
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА  

АСОЦІАЦІЯ  

ІНФЕКЦІОНІСТІВ» 

Медичний університет,  

Майдан Волі, 1, 

46001, м. Тернопіль. 

Тел.: (0352) 52-47-25;  

тел./факс (035 2) 52-72-69. 

E-mail: infecdis@ukr.net 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

РІШЕННЯ  

Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму  

ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» на тему: «Епідеміологічні та  

клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних 

умовах»  

 

1. Прийняти Звернення до Президента України п. Петра Порошенка, 

Голови Верховної Ради п. Андрія Парубія, Прем’єр-міністра п. Володимира 

Гройсмана і опублікувати його у газеті «Ваше здоров’я». У Зверненні вказати 

на погіршення епідемічної ситуації щодо інфекційних хвороб і запропонувати 

низку заходів, спрямованих на зміцнення інфекційної служби та поліпшення 

допомоги хворим.  

2. Повторно просити МОЗ розробити Державну програму з 

імунопрофілактики на найближчі 5 років і Закон України з імунопрофілактики.  

3. Просити МОЗ забезпечити своєчасне щорічне постачання 

високоякісних вакцин та інших імунобіологічних препаратів згідно з чинним 

законодавством. Вважати неприпустимими перебої із закупівлею вакцин, 

специфічних сироваток й імуноглобулінів.  

4. 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 фахівців Всеукраїнської асоціації 

інфекціоністів до участі у складанні відповідного Положення. Розширити 

мережу кабінетів інфекційних захворювань (КІЗ) у центрах первинної медико-

соціальної допомоги і консультативних поліклініках.  

5. Просити МОЗ внести у Національний перелік лікарських засобів сучасні 

препарати для лікування хворих на хронічний гепатит С, зокрема, даклатасвір, 
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комбінацію ліків софосбувір/ледіпасвір і комбінацію для 3Д-терапії 

(омбітасвір/паритапревір/ритонавір/дасабувір). 

6. Спеціалістам Асоціації взяти активну участь у перегяді і доповненні 

Національного переліку лікарських препаратів для лікування інфекційних 

хворих.  

7. Просити МОЗ забезпечити виконання Закону України «Про захист 

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.  

8. Просити МОЗ підтримати клопотання президії Всеукраїнської асоціації 

інфекціоністів про надання їй права проведення атестації лікарів-

інфекціоністів, за участі представників МОЗ, обласних і міських департаментів 

охорони здоров’я. 

9. Повторно 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.  

 

 

 

Президент Асоціації,  

академік НАМНУ, професор                                                 М.А. Андрейчин  

 

 

 

 

 

 

м. Житомир, 

6.10.2017 р. 


