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допомоги�� Враховуючи різний досвід країн Єс варто 
очікувати уніфікованого регулювання правового ста-
тусу НіНМ, обсягу потреб населення в послугах НіНМ, 
визначення способів фінансування досліджень в НіНМ 
та включення послуг НіНМ до пакетів медичної допо-
моги�� Відмінність в підходах до рівня регулювання 
чи його деталізації в різних країнах Єс не відповідає 
засадничим підходам в Єс щодо свободи пересування 
товарів, людей чи пацієнтів�� Відсутність гармонізації 
норм щодо НіНМ між країнами Єс може спричинити 
конфліктні ситуації, зокрема порушення права іншої 
країни та пацієнтів” [2]��

У другій частині нашого дослідження зупинимось 
на висвітленні досвіду розвитку НіНМ у розвинених 
країнах Єс��

Нами встановлено, що комплементарна та альтер-
нативна медицина (сАМ) впродовж останніх 25 років 
зазнала значного розвитку у країнах світу�� Так, ствер-
джують досліджені нами наукові джерела, порівнян-
ня аналізу 145 оглядів рондомізованих контрольо-
ваних випробувань (RCT) в галузі сАМ у базі даних 
Cochrane та аналіз 1016 оглядів RCT у галузі медици-
ни показали, що комплементарна та альтернативна ме-
дицина (сАМ) є набагато безпечнішою, ніж наукова 
медицина�� Також було показано, що позитивні ефекти 
теж відчутні�� саме тому громадськість у розвинених 
країнах все частіше використовує сАМ��

Потрібно наголосити ще й на тому, що розвинені 
країни підтримують дослідження альтернативної ме-
дицини (сАМ)�� Про це свідчить той факт, що кількість 
науково-дослідних центрів для сАМ значно зросла з 
90-х років�� Тільки в Єс існує 112 дослідницьких цент-
рів сАМ, інші працюють у сША, Канаді та Австралії, 
не кажучи вже про східну Азію�� Дедалі більше країн 
мають у своєму розпорядженні національний інсти-
тут дослідження сАМ�� За даними бази даних Ульріха, 
кількість наукових журналів сАМ сягнула 358��

слід звернути увагу й на те, що співпраця між сАМ 
та науковою медициною також починає зростати�� На-
приклад, королівська лондонська лікарня інтегратив-
ної медицини у Великобританії працює під егідою 
королівської родини; в італійській Тоскані моделі 
співпраці медицини та сАМ перевіряються в реальних 
ситуаціях групами лікарів�� В Європі існує 47 центрів 
інтегративної онкології (де методи сАМ використо-
вуються як підтримуюча терапія при лікуванні раку)�� 
У престижних університетах – наприклад, Гарвард, 
Єль, стенфорд – створюються академічні оздоровчі 
центри інтегративної медицини (кількість центрів-
членів Американського консорціуму центрів охорони 
здоров’я інтегративної медицини зросла з 8 у 1999 р�� 
до 70 у 2018 р��)�� За даними опитувань, проведених у 
Великобританії, Швеції та Німеччині, 40–60% лікарів 
надають своїм пацієнтам лікування сАМ або рекомен-
дують такі методи лікування�� У Японії ця кількість ся-
гає 60-70%��

А як реагують Європейські урядові структури на 
серйозні наукові дані щодо ефективності сАМ?

Як відомо, у 1999 р�� Парламентська Асамблея Ради 
Європи затвердила Резолюцію щодо Європейського 
підходу до нетрадиційних ліків�� У вказаному докумен-
ті Рада Європи підтримує використання нетрадиційних 
ліків і надання пацієнтам свободи вибору в галузі охо-
рони здоров’я, а кваліфікація практиків повинна бути 
підвищена, що обумовлюється забезпеченням безпеки 
та ефективності сАМ��

Країни Європейського союзу відреагували на рі-
шення Парламентської Асамблеї Ради Європи, посту-
пово роблячи кроки, які ведуть до інтеграції сАМ у 
системи громадської охорони здоров’я��

Європейська комісія фінансувала загальноєвропей-
ський дослідницький проект сАМbrella (2010-2012) у 
рамках 7-ї рамкової програми досліджень та техноло-
гічного розвитку�� Цей проект є основою перспектив-
ного скоординованого підходу до сАМ в Єс�� Всього у 
проекті взяли участь 16 науково-дослідних інститутів 
з 12 країн Європи�� Остаточний звіт щодо проекту та 
наступний документ Дорожня карта досліджень ком-
плементарної та альтернативної медицини – що нам 
потрібно знати до 2010 р��, однозначно рекомендують 
подальші дослідження в галузі сАМ та його раціо-
нальну інтеграцію до сфери охорони здоров’я країн-
членів Єс�� Основними напрямами роботи країн-членів 
Єс загальноєвропейський дослідницький проект сА-
Мbrella:
• продовжувати дослідження сАМ;
• оцінити здоров’я та економічні переваги сАМ;
• розгорнути моделі інтеграції сАМ в охорону 

здоров’я��
Як відомо, Європейський Парламент ще в 1997 р�� при-

йняв Постанову про статус нетрадиційних лікарських 
засобів�� Починаючи з 2010 р�� Європейський Парламент 
регулярно обговорював використання потенціалу сАМ 
у світлі останніх криз фінансового забезпечення систем 
охорони здоров’я та посилення загрози антимікробної 
стійкості�� Деякими з обговорюваних тем були такі:
• квітень 2011 р�� – здорове старіння, хронічні захво-

рювання та сАМ;
• травень 2012 р�� – рак та внесок сАМ;
• червень 2013 р�� – сАМ: інвестиції в здоров’я;
• квітень 2014 р�� – сАМ: зменшення споживання 

антибіотиків�� 
9 жовтня 2012 р�� в Європейському Парламенті від-

булася міжнародна конференція “сАМ: інновації та до-
даткова вартість для європейської охорони здоров’я”�� 
Кінцева резолюція “Заклик до дії” була схвалена всіма 
учасниками конференції і містить наступне: 

сучасна ситуація сАМ у Європі:
• понад 100 мільйонів європейських громадян вико-

ристовують сАМ;
• сАМ має важливий потенціал щодо охорони 

здоров’я та фінансів;


