
16 січня 2015 р. у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я відбулися слухання на тему: «Про реформу системи охорони 

здоров’я в Україні», у яких взяли участь народні депутати України, 

представники Адміністрації Президента України, КМУ, МОЗ України, 

Міністерства соціальної політики України, Національної академії медичних 

наук (НАМН України), Військово-медичної академії України, Товариства 

Червоного Хреста України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а 

також представники інших зацікавлених міністерств і відомств, профспілок, 

громадських і волонтерських організацій.  

Під час заходу було обговорено одне з найактуальніших питань сьогодення 

– як побудувати в Україні систему охорони здоров’я, спроможну забезпечити 

доступ усіх верств населення до якісних медичних послуг. Реформа, яку 

передбачено Коаліційною угодою, має базуватись на нових принципах і 

підходах до управління та фінансування медичної галузі. Для успішного її 

впровадження потрібна консолідація всіх гілок влади, міжнародних та 

вітчизняних експертів та науковців, медичної громади та пацієнтів. 

<…> Ю. Кундієв, академік, перший віце-президент НАМН України, 

підкреслив, що охорона здоров’я – складна функціональна система, і її 

елементом є медична наука. Розраховувати на підвищення якості допомоги та 

впровадження нових технологій без залучення науковців неможливо. В Україні 

є чимало серйозних наукових досягнень, незважаючи на мале фінансування. Це 

розробка нових технологій (електрозварювання живих тканин), висока 

ефективність кардіохірургічних втручань, високий рівень розвитку клітинних 

технологій. НАМН та МОЗ України мають разом провести оцінку наукових 

установ країни. 

 Окрему увагу НАМН України приділяє питанням військової медицини. 

Вперше за роки незалежності оголошено вакансію на посаду академіка 

військової медицини та невідкладної хірургії. 

Ю. Кундієв зазначив, що потрібно звернути увагу й на проблему кадрів. За 

його словами, сліпе слідування Болонському процесу завдало непоправної 

шкоди вищій медичній освіті. Тести загубили живий контакт викладача та 

студента. У майбутньому треба запозичувати лише корисні практики. 

Завершуючи виступ, він наголосив, що потрібно чітко прогнозувати, чим 

закінчиться реформа, і до цього можна залучити фахівців з наукового 

прогнозування Національної академії наук України (Реформа системи 

охорони здоров’я в Україні: відбулися комітетські слухання // Національна 

академія медичних наук України (http://www.amnu.gov.ua). – 2015. – 20.01). 

 


