ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

РЕЗОЛЮЦІЯ
ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ
РЕВМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ
(Київ, 6‒7 листопада 2008 р.)
Враховуючи актуальність ряду невирішених проблем ревматології, аналіз доповідей, роботу симпозіумів та робочих груп, а також необхідність
втілення нових технологій діагностики та лікування, Пленум правління
Асоціації ревматологів України рекомендує:

У зв’язку зі значними медичними та соціальноекономічними проблемами, пов’язаними з ревматичними захворюваннями та хворобами
кістково-м’язової системи і сполучної тканини (далі — РЗ), розвитком ревматології як галузі
медицини, недосконалістю існуючої статистичної
звітності, зростаючим навантаженням на лікаряревматолога, що зумовлено складністю діагностики та диференційної діагностики РЗ, впровадженням нових методів лікування (в тому числі
біологічної терапії), а також існуючою недостатньою забезпеченістю кадрами, пропонується робочим групам у складі Асоціації ревматологів України (АРУ):
• Разом зі спеціалістами МОЗ України розробити проект заходів державного рівня щодо вдосконалення надання медичної допомоги хворим на ревматичні хвороби суглобів та системні захворювання сполучної тканини, в тому числі забезпечення
сучасних фармакотерапевтичний стратегій, включаючи біологічні агенти, щодо цих хворих. При формуванні найбільш ефективних схем лікування керуватися Переліком протиревматичних лікарських
засобів у рамках Національного формуляра (проекту), що узгоджений із Державним фармакологічним
центром МОЗ України.
• Головним обласним спеціалістам з ревматології в найкоротший термін надати пропозиції
щодо необхідності державного забезпечення надання медичної допомоги хворим на ревматичні
хвороби (групи препаратів; категорії та кількість/
відсоток хворих по відповідних областях, що потребують державної підтримки; фінансові потреби на підтримувальне лікування, активне лікування в гострій фазі чи в період загострення хвороби,
включаючи інтенсивну терапію (в тому числі — біологічні агенти)).
• Узгодити підготований АРУ проект наказу
з ревматологічної служби на рівні МОЗ України.
• Внести зміни до наказу МОЗ України
від 12.10.2006 р. № 676 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціаль-

ністю «Ревматологія» щодо анкілозивного спондиліту та псоріатичного артриту з урахуванням нових
рекомендацій провідних ревматологічних асоціацій світу з застосування біологічних агентів (в першу чергу інфліксимаб, ритуксимаб) при цих нозологічних формах.
• У лікуванні остеопорозу у жінок в постменопаузальний період враховувати Європейські рекомендації 2008 р., в тому числі фактори ризику розвитку остеопорозу, критерії призначення лікувальних
програм хворим з наявністю різних факторів ризику (нетравматичні переломи в анамнезі, глюкокортикоїдна терапія тощо), препарати вибору (першої
лінії), перш за все стронцію ранелат (Бівалос).
• Надалі розробляти та активно застосовувати
базисні повільно діючі препарати для лікування остеоартрозу, керуючись даними доказової медицини
та рекомендаціями Європейської антиревматичної
ліги, а також досвідом використання в Україні.
• Формувати соціальне замовлення щодо налагоджування подальшого виробництва сучасних
протиревматичних засобів.
• Продовжити вдосконалення етапної системи
реабілітації пацієнтів із ревматичними захворюваннями, включаючи санаторно-курортні заклади (згідно з проектом наказу).
• Проводити спільні науково-практичні конференції, товариства ревматологів, ортопедів, курортологів, реабілітологів та створити міждисциплінарну комісію з питань ревматології.
• Продовжувати розробку заходів з освіти медичних працівників та населення щодо профілактики та лікування ревматичних хвороб (артроклуби, ревмоклуби, методичні рекомендації, брошури тощо).
• Створити Робочу групу АРУ з підготовки проведення V Національного Конгресу ревматологів
України в 2009 р.
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