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РІШЕННЯ  

Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів  

на тему: «Кров’яні інфекції як загальнодержавна проблема»  

 

1. Для діагностики кліщових бактеріозів використовувати 

високоінформативну двохетапну схему обстеження пацієнта: спочатку 

призначати високочутливий імуноферментний аналіз, а далі осіб з 

позитивними результатами обстежувати високоспецифічним методом 

імуноблоту для остаточного підтвердження діагнозу та прогнозування 

перебігу.  

Виконавці – головні лікарі інфекційних лікарень, завідувачі відділеннями, 

кафедри інфекційних хвороб. 

 

2. Визначити основні групи ризику щодо хвороби Лайма в Україні, 

скласти інтерактивну мапу розповсюдження заражених бореліями кліщів і 

захворюваності людей на лайм-бореліоз. Підготувати методичні рекомендації з 

діагностики і лікування цієї недуги.  

Відповідальний – М.А. Андрейчин.  

 

3. Рекомендувати лікарям-інфекціоністів застосовувати у клінічній 

практиці лише лікарські засоби, що пройшли рандомізовані клінічні 

дослідження і мають високий рівень доказовості.  

Відповідальний – С.О. Крамарьов. 

 

4. Активізувати діяльність Всеукраїнської асоціації інфекціоністів щодо 

проведення рандомізованих клінічних досліджень спільно з асоціаціями країн 

Європи, США, Канади.  

Відповідальний – С.О. Крамарьов.  

 

5. Активізувати діяльність осередків Асоціації з метою отримання грантів 

на проведення рандомізованих клінічних досліджень у сфері інфекційних 

хвороб.  

Відповідальні – президія, голови осередків ГО «ВАІ».  

 

6. Поліпшити дослідження ендемічних трансмісивних інфекцій з 

використанням сучасних діагностичних можливостей.  
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Виконавці – завідувачі кафедр інфекційних хвороб, головні лікарі 

інфекційних лікарень, завідувачі відділеннями. 

 

7. Привернути увагу органів охорони здоров’я на погіршення епідемічної 

ситуації з інфекційних хвороб і запропонувати спільно з «ВАІ» розробити 

заходи протидії цій негативній динаміці. 

Виконавці – президія ГО «ВАІ»  

 

8. Головам обласних осередків «ВАІ» наполегливо рекомендувати 

погоджувати з президією ГО «ВАІ» проведення всеукраїнських і 

міжрегіональних конференцій, присвячених інфекційним хворобам, що дасть 

змогу уникнути співпадіння у часі цих форумів.  

Виконавці – голови осередків, завідувачі профільних кафедр.  

 

9 Опублікувати в журналі «Інфекційні хвороби» рекомендації 

Американської асоціації з інфекційних хвороб (ІDSA) щодо ведення хворих на 

Лайм-бореліоз, анаплазмоз та інші кліщові бактеріози. 

Виконавець – Редакція журналу. 

 

10. Правлінню ГО ВАІ створити постійно діючу робочу групу сприяння 

виконанню Державних програм надання допомоги інфекційним хворим, 

зокрема з вірусними гепатитами В та С.  

Виконавці – М.А. Андрейчин, М.Д. Чемич, І.А. Зайцев, С.О. Крамарьов. 

 

 

 

Президент Асоціації,  

академік НАМНУ, заслужений діяч  

науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор                                           М.А. Андрейчин  

 

 

 

18 травня 2018 р., м. Луцьк  

 

 


