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Рішення  

всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму  

ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» на тему:  

«Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у 

практиці інфекціоніста»  

 

1. Визнати стан імунопрофілактики в країні критичним, що загрожує 

втраті контролю над тими інфекційними хворобами, які впродовж багатьох 

десятиліть вважалися керованими засобами специфічної профілактики.  

2. У зв’язку з інтенсифікацією епідемічного процесу більшості 

інфекційних хвороб і критичним станом імунопрофілактики в Україні, що 

становить безпосередню загрозу здоров’ю нації, надіслати рішення 

конференції у Комісію з біобезпеки при РНБО України для обговорення цього 

питання на її засіданні та прийняття відповідних рішень для подолання або 

усунення існуючих епідемічних ризиків.  

3. Просити МОЗ забезпечити розподілення існуючого запасу 

притидифтерійного, протиправцевого, протибутулінічного антитоксинів 

(сироваток) по регіонах України, що дасть змогу своєчасно розпочинати 

специфічне лікування хворих.  

4. Просити МОЗ у процесі створення окружних лікарень і скорочення 

інфекційних стаціонарів у лікарнях нижчого рівня, суттєвого поліпшення 

матеріальної бази та оснащення інфекційних відділень окружних лікарень. 

Забезпечити наявність посади інфекціоніста у кожному центрі первинної 

медичної допомоги і кожній клініці інтегративної допомоги.  

5. Звернутись до МОЗ України, щоб у фінансуванні охорони здоров’я на 

2019 р. було передбачено виділення цільових коштів на державні програми 

боротьби з інфекційними хворобами.  

6. Просити голів обласних осередків Асоціації інформувати президію ВАІ 

про наявні обласні і міські інфекційні лікарні, число інфекційних відділень у 

багатопрофільних лікарнях, число КІЗів поліклінік, кількість інфекціоністів 

(ставок) в області – станом на 1.01.2018 і 1.01. 2019 рр.  

7. Вимагати від МОЗ України відновлення доплати за несприятливі умови 

праці працівникам організацій та установ медичної освіти України, які 

працюють з інфекційними хворими, інфекційним матеріалом, спираючись на 

Постанову Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267.  
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8. Просити МОЗ України забезпечити державне фінансування інфекційних 

лікарень. Перетворення останніх у «некомерційні неприбуткові підприємства» 

порушить виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» в частині безоплатного надання медичної допомоги інфекційним 

хворим.  

9. Просити МОЗ внести доповнення і поправки до існуючих нормативних 

документів щодо організації роботи первинної ланки (сімейних лікарів) в 

епідемічний період (грип, ГРІ тощо) з метою забезпечення територіального 

обслуговування населення.  

10. За участю Центру громадського здоров’я створити експертну групу з 

розробки «Національної інтегрованої програми з профілактики, діагностики та 

лікування інфекційних та паразитарних хвороб»  

11. У зв’язку з автономізацією роботи закладів вищої медичної освіти і 

ліквідацією опорних кафедр створити при презмдії ВАІ координаційну комісію 

завідувачів кафедр інфекційних хвороб з епідеміологією для узгодження 

навчальних планів, робочих програм тощо.  

 

 

 

 

Президент Асоціації,  

академік НАМНУ, засл. діяч науки і техніки України,  

доктор медичних наук, професор                                       М.А. Андрейчин  

 

 

 

5 жовтня 2018 року, м. Чернівці  

 

 


