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РІШЕННЯ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів 

на тему: “Медична допомога інфекційним хворим в умовах 

реформування галузі охорони здоров’я”  

 

1. Питання інфекційних захворювань є елементом національної безпеки 

країни. Президії Асоціації звернутися до РНБО з проханням розглянути на 

засіданні ситуацію, що склалася в Україні з інфекційних хвороб і розробити 

комплекс заходів щодо біобезпеки і попередження біотероризму, за участі 

спеціалістів Всеукраїнської асоціації інфекціоністів.  

2. Просити МОЗ негайно забезпечити своєчасне постачання високоякісних 

вакцин та інших імунобіологічних препаратів згідно з чинним законодавством. 

Вважати неприпустимими перебої із закупівлею вакцин, специфічних 

сироваток й імуноглобулінів.  

3. Просити МОЗ підготувати і затвердити типові положення та нормативи 

акредитації інфекційних лікарень (відділень) і наукових установ, які надають 

спеціалізовану лікувально-профілактичну допомогу хворим з інфекційними 

захворюваннями, залучивши до цього провідних фахівців Всеукраїнської 

асоціації інфекціоністів.  

4. Звернутись до органів місцевого самоврядування з пропозицією 

створити бюджетні та позабюджетні фонди для накопичення коштів для високо 

затратного лікування інфекційних хворих (хронічні вірусні гепатити, 

герпесвірусні інфекції тощо). 

5. Просити МОЗ cтворити референтні міжрегіональні лабораторії для 

діагностики інфекційних хвороб, в яких сконцентрувати cучасне обладнання, та 

дооснастити їх новим устаткуванням і реактивами, замість існуючих 

роздрібнених діагностичних лабораторій.  

6. Просити МОЗ розробити Державну програму з імунопрофілактики на 

найближчі 5 років і Закон України з імунопрофілактики.  

7. З метою раціонального використання коштів повторно просити МОЗ 

організувати при інфекційних лікарнях (відділеннях) денні стаціонари для 

хворих на інфекційні захворювання, які потребують тривалого лікування, але 

не вимагають госпіталізації. Запросити Всеукраїнську асоціацію інфекціоністів 

до участі в складанні відповідного Положення. Розширити мережу кабінетів 

інфекційних захворювань (КІЗ) у центрах первинної медико-соціальної 

допомоги і консультативних поліклініках.  

8. Просити МОЗ забезпечити виконання Закону України “Про захист 
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населення від інфекційних хвороб”, закрема статті 19 “Права осіб, які хворіють 

на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями” та статті 10, розділу ІІІ, згідно з 

якими держава гарантує безоплатність обстеження і надання медичної 

допомоги хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я та в державних наукових установах, особливо на період 

реформування галузі.  

9. З урахуванням погіршення епідемічної ситуації в зоні проведення АТО і 

в ряді регіонах України, розповсюдження нових збудників інфекційних хвороб, 

просити МОЗ вжити додаткові заходи щодо покращення верифікації особливо 

небезпечних інфекцій, геморагічних гарячок, тропічних і орфанних 

інфекційних недуг.  

10. Просити МОЗ обмежити втручання керивників непрофесійних 

громадських організацій в роботу екпертних комісій МОЗ і позаштатних 

спеціалістів.  

11. Просити МОЗ створити, за участю президії Асоціації, робочу групу для 

підготовки проекту наказу “Про удосконалення системи надання медичної 

допомоги інфекційним хворим в Україні, в умовах реформування галузі 

охорони здоров’я”.  

12. Просити МОЗ переглянути діючі накази МОЗ СРСР по інфекційній 

службі з урахуванням вимог сьогодення та досягнень науки і техніки (новітні 

технології).  

13. Просити МОЗ розробити і затвердити табель оснащення інфекційних 

відділень багатопрофільних лікарень та обласних і міських інфекційних 

лікарень, передбачивши суттєве поліпшення їх матеріальної бази, оснащення 

сучасними засобами діагностики і лікування.  

14. Просити МОЗ в умовах автономізації закладів охорони здоров’я 

законодавчо обмежити право власника на реорганізацію або закриття 

інфекційних стаціонарів, скорочення стаціонарних інфекційних ліжок і 

кабінетів інфекційних захворювань, беручи до уваги складну епідеміологічну 

ситуацію в Україні та світі. 

15. Звернутися до МОЗ з проханням переглянути норми навантаження на 

лікарів-інфекціоністів з урахуванням соціально-психологічних особливостей 

інфекційних хворих, значного обсягу профілактичної, санітарно-освітньої та 

методичної роботи, підвищити інфекціоністам надбавки за роботу в шкідливих 

умовах, як у фтизіатрів і медичних працівників Центрів боротьби і 

профілактики ВІЛ-інфеції.  

16. Просити МОЗ розробити Державну програму боротьби з вірусними 

гепатитами у дорослих і дітей та забезпечити фінансування профілактики, 

діагностики та лікування цих хвороб, передусім у соціально незахищених 

хворих і груп ризику. Залучити до цієї роботи фахівців Асоціації.  

17. З урахуванням змін клімату, клінічного перебігу грипу, інших ГРВІ і 

негоспітальних пневмоній просити працівників “Український центр з контролю 

та моніторингу захворювань МОЗУ” цілорічно (також влітку) здійснювати 
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моніторинг циркулюючих збудників грипу, інших ГРВІ, респіраторних 

мікоплазм і хламідій.  

18. Президії Асоціації створити робочі групи з підготовки клінічних 

протоколів з діагностики, лікування і профілактики бореліозів і Clostridium 

difficile-інфекції.  

 

 

 

Президент Асоціації,  

академік НАМНУ, заслужений діяч  

науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор                                            М.А. Андрейчин  

 

 

 

19 травня 2017 року, м. Умань Черкаської області  


