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НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ — РЕФОРМИ
Зараз в Україні дедалі більшої популярності набувають народні та нетрадиційні методи ліку-

вання. Пов’язано це, насамперед, з тим, що новітні лікарські засоби та традиційні медичні проце-

дури коштують досить дорого і часто не по кишені багатьом українцям. Сучасний народний лікар 

– це кваліфікований фахівець з медичною освітою, який пройшов інтернатуру та має відповідний 

сертифікат. В наш час до ліцензування робітників цієї галузі ставляться дуже суворо. Тому практи-

кувати в «неакадемічній» медицині має право тільки лікар, якому видано ліцензію.

Хоча отримати такий дозвіл може цілитель – людина, яка не маючи спеціальної освіти корис-

тується в своїй діяльності знаннями та досвідом, здобутим у спадщину від предків. Подібна ква-

ліфікація в Україні офіційно існує вже п’ятнадцять років. Згідно закону контролювати діяльність 

цілителів та при необхідності їх консультувати повинні професійні медики. Але ні для кого не є 

таємницею те, що більшість народних знахарів практикують без ліцензії. Для підготовки фахівців з 

народної та нетрадиційної медицини в Україні існує спеціальний навчальний заклад. Але самій цій 

галузі в країні відведений статус супроводжуючої та превентивної, що доповнює офіційну медич-

ну науку, сприяє оздоровленню громадян та впровадженню здорового способу життя.

По статистичним даним до народних лікарів та ліцензованих цілителів в Україні щорічно 

звертається за допомогою більш ніж п’ять мільйонів хворих. Про позитивну тенденцію розви-

тку цієї галузі говорить також те, що великі страхові компанії почали впроваджувати нові види 

страхування, пов’язані з народними та нетрадиційними методами лікування.

Отримати спеціальний дозвіл на медичну діяльність у галузі НіНМ, а потім ліцензію МОЗ, що 

дає право на практику, аж ніяк не просто. Спочатку людина подає в наш комітет довідку про стан 

здоров’я (згадайте слова Гіппократа: «Лікарю, перш ніж лікувати іншого, зцілися сам») і документ 

про те, що він не перебуває на обліку в психіатра. Потім проходить співбесіда — здобувач спеці-

ального дозволу відповідає на низку стандартних запитань, розповідає про свою методику тощо, 

і ми посилаємо його на подальшу атестацію в НДІ чи УАНМ.

Перш ніж вирушити на атестаційну практику до лікарні, цілитель має скласти іспит «Основи 

медичних знань». Лише після цього йому дають право попрацювати з групою хворих. По закін-

ченні практики проходить засідання кафедри, на якому скрупульозно вивчаються результати 

роботи цілителя. Експертно-атестаційна комісія асоціації чи іншої наукової установи виносить 

вердикт. Якщо експертний висновок про результати роботи цілителя позитивний, то всі до-

кументи знову повертаються в наш комітет. У МОЗ України не рідше одного разу на місяць 

засідає комісія, куди входять провідні медики України, яка й вирішує, чи видавати цілителю 

спеціальний дозвіл на медичну діяльність у галузі НіНМ. Але навіть отримавши такий дозвіл, ці-

литель має право практикувати лише з лікарем-терапевтом (терапевт — спеціаліст-універсал, 

він у необхідних обсягах знає і кардіологію, і неврологію тощо), або з травматологом-ортопе-

дом чи невропатологом-вертебрологом, якщо йдеться про метод мануальної терапії.

Звісно, проблем у народної та нетрадиційної медицини сьогодні дуже багато. Взяти хоча б 

одну із найбільш нагальних — засилля несумлінної реклами в ЗМІ... Я переконана: і лікар, і ціли-

тель, якщо він справді допомагає людям, не потребують ні газетної, ні теле- чи радіореклами. 

Слава про нього передаються з вуст у вуста. Ліцензія МОЗ України видається цілителю на цілком 

певний метод лікування. Тож рекламодавці, обіцяючи стовідсоткову гарантію позбавлення сили-

силенної недуг, елементарно порушують Закон України «Про рекламу». Чи реально таких людей 

позбавити ліцензії? Комітет має право лише виявити таке правопорушення, скласти акт. Призупи-

нити дію ліцензії чи позбавити її людини може лише ліцензійна комісія МОЗ. Багато людей весь 

час ставлять під сумнів навіть сам факт існування такого явища, як народна і нетрадиційна 

медицина. Але ж не можна відразу відкидати все незрозуміле й незвідане, слід спробувати 

розібратися в ньому! Так, це не просто, але необхідно.
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