Президія НАН України розглянула
Перед початком чергового засідання Президії НАН України 12 червня
2013 року академік НАН України Б.Є.Патон привітав із 75-річним ювілеєм
члена Президії НАН України академіка НАН України П.П.Толочка та
вручив йому відзнаку Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого»
ІІІ ступеня.
Далі Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної
Республіки в Україні Чжан Сіюнь вручив найвищу нагороду уряду Китайської
Народної Республіки орден «Дружби» президенту НАН України академіку НАН
України Б.Є.Патону.
Відбулося також вручення відзнак НАН України співробітникам
Національної академії медичних наук України.
***
Учасники спільного засідання Президії Національної академії наук
України та Президії Національної академії медичних наук України заслухали й
обговорили доповіді директора Інституту прикладної фізики НАН України
академіка НАН України В.Ю.Сторіжка та директора Державної установи
«Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» членакореспондента НАМН України І.М.Дикан «Стан та перспективи розробок і
вітчизняного
виробництва
радіофармпрепаратів,
прискорювачів
та
діагностичної апаратури для потреб розвитку ядерної медицини в Україні».
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, міністр
охорони здоров’я України Р.В.Богатирьова, заступник голови Державного
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України академік НАН
України Б.В.Гриньов, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної
фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України член-кореспондент НАН України А.М.Довбня,
директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім.Р.Є.Кавецького НАН України академік НАН України В.Ф.Чехун, академіксекретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України,
директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академік НАН
України С.В.Комісаренко, завідувач кафедри молекулярної фізики Київського
національного університету ім.Тараса Шевченка академік НАН України
Л.А.Булавін, президент Національної академії медичних наук України академік
НАМН України А.М.Сердюк.
У доповіді та виступах під час обговорення відзначалося, що сьогодні у
світі ядерна медицина зазнає стрімкого розвитку.
Досягнуто вражаючих успіхів у ранній діагностиці та лікуванні
онкологічних захворювань. Ця нова сучасна галузь медицини також демонструє

величезні можливості й у лікуванні інших поширених захворювань – серцевосудинних і неврологічних.
Проте Україна, яка має досить розвинуту атомну науку і техніку,
за оснащеністю сучасним медичним обладнанням поки що відстає майже в
10 разів від провідних країн світу.
Але незважаючи на значне відставання української медицини у цій сфері
вчені України мають вагомі напрацювання в галузі ядерної медицини.
Було зауважено, що останнім часом питання розвитку ядерної медицини
знаходить розуміння і підтримку влади. Є доручення Президента України
В.Ф.Януковича щодо створення на базі Донецького протипухлинного центру
першого в Україні центру адронної променевої терапії. Кабінет Міністрів
України в березні схвалив Концепцію розвитку ядерної медицини на період до
2017 р. та доручив Міністерству охорони здоров’я України разом з
Держінформнауки України, іншими центральними органами виконавчої влади
України і з галузевими академіями розробити і подати на затвердження Уряду
проект плану заходів щодо реалізації згаданої концепції.
Було висловлено впевненість, що сьогоднішнє засідання закладе основи
більш тісного співробітництва Міністерства охорони здоров’я України,
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України і
двох академій у справі подальшого розвитку ядерної медицини у державі.
Великі перспективи для розвитку цієї галузі матиме й сучасна
дослідницька ядерна установка «Джерело нейтронів», яка буде введена в
експлуатацію в Харкові у наступному році.
Особливе значення в цій справі має координація робіт з установами і
організаціями Росатома, Паливної компанії «ТВЕЛ», Національного
дослідницького центру «Курчатовський інститут», з якими вже проведені
необхідні переговори і узгоджено план спільних дій.
За результатами спільного засідання Президії НАН України та Президії
НАМН України було ухвалено відповідне спільне рішення.
***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про
нагородження дипломом та медаллю Європейської науково-промислової палати
академіка НАН України О.М.Гузя; про результати конкурсу проектів науководослідних робіт молодих учених НАН України у 2013 р.; про представлення до
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України за значні заслуги
перед Україною у розвитку її науково-технічного потенціалу; про затвердження
оновленого складу Міжвідомчої координаційної ради з питань краєзнавства.
Також було розглянуто низку кадрових питань та прийнято рішення про
нагородження відзнаками Національної академії наук України.
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