РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції «Актуальні питання нефрології», яка
відбулась 14-15 травня 2015 року у м. Чернігові

В роботі проведеної ДУ «Інститутом нефрології НАМН»,
Національним нирковим фондом України та Українською асоціацією
нефрологів науково-практичної конференції «Актуальні питання
нефрології» взяли участь 120 лікарів: нефрологи, дитячі
нефрологи,терапевти, ендокринологи.
Розглянуто стан надання спеціалізованої нефрологічної допомоги
пацієнтам з хворобами нирок в Україні в цілому та у Чернігівській області
зокрема, перспективи розвитку нефрології.
З привітанням до учасників виступили Головний позаштатний
нефролог МОЗ України, директор ДУ «Інститут нефрології НАМН» членкореспондент НАМН України Колесник М.О., Президент Української
асоціації нефрологів професор Багдасарова І.В., обласний нефролог
Чернігівської області Горда О.М.
Було заслухано 22 доповіді.
Тематика наукових повідомлень охоплювала як останні досягнення
наукових досліджень, спрямовані на оптимізацію діагностики та лікування
хвороб нирок, так і рекомендації для повсякденної клінічної практики
лікарів-нефрологів. Розглянуті
епідеміологічні аспекти поширеності,
питання діагностики і лікування діабетичної нефропатії, гострих уражень
нирок за умови контраст-індукованої нефропатії, прогностично значущі
фактори виникнення гострого пошкодження нирок.
Учасники конференції
мали можливість ознайомитись з новими
досягненнями у вивченні механізмів прогресування хвороб нирок,
останніми рекомендаціями щодо сучасної ренопротекції, лікування анемії,
гіперфосфатемії, резистентної артеріальної гіпертензії, інфекцій у пацієнтів
різного віку на додіалізних стадіях хронічної хвороби нирок.
Харківські
нефрологи поділились досвідом лікування пацієнтів з
онкопатологією
методом перитонеального діалізу,
проаналізовані

коморбідні стани у хворих, які лікуються методом гемодіалізу,
визначені шляхи поліпшення якості життя у
пацієнтів, які
лікуються діаліз ними методами нирково-замісної терапії.
Особлива увага приділилася стану нирково-замісної терапії в
дитячій
нефрології, обговорювались питання трансплантації нирки в
Україні та сучасні підходи до імуносупресії після трансплантації нирки.
Визнавши роботу конференції корисною, її учасники виступили з рядом
пропозицій:
- розробити і впровадити в широку медичну практику
оновлені
протоколи діагностики і лікування хворих на хронічну хворобу нирок
на додіалізних стадіях;
- ввести до переліку обов’язкових базових досліджень пацієнтів груп
ризику щодо розвитку ХХН визначення функції нирок та її контроль,
визначення альбумінурії;
- поновити рекомендації з діагностики та лікування
коморбідних
станів у хворих на ХХН ІІІ-У ст та імплементувати їх у клінічну
практику
- поновити клопотання перед урядом і МОЗ України про створення і
прийняття закону про трансплантацію трупних органів в Україні і
доцільність створення державної служби координації
для
її
здійснення.

Президент УАН

І.В.Багдасарова

