ЗВІТ
за результатами проведення наукового конгресу з міжнародною участю

«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ ТА
НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я»
27 жовтня 2017 року
У м. Києві 27 жовтня 2017р., за адресою вул. Льва Толстого 9, ауд 20 ПВНЗ «Київський
медичний університет»з інших міст України, ближнього та далекого зарубіжжя в on-line режимі
на сайті https://etutorium.com, відбувся науковий конгрес з міжнародною участю «СУЧАСНІ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я» (далі – Конгрес).
У науковому заході взяли участь різні фахівці

народної і нетрадиційної медицини,

науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів, практичні лікарі, психологи, молоді
вчені.
Метою проведення Конгресу було обговорення подальшої стратегії та концепції
впроваждення комплементарної, альтернативної (народної та нетрадиційної) (НіНМ) медицини
у первинну ланку охорони здоров’я. У рамках Конгресу відбулися пленарні засідання, круглий
стіл, дискусії та наради.
ОРГАНІЗАТОРАМИ НАУКОВОГО ЗАХОДУ були:
Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України
ПВНЗ «Київський медичний університет»
Національна наукова медична бібліотека України
ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Академія наук вищої школи України,
Відділення фундаментальних проблем медицини
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Оргкомітет висловлює вдячність усім за підтримку, надану допомогу та
інформаційний супровід наукового Конгресу з міжнародною участю «Сучасні теоретичні
та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і
нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я»:
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Біонорика, Німеччина
ESPARMA GmbH, Німеччина
Pharmaceutical Company«World Medicine», Великобританія
Медичному центру ТОВ «ФІТО-ДАНІМИР», м. Київ, Україна
Ботанічному саду ім. академіка О.В.Фоміна, м. Київ, Україна
ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Астроцентру «Селена», м. Київ, Україна – Ганновер, Німеччина
Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ, Україна
Центру здоров’я Миколи Яковчука, м. Київ, Україна
Медико-виробничій компанії «ЛЯПКО», Україна
Інформаційне забезпечення:
«Український медичний часопис»
«Медична газета «Здоров’я України»
«Здоров’я і довголіття»
«Фітотерапія. Часопис»
«Зелена планета Земної»
www:uanm.org.ua
Офіційні мови конгресу: українська, російська, англійська.
Було проведено 2 пленарних засідання, круглий стіл і заключне засідання
Загалом зареєстровано понад 180 осіб.
У програму Конгресу були включені доповіді та дискусії за наступними
тематиками:
1.

Сучасні

аспекти

застосування

методів

НіНМ,

фізіотерапевтичних

та

реабілітаційних методів у первинній ланці охорони здоров’я у комплексній, превентивній
терапії та медичній реабілітації.
2.

Способи інтеграції методів НіНМ у лікувальні схеми та пошук оптимальної ніші

для кожного з методів.
3.

Економічна доцільність застосування методів народної і нетрадиційної медицини в

умовах соціально-економічних проблем в Україні. Фармакоекономіка фіто-, гомеопатичних
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засобів та інших методів НіНМ у первинній ланці охорони здоров'я та паліативній і хоспісній
допомозі.
4.

Досвід та пропозиції щодо організації психотерапевтичних та навчальних

психологічних груп для фахівців НіНМ, лікарів інших спеціальностей, профілактика синдрому
професійного вигорання.
5.

Інформаційна гігієна.

27 жовтня 2017 року з 09:00-09:25 відбулось відкриття наукового Конгресу з
міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ І
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У
ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
Були заслухані урочисті привітання:
Поканевича Олександра Валерійовичаа – Президента ПВНЗ «Київський медичний
університет»
Наконечного Олександра Григоровича – президента Академії наук вищої школи України
Євтушенка В'ячеслава Вікторовича – заступника завідувача відділу з питань охорони
здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів
України
Li Yong Hong – офіційного представника в Україні Департаменту Охорони Здоров’я і
Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, Китай
Гокхена Айдогду – голови правління Асоціації комплементарної медицини, Туреччина
Терехова Еріка – голови правління Міжнародної асоціації комплементарної медицини,
Латвія
Горової Елли Володимирівни – заступника начальника управління – начальника відділу
контролю якості медичної допомоги Управління ліцензування та якості медичної допомоги
МОЗ України
Радиша Ярослава Федоровича – доктора наук з державного управління, професора
Абрамова Сергія Вікторовича – ректора ДМІТНМ
На ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ
Були зроблені доповіді у відповідності до програми Конгресу:
1.

Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Поканевич О.В.,

Соколовський С.І. Інтеграція народної медицини у первинну ланку охорони здоров’я в Україні
на етапі додипломної і післядипломної освіти
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2.

Парахін А.І., Антюхов Р.В., Самбір В.В., Новохатній В.А. Світовий досвід

впровадження нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я
3.

Козименко Т.М. Міжнародний досвід застосування гомеопатії у лікуванні

онкологічних хворих
4.

Глоба О.П., Медков І.В., Залевський О.В. Комплементарна реабілітологія: методи і

форми професійного співробітництва різнопрофільних фахівців
5.

Коваленко О.Є., Коваленко Є.В. Впровадження рефлексотерапії в сучасну медичну

практику – сімейну медицину
6.

Горова Е. В. Стандарти методів народної і нетрадиційної медицини у первинній

ланці охорони здоров’я – можливості і перспективи сьогодення в Україні і світі
7.

Гарник Т.П., Петріщева В.О., Туманов В.А., Гарник В.К. Сучасний погляд на

значення біологічно активних сполук у формуванні здорового способу життя: пробіотики
останнього покоління та Омега3 ПНЖК
8.

Осипенко О.Д. Нові авторські методики діагностики і корекції в астрології для

формування позитивних життєвих цінностей людини, м.Київ, Україна – м.Ганновер,Німеччина
9.

Чорна Т.В., Чуприков А.П..Мішиєв В.Д., Семенова І.А. Місце альтернативної

медицини та вихованя в сучасній дитячій психіатрії
10.

Компанієць О.Л., Федоров С.М. Вплив краніосакральної терапії на вегетативну

нервову систему практично здорових людей і хворих на ХХН Vст.
11.

Семенова Л.О. Рефлексотерапія СУ Джок, її розвиток в Україні

12.

Потоцька С.В. Lobelia inflate. Випадок практичного застосування

13.

Мариловцева Н.А. Медицина в стиле Holistic для женщин и не только. Опыт

Holistic Healing medical centre (HHMC) in Dubai (UAE) and Famyly Care (Ukraine)
14.

Мельник А.І. Результати лабораторних досліджень впливу ефекту форми спіралі на

біологічні об’єкти
15.

Валовень И.Е. Гнев в традиционной Китайской медицине и его влияние на

организм, Беларусь
16.

Мацко Н.В. Застосування ефірних олій при простудних захворюваннях

17.

Гдиря О.В., Семенова С.В., Грабоус О.В. Реалізація програми раннього втручання

для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного
центру «Джерело»
18.

Семенова С.В., Гдиря О.В., Грабоус О.В. Алгоритм здоров'я з альтернативних

позицій
19.

Лабінський

П.А.

Застосування

квіткового

пилку

для

харчової

корекції

функціональних розладів біліарного тракту у дітей
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20.

Грабоус О.В., Мацко Н.В., Гдиря О.В., Семенова С.В. Су-Джок терапія в лікуванні

постоваріоектомічного синдрому у жінок
21.

Котляров Ю.Д. Методи Традиційної Китайської медицини в практиці сучасного

22.

Абрамов С.В., Соколовський С.І. Проблемні питання щодо інтегрування методів

лікаря
народної і нетрадиційної медицини при підготовці майбутніх фахівців
23.

Адегова Л.Я. Керований стрес у межах біологічної медицини

24.

Євтушенко Т.В. Особливості викладання діагностичних методів давньої і сучасної

традиційної медицини випускного курсу ДМІТНМ
25.

Галян Я.О. Тібетська медицина – древні практики і реалії сьогодення

На прощадках Конгресу були розміщені стендові доповіді:
1.

Павленко Р.І. До 25-річчя ренесансу скарбів народної медицини в Україні та світі

– «Національна наукова медична бібліотека України: флагман літопису народних і наукових
здобутків»
2.

Волошин О.І., Доголіч О.І., Cенюк Б.П. Особливості терапевтичної дії

фітопрепарату «Гепанекс» при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів
3.

Разумний Р.В. Використання фітопрепарату Імупрет у медичній реабілітації

хворих зі стеатозом печінки після перенесеної негоспітальної пневмонії
4.

Чекаліна Н.І., Казаков Ю.М., Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Шуть С.В., Трибрат Т.А.

Протизапальний вплив ресвератролу у хворих на ІХС та ІХС у сполученні з аутоімунним
тиреїдитом
5.

Волошин

О.І.,

Присяжнюк

В.П.

Сучасні

гепатопротекторно- жовчогінні

фітопрепарати в комплексному лікуванні коморбідних уражень гепатобіліарної системи
6.

Мельник В.П., Панасюк О.В., Клименко М.Т., Радиш Г.В., Садомова–Андріанова

Г.В., Хурса Т.Г., Гончарова Г.В., Якимова Я.О., Антонюк І.В. Результати дослідження
активності окремих засобів народної медицини у фтизіатрії
7.

Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція лікарських рослин на присадибних

ділянках
8.

Мырзабаева Н.А. Фито- и рефлексотерапияприменительно к пациентам с

дисфункциональнымирасстройствамибилиарноготракта и ожирения, Казахстан
9.

Гевелюк М.М., Варламов Д.О., Постоєнко В.О. Апітерапія – медицина

майбутнього в стандартах превентивних заходів
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Гарник Т.П., Гарник К.В., Петріщева В.О. Немедикаментозні методи корекції в

10.

комплексній терапії хворих на неалкогольні стеатогепатит та стеатогепатоз у поєднанні з
патологією опорно-рухомого апарату
Відбувся on-line КРУГЛИЙ СТІЛ за участю всієї наукової спільноти Конгресу, на
якому були обговорені «Проблемні питання стратегії розвитку і інтегрування НіНМ у
первинну ланку охорони здоров’я в Україні» та світі. Учасники Конгресу неодноразово
звернулися до регламентуючих документів ВООЗ щодо актуальності сьогодення
«Стратегії розвитку народної медицини на 2014-2023 роки» та інтегрування методів і
засобів НіНМ у первинну ланку охорони здоров’я, використовуючи принципи доказової
медицини
У межах Конресу відбулася нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і
нетрадиційної медицини України».
Після обговорення і пропозицій була ухвалена одноголосно резолюція Конгресу,
яка включає наступне:
Розвиток народної і нетрадиційної медицини і надалі є одним з пріоритетних напрямків
в оздоровленні населення в Україні.
Цього року ми знову приділяємо економічним аспектам впровадження народної і
нетрадиційної медицини в Україні. У зв’язку з цим були обрані перевірені вже методи
дистанційного впровадження методів народноїі нетрадиційної медицини. Навіть у скрутних
економічних умовах дистанційна форма з застосуванням телемедичних технологій надала
можливість фахівцям народної і нетрадиційної медицини провести повноцінний обмін
досвідом.
Такий досвід вже мав місце при проведенні наукової конференції з інформотерапії за
участі співробітників кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини
Київського медичного університету у 2012 та конференції «Актуальні питання в народній і
нетрадиційній медицині: здоров’я і довголіття – університет здоров’я» у 2015 роках.
Набутий досвід дозволить кафедрам народної та нетрадиційної медицини по всій Україні
знайти нові ефективні способи впровадження натуральних методів у практику.
На

конференції

були

розглянуті

питання

впроваждення

комплементарної,

альтернативної (народної та нетрадиційної) (НіНМ) медицини у первинну ланку охорони
здоров’я.
Звертаємо особливу увагу на економічну доцільність застосування методів народної та
нетрадиційної медицини. Комплексне застосування натуропатичних засобів та скринінгових
методик дозволяє суттєво зекономити кошти на лікування пацієнта та профілактику хронічних
захворювань.
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1.

Надалі впроваджувати методи народної і нетрадиційної медицини шляхом

доречного використання телемедичних технологій та онлайн конференцій, семінарів, курсів.
2.

Інтегрувати методи народної і нетрадиційної медицини при підготовці майбутніх

фахівців медичного профілю, на етапах додипломної і післядипломної освіти, використовуючи
вже набутий багатьма навчальними закладами досвід
3.

Розробляти методи і форми професійного співробітництва різнопрофільних

фахівців з метою впровадження методів народної та нетрадиційної медицини, у тому числі і в
первинну ланку охорони здоров’я
4.

Продовжити науково-методичне обґрунтування методів народної і нетрадиційної

медицини в наукових та навчальних закладах, закладах охорони здоров’я.
5.

Розширити

співпрацю з міжнародними громадськими та професійними

організаціями по обміну досвідом інтегрування методів НіНМ у первинну ланку охорони
здоров’я. Запрошення світових провідних фахівців комплементарної/альтернативної медицини,
(НіНМ) до України
6.

Впроваджувати методичні розробки з НіНМ у клінічну практику та первинну

ланку охорони здоров’я.
7.

Розширити викладання НіНМ для лікарів загальної практики сімейної медицини

Голова:
Президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

О.В. Поканевич

Ректор ПВНЗ «Київський медичний університет» (заступник

Б.Б. Івнєв

голови); д. мед. н., проф.
Співголови:
Директор Національної наукової медичної бібліотеки

Р.І. Павленко

України
Президент Академії наук вищої школи України; д.

О.Г.Наконечний

фізико-матем. н., проф.
Президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і
нетрадиційної

медицини

України»;

експерт

комісії

Т.П. Гарник

з

фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України,
зав. каф. фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної
медицини ПВНЗ «Київський медичний університет»; академік
Академії наук вищої школи України; д. мед. н., професор
Ректор Дніпровського медичного інституту традиційної і

В.В. Абрамов
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нетрадиційної медицини, к. мед. н., доцент
Зав. каф. реабілітації і нетрадиційних методів лікування

Л.В. Андріюк

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені
Данила Галицького» д. мед. н., професор
Відбулося вручення сертифікатів, посвідчень, закриття Конгресу
Матеріали Конгресу будуть надруковані на сторінках науково-практичного
видання «Фітотерапія. Часопис» №4, 2017р., у ЗМІ, наукових виданнях та розміщені на
сайтах учасників Конгресу, у тому числі і електронний варіант Конгресу.
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