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XXI Ogólnoukraińska Konferencja Naukowo
Praktyczna „Topical Issues of Pediatrics”
Lwów,18-20 września 2019
Z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnoukraińskiej Konferencji Naukowo Praktycznej pt.„Topial Issues of Pediatrics”,
która odbyła się we Lwowie w dniach 18-20 września 2019 roku oraz z inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Fundacji Rozwoju Medycyny
w konferencji wzięła udział polska delegacja w składzie Prezydent PTA Profesor Marek Kulus, Prezydent PTA elekt Profesor Maciej
Kupczyk, Profesor Barbara Rogala oraz członkowie zarządu Fundacji. Podczas inauguracyjnego posiedzenia na otwarcie konferencji wykład wygłosił Profesor Marek Kulus na temat nowego oblicza marszu alergicznego. Na tym samym posiedzeniu wykład
wygłosiła również Doktor Emilia Majsiak na temat możliwości współczesnej diagnostyki w różnicowaniu alergii pokarmowej i choPolsko-Ukraińska Fundacja
roby trzewnej u dzieci i dorosłych.
Rozwoju Medycyny
Poniżej publikujemy fragment pisma od organizatorów konferencji, które otrzymała redakcja. Cały tekst zarówno w języku
Lublin
polskim jak i ukraińskim jest zamieszczony na stronie internetowej wydawnictwa www.alergia.org.pl w zakładce fundacja.
Polsko-Ukraińską Fundację Rozwoju Medycyny założył Paweł Majsiak, właściciel Firmy EMMA, która jest głównym sponsorem
fundacji. Zaangażowanie Pawła Majsiaka i jego żony w prace fundacji skutkuje od kilku lat wymianą doświadczeń i wiedzy między
środowiskami medycznymi ukraińskim i polskim w zakresie alergologii, pediatrii, pulmonologii . Za przyczyną fundacji we współpracy z PTA od kilku lat zapraszani na zjazdy PTA są przedstawiciele ukraińskiego środowiska alergologów.
Za bardzo ciepłe i słowiańskie przyjęcie polskiej delegacji podczas konferencji we Lwowie należą się organizatorom serdeczne
podziękowania.
Poniżej fragment listu od Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

W

dniach 18-20 września 2019 roku we Lwowie odbyła się coroczna XXI ogólnoukraińska konferencja
naukowo-praktyczna, w której uczestniczyli również
goście zagraniczni. Konferencja zatytułowana „Topical Issues of
Pediatrics” poświęcona była pamięci profesora V.M. Sedelnikov
- członka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Akademii Nauk
Medycznych Ukrainy, oraz połączona była z obchodami 75.
rocznicy Wydziału Lekarskiego No 2 Narodowego Uniwersytetu
Medycznego im. Ołeksandra Bohomołcia.
Forum zgromadziło ponad 1000 lekarzy medycyny rodzinnej i lekarzy pediatrów, przedstawicieli opieki zdrowotnej oraz
naukowców. Swoje badania zaprezentowali przedstawiciele
pediatrii 12 uczelni wyższych Ministerstwa Zdrowia Ukrainy i 3
ośrodków medycznego kształcenia podyplomowego: Instytutu
Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii Państwowej Akademii
Medycznej Ukrainy im. A.M. Łukjanowa, Ukraińskiego Instytutu
Genetyki Klinicznej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu
Medycznego, Państwego Instytutu Patologii Dziedzicznej
Ukraińskiej Akademii Nauk, Instytutu Gastroenterologii
Akademii Nauk Medycznych Ukrainy i inne.
W otwarciu tego ważnego forum pediatrycznego wzięli udział szefowie Ukraińskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
Naukowej Rady Lekarskiej Ministerstwa Zdrowia Ukrainy,
Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im.
Danyła Hałyckiego, Wydziału Zdrowia Lwowskiej Obwodowej
Administracji Państwowej, Wydziału Zdrowia Lwowskiej Rady
Miasta, przedstawiciele Akademii Nauk Medycznych Ukrainy.
W raporcie programowym profesor Volosovets OP, członek
korespondencyjny Akademii Nauk Medycznych Ukrainy oraz
profesor Antipkin Yu.G, członek Akademii Nauk Medycznych
Ukrainy, przedstawili główne współczesne wyzwania pediatrii.
Niezwykle niepokojącym trendem ostatnich dwóch dziesięcioleci jest spadek liczby zdrowych dzieci w kraju. Jest to efektem
malejącej populacji dzieci, która w roku 1994 kształtowała się
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na poziomie 10 775 729 dzieci w wieku 0-17, by w roku 2018
osiągnąć ilość 7 609 297. Jednocześnie obserwuje się wysoką
częstotliwość występowania i rozpowszechnienia chorób wieku
dziecięcego, wybuchy epidemii odry, występowanie ostrych
infekcji dróg oddechowych i grypy. W tym samym czasie
obserwuje się zmniejszenie liczby lekarzy pediatrów do 8 241
osób w 2011 r. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 8 lat ich liczba
na Ukrainie spadła o 3,9 tys. Liczba pediatrów na obszarach
miejskich zmniejszyła się o 1,6 tysiąca lekarzy, a liczba personelu medycznego o 1,5 raza.
W ramach konferencji odbyło się doroczne spotkanie
naukowo-metodyczne „Aktualne tematy nauczania pediatrii w szkolnictwie wyższym i na studiach podyplomowych”.
W pracach wzięło udział ponad 70 kierowników Wydziałów
i profesorów Wydziałów Pediatrycznych z 15 szkół wyższych
i szkół kształcenia podyplomowego Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Ukrainy.
Uczestnicy konferencji zauważyli, że:
- zdrowie dzieci w kraju stale się pogarsza; stopień zapadalności i częstość występowania chorób u dzieci na Ukrainie
pozostają wyższe niż w krajach europejskich;
- na Ukrainie spada wskaźnik urodzeń oraz obserwuje
się wzrost umieralności dzieci poniżej 5 roku życia; najwyższa dynamika zmniejszenia umieralności niemowląt w 2019 r.
do 4,65% osiągnięta została w obwodzie lwowskim dzięki skutecznej pracy służb pediatrycznych regionu i miasta Lwowa;
- w ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności u dzieci na nowotwory, choroby układu hormonalnego,
krążenia, układu moczowego, oddechowego, układu mięśniowo-szkieletowego, występowanie wad wrodzonych, deformacji
i anomalii chromosomalnych, chorób uszu
- najbardziej niezadowalające wskaźniki zdrowia populacji
dzieci obserwuje się w Kijowie, Iwano-Frankowsku, Żytomierzu
i Dniepropietrowsku, dużych regionach przemysłowych i regio-
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nach na północy kraju, które ucierpiały i nadal są dotknięte skutkami awarii w Czarnobylu;
- niewystarczająca ilość szczepionych dzieci może prowadzić do wybuchów epidemii, w tym błonicy;
- w 2019 r. liczba studentów szkół wyższych specjalizujących się w pediatrii wyniosła tylko 197 osób w 8 szkołach
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medycznych. Ilość ta jest absolutnie niewystarczająca i nie
zaspokaja potrzeb;
- W rezultacie zmniejsza się liczba lekarzy pediatrów, rośnie
deficyt personelu (do 1000 wolnych miejsc pracy), a liczba pracowników zakładów opieki zdrowotnej wynosi tylko 76%.
Komitet Organizacyjny Konferencji
4/2019 ALERGIA

5

