Резолюція ІУ з'їзду нефрологів України
17-18 жовтня 2013 року в місті Києві відбувся ІУ з'їзд нефрологів
України.
В його роботі взяли участь 275 делегатів (у тому числі 76 дитячих
нефрологів) з усіх областей України, міст Києва і Севастополя.
Наукову програму з’їзду склали питання організації та економіки
медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю,
фундаментальні питання нефрології, кардіо-ренальної медицини, ниркової
замісної терапії, уражень нирок при цукровому діабеті, питання
загальної нефрології та актуальні проблеми дитячої нефрології.
Було проведено 8 пленарних засідань (2 в рамках сесії з дитячої
нефрології) та 4 симпозіуми. Учасники заслухали 68 доповідей Провідних
вчених нефрологів, кардіологів та ендокринологів України. З лекціями,
що висвітлюють основні проблемні питання нефрології виступили членкореспондент НАМН Колесник М.О. (Київ), академік НАМН Майданник В.Г.,
професори Дядик О.І. (Донецьк), Дудар І.О. (Київ), Багдасарова І.В. (Київ),
Мартинюк Л.П.(Тернопіль), Курята О.В. (Дніпропетровськ), Зуб Л.О.
(Чернівці), Степанова Н.М. (Київ), Шейман Б.С. (Київ) Крутіков Є.С.(Крим).
Делегатами з’їзду, які поділились своїм досвідом лікування нефрологічних
хворих були гості з Росії та Польщі.
Слід підкреслити високий науковий рівень представлених у доповідях
результатів досліджень і їх практичну спрямованість.
У рамках з’їзду було проведено Пленум Правління і загальні збори
Української асоціації нефрологів, на яких розглянуті організаційні питання,
зміни до глосарію і класифікації хвороб сечової системи для нефрологічної
практики, морфологічної класифікації нефропатій та класифікації гострого
пошкодження нирок.
Делегати з’їзду постановили:
Міністерству охорони здоров’я України:
 Повторно направити до Кабінету міністрів України проект
Національної програми розвитку нефрологічної допомоги;
 затвердити зміни структури нефрологічної допомоги, а саме
створення в структурі центрів нефрології та діалізу відділень
амбулаторної нефрології та інформаційно-технічної підтримки;
 дозволити проведення безоплатної післядипломної фахової
підготовки лікарям, які працюють в інших відомствах;

 затвердити наказом забезпечення державного фінансування
безкоштовного лікування
інвалідів І і ІІ груп внаслідок
хронічної хвороби нирок та гострого пошкодження нирок.
Департаментам охорони здоров’я обласних, міських державних
адміністрацій:
 забезпечити інформування та імплементацію настанов і
рекомендацій з гострого пошкодження нирок та хронічної
хвороби нирок;
 забезпечити функціонування реєстру хворих на ХХН та з
трансплантованою ниркою і пацієнтів з гострим пошкодженням
нирок.
Головним обласним і міським нефрологам
 не менше одного разу на рік проводити
аналіз надання
спеціалізованої медичної допомоги нефрологічним хворим та
виконання вимог до ведення медико-технічної документації;
 звітувати
отримані
результати
аналізу
на
обласних
конференціях нефрологів, ендокринологів, кардіологів та
терапевтів з обов’язковим залученняи членів правління
асоціації нефрологів України.
Правлінню Української асоціації нефрологів
 щорічно проводити 2 науково-практичні конференції для
підвищення
професійного
рівня
лікарів-нефрологів
і
ознайомлення їх із новітніми технологіями лікування;
 організувати проведення регіональних міждисциплінарних
науково-практичних конференцій до Дня нирки
 Забезпечити інформування про зміни до глосарію і класифікації
хвороб сечової системи для нефрологічної практики,
морфологічної класифікації нефропатій та класифікації гострого
пошкодження нирок через публікацію їх в Українському журналі
нефрології та діалізу;
 створити міждисциплінарну робочу групу по визначенню шкали
значимості нетрадиційних критеріїв ризику КВУ для різних
стадій ХХН з
метою розробки ефективних заходів щодо їх
корекції
ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
 створити і впровадити клінічні настанови, стандарти
і
протоколи надання медичної допомоги хворим ХХН, пацієнтам,
які лікуються перитонеальним діалізом, гемодіалізом;
 звернутись до МОН України з пропозицією внесення змін до
закону про післядипломну освіту і доцільність проведення курсів

тематичного удосконалення з питань діалізної терапії,
інтенсивної нефрології, загальної та дитячої нефрології на базах
не лише освітніх закладів, а і в наукових установах.
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