
СОБЫТИЯ

10 ISSN 1992�5913   Современная педиатрия  8(88)/2017

Читайте нас на сайте: http://med
expert.com.ua

12–14 грудня 2017 року у м. Києві відбулася
XVI Всеукраїнська науково�практична конференція

з питань імунології у педіатрії

Кафедрі дитячих інфекційних хвороб та
дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика
виповнилося 25 років. До цієї дати була приу�
рочена XVI Всеукраїнська науково�практична
конференція з питань імунології у педіатрії за
участі НМАПО імені П.Л. Шупика, Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ), Всеукраїнської асо�
ціації дитячої імунології.

Конференція відбулася 12–14 грудня 2017 р.
у м. Києві. Перший день конференції проходив
під девізом: «Відповідь на спалах кору в Украї�
ні». Програму відкрили Роман Ілик, заступник
міністра охорони здоров'я України, Лаура Білл,
заступник представника ЮНІСЕФ в Україні
та Людмила Чернишова, д.мед.н., професор
кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитя�
чої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика,
президент Всеукраїнської асоціації дитячої
імунології. Модератор — Катерина Булавінова,
медичний експерт ЮНІСЕФ.

Професор Людмила Чернишова розповіла
про досягнення кафедри за 25 років за
напрямами її діяльності — дитячі інфекційні
хвороби, дитячі імунодефіцити, імунопрофі�
лактика інфекційних хвороб. Співробітники
кафедри досліджували та допомогли впровади�
ти в Україні вакцини проти актуальних інфекцій.
Були розроблені критерії ранньої діагностики
імунодефіцитів, що дало змогу збільшити вия�
влення первинних імунодефіцитів, призначати
адекватне лікування та врятувати життя
багатьом дітям. Велика увага приділяється
післядипломній освіті лікарів — дитячих
інфекціоністів та дитячих імунологів, як на базі
кафедри, так і на виїзних заходах по всій Україні.
За основними напрямками роботи кафедри

були підготовлені національні підручники. На
конференції відбулася презентація підручника
«Інфекційні хвороби у дітей».

З доповідями виступили Сергій Платов
(Управління громадського здоров'я МОЗ Украї�
ни) — про актуальний доступ до вакцин проти
кору та їх закупівлі; Сергій Крамарьов (завіду�
вач кафедри дитячих інфекційних хвороб
НМУ ім. О. О. Богомольця) — про клінічні
випадки кору в Києві; Галина Бенько (дитячий
імунолог, Івано�Франківськ) — про результати
просвітницької роботи з медиками та освітяна�
ми; Марія Поліщук (заступник директора
Департаменту охорони здоров'я Чернівецької
обласної державної адміністрації) — про пілот�
ні моніторингові візити з питань імунопрофі�
лактики в регіонах. 

Під час панельних дискусій з експертами
були обговорені численні питання, що стосува�
лися як клінічних ситуацій кору, так і шляхів
вирішення наявних проблем системи імуно�
профілактики інфекцій. Про зарубіжний досвід
розповіли міжнародні радники з питань охоро�
ни здоров'я дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
в Україні Драгослав Попович та Ієн Петт. 

З даними епідеміологічного нагляду за
кором в Україні з доповіддю виступила Анаста�
сія Бондаренко, д.мед.н., доцент кафедри дитя�
чих інфекційних хвороб та дитячої імунології
НМАПО імені П.Л. Шупика.

Наступні дні конференції були присвячені
комунікаціям — «Ефективне консультування
та комунікації з питань здоров'я матері та дити�
ни: огляд досягнень за 2012–2017 роки та перс�
пективи розвитку програми імунізації в Украї�
ні». Заходи відкрили Джованна Барберіс,
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голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні,
Ніколя Гігас, заступник директора Швейцарсь�
кого бюро співробітництва в Україні, а також
Гійом Шойрер, посол Швейцарії в Україні.
Надихнув усіх виступ Олега Петренка «Змі�
нюйся або вмирай» про позитивні зміни, які від�
буваються у світі та в Україні. Зоя Ціхонь
і Тетяна Степурко розповіли історії успіху Літніх
та Зимових шкіл щодо комунікацій серед ліка�
рів усієї України. Анна Суходольська, керівник
програм комунікації та розвитку ЮНІСЕФ
в Україні, показала роль соціальних медіа
у поширенні інформації про імунізацію та її
сприйнятті. Крім використання Інтернету, гово�
рили про інші напрямки комунікацій: Матвій
Хренов — про лікарів та місцеву владу, Гелена
Саврук — про лікарів та бізнес, Марина Мруга
та Орина Децик — про медичні кадри.

Третій день конференції, 14 грудня, відкрила
професор Людмила Чернишова, яка представи�
ла наукові дослідження кафедри, що обґрунто�
вують розширення календаря щеплень за раху�
нок введення вакцинації проти пневмококової та
ротавірусної інфекцій. Питання викликало
жваву дискусію, були внесені слушні пропозиції.

Протягом останнього дня конференції обго�
ворювалися також питання вакцинації у приват�
ному медичному секторі, з доповідями виступи�
ли топ�менеджери ряду приватних клінік.

Конференцію відвідало понад 200 учасників
з усіх куточків країни. Сприяли розширенню
аудиторії прямі он�лайн включення.

За результатами конференції учасники
постановили:

• Відреагувати на спалах кору в окремих
регіонах Україні шляхом щеплення вакци�
ною проти кору, краснухи, паротиту всіх

верств населення, які, крім очікуваної вак�
цинації згідно з Календарем щеплень, не
були щеплені раніше.

• Переглянути підходи до вакцинації, у тому
числі дорослих, шляхом внесення змін,
доповнень, поправок в існуючий Наказ та
протоколи лікування відповідних нозоло�
гічних форм хронічних захворювань.

• При збереженні недостатнього рівня охо�
плення щепленнями, яке спостерігається
сьогодні, крім наявного кору, в Україні
і далі виникатимуть спалахи інфекційних
захворювань, що призведе до численних
випадків смертей та інвалідизації насе�
лення.

• Рекомендувати керівниками ЛПЗ виділи�
ти та підготувати особу (осіб) для спілку�
вання зі ЗМІ з питань вакцинації.

• Звернути увагу на медичних працівників,
які документально затримують вакцина�
цію пацієнтів за відсутності обґрунтова�
них медичних протипоказань.

• Розрахунки потреби у вакцинах планува�
ти з реальної кількості наявних дітей та
дорослих, що підлягають щепленню
в Україні, а не за квотами Міністерства
фінансів.

• Передбачити наявність постійного резер�
ву вакцин (незнищуваного запасу), врахо�
вуючи можливі втрати імунобіологічних
препаратів.

• Запровадити правовий захист для праців�
ників галузі охорони здоров'я, що працю�
ють із вакцинацією.

• Розцінювати вакцинопрофілактику інфек�
ційних захворювань як національний пріо�
ритет та питання національної безпеки.


