


 

   

ГО "Всеукраїнська Асоціація Східної Медицини" 
м. Київ, Андріївський Узвіз, 1а, офіс 10          тел: +38(068)-239-51-99 

________________________________________________________________________________ 

 

ВІДОМОСТІ 

про результати діяльності 

інституту громадянського суспільства 

протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої 

влади повідомлення про формування складу Громадської ради 

 

1. Назва на українській мові: Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація 

Східної Медицини» (ГО «ВАСМ»); 

2. Назва на англійській мові: «Ukrainian Association of Eastern Medicine». 

3. Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Східної Медицини» є 

добровільною, некомерційною, незалежною, неурядовою організацією, яка об'єднує 

громадян України та інших країн в залежності від їх професій і видів діяльності і 

проводить системну роботу щодо впровадження досвіду традиційної китайської 

медицини (ТКМ) в Україні. Також, вона є членом World Federation Of Chinese 

Medicine Societies (WFCMS). 

Засновник і глава Асоціації Самсонов А.В. є заступником голови Всесвітньої 

Асамблеї акупунктури, членом Підкомісії з питань медицини Комісії зі 

співробітництва між Урядом України та Урядом КНР (далі Підкомісія). Протягом 

2010-2017 років брав активну участь в роботі Першого, Другого і Третього засідань 

Підкомісії, і підготовки підписання Меморандуму про взаєморозуміння між 

Міністерством охорони здоров'я України та Державною Адміністрацією традиційної 

китайської медицини КНР. 

   Основними завданнями Асоціації є: 

• Організація і проведення лікувальних заходів з використанням досягнень науки 

і практики Східної медицини; 

• Розвиток і зміцнення зв'язків з міжнародними федераціями, асоціаціями та 

спілками в сфері Східної медицини; 

• Стратегія реалізації продукції Східної медицини відповідно до легалізацією і 

чинним законодавством України; 

• Співпраця та проведення консультацій з органами державної влади з питань 

Східної медицини; 

• Координація спільної діяльності фахівців Східної медицини; 

• Розробка програм і навчальних планів для вивчення Східної медицини; 

• Співпраця з українськими та зарубіжними державними і неурядовими 

організаціями, фондами, академічними установами та т.д. 

 Асоціація проводить системну роботу з розвитку акупунктури і точкового 

масажу відповідно до зареєстрованої в Україні спеціальністю «Рефлексотерапія» з 

моменту реєстрації. Асоціація проводить кваліфікаційні курси, семінари та 

практикуми з рефлексотерапії. Створивши робочі місця в Україні, надає закладам 
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охорони здоров'я можливість використовувати голковколювання в якості 

комплексного інструменту для лікування, реабілітації та профілактики захворювань. 

Асоціація активно поширює інформацію і впроваджує досвід традиційної 

китайської медицини в Україні, в тому числі налагоджуючи співпрацю між Україною 

і Китаєм на урядовому рівні, а також між Міністерством охорони здоров'я України та 

Національним управлінням традиційної китайської медицини Китаю. 

Відповідно до міждержавної угоди між урядами України та Китайської Народної 

Республіки Пекінський Університет Традиційної Китайської Медицини (ТКМ) та 

“Всеукраїнська Асоціація Східної Медицини” досягли домовленості про відбір та 

навчання випускників медичних навчальних закладів за спеціальною програмою 

післядипломної освіти в Університеті ТКМ за спеціальністю “клінічна традиційна 

китайська медицина”, починаючи з вересня 2018 року. Програмою передбачене 

вивчення китайської мови (2 роки), з подальшим навчанням китайською мовою 

основам традиційної китайської медицини та клінічним дисциплінам (3+2 роки). 

Після закінчення відповідного навчання випускник отримує диплом “Магістр 

традиційної китайської медицини” за зразком Міністерства освіти Китайської 

Народної Республіки.  

 “Всеукраїнська Асоціація Східної Медицини” забезпечує можливість 

безкоштовного навчання для студентів на протязі всього циклу навчання (оплата 

навчання, гуртожитку, медичного страхування, підручників та щомісячної стипендії 

по загальним стандартам перебування у КНР) та працевлаштування за отриманою 

спеціальністю по закінченню університету. 

У вересні 2016 року в м.Києві, за участю Всеукраїнської Асоціації Східної 

Медицини, пройшло Третє засідання Підкомісії з питань співробітництва в сфері 

охорони здоров'я українсько-китайської міжурядової Комісії зі співробітництва між 

Урядом КНР і Урядом України. 

Співголовою української частини Підкомісії виступив Заступник Міністра 

охорони здоров'я України Роман Романович Ілик. З боку китайського уряду 

співголовою Підкомісії був Заступник Міністра Національної комісії з охорони 

здоров'я і планування сім'ї Китайської Народної Республіки Ван Пейань. Це засідання 

розширило результати перших двох засідань за попередньо визначеними напрямками 

і додало ще два нових напрямки з приводу співпраці в області традиційної китайської 

медицини. 

Були призначені організації-виконавці Меморандуму про співпрацю України і 

КНР в сфері традиційної китайської медицини: Всеукраїнська Асоціація Східної 

Медицини ˗ з української сторони і Департамент охорони здоров'я провінції Ганьсу ˗ 

з китайською. 

Прийнято принципове рішення дати організаціям-виконавцям здійснювати 

реалізацію програми повноцінного впровадження ТКМ в українську систему охорони 

здоров'я, в рамках державно-приватного партнерства з самостійним правом залучення 

інвесторів. Завданням найближчих перспектив визначено підписати окрему угоду про 

співпрацю на основі рівності і взаємної вигоди між організаціями-виконавцями, на 

базі якого ініціювати пілотний проект лікувального центру ТКМ в Києві. На даний 

момент обидві сторони проводять регулярні консультації щодо концепції пілотного 
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проекту зі створення лікувального центру ТКМ і плану заходів з виконання 

Меморандуму. 

Сторони обговорили можливість проведення навчальних семінарів з 

адміністрування та створення нормативно-правової бази ТКМ.  

У реалізації ініціативи «Економічний пояс Великого Шовкового шляху» і для 

зміцнення співпраці в галузі медицини, сторони домовилися об'єднати 

адміністративний, науковий і фінансовий потенціал шляхом реалізації спільних 

медичних проектів та досліджень, і створити механізм щодо обміну інформацією в 

області інфекційних і неінфекційних захворювань.  

Одне із значних досягнень Асоціації є проект «Безпечний простір», який був 

представлений на декількох конференціях Одеської облдержадміністрації, взятий до 

відома та сподіваємося буде у подальшому впроваджений. Даний проект вже працює і 

дає позитивний результат ще в минулому році в місті Южне Одеської області. Цей 

проект діє дуже ефективно. Дезінфікуючі модулі (коридори) є вельми ефективним 

методом знезараження.  В них дезінфекція відбувається за допомогою випуску 

холодного туману, який створюється з дезинфікуючого розчину спеціальним 

розпилювачем.  При проходженні людини через модуль активується спеціальний 

розпилювач, оснащений датчиком руху, і починається процес очищення.  Даний 

спосіб дезінфекції є абсолютно безпечним для здоров'я, туман не викликає 

роздратування на шкірі або слизової і не залишає слідів на одязі, дозволяючи за 

максимально короткий час 100% дезінфікувати всі поверхні. Великий плюс в тому, 

що він доступний для маломобільних груп населення: ширина його проходів дозволяє 

проїхати інвалідному візку. Окрім «коридору» також впроваджені в Одеській області 

в декількох приватних клініках такі прилади, як розпилювачі дезінфікуючої рідини 

для цих модулів, озонатори, підлоговий, ручний та настінний тепловізори T120H, 

“Mingjinkang”,  DT-870YS (для точного вимірювання температури людини). 

«Всеукраїнська Асоціація Східної Медицини» бере активну участь в 

міжнародних і китайських медичних конференціях, нарадах Міністерств охорони 

здоров'я країн Центральної та Східної Європи в сфері медицини та інших заходах. 

Асоціація отримала подяку від Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 

великий вклад у боротьбі з вірусом та надання  гуманітарної допомоги  для боротьби 

з COVID-19.  
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