РЕЗОЛЮЦІЯ
науково-практичної конференції : Діабет та нирки:UP TO DATE, яка
відбулась 6-7 жовтня 2016 року у м. Тернополі

У світі понад 500 млн. осіб мають патологію нирок, яка становить
міждисциплінарну медичну проблему. Невпинно зростає кількість хворих на
цукровий діабет і пацієнтів з діабетичною хворобою нирок. В Україні
кількість хворих з хронічною хворобою нирок (ХХН) ІV-V ст. зросла більше
ніж удвічі за останні 2 роки. Діабетична нефропатія займає друге місце серед
її причин. Кількість потенційних кандидатів на проведення ниркової замісної
терапії (НЗТ) зростає на 30% щороку.
Інтегрована терапія дозволяє продовжити життя хворим з недіабетичним
ураженням нирок у середньому на 20-25 років, з діабетичною нефропатією –
на 12-15 років.
У роботі проведеної ДУ «Інститутом нефрології НАМН України»,
Національним нирковим фондом України та Українською асоціацією
нефрологів науково-практичної конференції «Діабет та нирки:UP TO DATE»
взяли участь 200 лікарів: терапевти, нефрологи, дитячі нефрологи, сімейні
лікарі, ендокринологи.
З привітанням до учасників виступила
Президент Української
асоціації нефрологів
професор Багдасарова І.В. і проректор з наукової і
лікувальної роботи Тернопільського державного медичного університету
імені І.Я.Горбачевського професор Запорожан С.Й.
Було заслухано 26 доповідей.
Розглянуті
механізми
прогресування діабетичної нефропатії,
питання надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на цукровий
діабет з ураженнями нирок, диференційовані підходи до діагностики і
корекції ускладнень, обумовлених діабетогенними і недіабетогенними
ураженнями нирок.
Учасники конференції визнали її роботу корисною, оскільки обговорення
проблем, пов’язаних з діагностикою захворювань нирок у хворих на
цукровий діабет і диференційовані 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 затвердженню державної
програми
забезпечення
спеціалізованої
медичної
допомоги
нефрологічним хворим;
- звернутись до НАМН України з проханням підтримати проведення
післядипломної підготовки з нефрології в ДУ «Інститут нефрології
НАМН України»
лікарям, молодшим спеціалістам з медичною
освітою, які працюють у відділеннях і центрах, де надається допомога
пацієнтам терапевтичного та нефрологічного профілю;
- всіма доступними способами підвищувати обізнаність громадян
України, лікарів про ризики розвитку цукрового діабету, хронічної
хвороби нирок, про розповсюдженість захворювань нирок,
профілактику їх швидкого прогресування, можливості лікування.
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