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РЕЗОЛЮЦІЯ
XV Конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії»
(12-13 жовтня 2021 року, м.Київ)
Протягом 30 років Незалежності України педіатрія залишається окремою
спеціальністю.

Педіатри

продовжують

утримувати

основні

позитивні

показники своєї діяльності, а педіатрія, як найбільш пріоритетний напрямок
медицини продовжує постійно розвиватись і в останнє десятиліття досягла
чималих успіхів.
Україною виконана Ціль III тисячоліття відносно зниження рівня дитячої
смертності до запланованого граничного показника. Поступово зменшується
поширеність захворювань серед дітей по окремим класам хвороб. В державі
створена і успішно працює система перинатальних Центрів.
При цьому несприятлива демографічна ситуація, що зберігається в
Україні, супроводжується зменшенням чисельності дітей віком від 0 до 17 років
з 13305,0 тис. у 1990 р. до 7459,7 тис. у 2020 р. при негативній тенденції
узагальненого об’єктивного критерію здоров’я нових народжених поколінь –
збільшенні частоти мало вагових дітей за цей період з 5,3% до 5,66%.
Обнадійливим є досягнення у 2020 році цільового індикатора ЦСР – смертності
дітей віком до 5 років (7,95‰ при прогнозованому 8,5‰). Оптимістичні
прогнози викликає і факт зниження малюкової смертності (12,8‰ у 1990 р. та
6,7‰ у 2020 р.).
За резолюцією і пропозиціями останнього Конгресу педіатрів в Україні
реалізується важливий захід, що стосується організації в школах правильного
та раціонального харчування, яке має велике значення у збереженні здоров’я
учнів. Продовжують впроваджуватись новітні технології діагностики та
лікування важкої соматичної патології у дітей та орфанних хвороб.
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Незважаючи на успіхи та досягнення вітчизняної педіатрії залишається
ще багато не вирішених питань в медицині дитинства, а життя створює все нові
проблеми і виклики, які нам потрібно вирішувати разом – організаторам,
управлінцям, науковцям, практикуючим педіатрам і сімейним лікарям.
Це стосується насамперед, педіатричних питань пандемії COVID-19,
питань у вирішенні організації міждисциплінарної спеціалізованої медичної
допомоги і реабілітації в медицині дитинства, збереження і покращання
здоров’я дітей - учнів.
Оцінюючи кадрову ситуацію, яка склалася в педіатричній службі
України, а саме: за даними МОЗ на первинній ланці сьогодні працюють біля
70% педіатрів перед пенсійного/пенсійного та глибоко пенсійного віку на тлі
критичного зменшення підготовки

майбутніх дитячих лікарів; кадровий

дефіцит становить більше 1000 осіб. Учасники XV Конгресу Асоціації педіатрів
України стурбовані таким станом справ та звертають увагу законодавчих та
виконавчих

органів

влади

усіх

рівнів

на

необхідність

визначення

першочергових шляхів для вирішення цієї важливої проблеми на державному
рівні.
Пріоритетом державної політики України має стати забезпечення
дотримання прав дитини на життя, виживання і здоровий розвиток, що є одним
із основоположних принципів Конвенції ООН про права дитини.
Враховуючи нагальні проблеми та виклики, що стоять перед медициною
дитинства, учасники XV Конгресу педіатрів України прийняли наступну
резолюцію:
1.

У зв’язку зі зростанням поширеності COVID-19 серед дітей,

збільшення кількості хворих з тяжким його перебігом педіатрам та сімейним
лікарям посилити увагу до проведення антиковідної вакцинації у родинах з
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дітьми та підлітками. Постійно проводити серед них роз’яснювальну роботу з
питань клінічного перебігу та наслідків COVID-19 і необхідності здійснення
комплексних профілактичних заходів серед населення.
2.

Акцентувати увагу лікарів, які надають медичну допомогу дітям,

щодо ранньої діагностики та сучасних рекомендацій лікування COVID-19 та
мультисистемного запального синдрому у дітей, асоційованого з SARS-CoV-2,
а також проведення реабілітаційних заходів у дітей та підлітків з постковідним
синдромом.
3.

Регіональним педіатричним асоціаціям разом з місцевими органами

охорони здоров’я, науковцями та фахівцями вищих медичних освітніх закладів
забезпечити постійний моніторинг і аналіз стану здоров’я та наслідків
перенесеної SARS-CoV-2 інфекції в дитячому та підлітковому віці, відновити
збір даних статистичних даних щодо до захворюваності та поширеності
дитячих хвороб у дітей в віці 1-18 років.
4.

Порушити питання про створення у МОЗ групи державних

експертів з питань материнства і дитинства.
5.
З метою системного аналізу стану здоров'я жінок і дітей поновити
виключену на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 1802 від
04.10.2018 р. форму № 12 – «Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у
хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу»;
6.
Для отримання даних про стан виключно грудного вигодовування і
порівнянності їх з міжнародними показниками ввести в форму №31 –«Звіт про
медичну допомогу дітям» дані про кількість дітей, що знаходилися на
виключно грудному вигодовуванні до 6 місяців та до 1 року життя.
7.
Внести зміни до наказу МОЗ № 117 від 29.03.2002 р., в частині
кваліфікаційних вимог до професіоналів в галузі лікувальної справи (крім
стоматології) доповнивши кваліфікаційні вимоги спеціальністю «Педіатрія»,
яка в подальшому доповнюється спеціалізацією з конкретного напрямку та
навпаки.
8.
Опрацювати питання щодо доцільності розширення переліку
спеціальностей первинної спеціалізації з педіатричних фахів.
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9.
Оптимізувати кількість цифрових форм, що заповнюються
лікарями-педіатрами для збільшення нормативного часу огляду дитини.
10. Удосконалити правила прийому за спеціальністю «Педіатрія» та
забезпечити щорічне виконання державного замовлення в обсязі не менше 1000
осіб.
11. Продовжити переглядати та оновити національні стандарти надання
медичної допомоги дітям, що ґрунтуються на кращих міжнародних практиках
та доказової медицині при найбільш поширених хворобах у дітей різного віку,
в тому числі при COVID-19.
12.

Посилити заходи щодо масштабної вакцинації дитячого населення

із визначенням організаційних питань реалізації програми імунопрофілактики
інфекційних хвороб у дітей як пріоритетних для України. Вжити міжгалузеві дії
щодо зростання прихильності батьків до вакцинації.
13.

Продовжити організацію раціонального харчування дітей різних

вікових груп. Звернути особливу увагу на склад нутрієнтів в молочній
продукції для дітей вітчизняного виробника та

якість харчування дітей в

навчальних закладах.
14.

Сприяти розробці та поширенню серед населення інформаційних

матеріалів стосовно здорового способу життя родини, профілактики шкідливих
звичок, дитячого травматизму, нераціональної витрати часу в комп’ютерних
мережах, як загрози негативної та жорсткої поведінки, суїцидних спроб.
15.

Продовжувати роботу з підвищення ефективності та доступності

високоспеціалізованої мультидисциплінарної медичної допомоги дітям з
тяжкою

інвалідизуючою

соматичною

патологією

та

орфанними

захворюваннями.
16.

Правлінню Асоціації педіатрів України сприяти підвищенню

професійного рівня дитячих та сімейних лікарів шляхом організації заходів
безперервної медичної освіти – проведення семінарів, науково-практичних
конференцій, лекційних курсів, тощо.
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17.

Внести до Статуту Асоціації педіатрів України положень щодо

наукової діяльності Асоціації відповідно нормативно-правовим законодавчим
актам.
18.

Осередкам Асоціації педіатрів разом з органами місцевої влади

звернути увагу на питання поліпшення соціального захисту дитячих лікарів та
умов їх праці.
19.

Органам

місцевого

самоврядування

оцінити

та

привести

матеріально-технічну базу дитячих закладів охорони здоров’я до сучасних
потреб та викликів, адаптувавши до епідситуації з COVID-19 в Україні.
20.

На нових засадах розробити сучасний менеджмент реабілітаційних

заходів, починаючи з постнатального періоду, для дітей з різноманітними
відхиленнями стану здоров’я, спираючись на вітчизняні та світові здобутки.

Президент Асоціації
педіатрів України
академік НАМН України,
професор

Ю.Г.Антипкін

