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Р. Богатирьова:
«Стратегічним завданням
гуманітарної політики
в Україні є консолідація
українського суспільства»
Стратегічним завданням гуманітарної

політики в Україні є консолідація укра�

їнського суспільства. На цьому наголо�

сила віце�прем’єр�міністр з гуманітар�

них питань – міністр охорони здоров’я

України Р. Богатирьова в рамках кругло�

го столу «Стратегія гуманітарного роз�

витку України – відповідь на виклики

сучасності», організованого Національ�

ним інститутом стратегічних досліджень

спільно з Київським національним уні�

верситетом ім. Т. Шевченка.

Сьогодні змінами охоплені всі сфери

життя українського суспільства, яке ди�

намічно розвивається, при цьому успіхи

політичних, економічних, соціальних

реформ, імідж України на міжнародній

арені багато в чому залежать від зваженої

гуманітарної політики. Девальвація на�

ціональних традицій в освіті, науці, ви�

хованні призвела до утвердження спо�

живацького способу життя, тотальної

комерціалізації усіх без винятку суспіль�

них сфер, відчуження індивіда і держа�

ви. Це, у свою чергу, обумовило неста�

більність політичних процесів, затяжні

кризові явища в економіці, недієвість

системи соціального захисту громадян.

«Відтак, ситуацію доводиться суттєво

коригувати. Важливо розуміти, що від�

повіді на гострі питання сучасності міс�

тяться в гуманітарній площині», – під�

креслила Р. Богатирьова. Так, започат�

ковано визначення стратегічних шляхів

гуманітарного розвитку країни, інвента�

ризації національної гуманітарної сфе�

ри; серед них – проект Концепції гума�

нітарного розвитку України до 2020 р.,

підготовлений фахівцями Національної

академії наук України.

Події останніх років переконливо за�

свідчили необхідність подібного доку�

мента, наголосила Р. Богатирьова. Адже

питання, що таке гуманітарна сфера су�

спільства, яка її конфігурація, у чому по�

лягає сутність гуманітарного розвитку

країни, що є його пріоритетами, яким

має бути інституційне забезпечення дер�

жавної політики в гуманітарній царині

та ін. є вкрай актуальними і потребують

якнайшвидшого вирішення.

Віце�прем’єр�міністр України з гума�

нітарних питань висловила вдячність

фахівцям, які брали участь у підготовці

проекту концепції, зазначивши при цьо�

му, що головним завданням на сьогодні

є не стільки обговорення самого доку�

мента, скільки думка широких верств

суспільства щодо правильності заявле�

них у ньому стратегічних цілей, пріори�

тетів і завдань. Це дозволить досягти за�

безпечення реальних суспільних очіку�

вань.

«Поза сумнівом, сьогодні існує ряд

ключових напрямів гуманітарного роз�

витку. Це і здоров’я нації, і соціальна

стабільність, і культурна сфера, і питан�

ня розвитку державної мови та функціо�

нування мов національних меншин. Це

розвиток освіти і науки, міжконфесійні

відносини і, головне, подолання духов�

ної кризи. Так вважають фахівці, але чи

погоджується з цим українське суспіль�

ство? Вважаю, що з’ясувати це необхід�

но в ході дискусії, – звернулася до учас�

ників круглого столу Р. Богатирьова. –

Безумовно, першу й найбільш об’єктив�

ну, науково вивірену оцінку гуманітар�

ним стратегіям повинні дати експерти,

проте обмежувати дискурс вузьким ко�

лом спеціалістів недоречно».

Віце�прем’єр�міністр України з гума�

нітарних питань висловила переконан�

ня в тому, що й поза фахово�науковим

середовищем є багато людей, зацікавле�

них у виробленні та реалізації системної

національної гуманітарної політики: лі�

карі, митці, вчителі, представники релі�

гійних громад, громадські діячі – усі, ко�

му не байдужа доля України. Важливо,

щоб до обговорення долучилася гро�

мадськість не лише столиці, а й усіх регі�

онів держави.

Міністерство охорони
здоров’я України підтримує
законопроект про створення
єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги
Реформування сучасної системи на�

дання екстреної медичної допомоги –

один із провідних напрямів реформу�

вання системи охорони здоров’я Укра�

їни; саме тому це завдання знайшло

подальше відображення у Національ�

ному плані дій на 2012 рік щодо

впровадження Програми економічних

реформ на 2010�2014 рр. «Заможне

суспільство, конкурентоспроможна

економіка, ефективна держава»,

ініційованому Президентом України

В. Януковичем.

З урахуванням особливостей розбудо�

ви системи надання екстреної медичної

допомоги започатковано Національний

проект «Вчасна допомога», який спря�

мовано на розвиток єдиних оперативно�

диспетчерських служб областей. Ця мо�

дель з початку поточного року вже про�

ходить апробацію в пілотних регіонах як

у загальному режимі, так і за умов над�

звичайних ситуацій.

Міністерство охорони здоров’я

України підтримує законопроект

«Про екстрену медичну до�

помогу». Фахівці МОЗ взяли

активну участь в опрацюван�

ні зауважень до законопро�

екту, що готується до другого читання.

Ці зауваження не порушують основну

мету законопроекту – створення єдиної

системи надання екстреної медичної

допомоги в Україні.

Упровадження вимог зазначеного за�

кону дозволить створити вертикально

структуровану систему на території об�

ластей – від єдиного центру з опера�

тивно�диспетчерською службою до

бригад швидкої медичної допомоги

(ШМД), що буде максимально набли�

женою до користувача – громадянина

України.

Така структура дозволить:

– забезпечити систему гарантій щодо

прийняття виклику та обов’язкового ре�

агування на нього;

– скоротити терміни прибуття брига�

ди ШМД до особи, що потребує надання

екстреної медичної допомоги;

– максимально наблизити медичного

працівника ШМД до населення;

– комплектувати бригади автомобіля�

ми ШМД та медикаментами відповідно

до єдиних стандартів, прийнятих на те�

риторії держави;

– гарантувати особі, яка потребує на�

дання подальшої екстреної медичної до�

помоги, вчасну госпіталізацію до ліку�

вально�профілактичного закладу;

– здійснювати вчасне реагування на

надзвичайні ситуації.

Прийняття закону дозволить уже

з 2014 р. поширити досвід пілотних ре�

гіонів на всю територію держави.

За матеріалами прес�служби МОЗ України

НОВИНИ МОЗ

НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Антипролиферативные и антиангиогенные свойства экстракта
конского каштана

В данном исследовании изучалось антипролиферативное действие экстракта конского каштана. Для этого с помощью метода витального окра�

шивания клеток с помощью метилтетразолиевого теста и анализа образования колоний оценивали уровень пролиферации раковых клеток линий

Jurkat, CEM, HeLa и MCF�7. В ходе эксперимента раковые клетки обрабатывались различными концентрациями экстракта конского каштана.

Было отмечено, что добавление к клеткам линий Jurkat, CEM, HeLa и MCF�7 указанного экстракта в концентрации 125 мкг/мл и последующая

инкубация в течение 72 ч вызывает 93,7; 32,3; 20,4 и 40,4% снижение выживаемости указанных линий клеток. Свойство экстракта конского каш�

тана вызывать торможение роста раковых клеток подтвердилось при анализе образования колоний. Кроме того, в культуре обработанных клеток

линии HeLa было обнаружено значительное увеличение количества клеток, содержащих ДНК в фазе G0/G1, что считается маркером апоптоза.

В дальнейшем ученые также изучили действие экстракта конского каштана на процесс ангиогенеза. С этой целью использовали эндотели�

альные клетки пупочной вены человека. Исследователи выявили, что экстракт конского каштана тормозит миграцию эндотелиальных клеток пупочной вены человека, а также сни�

жает секрецию матричной металлопротеиназы и фактора роста эндотелия сосудов.

Таким образом, результаты настоящего исследования продемонстрировали наличие у экстракта конского каштана антипролиферативных и антиангиогенных свойств, что дает

основания для дальнейшего изучения эффективности этого растительного средства в лечении различных форм рака.

Mojzisova G., Mojzis J., Pilatova M. et al.

Phytother Res. 2012 Mar 26. doi: 10.1002/ptr.4688. [Epub ahead of print]
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