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КАРТКА ЗАХОДУ 

(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з'їзд, 

симпозіум) 

БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
1. Назва заходу БПР Науково-практична конференція до 

всесвітнього Дня нирки: «Здорові нирки 

для всіх» 

2. Назва Провайдера (з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) 

Державна установа «Інститут нефрології 

Національної академії медичних наук 

України» (1121),   Українська асоціація 

нефрологів і фахівців з трансплантації 

нирки, Національний нирковий фонд  

України 

3. Виконавець/виконавці заходу Державна установа «Інститут нефрології 

Національної академії медичних наук 

України»,  Українська асоціація 

нефрологів і фахівців з трансплантації 

нирки, Національний нирковий фонд  

України 

4. Цільова аудиторія (відповідно до 

Номенклатури лікарських 

спеціальностей) 

Лікарі-нефрологи, дитячі нефрологи, 

урологи,лікарі загальної практики –

сімейної медицини, педіатри, ревматологи, 

кардіологи 

5. Вид заходу БПР Науково-практична конференція 

6. Запланована кількість учасників 100 осіб 

7. Організаційний комітет Голова – директор ДУ «Інститут 

нефрології НАМН України» член-

кореспондент НАМН України, президент 

УАН і ФТН  Колесник М.О.; 

 Члени організаційного комітету: 

Професор Дудар І.О.; 

Козлюк Н.І.; 

Величко М.Б.; 

Шіфріс І.М.; 

Кравченко Л.В. 

8. Резолюція заходу На конференції  до Дня нирки у 2023 

році планується розгляд таких питань: 

1. 1.Організація  надання спеціалізованої 

медичної допомоги в Україні хворим на 

хронічну хворобу нирок (ХХН), з 

гострим пошкодженням нирок та  

пацієнтам з трансплантованою ниркою 

в умовах воєнного стану 

2. 2.Імплементація протоколів 

діагностики, лікування  і алгоритмів 

моніторингу хворих на   ХХН .  

1. 3.Лікування  методами  ниркової 

замісної терапії хворих на ХХН Vст.  та 

пацієнтів з гострим пошкодженням 
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нирок. 

2. 4.Проблеми трансплантаційної 

нефрології в Україні. 

3.  

9. Мета заходу Ознайомлення широкої лікарської 

аудиторії з основами діагностики  гострої 

або хронічних хвороби   нирок (ХХН), 

рекомендаціями щодо  їх профілактики, 

сповільнення прогресування і лікування  

на  всіх  стадіях , включаючи термінальну 

ниркову недостатність та медичний 

менеджмент після трансплантації нирки  в 

умовах воєнного стану. 

10. Форма заходу Науково-практична конференція 

11. Кількість балів БПР 10 

12. Дата заходу БПР 09-10 березня 2023 

13. Місце проведення заходу БПР 

(повна адреса) 

04053 м.Київ, 

вул. Дегтярівська 17-в 

14. Прізвище, ім’я та по батькові 

доповідачів 

Дудар І.О., Колесник М.О., Степанова 

Н.М., Шіфріс І.М., Лобода О.М., Фоміна 

С.П. 

15. Резюме доповідачів На сайті http://inephrology.kiev.ua/ 

16. Програма заходу БПР в  роботі 

17. Опис вимог рівня знань, володіння 

темою, навичок, досвіду учасників 

до моменту реєстрації на даний 

захід (за потреби) 

 

18. Код заходу БПР (Реєстраційний 

номер заходу БПР вноситься після 

присвоєння Адміністратором) 

 

 


