Рішення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інфекційні
хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти»
1 Рекомендувати до використання та впровадження дистанційні курси
тематичного вдосконалення для лікарів «ВІЛ-інфекція/СНІД. Дотестове та
післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію» для навчання медичних
працівників усіх спеціальностей.
2 Впровадити у практику роботи медичних установ, які надають
допомогу людям, що живуть з ВІЛ, інформаційно-програмне забезпечення
системи підтримки прийняття рішення, що ґрунтується на виявлених змінах
імуногенетичних показників для оцінки ступеня ризику розвитку ВІЛасоційованої патології.
3 Рекомендувати включення у комплексне обстеження хворих на ВІЛінфекцію визначення сироваткових рівнів IL-10 і TNF-α та алельного
поліморфізму генів IL-10 (-592C/A), TNF-α (-308G/A) з урахуванням того, що
сполучення високих рівнів цитокінів на тлі носійства гетерозиготних
алельних варіантів обумовлює схильність до тяжкого перебігу хвороби з
розвитком туберкульозу і органічних уражень ЦНС.
4 Затвердити обов’язкове виявлення ступеня порушення когнітивних
функцій у хворих на хронічні вірусні гепатити щодо виявлення на ранньому
етапі групи ризику з швидким погіршенням психо-неврологічного стану.
5 Звернути увагу лікарів-інфекціоністів і лікарів первинної ланки
надання медичної допомоги хворим щодо своєчасної діагностики системного
кліщового Лайм-бореліозу у ряді районів Сумської області (Білопільський,
Липоводолинський, Конотопський райони).
6 Враховуючи наявність на території області інтенсивних природних
осередків опісторхозу, рекомендувати застосування уніфікованого методу
формалін-ефірного збагачення як провідного у діагностиці гельмінтозів і
паразитозів.
7 Активізувати обстеження на маркери вірусних гепатитів контингентів
з групи ризику, зокрема, вагітних, дітей, народжених від інфікованих

матерів, дітей із закритих організованих колективів, осіб із захворюваннями
гепатобіліарної системи, шлунково-кишкового тракту, ендокринної, нервової
системи, медичних працівників тощо.
8 Провести в ЛПЗ області загальнолікарняні конференції для лікарівінтерністів з розглядом основних питань порядку денного Всеукраїнської
конференції.
9 Ширше застосувати методи специфічної лабораторної діагностики для
надання медичної допомоги дітям із захворюваннями, які перебігають з
висипом, та вагітним, які контактували з ними.
10 При ГКІ уникати використання антибактеріальних препаратів та
ширше використовувати сучасні пробіотичні препарати та ентеросорбенти.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб,
Голова Асоціації інфекціоністів Сумщини

М. Д. Чемич

