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№ 34 від  23 вересня  2016 р. 
  

Головним обласним позаштатним спеціалістам  

зі спеціальності «дерматовенерологія» МОЗ України! 

Завідувачам кафедр дерматовенерології ВМНЗ України! 

Головам місцевих осередків УАЛДВК! 

Членам Президії УАЛДВК! 

Лікарям дерматовенерологам України! 

 

Інформаційне повідомлення! 

 Доводжу до Вашого відома, що після затвердження МОЗ України 

уніфікованого клінічного протоколу «Псоріаз, включаючи псоріатичні 

артропатії» (№762 від 20.11.2015 р.) до Державного експертного центру МОЗ 

України надійшло звернення від Головного позаштатного спеціаліста МОЗ 

України зі спеціальності «ревматологія», професора О.Б.Яременка щодо 

необхідності внесення змін до цього клінічного протоколу. 

 Керівництво Державного експертного центру МОЗ України відповідно до 

цього звернення направило на розгляд та погодження до Медичного 

департаменту МОЗ України та Головному позаштатному спеціалісту МОЗ 

України зі спеціальності «дерматовенерологія» лист та проект Наказу МОЗ 

України щодо внесення змін з позицій ревматологів до УКПМД «Псоріаз, 

включаючи псоріатичні артропатії» (додається). 

 Враховуючи вищезазначене було створено ініціативну групу за участю 

фахівців дерматовенерологів ( організаторів дерматовенерологічної служби, 

науковців і практиків). Пропозиції членів ініціативної групи були 

проаналізовані, узагальнені та відображені у листі-відповіді до керівництва 

Державного експертного центру МОЗ України (додається). 

 Вважаю за необхідне висловити подяку членам цієї ініціативної групи, 

зокрема віце-президенту УАЛДВК, доценту О.І.Харі; членам Президії 

УАЛДВК: професору Ю.В.Андрашку, д.мед.н., доценту О.О.Сизон, професору 

Л.Д.Калюжній, професору Я.Ф.Кутасевич, доценту А.А.Франкенбергу, доценту 

І.С.Фучижи за активну професійну позицію та оперативно проведену кропітку 

пошукову і методологічну роботу, що спряло підготовці відповідного листа, в 

якому представлена обґрунтована позиція фахової спільноти лікарів 

дерматовенерологів України щодо повного циклу курації хворих на 

артропатичний псоріаз з урахуванням зарубіжного досвіду та певних 

особливостей вітчизняного досвіду на сучасному етапі. 
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 Інформую також Вас, що найближчим часом на сайті МОЗ України для 

громадського обговорення буде розміщена розроблена міждисциплінарною 

робочою групою медико-технічна документація та проекти уніфікованих 

клінічних протоколів за темами: «Пухирчатка», «Вітіліго», «Алопеція андроген 

етична», «Червоний плескатий лишай», «Сифіліс», «Гонорея», «Урогенітальний 

хламідіоз», «Урогенітальний мікоплазмоз», «Урогенітальний трихомоніаз», 

«Урогенітальний кандидоз», «Урогенітальні ураження, спричинені папілома 

вірусною інфекцією». 

 Враховуючи вищезазначене прошу колег дерматовенерологів  активно 

долучитись  до обговорення проектів цих уніфікованих клінічних протоколів та 

надавати свої обґрунтовані пропозиції. 

 

 

 

  З повагою, 
               

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України   

зі спеціальності  «дерматовенерологія».                                                        

Президент Української асоціації лікарів- 

дерматовенерологів і косметологів, професор                                            В.І.СТЕПАНЕНКО 
 


