцинації як надійного засобу профілактики інфекційних 

хвороб. Посилити санітарно-освітню роботу щодо запобігання сезонних 

гострих респіраторних захворювань.  

2. Створити з членів Асоціації робочу групу з розробки алгоритмів 

діагностики і лікування інфекційних захворювань у дорослих і дітей на 

засадах доказової медицини. Обговорити ці алгоритми на наступній 

конференції інфекціоністів у травні 2010 року. 

3. Створити із членів Асоціації робочу групу з підготовки Національної 

програми з діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів. 

4. Осередкам Асоціації брати ширшу участь у рандомізованих 

багатоцентрових дослідження ефективності нових антибактерійних і 

противірусних препаратів. 

5. Просити МОЗ пришвидшити затвердження і видання протоколів 

діагностики і лікування інфекційних хвороб. 

6. Рекомендувати  обласним позаштатним інфекціоністам і головному 

інфекціоністу МОЗ здійснити аналіз випадків ускладненого перебігу 

інфекційних хвороб та летальних наслідків і розробити заходи щодо їх 

запобігання. 

7. Посилити контроль за діагностикою та реєстрацією хронічних 

гепатитів В і С. 

8. Рекомендувати обласним осередкам інфекціоністів та епідеміологів 

одне з найближчих засідань присвятити проблемам внутрішньолікарняних 

інфекцій. 



9. Вважати перспективними дослідження клінічних та епідеміологічних 

особливостей нових інфекційних хвороб, розробку і впровадження 

молекулярно-біологічних методів їх діагностики. 

10. Ініціювати узагальнення досвіду роботи обласних 

гепатопатологічних центрів, що діють на базі клінічних інфекційних 

стаціонарів, і розробити рекомендації щодо вдосконалення їх діяльності та 

відкриття в областях, де їх ще немає.  

11. Просити Фармцентр МОЗ терміново зробити разові закупки і 

прискорити реєстрацію високоефективних протималярійних і 

протитоксоплазмозних препаратів. 

12. Просити МОЗ створити робочу групу для подолання довільного 

вживання медичних термінів, що стосуються визначення періодів вагітності 

та їх тривалості, для внесення доповнень до наказу № 906 і поліпшення 

своєчасної діагностики перинатальних інфекцій.  

13. Просити МОЗ виключити з показників оцінки ефективності роботи 

санітарно-епідеміологічної служби рівень інфекційної захворюваності і 

передати реєстрацію інфекційних хвороб у незалежний від цієї служби центр. 

 

 

 

Голова Асоціації,  

член.-кор. АМНУ, заслужений діяч  

науки і техніки України, професор                                   М.А. Андрейчин 

 


