Резолюція V з'їзду нефрологів України
21-22 вересня 2017 року в місті Вінниця відбувся V з'їзд нефрологів
України.
В його роботі взяли участь 231 делегат (у тому числі 76 дитячих
нефрологів) з усіх областей України, міста Києва.
Основними проблемами, які розглядались відповідно до програми
з’їзду були: організація та економіка медико-профілактичної допомоги
хворим нефрологічного профілю, останні досягнення фундаментальних
наукових досліджень у галузі нефрології, ниркова замісна терапія(ГД, ПД,
ТН), дитяча нефрологія.
Було проведено 7 пленарних засідань та 3 симпозіуми.
Учасники заслухали 40 доповідей провідних вчених України: членкореспондента НАМН Колесника М.О. (Київ), член-кореспондента НАМН
Синяченка О.В. професорів Дудар І.О. (Київ), Сєркової В.К.(Вінниця), Мороз
Л.В.(Вінниця), Топчія І.І. (Харків), Андоньєвої Н.М.(Харків), Мойсеєнко В.О.
(Київ), Мартинюк Л.П.(Тернопіль), Борисової Т.П. (Дніпропетровськ), Зуб Л.О.
(Чернівці), Фоміної С.П.(Київ), Лавренчук О.В.(Київ).
У роботі з’їзду приймали участь колеги з Білорусі.
Слід підкреслити високий науковий рівень представлених у доповідях
результатів досліджень і їх практичну спрямованість.
У рамках з’їзду було проведено засідання Правління і загальні збори
Української асоціації нефрологів, на яких розглянуті організаційні питання,
прийняті і затверджені зміни до статуту, зміни до класифікації хвороб
сечової системи , морфологічної класифікації хвороб нирок, розглянуті та
затверджені клінічні настанови і протоколи лікування хворих на ХХН,
настанови та протоколи лікування інфекцій сечової системи, лікування
хворих ХХН Vст гемодіалізом/перитонеальним діалізом.
На загальних зборах Української асоціації нефрологів 21.09.2017
делегати одноголосно проголосували за створення Української асоціації
нефрологів і фахівців з трансплантації нирки.
Делегати з’їзду постановили:
Міністерству охорони здоров’я України:

спрямувати до Кабінету міністрів України
проект створеної
Національної програми розвитку спеціалізованої медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю;

з метою підвищення питомої ваги трансплантації нирки у структурі
нирково-замісної терапії внести зміни до наказу МОЗ від 30 вересня
2014 року № 74/688 «Про внесення змін до наказу АМН та МОЗ
України від 30.09.2003 № 65/462» для створення обласних центрів

нефрології,
діалізу
і
трансплантації
нирки
у
Одеській,
Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій ОКЛ, Харківському
обласному клінічному центрі урології і нефрології ім.В.І. Шаповала;

вирішити питання безоплатної післядипломної фахової підготовки
лікарям, які працюють в інших відомствах;

забезпечити функціонування регіональних та національного реєстру
хворих на хронічну хворобу нирок та пацієнтів з гострим
пошкодженням нирок;

для підвищення забезпеченості населення України кваліфікованими
лікарями-нефрологами сприяти організації спеціалізації за фахом
«нефрологія», курсів тематичного удосконалення та передатестаційних
циклів в медичних університетах (мм. Львів, Одеса, Харків).
Департаментам охорони здоров’я обласних, міських державних
адміністрацій та м.Києва:

забезпечити імплементацію медико-технологічних документів, які
регламентують надання медико-профілактичної допомоги хворим
нефрологічного профілю у закладах охорони здоров’я ;

забезпечити функціонування регіонального реєстру хворих на ХХН та з
трансплантованою ниркою і пацієнтів з гострим пошкодженням нирок.

привести структуру та штатне наповнення спеціалізованої медичної
допомоги хворим нефрологічного профілю у відповідність до положень
наказу МОЗ України від 30 вересня 2014 року № 74/688 «Про внесення
змін до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 № 65/462»

не менше одного разу на рік проводити
аналіз якості надання
спеціалізованої медичної допомоги нефрологічним хворим
та
забезпечити усунення встановлених недоліків.
Правлінню Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації
нирки

щорічно проводити не менше 2 науково-практичних заходів для
підвищення професійного рівня лікарів-нефрологів і ознайомлення їх із
новітніми досягненнями у галузі нефрології;

сприяти проведенню регіональних міждисциплінарних науковопрактичних конференцій присвячених всесвітньому Дню нирки;

забезпечити інформування про зміни до класифікацій хвороб сечової
системи для нефрологічної практики, морфологічної класифікації
хвороб нирок, настанов та протоколів шляхом
публікації їх у
Українському журналі нефрології та діалізу;

сформувати робочі групи
експертів для створення
медикотехнологічних документів в галузі нефрології.

