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• доказова база щодо безпеки та ефективності сАМ 
значно зросла завдяки проведеним дослідженням;

• розроблена якісна університетська освіта, гаранто-
вана професійними талантами��
Тому держави-члени Європейського союзу повинні:

• забезпечити раціональне використання сАМ для 
громадян та рівний доступ до сАМ для всіх грома-
дян;

• належним чином інтегрувати сАМ у свої націо-
нальні системи охорони здоров’я;

• запровадити системи кваліфікації, акредитації чи 
ліцензування для постачальників послуг сАМ��
На завершення нашого дослідження коротко ви-

світлимо питання використання комплементарної ме-
дицини в НАТО�� 

У 2017 р�� Науково-технічна організація НАТО 
опублікувала розгорнутий звіт “Інтеграційні медичні 
втручання для військового персоналу”, в якому роз-
глядається використання сАМ у силах НАТО�� У дано-
му документі робиться висновок про те, що:
• попит і пропозиції сАМ у військових структурах 

значно зросли (понад 50% військовослужбовців ви-
користовують сАМ);

• невдоволення існуючими системами охорони 
здоров’я зростає, вартість традиційного лікування 
збільшується і стає загрозою;

• державні програми все частіше беруть участь у 
сАМ, а інвестиції в дослідження і розробки сАМ 
ростуть: Національний центр додаткової і комплек-
сної охорони здоров’я в сША збільшив свій бюд-
жет з 1 мільйона (1993 р��) до 123 мільйонів доларів 
(2014 р��)��
Базуючись на отриманих результатах, дослідниць-

ка група НАТО RTG HFM-195, визначальними для себе 
сформулювала наступні завдання: 
• оцінити поточну ситуацію для сАМ;
• оцінити можливий внесок сАМ у підвищення ефек-

тивності охорони здоров’я у військах НАТО;
• сформувати основу для подальших досліджень (для 

подальшого впровадження обраних методів сАМ у 
системи охорони здоров’я армії)��

родною участю «Актуальні питання в народній медицині. Здоров’я 
та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження» 
м. Київ, 8-9 квітня 2016 р. / За ред. д. мед. н., проф. Г. П. Гарник, 
д. мед. н., проф. В. А. Туманова: Наукове видання. – К.: – С. 124-126.
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Комплементарная и альтернативная медицина за последние 25 лет 
претерпела значительное развитие в странах мира��

В Украине проблема регулирования, контроля соответствия, 
стандартизации качества и безопасности товаров и услуг в облас-
ти народной и нетрадиционной медицины стоит достаточно остро и 
требует совершенствования и приведения в соответствие с нормами 
Европейского союза и рекомендаций Европейского Парламента с 
учетом стратегии ВОЗ в области народной медицины 2014-2023��
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Complementary and alternative medicine over the past 25 years has 
undergone significant development in countries around the world��

In Ukraine the problem of regulation, conformity control, 
standardization of the quality and safety of goods and services in the 
field of traditional and alternative medicine is quite acute and requires 
improvement and bringing it into line with European Union standards 
and recommendations of the European Parliament, taking into account 
the WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023��




