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РІШЕННЯ VIIІ З’ЇЗДУ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ  

“ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ: ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ  

В ДІАГНОСТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ” 

 

VIIІ з’їзд інфекціоністів України відбувається в період зростання 

інфекційної захворюваності у світі, частих спалахів, епідемій і пандемій нових 

чи давно забутих інфекційних хвороб, зокрема пташиного грипу, сезонного 

грипу, пандемічного грипу А/H1N1/Каліфорнія, поліомієліту та інших недуг. 

Значного поширення набули ВІЛ-інфекція/СНІД, гепатити С і В, герпетичні, 

кишкові та арбовірусні інфекції, що становить загрозу для національної безпеки 

держави. Побільшала кількість завізних випадків малярії, існує загроза 

формування в Україні місцевих осередків цієї недуги. Значних збитків здоров’ю 

людей завдають й інші паразитози. Разом з тим, діагностика і терапія 

інфекційних захворювань потребують удосконалення.  

Враховуючи наведене вище, з’їзд вирішив:  

1. Прийняти звернення до перших посадових осіб держави щодо 

необхідності суттєвого покращення допомоги інфекційним хворим та 

опублікувати його у засобах масової інформації. 

2. Повторно звернутися до МОЗ України з пропозицією створити при 

ньому Національний Центр боротьби з інфекційними хворобами. 

3. Просити МОЗ України вжити необхідні заходи щодо зміцнення 

матеріальної бази інфекційних стаціонарів, передбачені Постановою 

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

інфекційних лікарень (відділень) у великих містах на період 2004-2010 

рр.”. 

4. Створити робочу групу з розробки комплексної програми боротьби з 

паразитарними хворобами в людей. 

5. Завідувачам кафедр інфекційних хвороб з епідеміологією посилити увагу 

до вивчення питань епідеміології та профілактики інфекційних хвороб у 

системі базової підготовки лікарів. При плануванні науково-дослідних 

робіт передбачувати напрямки з удосконалення епідеміологічного 

нагляду за інфекційними хворобами. Сприяти впровадженню результатів 

науково-дослідних робіт у практику санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних закладів.  

6. Просити МОЗ забезпечити медичних працівників сучасними надійними 

засобами захисту при роботі з особливо небезпечними інфекціями.  
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7. Просити МОЗ припинити ліквідацію кафедр дитячих інфекційних хвороб 

у вищих медичних навчальних закладах. 

8. Просити МОЗ клопотати перед Верховною Радою і Кабінетом Міністрів 

про заборону реклами лікарських препаратів у засобах масової 

інформації.  

9. Просити МОЗ внести зміни у процедуру одноразового ввозу ліків для 

терапії тропічних хвороб. Створити в областях і АР Крим запас тест-

систем і медикаментів для діагностики цих інфекційних хвороб і 

лікування. 

10. Доручити головному інфекціоністу і головному дитячому інфекціоністу 

клопотати перед МОЗ про пришвидшення затвердження наказу “Про 

удосконалення надання медичної допомоги населенню з інфекційними 

захворюваннями”. 

11. Доручити головним інфекціоністам і головним дитячим інфекціоністам 

областей і АР Крим створити реєстр хворих на хронічні вірусні гепатити 

з метою підготовки концепції “Загальнонаціональна програма з 

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів”. Провести в 

областях і АР Крим громадське обговорення цього проекту. 

12. Розробити і затвердити клінічні протоколи з діагностики і лікування 

хронічних вірусних гепатитів у дітей і дорослих. 

13. Звернутися до МОЗ про необхідність створення при обласних лікарнях 

лабораторій з діагностики і профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій з відповідним штатом та обладнанням.  

14. Клопотати перед МОЗ про необхідність збереження в новому Календарі 

профілактичних щеплень ревакцинації проти краснухи (дівчата) і 

епідемічного паротиту (хлопці) у віці 15 років.  

15. Постійно проводити серед населення інформаційно-освітню роботу про 

необхідність профілактики інфекційних хвороб за допомогою вакцинації.  

16. Запровадити в рамках наступних наукових форумів інфекціоністів 

проведення секції молодих вчених. 

17. Клопотати перед МОЗ про запровадження елективного курсу “медична 

паразитологія” у вищих медичних навчальних закладах І-IV рівнів 

акредитації. 

18. Клопотати перед МОЗ про відновлення інтернатури зі спеціальності 

“дитячі інфекційні хвороби”. 

19. Клопотати перед МОЗ про збільшення обсягу годин на вивчення 

інфекційних хвороб на V і VI курсах, в інтернатурі і суміжних циклах, 

враховуючи їх актуальність та епідеміологічну ситуацію в країні й світі.  

20. Враховуючи зростання актуальності інфекційних хвороб у світі та 

Україні, клопотати перед президією НАМНУ про оголошення конкурсу 

на вакантні місця для члена-кореспондента і дійсного члена цієї академії. 

У разі позитивного рішення з’їзд рекомендує на ці місця професорів С.О. 

Крамарєва, В.П. Малого і М.А. Андрейчина.  

21. Просити ректорів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів 

акредитації і голів облдержадміністрацій ініціювати присвоєння 
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почесного звання “Заслужений лікар України” М.А. Колодію, М.Д. 

Чемичу, Ю.А. Дашу.  

22. Перейменувати посаду “голова Асоціації інфекціоністів України” на 

“президент Асоціації інфекціоністів України”.  

23. Членські внески на наступний рік встановити в розмірі 50 гривень. 

24. Наступний, IX, з’їзд інфекціоністів України провести у 2014 р. в м. 

Тернополі. 

25. Затвердити Звіти голови Асоціації інфекціоністів України і голови 

контрольно-ревізійної комісії. 

26. Визнати роботу Правління Асоціації інфекціоністів України за звітний 

період задовільною.  

 

 

 

8 жовтня 2010 р.,  

м. Вінниця 

 


