РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції присвяченої Всесвітньому дню нирки
«Здоров’я нирок для всіх», яка відбулась 12 березня 2015 року
у
м. Києві

З 2006 року щорічно у другий четвер березня проводиться Всесвітній
день нирки (World Kidney Day) для підвищення обізнаності населення в
цілому, лікарів, політиків, громадських діячів з хворобами нирок і
проблемами людей, хворих на хронічну хворобу нирок.
12 березня 2015 року у світі відмічено день нирки, який у цьому році був
присвячений проблемі «Здоров’я нирок для всіх».

В роботі проведеної ДУ «Інститутом нефрології НАМН»,
Національним нирковим фондом України та Українською асоціацією
нефрологів науково-практичної конференції «Здоров’я нирок для всіх »
взяли участь 146 лікарів: терапевти, нефрологи, дитячі нефрологи.
Розглянуто проблемні питання діагностики і лікування захворювань
нирок та коморбідних станів, які ускладнюють їх перебіг у дорослих та
дітей; сучасний стан надання спеціалізованої допомоги хворим на хронічну
хворобу нирок в України та перспективи її розвитку.
З привітанням до учасників виступила Президент Української
асоціації нефрологів професор Багдасарова І.В.
Було заслухано 18 доповідей.
Учасники конференції визнали її роботу корисною, оскільки обговорення
проблем, пов’язаних зі скринінгом, діагностикою захворювань нирок і
диференційованими
підходами до їх лікування
дозволяє оцінити
можливості спеціалізованої нефрологічної допомоги пацієнтам в Україні,
сфокусувати увагу на даній проблемі, і виступили з рядом пропозицій:
- поновити і впроваджувати в повсякденну медичну практику алгоритми
диференціальної діагностики і протоколи лікування хворих на
хронічну хворобу нирок;

- забезпечити можливість післядипломної підготовки з нефрології
лікарям, які працюють у відділеннях і центрах, де надається допомога
пацієнтам терапевтичного профілю;
- ввести до переліку обов’язкових базових досліджень пацієнтів груп
ризику щодо розвитку ХХН визначення функції нирок та її контроль,
визначення альбумінурії;
- створити рекомендації з діагностики та лікування коморбідних станів
у хворих на ХХН ІІІ-У ст та імплементувати їх у клінічну практику
- проводити публічні лекції для підвищення інформованості
практикуючих лікарів та
населення про
розповсюдженість
захворювань
нирок,
їх
небезпечність,
ризики
розвитку
ХХН,можливості лікування і профілактику швидкого прогресування,
профілактичні заходи щодо розвитку гострого пошкодження нирок.
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