
РЕЗОЛЮЦІЯ 

науково-практичної конференції присвяченої  Всесвітньому дню нирки 

«Хронічна хвороба  нирок: попередження та сповільнення темпів 

прогресування»,  яка відбулась 13 березня 2014 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. 

13 березня 2014 року у світі відмічено день  нирки, який у цьому році був 

присвячений проблемі «Нирки та вік». 

  

В роботі проведеної  ДУ «Інститутом нефрології НАМН»,  

Національним нирковим фондом України та Українською  асоціацією 

нефрологів науково-практичної конференції «Хронічна хвороба  нирок: 

попередження та сповільнення темпів прогресування»  взяли участь 118 

лікарів: терапевти, нефрологи, дитячі  нефрологи.  Було   обговорено   

широке  коло питань діагностики та лікування  патології   нирок    у пацієнтів 

різних вікових груп   з    урахуванням   вікових   аспектів, оприлюднено 

міжнародні рекомендації  лікування анемії у хворих  з хронічною хворобою 

нирок. 

З привітанням до учасників  виступила   Президент  Української 

асоціації   нефрологів      професор Багдасарова І.В. 

Було заслухано 12 доповідей.  

 

Учасники конференції визнали її роботу корисною, оскільки обговорення 

проблем, пов’язаних з віковими особливостями діагностики   і перебігу 

захворювань нирок  дало можливість оцінити можливості  спеціалізованої 

нефрологічної  допомоги  пацієнтам в Україні, сфокусувати увагу  державних 

та суспільних організацій на даній проблемі, і виступили з рядом пропозицій: 



- поновити  та імплементувати в повсякденну практику  національний  

стандарт, клінічні настанови  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 ; 

 

- проводити публічні лекції для підвищення інформованості населення 

про  розповсюдженість захворювань нирок, їх небезпечність, ризики 

розвитку ХХН, профілактичні заходи щодо розвитку гострого 

пошкодження нирок; 

-  організувати  гарячу лінію  при   ГУОЗ м. Києва для відповіді на 

питання, пов’язані з ГПН і ХХН за участю лікаря-нефролога . 

 


