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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НИРКИ  – 2016
WORLD KIDNEY DAY – 2016

Відповідно до рекомендацій експертів ВООЗ 10 березня 2016 року в 11-й раз відзначався Всесвітній день нирки 
(World Kidney Day), який проводиться з 2006 року в другий четвер березня. Це щорічний глобальний захід, що про-
водиться спільно Міжнародним товариством нефрологів (International Society of Nephrology, ISN) і Міжнародною 
федерацією нефрологічних організацій (International Federation of Kidney Foundations, IFKF). Даний захід став ефек-
тивним засобом інформування людей про серйозність захворювань нирок та їх наслідків. У цьому, 2016 році 
Всесвітній день нирки був присвячений захворюванням нирок у дітей і передумовам їх розвитку у дорослих, які 
можуть починатися в ранньому дитинстві («Kidney Disease and Children. Act Early to Prevent It!»  («Хворби нирок і діти. 
Почати раніше, щоб запобігти!»).

Всесвітній день нирки-2016 мав на меті підвищити загальну поінформованість людей про те, що багато хто з 
дорослих має захворювання нирок фактично, починаючи з дитинства. Розуміння важливості діагностування захво-
рювань нирок у дитячому віці дозволяє виявляти і превентивно спостерігати за пацієнтами з підвищеним ризиком 
хронічної хвороби нирок (ХХН) протягом усього їхнього життя. 
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Крім того, численні дослідження доводять, що артеріальна гіпертензія, протеїнурія і хронічна хвороба нирок 
в зрілому віці мають «попередників» в дитячому віці - ще з внутрішньоутробного або перинатального періодів 
розвитку.

Понад 600 заходів були організовані в 80 країнах світу, в тому числі США, Гонконгу, Мексиці, Бразилії, Гані, Туреччині 
та ін. Необхідно відзначити, що лікарі-нефрологи в Таджикистані, Киргизстані та Узбекистані взяли участь в урочис-
тостях в перший раз.

Учасники даного заходу поширили інформацію про вісім золотих правил для функціонування здорових нирок і 
зробили широке поширення всіх матеріалів кампанії. Статті про Всесвітній день нирок були опубліковані в  70 жур-
налах, що стало своєрідним рекордом. 

Як і в останні роки, була велика соціальна активність засобів масової інформації, в якій прийняли участь  44 300 
шанувальників на Facebook, 7 670 послідовників на Twitter, 500 Instagram і 77 900 переглядів на YouTube.

В цілому, у Всесвітньому дні нирок взяли участь понад 87 мільйонів людей. 
Поширеність ХХН в дитячому віці досить низька і становить від 15 до 75 на 1 млн дітей в залежності від регіону. 

Така варіабельність поширеності швидше за все пов'язана з тим, що дані про захворюваність ХХН схильні до впливу 
регіональних і культурних чинників, а також використовуваної методології.

У зв’язку з цим 10 березня 2016 року співробітники відділу дитячої нефрології ДУ «Інститут нефрології НАМН 
України» спільно з кафедрою педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця провели 
науково-практичну конференцію.  

Оргкомітет конференції очолили директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України», член-кореспондент НАМН 
України, професор М.О. Колесник та Президент Української асоціації нефрологів,  професор І.В. Багдасарова. 
Співголовами конференції були академік НАМН України, професор В.Г. Майданник та зав. відділом еферентних тех-
нологій ДУ «Інститут нефрології НАМН України», професор І.О. Дудар.

Згідно програми було передбачено 16 доповідей з актуальних проблем нефрології дитячого віку. Зокрема, з 
доповідями виступили професор І.В. Багдасарова, академік НАМН України, професор В.Г. Майданник, зав. відділу 
науково-організаційної та патентно-ліцензійної роботи, канд. пед. наук Н.І. Козлюк, член-кореспондент НАН 
України, професор О.С. Ніконенко, професор С.П. Фоміна, професор О.В. Лавренчук, професор Т.П. Борисова, про-
фесор Б.С. Шейман та ін. 
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