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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

13�14 сентября 2012 года в г. Одессе Министерство здравоохранения Украины,
Государственная санитарно�эпидемиологическая служба Украины,  Украинский науч�
но�исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины  проводят науч�
но-практическую конференцию“Медицинские аспекты безопасности дорожного

движения”. Представляем вашему вниманию материалы конференции, которые
публикуются в №№ 3(29)�4(30) 2012  года

ПРИВІТАННЯ ВІЦЕ – ПРЕМ’ЄР  МІНІСТРА УКРАЇНИ,

МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ    Р.В. БОГАТИРЬОВОЇ

ШАНОВНІ ОРГАНІЗАТОРИ І УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Поздоровляю вас з відкрит�
тям і  початком роботи науково�
практичної конференції, яка при�
свячена визначенню медичних
аспектів безпеки дорожнього
руху  в  Україні.

 Міністерство охорони здо�
ров’я України надзвичайно заці�
кавлено у науково�практичних
рекомендаціях цієї конференції.

Сформовані завдання і,
залучені до їх вирішення висо�
копрофесійні фахівці з вітчизня�
ним та закордонним досвідом,
дозволяють сподіватись на усу�
нення основного недоліку, усіх до
останнього, проектів вітчизняних
концепцій і планів заходів по
зменшенню небезпеки дорожнь�
ого руху в Україні. Згаданий недолік полягає в тому, що  всі вони переважно орієнто�
вані на здійснення організаційних та суто технічних проблем, які делегуються до ви�
конання Міністерству Внутрішніх Справ і Міністерству Інфраструктури.  Цілком розу�
міючи всю важливість їх участі у забезпечені безпеки дорожнього руху ми не можемо
погодитись з тим, що ігнорується найважливіше визначення ВООЗ стосовно того, що
безпека на шляхах є, в першу чергу, проблемою системи охорони здоров’я, про яке
навіть не згадується. Його внесок у виявлення саме медичних причин ДТП та харак�
теристики їх медичних наслідків дійсно є найважливішими. Так само як визначення
факторів, що збільшують ризик скоєння ДТП  у наслідок порушення стану здоров’я
водіїв та важкості стану здоров’я постраждалих, що розвиваються через несвоєчасну,
або некваліфіковану медичну допомогу.

Шановні колеги, фахівці – професіонали! Щиро бажаємо успіху у завершені
конференції розробкою науково обґрунтованих пропозицій до втілення медичних ас�
пектів безпеки дорожнього руху, які повинні стати підґрунтям організаційних, техніч�
них і фінансових  складових безпечної діяльності транспортної галузі.


