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В роботі конференції взяли участь 150 лікарів нефрологів і дитячих
нефрологів України.
На відкритті конференції виступили Віце-Президент української
асоціації нефрологів професор О.І.Дядик, заступник голови Волинської
обласної державної адміністрації Ющик С.М., перший заступник мера м.
Луцька Кравчук С.Є., перший заступник начальника управління охорони
здоров’я Волинської області Руцький В.К., Президент української асоціації
нефрологів професор І.В. Багдасарова.
Порядок проведення конференції складали 5 пленарних засідань на
яких розглянуто стан служби перитонеального діалізу (ПД), клінічні
рекомендації по ПД, коморбідність на ПД, принципи і особливості лікування
анемії, мінерально-кісткових порушень, вірусних гепатитів у хворих на
ХХН, надання допомоги методом гемодіалізу дітям, питання коморбідності у
пацієнтів, які лікуються гемодіалізом,
лікування гломерулонефриту,
інфекцій сечової системи у пацієнтів різних вікових груп. Заслухано 50
доповідей провідних спеціалістів нефрологів України, що базувались на
даних міжнародного досвіду і власних наукових досліджень, мали практичну
спрямованість.
В рамках конференції було проведене засідання Правління Української
асоціації нефрологів, що вирішувало організаційні питання і
нарада
обласних нефрологів, на якій оприлюднено Наказ НАМН України та МОЗ
України від 11 липня
2012 року № 514/41 «Про затвердження форм
первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації
пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або
гострим пошкодженням нирок» та інструкцій щодо їхнього заповнення – на
паперовому носії поштою і електронною поштою та електронну базу даних
наступних облікових форм: форми №167-1/о «Реєстраційна карта хворого з
хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН)» і

форми № 167-2/о «Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням
нирок (ГПН)».
За результатами роботи конференції постановили:
 звернутись до МОЗ України з проханням сприяти затвердженню
Національної програми розвитку нефрологічної допомоги;
 звернутись до обласних, міських державних адміністрацій та
управлінь охорони здоров’я з проханням забезпечити виконання
Наказу МОЗ та НАМН № 84/608 від 22.09.2011;
 головним обласним і міським нефрологам забезпечити
функціонування реєстру на ХХН та з трансплантованою ниркою і
пацієнтів з гострим пошкодженням нирок;
 головним обласним і міським нефрологам забезпечити надання
спеціалізованої медичної допомоги нефрологічним хворим згідно
Наказу МОЗ №280/44 від 11.05.2011 «Про затвердження
стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання
медичної допомоги зі спеціальності «нефрологія»;
 ДУ «Інститут нефрології НАМН України» впровадити клінічні
настанови і протоколи надання медичної допомоги хворим з
інфекціями сечової системи, гломерулонефритом;
 Українській асоціації нефрологів, Асоціації нефрологів нових
незалежних держав у 2013 році провести 2 науково-практичні
конференції та ІУ з’їзд нефрологів України для підвищення
професійного рівня лікарів-нефрологів і ознайомлення їх з
новітніми технологіями лікування.

