
Р. Богатирьова, віце-прем’єр-міністр України, міністр охорони 

здоров’я України:  

«…Беручи до уваги, що завдання перед системою охорони здоров’я 

стоять грандіозні, я ще раз хочу повернутися до ролі Національної академії 

медичних наук <…> Сподіваюсь, що науковий потенціал академії дасть 

змогу запропонувати оптимальні науково обґрунтовані рішення ключових 

проблем охорони здоров’я, а саме – ефективної організації первинної, 

вторинної, екстреної та високоспеціалізованої медичної допомоги, 

фінансового, ресурсного та кадрового забезпечення галузі, морально-етичних 

та деонтологічних питань у діяльності медиків та житті суспільства.   

<…> Інтеграція практичної медичної діяльності Національної академії 

медичних наук та Міністерства охорони здоров’я стає більш глибокою та 

ефективною. 

На мій погляд, перспектива такої інтеграції – в організації та 

забезпеченні високоспеціалізованої медичної допомоги не тільки медичними 

закладами академії, а й усією мережею таких закладів у державі. Сучасні 

методики діагностики та лікування, новітні медичні технології, підготовка 

кадрів вищої кваліфікації на кафедрах вузів, розташованих в інститутах 

академії, розробка всього комплексу медичних стандартів та забезпечення 

населення високоспеціалізованою медичною допомогою найвищого, 

унікального рівня – ось наші сподівання до Національної академії медичних 

наук. Не менш важливою є роль академії у теоретичному та нормативно-

практичному забезпеченні реформ галузі охорони здоров’я. Ми пишаємося 

передовими досягненнями наших учених і сприятимемо їх науковій 

творчості. На жаль, ресурси нашої держави щодо фінансування наукових 

розробок досить обмежені. Тому питання пріоритетності наукових робіт і 

надалі буде визначальним у формуванні державного замовлення. 

Перш за все, нам сьогодні потрібні ті прикладні наукові розробки, які 

спрямовані на наукове обґрунтування сучасних медичних стандартів 

профілактики, діагностики і лікування хвороб, законодавче та 

нормативно-правове забезпечення функціонування галузі, гармонізацію 

вимог і підходів у сфері громадського здоров’я і безпеки середовища з 

законодавством Європейського Союзу. 

Одне з таких актуальних питань – це перспективи впровадження 

обов’язкового медичного страхування, а також якості й доступності 

лікарських засобів та фармакоекономіки. 

<…>  Незважаючи на те що реформі охорони здоров’я присвячений 

спеціальний закон, а дискусії з приводу реформи в нашій сфері точаться вже 

20 років, жодного разу вони не виходили за межі тих принципів, які були 



закладені в систему ще за часів планової економіки і адміністративно-

командного управління. 

Вважаю, що саме ці принципи ми з вами повинні сформулювати, 

спираючись на науковий, професійний та моральний авторитет провідних 

учених – членів Національної академії медичних наук України. На основі 

обґрунтованих і узгоджених усім медичним співтовариством принципів 

треба напрацювати проект вітчизняного загального основоположного 

документа – Доктрину охорони здоров’я в Україні, у якій були б 

обґрунтовані: 

– сучасна система поглядів на роль і значення здоров’я та медицини в 

житті кожної людини, усього українського народу; 

– сукупність науково обґрунтованих заходів щодо збереження здоров’я, 

безпечних умов середовища життєдіяльності людини, організації медичного 

обслуговування, надання медичної допомоги; 

– пріоритет охорони здоров’я в державній політиці, стратегія та основні 

напрями її розвитку; 

– мета і завдання системи охорони здоров’я в сучасному баченні, шляхи 

їх досягнення через державну політику, очікувані результати до                 

2015–2020 рр. і на подальшу перспективу» (Про першочергові завдання у 

реформуванні системи охорони здоров’я і роль Національної академії 

медичних наук України в їх науковому, фаховому та методологічному 

забезпеченні. Виступ Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони 

здоров’я України, члена-кореспондента НАМН України Р. Богатирьової 

на Розширеному засіданні президії Національної академії медичних наук 

України (Київ, 21 червня 2012 р.) // Журнал НАМН України. –  2012. –  № 2. 

– С. 148, 150). 

 


