
Військово-медична доктрина України: стратегічний документ 
передано на розгляд Президента. 

11 вересня 2014 р. у Києві відбулося чергове засідання президії 
Національної академії медичних наук України, у якому взяли участь генерал-
лейтенант О. Петраш, начальник медичної служби МВС України, 
підполковник Д. Якимов, заступник начальника Військово-медичного 
управління СБУ, та Ю. Скалецький, завідувач відділу екологічної та 
техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. 
Зустріч була майже цілком присвячена проблемам, пов’язаним із медичним 
забезпеченням АТО. 

Президент НАМН України академік А. Сердюк коротко презентував 
присутнім проект Військово-медичної доктрини України (далі – Доктрина), 
розробленої НАМН України спільно із силовими міністерствами і 
відомствами. Він зазначив, що аналіз виконання заходів з організації 
на Сході України АТО показує відсутність чітко визначеного порядку 
взаємодії медичних служб силових відомств України і національної системи 
охорони здоров’я. Це, у свою чергу, ускладнює процес надання медичної 
допомоги військовослужбовцям, задіяним в АТО, та цивільному населенню 
в зоні бойових дій. Саме тому Національний інститут стратегічних 
досліджень, НАМН України, Міністерство охорони здоров’я України, 
Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних 
наук України за участі медичних служб силових міністерств та відомств 
України розробили проект Доктрини, метою якої є створення ефективної 
системи медичного забезпечення на території України в різних варіантах 
застосування силових відомств. 

В основу Доктрини покладено науково обґрунтовані принципи та єдині 
підходи до загальних положень і організаційних вимог щодо порядку 
медичного забезпечення силових структур України. Під час роботи над 
проектом Доктрини враховано військово-політичні, військово-економічні, 
соціально-правові, інформаційні та військово-медичні аспекти, проблеми 
та недоліки в організації медичного забезпечення військовослужбовців і 
цивільного населення в зоні бойових дій на Сході країни, а також досвід 
військово-медичних служб інших країн світу. 

Підготовлено та підписано відповідний лист на ім’я Президента 
України, усі необхідні матеріали вже направлено на розгляд до Адміністрації 
Президента. До них долучено і проект Указу Президента України, у якому 
йдеться, що з метою визначення стратегії та основних напрямів розвитку 
медичного забезпечення Збройних сил України та інших військових 
формувань, правоохоронних органів спеціального призначення і цивільного 



населення у воєнний час та під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природнього, техногенного та соціального характеру, постановлено 
затвердити Доктрину та Кабінету Міністрів України розробити і затвердити 
в тримісячний строк національну програму реалізації положень цієї 
Доктрини. Вона має бути попередньо направлена на розгляд РНБО… 
(Устінов О. Військово-медична доктрина України: стратегічний 
документ передано на розгляд 
Президента // Національна академія медичних наук 
України (http://www.amnu.gov.ua/). – 2014. – 19.09). 

 


