Президія НАН України розглянула
Учасники спільного засідання Президії Національної академії наук
України, Президії Національної академії медичних наук України та Колегії
Міністерства охорони здоров’я України 23 червня 2010 року заслухали й
обговорили необхідність розвитку та поглиблення співробітництва, активізації
спільного використання науково-технічного потенціалу, застосування сучасних
організаційних та економічних механізмів впровадження перспективних
розробок у медичній галузі як передумови створення новітніх методів
лікування, медичних засобів та препаратів для поліпшення системи медичного
обслуговування населення України.
У виступах президента НАН України академіка НАН України
Б.Є.Патона, президента Національної академії медичних наук України
академіка НАН України та НАМН України О.Ф.Возіанова, першого заступника
міністра охорони здоров’я України В.В.Лазоришинця, академіка-секретаря
Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України академіка
НАН України С.В.Комісаренка, голови Комітету при Президії НАН України з
питань біоетики академіка НАН України Ю.І.Кундієва, ректора Національного
фармацевтичного університету члена-кореспондента НАН України В.П.Черних,
директора Інституту органічної хімії НАН України академіка НАН України
М.О.Лозинського, академіка-секретаря Відділення економіки НАН України
академіка НАН України Е.М.Лібанової, директора Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України члена-кореспондента НАН України
В.В.Петрова, директора Інституту геронтології НАМН України членакореспондента НАМН України В.В.Безрукова, директора Інституту генетичної
та регенеративної медицини НАМН України академіка НАМН України, членакореспондента НАН України Г.М.Бутенка, директора Державної установи
«Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва НАМН України»
академіка НАМН України А.М.Сердюка, ректора Одеського державного
медичного університету академіка НАМН України В.М.Запорожана, віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.М.Гейця, президента
Українського ботанічного товариства академіка НАН України К.М.Ситника
відзначалась величезна соціальна значимість питання, винесеного на
обговорення. Проблеми охорони здоров’я людини завжди були і будуть
актуальними як для держави, так і науки.
Академік НАН України Б.Є.Патон повідомив про розширене засідання
Кабінету Міністрів України, на якому у виступах Президента України
В.Ф.Януковича та Прем’єр-міністра України М.Я.Азарова зазначалось про
надзвичайну важливість питань розвитку медичної науки в Україні. Тому
спільне засідання Президії Національної академії наук України, Президії
Національної академії медичних наук України та Колегії Міністерства охорони
здоров’я України відбулося у слушний момент.
Сучасні дослідження українських вчених дають багато прикладів
суттєвих здобутків в провідних галузях теоретичної і практичної медицини,
зокрема в молекулярній фізіології, генетиці, мікробіології, онкології,
кріомедицині тощо. Чимало з них отримано в результаті спільних досліджень
науковців двох академій та за участю установ Міністерства охорони здоров’я
України.

Разом з тим рівень цієї співпраці вже не відповідає зрослим вимогам
сьогодення. Саме тому було скликано спільне засідання
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супроводжується не тільки підвищенням комфортності життя, але й суттєвим
забрудненням навколишнього середовища. Це спричинило в останні роки
помітне погіршення стану здоров’я населення в багатьох країнах світу, в тому
числі й в Україні.
Наразі різко зростає кількість традиційних – онкологічних, серцевосудинних, легеневих, спадкових та інших захворювань, виникають нові
патології з невідомими етіологією та механізмами розвитку, повертаються старі
практично забуті хвороби тощо.
Тому життя ставить перед ученими по-справжньому серйозні завдання.
Вкрай необхідно не тільки підвищити рівень актуальних для вітчизняної
медицини фундаментальних і прикладних досліджень, але й забезпечити
розроблення принципово нових технологій діагностики, лікування та
профілактики захворювань.
Для цього необхідно насамперед значно покращити координацію та
віднайти більш дієві форми співробітництва між установами НАН України,
НАМН України, Міністерства охорони здоров’я України, а також вищими
навчальними закладами відповідного профілю.
У доповідях та виступах підкреслювалось, що основне завдання співпраці
має полягати в переході на новий рівень організації взаємодії, значної її
активізації.
Виходячи з цього, проектом спільного рішення передбачені пропозиції
щодо напрямів співпраці та наукових розробок у галузі медицини і активізації
роботи Міжвідомчої комісії з проблем медицини.
Ці пропозиції мають стати основою співробітництва на новому рівні.
Необхідно також враховувати, що сучасні економічні умови вимагають
проведення більш активної інноваційної політики для забезпечення
впровадження перспективних розробок. Нові ринкові відносини вимагають
розроблення нових принципів взаємодії державних та приватних сфер
медицини.
На закінчення Президія НАН України висловила впевненість, що
обговорення і практична реалізація намічених напрямів співробітництва між
Національною академією наук України, Національною академією медичних
наук України та Міністерством охорони здоров‘я України сприятиме
вирішенню актуальних проблем медицини в Україні.
За підсумками обговорення було прийнято спільне рішення Президії
НАН України, Президії НАМН України та Колегії МОЗ України.
***
Далі учасники засідання заслухали та обговорили доповідь заступника
голови Ради з космічних досліджень НАН України академіка НАН України
Я.С.Яцківа про участь НАН України у виконанні Загальнодержавної цільової
науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки.

В обговоренні взяли участь академіки НАН України Б.Є.Патон, Я.С.Яцків
та генеральний директор Національного космічного агентства України
Ю.С.Алексєєв.
За підсумками обговорення було прийнято рішення схвалити діяльність
Ради з космічних досліджень НАН України щодо координації виконання
установами НАН України завдань Загальнодержавної цільової науковотехнічної космічної програми України на 2008-2012 роки.
***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про
представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України та
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України трудового колективу і
окремих працівників Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН
України та підготовку до проведення ювілейних заходів у Національному
ботанічному саду ім.М.М.Гришка НАН України з нагоди 75-річчя від дня його
заснування; про призначення академіка НАН України І.Р.Юхновського на
посаду радника Президії НАН України; про організацію виконання спільного
наказу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук
України від 26 листопада 2009 р. № 1066/609 «Про затвердження Основних
наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у
галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки»; про
внесення змін у додаток до постанови Президії НАН України від 24.02.2010
№ 50 «Про затвердження переліку науково-дослідних робіт молодих учених за
грантами НАН України на 2010 рік»; про заходи з реалізації пропозицій та
зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України 13 травня 2010 р.;
про затвердження результатів атестації окремих наукових установ НАН
України; про участь НАН України у відзначенні 70-річчя кіностудії
«Національна кінематека України»; про затвердження планів підготовки і
випуску видань за державним замовленням на випуск друкованої продукції за
напрямом «наукові видання» видавництвами НАН України у 2010 р.; про
видання роботи в серії «Біобібліографія вчених України»; про виконання
цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біомаса як
паливна сировина» («Біопалива»); про виконання цільової програми
«Модернізація радіотелескопа УТР-2 і перспективний розвиток декаметрової
радіоастрономії в Україні»; про співробітництво НАН України з НАЕР у
питаннях енергозбереження; про виконання цільової комплексної програми
наукових досліджень НАН України «Комплексні біоресурсні, гідрофізичні і
геолого-геофізичні дослідження морського середовища, перспективних
нафтогазових структур та картування розподілу газогідратів в акваторії
Чорного та Азовського морів»; також було розглянуто низку кадрових питань
та прийнято рішення про нагородження відзнаками Національної академії наук
України.
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