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РЕЗОЛЮЦІЯ
XII-ГО КОНГРЕСУ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ»
(10-12 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ, КИЇВ)
10-12 жовтня 2017 року під егідою Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони
здоров’я України, Асоціації педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН
України» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся ХII конгрес педіатрів
України «Актуальні проблеми педіатрії». Ця найбільша наукова подія педіатричного життя зібрала провідних вітчизняних вчених, організаторів охорони здоров'я та практикуючих дитячих лікарів.
Учасники конгресу заслухали, обговорили та прийняли резолюцію в якій зазначили, що збереження і розвиток фундаментальних основ педіатрії, профілактичних принципів охорони здоров’я дітей та підлітків має
бути провідним напрямком подальшого удосконалення надання медичної допомоги. Учасники конгресу
прийняли наступну резолюцію:
1.

Звернутися до Кабінету Міністрів України про необхідність розробки Державної профілактичної програми
«Здоров’я дитини – старт на все життя» на 2017-2022 роки.
2. Виходячи з нагальних потреб кадрового забезпечення педіатричної служби просити МОЗ України збільшити
щорічний обсяг державного замовлення прийому до медичних вузів за спеціальністю «педіатрія» не менше 1500
осіб.
3. Враховуючи необхідність підвищення рівня підготовки лікарів загальної практики та лікарів-педіатрів збільшити
кількість навчальних годин на вивчення педіатрії в медичних навчальних закладах як на додипломному, так і після
дипломному рівні.
4. Продовжити роботу щодо масштабності та вдосконалення системи вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у
дітей в Україні, забезпечивши перехід при проведенні профілактичних щеплень на використання сучасних вакцин,
що дозволяють значно підвищити ефективність вакцинації та знизити ризик розвитку поствакцинальних ускладнень.
5. Асоціації педіатрів України створити робочі групи з перегляду та удосконалення клінічних рекомендацій діагностики та лікування у дітей захворювань органів дихання і травлення, патології серцево-судинної та сечової систем.
6. Забезпечити подальше розширення та удосконалення неонатального скринінгу та створення електронного паспорту здоров’я новонародженої дитини.
7. Продовжити наукові дослідження щодо розробки стандартів здорової дитини та розробки нормативно-регламентуючих документів і уніфікованих клінічних протоколів та настанов з надання медичної допомоги новонародженим та дітям.
8. Посилити профілактичну роботу в загально-освітніх навчальних закладах, спрямовану на збереження фізичного,
психічного, репродуктивного здоров’я дітей, формування здоров’язберігаючого середовища в школах, належну
підтримку дітей з особливими потребами, а також дітей із груп медико-соціального ризику, надання невідкладної
медичної допомоги учням медичними та немедичними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів.
9. Рекомендувати реформування служби надання психіатричної та паліативної медико-психологічної допомоги
дітям в Україні, впровадження профілактичних принципів, спрямованих на забезпечення та підтримку нормального психосоціального розвитку дитини починаючи з антенатального періоду.
10. В містах України та населених пунктах зі значною чисельністю дитячого населення зберегти педіатричну систему,
а в сільській місцевості залишити комбіновану систему надання медичної допомоги дітям в первинній ланці охорони здоров’я.
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