
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

науково-практичної конференції з міжнародною участю, 

присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського, 

приуроченої до 130 річчя від дня його народження 

«Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, 

лікування, профілактика, біологічна безпека» 

12 – 13 жовтня 2017 р., м. Київ 

 

У конференції взяло участь 225 учасників з 14 регіонів України (з них  3 

академіка, 3 член-кореспондента,27 докторів та 47 кандидатів наук). Були 

представники з різних відомств, медичних закладів та організацій. 

З вітальним словом та окресленням загальних проблем епідеміології та 

інфекційної патології на сьогодні до учасників конференції звернулись: 

Президент НАМН України академік  В.І.Цимбалюк; академік НАН та НАМН 

України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна С.В. Комісаренко; 

академік НААН України, директор Національного наукового центру «Інститут 

експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» Б.Т. Стегній; член-

кор. НАН України М.Я. Співак; кандидат медичних наук, начальник 

Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві О.М. Рубан; доктор 

медичних наук, провідний науковий співробітник відділу наукового 

моніторингу, аналізу моделювання розвитку епідемічних процесів 

небезпечних, особливо небезпечних та актуальних інфекцій ДУ «Український 

науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України» 

З.М. Нехороших. 

Конференція розпочалась доповіддю, присвяченою пам’яті академіка 

Л.В. Громашевського, та значенню вчення Л.В. Громашевського про 

епідемічний процес інфекційних хвороб для розвитку сучасної епідеміології і 

і підтримки епідемічного благополуччя в країні.   

У доповідях, виступах та дискусії висвітлювалися важливі теми та 

проблеми сьогодення.  Провідними серед них були питання підходів до 

профілактики  емерджентного та сезонного грипу,  аналізу стану 

вакцинопрофілактики в Україні та прогнозування розвитку епідемічного 

процесу керованих інфекцій,біобезпеки у ветеринарній медицині в контексті 

реалізації концепції «Єдине здоров’я», актуальності зоонозів та природно-

осередкових інфекцій в країні на сьогодні, аналізу епідемічної ситуації та 

ефективності сучасних схем лікування вірусних гепатитів. Була акцентована 



увага на невирішених проблемах внутрішньолікарняних інфекцій, 

антибіотикорезистентності, інфекційної захворюваності  серед 

військовослужбовців. Зазначена проблематика була висвітлена в 41 усній та 

11 стендових доповідях. 

 

Учасники конференції вирішили: 

1. Визнати, що науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, 

лікування, профілактика, біологічна безпека» проведена на високому 

організаційному та науково-методичному рівні. 

2. Враховуючи погіршення епідемічної ситуації в державі, збільшення 

міграційних процесів та туризму,ведення військових дій на сході держави, 

звернутися до НАМН з пропозицією розглянути на засіданні Президії 

НАМН України перспективи розвитку інфектології в Україні як складової 

національної безпеки держави.  

3. Звернутися до МОЗ і МОН України з пропозицією переглянути теми та 

повноту викладання таких дисциплін, як епідеміологія, 

вірусологія,мікробіологія та паразитологія у вищих навчальних медичних 

закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, враховуючи виклики сьогодення. 

4. Звернути увагу МОЗ на проблеми із забезпеченням населення України в 

необхідній кількості вакцинами для обов’язкових щеплень згідно з 

Календарем, зокрема вакциною ІРV, що ставить під загрозу збереження 

епідемічного благополуччя щодо інфекційних хвороб, керованих 

засобами специфічної профілактики, а також збереження статусу України, 

як території вільної від поліомієліту. 

5. Беручи до уваги неоднозначну позицію самої медичної спільноти щодо 

питань вакцинації та вкрай загрозливий стан з охопленням щепленнями 

цільових груп згідно з Календарем щеплень, є необхідність виділити 

викладання вакцинопрофілактики в окремий курс зі складанням 

заключного диференційованого заліку. 

6. У контексті реалізації концепції МЕБ-ВООЗ-FAO «Єдине 

здоров'я»посилити  тісну міжвідомчу співпрацю, зокрема  з НААН 

України. 

7. Продовжити практику регулярного проведення науково-практичної 

конференції у рамках «Читань», присвячених пам’яті академіка Л.В. 

Громашевського з включенням до порядку денного проблемних питань 

епідеміології, мікробіології, паразитології, діагностики, клініки, 

лікування та профілактики актуальних інфекційних хвороб, біологічного 

захисту та біологічної безпеки. 



 

Учасники науково-практичної конференції вважають проведену роботу 

плідною і сподіваються на успішне виконання поставлених завдань. 

Резолюція затверджена одностайно учасниками науково-практичної 

конференції. 


