
РЕЗОЛЮЦІЯ 

науково-практичної конференції присвяченої  Всесвітньому дню нирки 

«Хвороби   нирок  у дітей . Дій завчасно та попередь їх»,  яка відбулась 

10 березня 2016 року  у м. Києві 

 

 

З 2006 року щорічно  у  другий четвер березня проводиться Всесвітній 

день нирки  (World Kidney Day) для підвищення  обізнаності з хворобами  

нирок громадян  України, лікарів, політиків, громадських діячів і 

проблемами дітей та дорослих,  хворих на хронічну хворобу нирок. 

10 березня 2016 року у світі відбулись заходи присвячені проблемі «Хвороби   

нирок  у дітей . Дій завчасно та попередь їх». 

  

У роботі   проведеної  ДУ «Інститутом нефрології НАМН»,  

Національним нирковим фондом України та Українською  асоціацією 

нефрологів науково-практичної конференції «Хвороби   нирок  у дітей . Дій 

завчасно та попередь їх»  взяли участь 140  лікарів: терапевти, нефрологи, 

дитячі  нефрологи, трансплантологи.   

Розглянуто      питання  стандартизації  медичної допомоги хворим 

нефрологічного профілю, диференційовані підходи  до  імуносупресивної 

терапії  у хворих після трансплантації нирки, до замісної ниркової терапії  у 

дітей з гострим пошкодженням нирок, лікування вроджених та набутих 

нефропатій у дітей, профілактики і метафілактики кристалурій, інфекцій 

сечової системи у вагітних. 

З  привітанням до учасників  виступила   Президент  Української 

асоціації   нефрологів      професор Багдасарова І.В. 

Було заслухано 16 доповідей.  

Учасники конференції визнали її роботу корисною, оскільки обговорення 

проблем, пов’язаних з діагностикою захворювань нирок і 

диференційованими  підходами до їх лікування  дозволить покращити 

надання  спеціалізованої нефрологічної  допомоги  пацієнтам в Україні.  

Учасники конференції виступили з рядом пропозицій: 



- звернутись до МОЗ з проханням сприяти  створенню правового 

забезпечення  для  безперешкодного проведення закупівель витратних 

матеріалів для лікування гемодіалізом і перитонеальним діалізом  

пацієнтів на хронічну хворобу нирок V стадії, лікарських засобів 

пацієнтам з трансплантованою ниркою;  

- звернутись до МОН з проханням внести відповідні зміни в  

регламентуючі документи для можливості  проведення  післядипломної  

підготовки з  нефрології без відриву від виробництва (аспірантура),   

лікарям, які працюють у  відділеннях і центрах, де надається допомога 

пацієнтам терапевтичного та нефрологічного профілю; 

- створити  клінічні рекомендації  та протоколи  діагностики та 

лікування   хворих на ХХН ІІІ-У ст.   

- всіма доступними способами підвищувати обізнаність громадян 

України, лікарів  про ризики розвитку ХХН, розповсюдженість 

захворювань нирок, профілактику їх швидкого прогресування, 

можливості лікування,  профілактичні заходи щодо розвитку гострого 

пошкодження нирок. 

 

  

 

Голова УАН 

Професор         Багдасарова І.В. 

           

 

 


