Шановні колеги!
Фармація в нашій країні - одна з галузей, яка найбільш динамічно
розвивалася за часи незалежності. Вважаю, що головним нашим досягненням
є те, що ми змогли зберегти власні аптечні традиції і впровадити найбільш
сучасні світові стандарти у процеси освіти, виробництва та забезпечення
якості лікарських засобів. Ми пишаємось кадрами, які щоденно працюють на
благо наших співвітчизників. Ми рухаємось настільки стрімко, що сьогодні
самі пропонуємо державі ініціативи щодо державного регулювання в галузі
лікарського забезпечення громадян України, використовуючи надбання
науковців України та світові тренди. На V з’їзді фармацевтів України вперше
було визначено шість основних складових – освіту, науку, аптечну мережу,
фармацевтичне виробництво, контроль якості, інформаційне поле. Ми
розуміємо наскільки тісно ці складові є взаємопов’язаними, наскільки
розвиток одних залежить від інших. Але так склалось, що кожен виживав як
міг. Для вирішення певних проблем та захисту працівників почали
утворюватись асоціації, що окреслювали певні проблеми та лобіювали їх
вирішення. На сьогодні ми маємо окремі асоціації, які збирають
представників аптек, фармацевтичного виробництва, регіональні асоціації
тощо. Настав час зрозуміти та сказати, що для представлення інтересів
фармацевтичного сектору охорони здоров’я України на будь-яких рівнях,
слід об’єднати свої зусилля та створити Фармацевтичну Унію України –
асоціацію, яка об’єднає освітян, науковців, виробників, працівників
практичної фармації, аналітичних та науково-дослідних лабораторій,
фармацевтичної преси – всіх, чия праця пов’язана з фармацією. Це дозволить
творити законодавство, використовуючи науковий потенціал українських
професорів, знаючи нагальні проблеми галузі з «перших вуст», створить
платформу для обговорення найбільш болючих проблем та винайдення
шляхів їх вирішення, об’єднає всі ланки фармації та дозволить більш чітко та
системно розвиватись фармації України.
Напередодні VIII Національного з’їзду фармацевтів України
Національний фармацевтичний університет виступає з ініціативою створення
об’єднання всіх фармацевтичних асоціацій України – Фармацевтичної Унії, в
якій будуть представлені всі складові фармації України. Вважаємо, що для
представлення інтересів 400 тисяч фахівців, які працюють у фармації нашої
країни, слід знайти лідера, який був би беззаперечним авторитетом для всіх
та зміг би представляти та відстоювати наші ініціативи на всіх рівнях,
включаючи Президента України, Кабінет міністрів, Верховну раду тощо. Хто
такий лідер – маєте сказати ви.
Шановні колеги! Творімо новітню історію фармації України разом!
Чекаємо на Ваші пропозиції, які Ви можете надіслати до
організаційного комітету VIII Національного з’їзду фармацевтів України.
З повагою,
Голова організаційного комітету
VIII Національного з’їзду фармацевтів України
В.П.Черних

