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ПОСТАНОВА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики та лікування дерматозів та
інфекцій, що передаються статевим шляхом».
1. З урахуванням перспектив розвитку дерматовенерологічної служби в умовах змін
системи охорони здоров’я в Україні визнати необхідність та доцільність реформування
дерматовенерологічної служби з приведенням ліжкового дерматовенерологічного фонду до
науково обґрунтованих потреб
населення в дерматовенерологічній допомозі, зі
збереженням диспансерного методу діяльності. Вважати пріоритетним завданням УАЛДВК
збереження доступності населення до дерматовенерологічної допомоги незалежно від місця
проживання та соціального статусу.
З урахуванням з цього Президії УАЛДВК:
- активізувати співпрацю з МОЗ України, Комітетом з питань охорони здоров'я
Верховної Ради України, Національною лікарською радою, іншими громадськими
медичними об'єднаннями в аспекті інформування щодо медико-соціального значення
дерматовенерологічної служби в Україні на сучасному етапі та участі в розробці
законопроектів, в тому числі про лікарське самоврядування, ліцензування професійної
лікарської діяльності в Україні ;
Термін: постійно.
- у зв’язку з оприлюдненням у січні 2019 р.на сайті МОЗ “Проекту Постанови Кабміну»
«Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного
обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної,
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги», в якій до переліку лабораторних досліджень
з державними гарантіями не включені лабораторні дослідження з діагностики заразних і
тяжких шкірних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також не
розглянуті питання щодо отримання фінансування з місцевих бюджетів на ці лабораторні
дослідження та питання надання дерматовенерологічної допомоги низькооплачуваним
верствам населення, повторно надати керівництву МОЗ узгоджені дерматологічною
спільнотою пропозиції щодо нагальної необхідності розгляду вищезазначених питань;
Термін: червень 2019 р..
- сприяти залученню членів Президії УАЛДВК до організаційно-методичних нарад
різного рівня та інших заходів з питань реформування медичної галузі.
Термін: постійно.
2. Продовжити співпрацю з міжнародними громадськими організаціями лікарівдерматовенерологів, зокрема Європейською академією дерматологів та венерологів та
іншими міжнародними фаховими об’єднаннями дерматологів, венерологів і косметологів.
3. Виконавчому комітету УАЛДВК за умови фінансової можливості забезпечити:
- фінансову щоквартальну підтримку Асоціацією
видання фахового журналу
«Український журнал дерматології, венерології, косметології» та безкоштовної його
розсилки в регіональні осередки Асоціації відповідно до кількості членів в осередках та
сплати ними членських внесків.
Термін: постійно.
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- щорічне видання за кошти Асоціації Календаря УАЛДВК та безкоштовну його розсилку
в регіональні осередки Асоціації відповідно до кількості членів в осередках.
Термін: щорічно до 25 грудня
- продовжити оновлення оргтехніки в кабінеті секретаріату УАЛДВК
Термін: ІУ квартал 2019 р.
4. Продовжити практику нагородження Почесною відзнакою УАЛДВК
«Честь і пошана від української дерматовенерології» відповідно до чинного Положення.
Термін: щорічно.
5. Відповідно до Статуту УАЛДВ , «Положення про Президії УАЛДВК» та Постанови
звітно-виборних зборів Житомирського обласного осередку УАЛДВК вивести зі складу
Президії УАЛДВК Голову Житомирського обласного осередку УАЛДВК Фомюка А.А. та
увести до складу Президії УАЛДВК новообраного голову Житомирського обласного
осередку УАЛДВК Климчука Ераста Вікторовича.
6.Створити організаційний комітет у складі Виконавчого комітету УАЛДВК та членів
Київського міського осередку УАЛДВК з проведення у м.Києві
Науково-практичної
конференції
з
міжнародною
участю
«Оптимізовані
засади
функціонування
дерматовенерологічної служби в Україні. Мультидисциплінарний підхід до курації хворих
на шкірні захворювання і інфекції, що передаються статевим шляхом» та Звітно-виборної
конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів 4-5 листопада
2020 р.
7. Головою організаційного комітету науково-практичної конференції «Оптимізовані
засади функціонування дерматовенерологічної служби в Україні. Мультидисциплінарний
підхід до курації хворих на шкірні захворювання і інфекції, що передаються статевим
шляхом» та Звітно-виборної конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і
косметологів у м. Києві обрати президента УАЛДВК, професора Степаненка В.І.
8.Провести засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення науковопрактичної
конференції
УАЛДВК
«Оптимізовані
засади
функціонування
дерматовенерологічної служби в Україні. Мультидисциплінарний підхід до курації хворих
на шкірні захворювання і інфекції, що передаються статевим шляхом» та Звітно-виборної
конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів у м. Києві у
жовтні 2020 р.
9. Розмір і порядок сплати вступних і членських внесків до УАЛДВК на
2020 р.,
залишити на минулорічному рівні:
- для індивідуальних членів: внесок за вступ і членство протягом поточного
календарного року - 300 грн.; продовження членства на календарний рік - 200 грн.; для
колективних членів: внесок за вступ і членство протягом поточного календарного року - 900
грн.; продовження членства колективних членів на календарний рік – 600 грн.;
- члени УАЛДВК, які перебувають в пологових відпустках та відпустках по
догляду за дитиною до 3 років, тимчасово звільняються від сплати членських внесків.
10. Членам УАЛДВК повністю сплатити членські внески за 2019 р.
Термін: до 01 червня 2020 р.
11.Головам осередків щоквартально надавати необхідну документацію та інформацію
до УАЛДВК щодо членства в УАЛДВК в очолюваних ними осередках .
Термін : щоквартально (до 1 березня, 1 червня,
1 вересня, 1 листопада)
12. Головам осередків УАЛДВК довести Постанову Президії до відома усіх членів
Асоціації на чергових зборах осередків. Розмістити Постанову Президії на сайті УАЛДВК.
Термін: постійно.
Президент Української асоціації асоціації
лікарів-дерматовенерологів
і косметологів, професор
Степаненко В.І.

