ЗВІТ
За результатами проведення Наукового форуму з міжнародною участю
«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО–ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ У РОЗВ’ЯЗАННІ
ПОСЛІДОВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ «СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У
ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»,
26 жовтня 2018 року

26 жовтня 2018 року в м. Києві, за адресою вул. Льва Толстого, 7
(Конференційна зала) та Льва Толстого, 9 (аудиторія 20), відбувся науковий
захід з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО–ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ

У

РОЗВ’ЯЗАННІ

ВПРОВАДЖЕННЯ

ПОСЛІДОВНОСТІ

«СТРАТЕГІЇ

РОЗВИТКУ

РЕАЛІЗАЦІЇ

НАРОДНОЇ

І

НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я», в якому взяли участь фахівці з народної і нетрадиційної
медицини, науковці, викладачі вищих навчальних медичних закладів,
практикуючі лікарі, психологи, молоді вчені (далі – Форум). Міжнародна
участь була представлена учасниками та науковцями Німеччини, Великої
Британії, Туреччини, Латвії, Індії, Китаю.
Метою Форуму було: обговорення сучасного стану народної і
нетрадиційної медицини (НіНМ) в Україні, як єдиного цілісного медичного
спрямування, так і окремих методів і практик у контексті реформи системи
охорони здоров'я; досягнення і проблеми розвитку НіНМ; результати
фундаментальних і клінічних досліджень та їх впровадження у медичну
практику на різних етапах надання медичної допомоги (комплексної,
превентивної терапії та медичної реабілітації); професійна освіта фахівців;
контроль якості медичних послуг у сфері НіНМ.
У межах Форуму відбулися пленарні засідання, дискусії та наради.
Представлені доповіді з усіх напрямків як класичної, так і НіНМ
(комплементарної/альтернативної): фітотерапії, гомеопатії, електропунктур1

ної діагностики, іридодіагностики, різних методів інформаційної терапії,
аюрведи, мануальної терапії, остеопатії, акупунктури та її модифікацій.
Обговорені питання апаратного забезпечення різних методів НіНМ.
Розглянуті досягнення і проблемні питання розвитку НіНМ та інтегрування її
у сучасну систему охорони здоров’я.
Представлені результати фундаментальних і клінічних досліджень та їх
впровадження у медичну практику на різних етапах надання медичної
допомоги (комплексної, превентивної терапії та медичної реабілітації);
професійну освіту фахівців.
ОРГАНІЗАТОРАМИ ФОРУМУ БУЛИ:
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
Відділення фундаментальних проблем медицини
Академії наук вищої школи України
Національна наукова медична бібліотека України
ПВНЗ «Київський медичний університет»
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
Оргкомітет висловлює вдячність усім нашим партнерам за підтримку та
надану допомогу у проведенні науково-практичного Форуму з міжнародною
участю «Сучасні теоретико–практичні аспекти у розв’язанні послідовності
реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної
медицини» у первинну ланку охорони здоров’я», а саме:
Біонорика, Німеччина
esparma GmbH, Німеччина
Pharmaceutical Company «World Medicine»
Медичному центру ТОВ «ФІТО–ДАНІМИР», м. Київ
Ботанічному саду ім. академіка О.В. Фоміна
ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка
2

Астроцентру «Селена», м. Київ, Україна –Ганновер, Німеччина
Центру нетрадиційної медицини «Енергетика», м. Київ
Центру здоров’я Миколи Яковчука, м. Київ
Медико-виробничій компанії «ЛЯПКО», Україна
ТОВ « Зелена планета Земної»
ТОВ «Ольвія Нова»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ

СУПРОВІД

ТА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФОРУМУ

відбулося за сприяння ЗМІ і СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДАНЬ:
«Здоров’я і довголіття»
«Фітотерапія. Часопис»
«Зелена планета Земної»
www.uanm.org.ua
www.kmu.edu.ua
www.informotherapy.org
Офіційні мови Форуму: українська, російська, англійська.
Було проведено 3 пленарних засідання.
Загалом зареєстровано 150 осіб,у тому числі заочна і дистанційна участь.
ТЕМАТИКА
У програму Форуму включені доповіді та дискусії за наступними
тематиками:
1. Розвиток народної (комплементарної, альтернативної) медицини в Україні
та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними у «Стратегії
ВООЗ з народної медицини на 2014-2023 роки».
2. Концепція та програма розвитку народної медицини в Україн і у контексті
реформування системи охорони здоров'я.
3. Аналіз науково-практичних, методичних видань у галузі НіНМ в Україні
та світі.
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4. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти.
5. Науково-методичне обґрунтування застосування методів НіНМ у
комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації на принципах
доказової медицини.
6. Проблеми якісної освіти фахівців у сфері НіНМ. Інтегрування методів
НіНМ у навчальний процес додипломної та післядипломної освіти, на етапі
первинної медичної допомоги охорони здоров'я.
7. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах
соціально-економічних проблем в Україні.
8. Фармакогнозія і фітотерапія: досвід викладання і застосування в медицині
за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Фармація».
9. Гомеопатія: досвід викладання і застосування в медицині.
10. Остеопатія, мануальна терапія: досвід викладання і застосування в
медицині.
11. Аюрведа і тибетська медицина: реалії та перспективи в Україні.
12. Китайська традиційна медицина: реалії та перспективи в Україні.
13. Іридодіагностика: експрес і скринінг-діагностика у практиці лікаря.
14. Ароматерапія і фітоергономіка.
15. Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування в медицині.
Реалії та перспективи.
16. Інформаційна гігієна в сучасному світі.
17. Електропунктурна і інформаційна діагностика: досвід викладання і
впровадження як скринінг-методу діагностики та контролю ефективності
лікування.
18. Цілительство: нормативно-правові аспекти врегулювання в Україні та
світі.
19. Питання деонтології і лікарської етики у сфері НіНМ.
20. Актуальні питання та перспективи громадських організацій-асоціацій.
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ
26 жовтня 2018 року з 10:00-10:55 відбулось урочисте відкриття Форуму з
міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО–ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ У
РОЗВ’ЯЗАННІ

ПОСЛІДОВНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЇ

ВПРОВАДЖЕННЯ

«СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У
ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
Були заслухані урочисті привітання:
Поканевича Олександра Валерійовича – президента ПВНЗ «Київський
медичний університет» і ректора доктора медичних наук, професора Івнєва
Бориса Борисовича, які звернули увагу учасників наукового зібрання на
актуальність сьогодення поставлених питань у доповідях щодо інтегрування
комплементарної медицини у первинну ланку охорони здоров’я на сучасному
етапі в умовах реформи.
У вітальних зверненнях почесних гостей були настанови на актуальність,
ефективність, безпечність комплементарної медицини (НіНМ) у медичній
практиці первинної ланки охорони здоров’я з урахуванням правових питань
її здійснення

як фахівцями, так і знавцями древньої мудрої народної

медицини:
Наконечного Олександра Григоровича – президента Академії наук вищої
школи України
Альфредо Абаскаль Альберназ – д. хім. н., Naturopathic Sciences, Іспанія
Євтушенка Вячеслава Вікторовича – заступника завідувача відділу з питань
охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Челомбітько Лади Іванівни, керівника проектів та програм ЄМА у країнах
Східної Європи
Li Yong Hong – офіційного представника в Україні Департаменту Охорони
Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, Китай
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Гокхен Айдогду – голови правління Асоціації комплементарної медицини,
Туреччина
Терехова Еріка – голови правління Міжнародної асоціації комплементарної
медицини, Латвія
Сандвар Кундан – голова правління (засновник) ГО «Українська асоціація
Аюрведа – Йога», Індія. Вітаючи учасників Форуму наголосив, що Аюрведа
в Індії має підтримку на рівні держави та ВООЗ, має окреме міністерство.
Виступаючий вручив Сертифікат почесного члена ГО «Українська асоціація
Аюрведа – Йога» доктору медичних наук, професору Гарник Тетяні Петрівні.
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
ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ
На пленарних засіданнях були зроблені доповіді у відповідності до програми
Форуму:
1. Гарник Т.П., Поканевич О.В., Петріщева В.О., Гарник К.В., Парчамі Газає
Сепідех, Ігнатова А.В. Фітотерапія і комплементарна медицина як
методологія здорового способу життя: навчання, лікування та оздоровлення.
Концепція її розвитку в Україні
2. Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Гдиря О.В., Федяєва С.І., Яцюк В.М.
Застосування реабілітації на первинному та вторинному рівнях медичної
допомоги у хворих з цереброваскулярною патологією
3. Коваленко О.Є., Чижикова М.Є., Євтушенко О.В. Нейропластичність як
одна з основних віх доказової бази ефективності пунктирних методів терапії
4. Гревцова Р.Ю. Правові питання здійснення медичної практики в умовах
реформи
5. Мощич

О.П.

Міжнародний

досвід

застосування

гомеопатичних

лікарських засобів з позиції доказової медицини
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6. Козименко Т.М. Міжнародна академія класичної гомеопатії та її
концептуальні підходи
7. Абрамов

С.В.,

Гарник

Т.П.,

Информационно-энергетическое

Бабинец

Ф.П.,

взаимодействие

Соколовский

С.И.

фитосистем

и

человеческого организма в условиях эколого-профессионального риска
8. Семенова С.В. Холізм у медичній практиці
9. Лиханов А.Ф., Загородняя С.Д., Лысенко В.С., Доровских А.В.,
Доровских М.Д. Противовирусные свойства малины и подорожника
10. Кобилянський

В.Я.,

Кобилянська

Р.М.

Функціонально-динамічне

дослідження вегетативної нервової системи за допомогою апаратнопрограмного комплексу "Intera – Dia-Cor"
11. Мариловцева Н.А. Интегративный поход в организации медицинской
помощи на примере работы медицинского центра Family Care МЦГ
12. Шитіков Т.О. Алгоритм діагностики і фізичної корекції в умовах
волонтерського реабілітаційного центру
13. Осипенко Е.Д. Новые авторские методики диагностики и коррекции в
астропсихологии для формирования позитивных ценностей человека
14. Тодорова В.І. Досвід інтегрування методів народної і нетрадиційної
медицини в навчальні програми на етапах післядипломної освіти провізорів
та лікарів
15. Лиханов А.Ф., Загородняя С.Д., Лысенко В.с., Доровских А.В., Доровских
М.Д. Разработка новых противовирусных препаратов прямого действия на
основе фито- и нанокомпонентов
16. Глоба О.П. Інноваційні технології в умовах інклюзивного навчання осіб з
порушеннями психофізичного розвитку
17. Кобилянська Р.М., Кобилянський В.Я. Нутрітивна підтримка корекції
ваги і трансформації тіла
18. Головацька Л.О. Гендерні особливості змін артеріального тиску за умов
психоемоційного стресу
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19. Ходун

С.В.,

Пленова

Т.Н.

Методика

применения

пептидных

биорегуляторов в праграммах поддерживающей терапии у пациентов с
онкологическими заболеваниями
20. Волынец С.В. Препарат на основе личинок восковой моли «Галерин»
компании «Апипродукт»
21. Вовченко Е.Е. Три принципа Парацельса. Функциональная трехчленность
тела человека. Возможности диагностики и терапии
22. Шестак І.Ю., Шестак К.І., Луцький В.В. Механотерапія у предгравідарній
підготовці жінок до програми ЕКО
23. Огородник І.М. Експрес метод відновлення фізіологічних процесів
організму людини QUANTON
24. Юдин А.В. Информационно-энергетическая структура
25. Скрыпнюк

З.Д.,

Головаха

М.А.

Опыт

преподавания

курсов

"Электропунктурная диагностика и информотерапия" с 2003 по 2018 год на
базе НИИ информационной медицины, г. Киев
МАЙСТЕР-КЛАСИ
Були проведені майстер-класи:
1. Парахін А.І. Постурологія і техніки діагностики та лікування дисфункцій
тазу
2. Черная Т.В., Чуприков А.П. Необходимость широкого распространения
телесных практик в Украине
3. Юдин А.В. Дистанционная диагностика и коррекция функцтональных
систем человека на любом расстоянии
4. Яковчук М.С. Імідж-медицина при птозах
5. Колч В.В. Вуликотерапія: отриманий оздоровчий ефект від інгаляцій
повітря з вулика. Жива вода: застосування в лікуванні води після витопків
воску, цілющі властивості мерви. Оздоровча дія медового масажу,
окутування медом, застосування мазей на основі воску, спиртових екстрактів,
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в реабілітаційний період спортсменів після отримання ними спортивних
травм і перевантажень
6. Земна Н.П. (Зубицька). Лікарські рослини: від харчування до лікування
7. Луцький В.В. Швидка допомога зняття больового синдрому поперекового
відділу хребта за допомогою реабілітаційного тренажерного модулю
Луцького
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
На площадках Форуму розміщені стендові доповіді:
1. Мельник А. І. Результати лабораторних досліджень впливу форми
циліндричної спіралі на біологічні об’єкти
2. Компанієць О.Л., Федоров С.М. Симпатикотонія як фактор ризику
розвитку і агресивного перебігу хронічної хвороби
3. Горчакова Н. О., Галкін О. Ю. Питання безпечності комплексного
гомеопатичного препарату для лікування і профілактики грипу та гострих
респіраторних захворювань
4. В. О. Меньшова, В. І. Березіна. Інтродукція Foeniculum vulgare Mill.
(Apiaceae)
5. Білай І. М., Красько М. П. Вплив фітотерапевтичних засобів на показники
перекисного окиснення ліпідів при експериментальній гіперліпідемії
6. Баєва О. В., Слободкін В. І., П’ятниця-Горпинченко Н. К., Тарасова Н. М.,
Клименко Г. В. Інформаційна гігієна як компонент сучасного медіа простору
7. Баєва О. В., П’ятниця-Горпинченко Н. К., Слободкін В. І., Тарасова Н. М.,
Клименко Г. В. Використання інформаційних технологій в галузі гігієни
навколишнього середовища
8. Чернецька С. Б., Белей Н. М., Покришко О. В. Дослідження антимікробної
активності екстрактів материнки звичайної
9. Ляпко Н. Г. Поверхностная многоигольчатая терапия с использованием
аппликаторов Ляпко
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РЕЗОЛЮЦІЯ
Наукового Форуму з міжнародною участю
«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО–ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ У РОЗВ’ЯЗАННІ
ПОСЛІДОВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ «СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У
ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»,
26 жовтня 2018 року
Розвиток народної і нетрадиційної медицини (НіНМ), який базується
на принципах доказової медицини, надалі є важливим напрямком в
оздоровленні населення як в Україні, так і багатьох країнах світу.
Зберігається висока довіра до методів НіНМ у суспільстві.
Учасниками Форуму були обговорені питання про сучасний стан НіНМ
в Україні і інших країнах світу, як єдиного цілісного медичного спрямування,
так і окремих методів і практик у контексті реформи системи охорони
здоров'я. Представлені доповіді з більшості методів
гомеопатії,

електропунктурної

діагностики,

НіНМ: фітотерапії,

іридодіагностики,

різних

напрямків інформаційної терапії, аюрведи, мануальної терапії, остеопатії,
рефлексотерапії, акупунктури та її модифікацій.
Обговорення і дослідження у галузі НіНМ учасниками Форуму
супроводжувалося на принципах доказової медицини, зокрема – були
представлені методики апаратного забезпечення різних напрямків НіНМ та
розглянуті досягнення і проблеми щодо подальшого розвитку НіНМ як в
Україні, так і інших країнах світу, а також правові питання здійснення
медичної практики в умовах реформи.
Представлені результати фундаментальних і клінічних досліджень та їх
впровадження у медичну практику на різних етапах надання медичної
допомоги (комплексної, превентивної терапії та медичної реабілітації). В
активній дискусії були обговорені питання професійної освіти фахівців на до
дипломному і післядипломному рівні.
У зв'язку з цим, учасниками Форуму було запропоновано:
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1. Надалі впроваджувати методи народної і нетрадиційної в усі ланки
охорони здоров’я та професійне навчання і перепідготовку майбутніх
спеціалістів
2. Фахівцям розширити надання медичної допомоги із застосуванням
методів НіНМ, враховуючи актуальні можливості

надання первинної

медичної допомоги в усіх ланках охорони здоров’я
3. Активізувати діяльність місцевих осередків ВГО «Асоціація фахівців з
НіНМ України» для швидкого поширення актуальної

інформації та

міждисциплінарного обміну досвідом
4. Організувати он-лайн засоби комунікації фахівців НіНМ
5. Виробити єдину термінологію та створити експертну комісію щодо
інтеграції методів НіНМ в єдину систему надання допомоги населенню з
урахуванням взаємодії з фахівцями інших спеціальностей охорони здоров’я
6. Розширити міжнародне співробітництво ВГО «Асоціація фахівців з
народної та нетрадиційної медицини України»
7. Продовжити роботу з науково-методичного обґрунтування методів
народної

і

нетрадиційної

медицини

через

систему

нововведення,

інформаційні листи, методичні рекомендації, навчальні посібники та інші
науково-інформаційні засоби
8. Інформувати наукові, навчальні заклади та заклади охорони здоров’я про
дослідження, що підтверджують безпеку, ефективність та якість методів
НіНМ, які проведені з урахуванням принципів доказової медицини.
Обговорено та прийнято одноголосно на заключному пленарному
засіданні

Наукового

Форуму

з

міжнародною

участю

«СУЧАСНІ

ТЕОРЕТИКО–ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПОСЛІДОВНОСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І
НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я», 26 жовтня 2018 року.
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Голова:
Президент ПВНЗ «Київський медичний університет»

О.В. Поканевич

Заступник голови:
Ректор

ПВНЗ

«Київський

медичний

університет»

Б.Б. Івнєв

(заступник 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

фіз.-мат. н., проф.
Президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і

Т.П. Гарник

нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з
фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ
України,

зав.

каф.

фітотерапії,

гомеопатії

біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський
медичний

університет»;

головний

позаштатний

спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та
нетрадиційна

медицина»

(2012-2017р.);

академік

Академії наук вищої школи України; д. мед. н.,
професор
Зав.

каф.

реабілітації

і

нетрадиційних

методів

Л.В. Андріюк

лікування ДВНЗ «Львівський національний медичний
університет
позаштатний

ім.

Данила

Галицького»;

головний

спеціаліст

департаменту

охорони

здоров'я Львівської обласної державної адміністрації
за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»
д. мед. н., професор
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ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ
Відбулися вручення сертифікатів, посвідчень, подяк у час урочистого
закриття Форуму
Матеріали Форуму надруковані у збірнику, а звіт та інформація про
Форум будуть надруковані у черговому числі науково-практичного
журналу

«Фітотерапія.

Часопис»

№4,

2018р.

та

на

сайтах:

www.uanm.org.ua
www.kmu.edu.ua
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