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РIШЕННЯ V З’ЇЗДУ IНФЕКЦIОНIСТIВ УКРАЇНИ 

 

Змiцнювати зв’язки Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України з Міністерством 

охорони здоров’я; створювати iнiцiативнi групи висококвалiфiкованих лiкарiв з 

метою розробки нормативних актiв дiяльностi iнфекцiйної служби. 

Ставити перед Міністерством охорони здоров’я вимогу знайти кошти для 

запровадження специфічної дiагностики вiрусних гепатитiв, зокрема В i С. 

Асоціації разом з міністерством підготувати інформаційний лист про введення 

офіційної реєстрації гепатиту С. 

Просити Міністерство охорони здоров’я органiзувати безкоштовну 

iмунiзацiю медичних працiвникiв проти гепатиту В, а також дiтей з онко- та 

гематологiчними захворюваннями. 

Звернутись до ліцензійної палати України з проханням дозволити лікарям 

інфекціоністам приватну практику, за винятком лікування особливо 

небезпечних хвороб.  

Розробити та подати на затвердження в Міністерство охорони здоров’я 

перелiк платних послуг, що можуть надаватись хворим в iнфекцiйних 

стацiонарах. 

Правлінню Асоціації інфекціоністів України підготувати проект наказу, 

згідно з яким хворі (дорослі та дiти) на хронiчні гепатити вірусної етіології 

госпіталізуються тiльки в iнфекцiйнi лiкарнi (відділення), і подати його на 

затвердження в Міністерство охорони здоров’я. 
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Асоціації брати активну участь у підготовці нових наказів i положень 

стосовно iнфекцiйних хвороб. Практикувати належне рецензування проектiв 

регламентних документів, вносити свої пропозиції щодо діагностики цих 

хвороб і лікування хворих. 

Просити Міністерство охорони здоров’я систематично інформувати 

(щомiсячно або щоквартально) головних інфекціоністів областей, Автономної 

Республіки Крим і кафедри інфекційних хвороб медичних вузів про динамiку 

iнфекцiйної захворюваностi в Українi й здійснювані протиепiдемiчнi заходи. 

Покращити викладання iнфекцiйних хвороб лiкарям-курсантам рiзних 

спецiальностей (терапевти, хiрурги, неврологи, акушери-гiнекологи тощо) з 

врахуванням особливостей їх фаху. Ввести головних iнфекцiонiстiв до складу 

всіх постiйнодiючих атестацiйних комiсiй при обласних управлiннях охорони 

здоров’я. 

Добиватись покращення матерiально-технiчної бази iнфекцiйних 

стацiонарiв. Просити Міністерство охорони здоров’я пiдвищити боксованiсть 

до 50 %, створити в стацiонарах на 100 лiжок i бiльше вiддiлення анестезiологiї 

та iнтенсивної терапiї, забезпечити їх сучасною апаратурою i медикаментами, 

спорудити очиснi споруди та вiдремонтувати наявні. 

Сприяти розробці і впровадженню нормативних документів щодо 

дiагностики, терапiї та профiлактики ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу. 

Активiзувати пропаганду здорового способу життя, боротьби з 

наркоманiєю, роботу щодо попередження розповсюдження ВIЛ-iнфекцiї та 

iнших iнфекцiйних хвороб. 

Розробити основнi науковi напрямки дослiджень у дiлянцi клiнiчної 

iнфектологiї та забезпечити координацiю зусиль науковцiв України на 

виконання наукових програм. Рекомендувати науковцям частiше брати участь 

у конкурсах наукових проектiв з метою отримання цiльового фiнансування. 
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Активiзувати науковi дослiдження недостатньо вивчених вiрусних хвороб, 

зокрема гепатитiв С, Е, F, G, ВIЛ-iнфекцiї, цитомегаловiрусної, герпетичної, 

рота- i коронавiрусних, пріонових iнфекцiй тощо. 

Взяти участь у перегляді тактики вакцинацiї та ревакцинацiї дiтей i 

дорослих з врахуванням досвiду зарубiжних країн, розробці паспорта щеплень. 

Дати обгрунтування доцiльностi проведення щеплень проти гепатиту В i 

краснухи, ревакцинацiї проти епiдемiчного паротиту. 

Розробити методичнi рекомендацiї до диспансеризацiї перехворiлих на 

гострi вiруснi гепатити i хворих на хронiчнi гепатити В, С, D для рiзних 

вiкових груп iз врахуванням активностi iнфекцiйного процесу, реплiкацiї 

вiрусу, позапечiнкових проявiв i особливостей супутнiх хвороб. Внести вірусні 

гепатити в перелік професійних хвороб медичних працівників. 

У дiагностицi iнфекцiйних хвороб i наукових дослiдженнях ширше 

застосовувати методи полiмеразної ланцюгової реакцiї, iмуноферментного 

аналiзу, моноклональних антитiл, радiоiмунного дослідження, ДНК-зондiв. 

Рекомендувати практикуючим лiкарям i науковцям користуватися 

мiжнародною класифiкацiєю iнфекцiйних хвороб. Розробити національну 

класифікацію інфекційних хвороб відповідно до міжнародної і затвердити її на 

VI з’їзді інфекціоністів України. 

Домагатися участі Асоцiацiї у проведеннi атестацiї лiкарiв і бiльшого 

впливу на стратегiю й тактику  пiдготовки  спецiалiстiв у навчальних закладах 

I-IV ступенів акредитацiї. 

Пiдвищувати авторитет Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України. Рекомендувати 

членам Асоцiацiї вступати в державнi та громадськi академiї наук, бiльше 

висвiтлювати в засобах масової iнформацiї проблеми iнфекцiйних хвороб i 

шляхи їх вирiшення. Висувати кращi науковi працi на здобуття державних та 

iменних премiй. 

Звернутися до обласних (мiських) держадмiнiстрацiй:  
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 видiлити кошти на закупку сучасних антибiотикiв, iнтерферонiв, 

противірусних, протималярійних і протигрибкових препаратів, вакцин; 

 вiдкрити в обласних центрах лабораторiї з дiагностики ТОRСH-iнфекцiй 

та вiрусних гепатитiв. 

Залучати до складу Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України лiкарiв-

iнфекцiонiстiв i лiкарiв сумiжних фахiв. Рекомендувати всiм дитячим 

iнфекцiонiстам вступити в Асоцiацiю на засадах її повноправних членiв. 

Схвалити роботу редакцiї науково-практичного медичного журналу 

“Iнфекцiйнi хвороби” i сприяти подальшому його випуску. 

Доручити правлiнню Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України вступити в 

Європейське товариство з клiнiчної мiкробiологiї та iнфекцiйних хвороб i 

мiжнародну асоцiацiю “Медицина подорожей”. 

Правлiнню пiдготувати звернення до Президента України, Верховної Ради 

та Уряду про складну ситуацiю з iнфекцiйних хвороб i нагальну потребу 

посилення боротьби з ними. 

Схвалити роботу правління Асоціації за звітний період. Наступний, VI, 

з’їзд iнфекцiонiстiв України провести 2002 року в м. Одеса.  

 

 

8.10.1998 р. 

м. Тернопіль 


