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Рішення  

Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів  

на тему: «Інфекційні хвороби і біобезпека»  

 

1. Сучасна інфекційна захворюваність призвела до нестійкої, а за 

окремими показниками – до несприятливої епідемічної ситуації, що вкрай 

негативно впливає на біологічну безпеку в державі.  

2. Враховуючи нестійку, а за окремими показниками несприятливу 

епідемічну ситуацію щодо інфекційних хвороб в Україні, просити РНБО 

щороку заслуховувати на комісії з біобезпеки інформацію від Всеукраїнської 

асоціації інфекціоністів і профільних державних установ про інфекційну 

захворюваність, здійснювані протиепідемічні та профілактичні заходи і 

прогноз на наступні роки.  

3. Звернути увагу Уряду на низький рівень охоплення профілактичними 

щепленнями населення, що зберігається впродовж останніх років, і може 

призвести до пролонгування епідемії кору та до інших інфекційних 

захворювань, керованих засобами специфічної імунопрофілактики, спалахів 

дифтерії та поліомієліту.  

4. Враховуючи несприятливу епідемічну ситуацію з низки інфекційних 

хвороб в Україні, рекомендувати Уряду запровадити при обласних, районних 

державних адміністраціях штатну посаду епідеміолога з питань біобезпеки та 

підвищити відповідальність Центру громадського здоров’я МОЗ й обласних 

центрів громадського здоров’я за біологічну безпеку.  

5. Просити МОЗ повернути до Календаря профілактичних щеплень 

сучасні комбіновані низькореактогенні та високоефективні монодозні вакцини.  

6. У зв’язку з нестійкою епідемічною ситуацією в Україні, ростом 

інфекційної захворюваності та ліквідацією санепідемстанцій розглянути 

питання про внесення кабінетів інфекційних захворювань у штатний розпис 

центрів первинної медико-санітарної допомоги.  

7. Президії Асоціації звернутися до департаментів (управлінь) охорони 

здоров’я облдержадміністрацій з проханням надати інформацію про експертів з 

інфекційних хвороб (дорослих і дитячих) і з імунопрофілактики. Беручи до 

уваги принципи демократизму та досвід передових країн, просити керівництво 

центрів громадського здоров’я погоджувати кандидатури експертів із 

президією Всеукраїнської асоціації інфекціоністів.  
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8. Правлінню Асоціації при плануванні всеукраїнських науково-

практичних конференцій обов’язково передбачати проведення нарад обласних 

експертів з інфекційних хвороб (дорослих і дитячих) і завідувачів кафедр 

інфекційних хвороб (дорослих і дитячих) вищих медичних навчальних закладів 

III-IV рівнів акредитації.  
9. При правлінні Асоціації створити робочі групи експертів з проблем 

вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції, гострих кишкових інфекцій, гострих 

респіраторних інфекцій, трансмісивних інфекцій тощо, які б координували 

зусилля, спрямовані на боротьбу із зазначеними хворобами.  

10. Повторно просити провідних інфекціоністів (завідувачів кафедр, 

головних лікарів інфекційних лікарень, завідувачів інфекційних відділень 

багатопрофільних лікарень) погоджувати з президією Асоціації дати 

проведення всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій 

інфекціоністів.  

11. Засудити практику створення нових всеукраїнських громадських 

організацій, що дублюють статутні завдання і мету Всеукраїнської асоціації 

інфекціоністів.  

12. Просити МОЗ внести доповнення в Наказ № 504 від 19.03.2018 р. «Про 

затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», додаток № 1, 

п. 8:  

– у період епідемічних ускладнень з інфекційних захворювань роботу в 

епідемічних осередках проводити за дільничним принципом, тобто за місцем 

проживання хворого;  

– передбачити перелік дій сімейного лікаря в період спалаху інфекційних 

захворювань (робота в епідосередках).  

13. Просити МОЗ організаційно забезпечити своєчасне обстеження 

інфекційних хворих сімейними лікарями центрів первинної медико-санітарної 

допомоги і медичними працівниками фельдшерсько-акушерських пунктів: 

бактеріологічне обстеження хворих на кишкові інфекції, гострі тонзиліти, а 

також швидкими тестами для виявлення вірусу імунодефіциту людини та 

вірусів вірусних гепатитів тощо.  

14. Просити МОЗ переглянути задекларований підхід до висновку щодо 

«необґрунтованого лікування» в інфекційному стаціонарі пацієнтів із 

декретованих груп, носіїв патогених мікроорганізмів тощо, беручи до уваги не 

тільки клінічні, але й епідеміологічні критерії доцільності госпіталізації.  

 

Президент Асоціації,  

академік НАМНУ, засл. діяч науки і  

техніки України,  

доктор медичних наук, професор                                     М.А. Андрейчин  

 

 

17 травня 2019 року,  

м. Хмельницький  


