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І Український конгрес керівників
дитячих обласних лікарень
«Актуальні питання організації педіатричної
служби провідних багатопрофільних лікарень»
з міжнародною участю
20–21 травня 2021 року у м. Києві відбув
ся І Український конгрес керівників дитя
чих обласних лікарень «Актуальні питання
організації педіатричної служби провідних
багатопрофільних лікарень». Подія була
міжнародною, адже в ній взяли участь
закордонні делегації: до України завітали
Міністр охорони здоров'я Республіки Кара
калпакстан, делегації з Казахстану, Узбеки
стану та Киргизстану.
Захід проводили у змішаному форматі
(онлайн і офлайн), завдяки чому вдалося
організувати доповіді для іноземних фахівців —
на конгресі виступили спеціалісти Ізраїлю,
Сполучених Штатів Америки, Норвегії.
Організатором події була Національна
дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ

МОЗ України за підтримки Національного
університету охорони здоров'я України
імені П.Л. Шупика, ГО «Асоціації анестезіо
логів України».
На конгрес зареєструвалися 196 учасни
ків з усіх областей України. Серед них:
керівники обласних та міських дитячих
закладів охорони здоров'я, вченіпедіатри —
представники академічної науки, лікарі
педіатри та спеціалісти стаціонарних закла
дів. Щоб охопити якомога більше зацікавле
них представників медичної спільноти,
організатори транслювали подію в соц
мережі «Фейсбук» — відеотрансляція зібра
ла понад 2500 переглядів.
У привітальному слові Президент кон
гресу, заслужений лікар України, доктор

Фото 1. Заступник глави місії посольства Ізраїлю в Україні Йоав
Бистрицьки, генеральний директор НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України
В.А. Жовнір, Посол Республіки Узбекистан в Україні А.А. Курманов
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Фото 2. Заслужений лікар України, доктор
медичних наук, професор кафедри педіатрії №2
Національного університету охорони здоров'я
України імені П.Л. Шупика Бережний В.В.
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медичних наук Жовнір В.А. наголосив:
«Конгрес має на меті стати актом демон
страції результатів і досягнень педіатричної
служби України». На його думку, в умовах
реформування галузі охорони здоров'я над
звичайно важливо створити сприятливі
умови для надання якісної високотехно
логічної медичної допомоги дітям. Для
цього потрібно підвищувати престиж
лікарської справи, зміцнювати науковий
потенціал, покращувати міжнародні зв'язки
для обміну інформацією та досвідом і на
вчатися нових методів лікування й викори
стовувати всі можливості технологічного
прогресу (фото 1).
Відомий український вчений, заслуже
ний лікар України, доктор медичних наук,
професор кафедри педіатрії № 2 Національ
ного університету охорони здоров'я імені
П.Л. Шупика Бережний В.В., який був
головним педіатром України та куратором
обласних дитячих лікарень упродовж чверті
віку, у вступній промові підкреслив важли
вість конгресу (фото 2). Він зазначив,
що це перший з часів незалежності України
конгрес керівників обласних та міських спе
ціалізованих дитячих лікарень, який буде
вкрай корисним особливо для вторинного та
третинного рівнів надання медичної допо
моги. Підкреслив, що ця подія зібрала керів
ників дитячих медичних закладів України
для відвертої розмови для вирішення
нагальних потреб педіатричної галузі. Вика
зав бажання та надію, що подібні зустрічі
стануть щорічними, на них також проводи
тимуть аналіз діяльності закладів, врахо
вуючи набрання статусів некомерційних
підприємств (самостійності) та з метою
поліпшення медичної допомоги дітям в умо
вах реформування галузі.
У програмній доповіді генеральний
директор НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ Украї
ни Жовнір В.А. розповів про інноваційні
методи медичної допомоги, що надається в
Україні, зокрема в НДСЛ ОХМАТДИТ, та
роль лікарні в української педіатрії (фото 3).
У перший день конгресу представлені:
доповідь Міністра охорони здоров'я Мурада

Курбанова щодо ролі первинної ланки
в охороні материнства та дитинства Респу
бліки Каракалпакстан (фото 4); доповідь
Голови Правління АО «Науковий центр
педіатрії та дитячої хірургії» Республіки
Казахстан, доктора медичних наук Боранба
євої Р.З., присвячена пріоритетним напря
мам охорони здоров'я дитини в Республіці
Казахстан (фото 5). Вона звернула увагу на
рівень дитячої смертності в Казахстані —
10‰ (в Україні — 7‰), проблемні питання
галузі. Великий інтерес у присутніх викли
кала доповідь проректора з науковопедаго
гічної та лікувальної роботи Національного
університету охорони здоров'я імені
П.Л. Шупика, доктора медичних наук, про
фесора, заслуженого лікаря України Моісе
єнко Р.О., присвячена підготовці кадрів та
безперервному професійному розвитку
медичного персоналу в умовах змін у систе
мі охорони здоров'я. В обговореннях допові
дей першого дня конгресу, крім присутніх
у залі, взяли участь у режимі онлайн колеги
з Ізраїлю, Норвегії, Казахстану, Киргизії.
Програма другого дня була також насичена
цікавими доповідями, присвяченими новіт
нім методикам ендоскопічних операцій у
дітей, впроваджених у клініці ОХМАТДИТ,
організації високотехнологічної мультидис
циплінарної медичної допомоги новонаро
дженим. Завідувач кафедри неонатології
Національного університету охорони здо
ров'я імені П.Л. Шупика, доктор медичних
наук, професор, членкореспондент НАМН
України, заслужений діяч науки і техніки
України Шунько Є.Є. розповіла присутнім
про організацію високотехнологічної мульти
дисциплінарної медичної допомоги новона
родженим у НДСЛ ОХМАТДИТ. Також
були доповіді, присвячені новим аспектам
діагностики та лікування дитячих і підлітко
вих гінекологічних захворювань. Представле
ні результати трансплантації гемопоетичних
стовбурових клітин дітям з онкогематологіч
ною патологією, органної трансплантації.
У межах дводенної зустрічі вдалося обго
ворити багато важливих і проблемних
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Фото 3. Генеральний директор НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України
В.А. Жовнір

Фото 4. Міністр охорони здоров'я Каракалпакстан Мурад Курбанов

Фото 5. Генеральний директор НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ України
В.А. Жовнір та Голова Правління АО «Науковий центр педіатрії та дитячої
хірургії» Республіки Казахстан Р.З. Боранбаева

Фото 6. Учасники конгресу
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питань педіатричної служби не
лише України, але й світової
медичної спільноти. Зокрема,
приділено увагу необхідності
забезпечення високої якості
медичної допомоги дітям на всіх
рівнях. Обговорено питання орга
нізації діагностики та лікування
рідкісних захворювань, сучасний
підхід у терапії COVID19 і його
ускладнень, зокрема, мультиза
пального синдрому. Активно
обмінювалися думками щодо про
блеми формування здорового спо
собу життя в сучасних соціаль
ноекономічних умовах. Вчені та
лікаріпрактики у своїх доповідях
висвітлили сучасні досягнення
в лікуванні складної патології
в дітей. Зокрема, продемонструва
ли визначні результати організа
ції високотехнологічної мульти
дисциплінарної медичної допомо
ги пацієнтам за різними напряма
ми в НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ
України. Серед питань зустрічі
були й інформатизація охорони
здоров'я, організація й безпека
медичної діяльності, український
та іноземний досвід щодо системи
управління якістю медичної допо
моги (фото 6).
На конгресі визначили: стан
здоров'я дітей залежить від
впливу багатьох факторів ризику,
соціальноекономічних умов та
ставлення самого суспільства.
Збереження, відновлення здо
ров'я кожної дитини — це пріори
тетне завдання держави.
Після доповідей та обговорень
учасники І Українського конгресу
керівників дитячих обласних
лікарень «Актуальні питання
організації педіатричної служби
провідних багатопрофільних ліка
рень» з міжнародною участю кон
статували: в Україні зараз напру
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жена економічна та соціальна ситуація.
Це ускладнює діяльність галузі охорони
здоров'я, зокрема, через погіршення фінан
сування і матеріальнетехнічне забезпечен
ня, дефіцит медичних кадрів, складну демо
графічну ситуацію (скорочення дитячого
населення). Також на конгресі з'ясували:
останнім часом зросла кількість пацієнтів,
що надходять до НДСЛ ОХМАТДИТ
у вкрай тяжкому стані. Відбувається це
через затягування термінів лікування на рів
нях надання первинної та вторинної медич
ної допомоги. Водночас, незважаючи на усі
згадані труднощі, педіатрична служба Укра
їни продовжує забезпечувати медичну спе
ціалізовану допомогу дитячому населенню
на сучасному світовому рівні, впроваджує
в практику нові діагностичні та лікувальні
методи, які базуються на принципах доказо
вої медицини.
Фінальним акордом конгресу стали
реальні дії, спрямовані на вирішення вия
влених проблем. У рамках конгресу підписа
но меморандуми між лікарнею та Міністер
ством охорони здоров'я Республіки Кара
калпакстан; між НДСЛ ОХМАТДИТ МОЗ
України та АО «Науковий Центр педіатрії
та дитячої хірургії» Республіки Казахстан.
З метою вдосконалення спеціалізованої
медичної допомоги, поліпшення діагности
ки та лікування поширених та соціально
важливих захворювань, збереження здо
ров'я дитячого населення України, а також
підвищення рівня професіоналізму, науко
вих та медичних знань спеціалістівпрак

тиків, учасники конгресу ухвалили резо
люцію:
1. Вважаючи необхідним збереження
і розвиток фундаментальних основ педіатрії,
профілактичних принципів охорони здоров'я
дітей та підлітків, впроваджувати в практич
ну діяльність міжнародні протоколи з ліку
вання та профілактики захворювань у дітей.
2. Головним спеціалістам (експертам)
Департаментів (управлінь) охорони здо
ров'я обласних/міських держадміністрацій
посилити контроль щодо якості та своєча
сності надання спеціалізованої медичної
допомоги дітям та своєчасності переведення
важкохворих пацієнтів за наявності пока
зань щодо надання високоспеціалізованої
медичної допомоги.
3. Розробити та надати на затвердження
до Міністерства охорони здоров'я України
«Алгоритм взаємодії НДСЛ ОХМАТДИТ
МОЗ України з іншими медичними закла
дами та установами».
4. З метою координації спеціалізованої
медичної допомоги дітям України, сприян
ня розвитку та впровадженню сучасних
методів роботи, створити Асоціацію дитя
чих лікарень України.
5. Продовжити практику проведення на
уковопрактичних конференцій, симпозіу
мів, конгресів із метою обміну найкращим
досвідом щодо лікування дітей, прийняття
узгодженої клінічної тактики діагностики та
лікування захворювань у дітей, комунікації
спеціалістів провідних дитячих лікарень
України, наукових закладів.
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