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ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ
Анотація. Дослідження присвячене історії медицини Об’єднаних Арабських Еміратів.
Розкрито різницю між державною та приватною медициною в країні, висвітлено
особливості надання медичних послуг місцевим жителям і експатам. Аналізується роль
Міністерства охорони здоров’я ОАЕ в системі надання медичних послуг.
Ключові слова: Об’єднані Арабські Емірати, медицина, експати, медичний туризм.
Abstract. Research is devoted on the history of medicine in the United Arab Emirates. The
disclosed between public and private medicine in the country is revealed, the peculiarities of
providing medical services to local residents and expats are highlighted. The role of the UAE
Ministry of Health in the system of medical services is analyzed.
Keywords: United Arab Emirates, medicine, expats, medical tourism.

Сьогодні, з огляду на пандемію COVID-19, дослідження, присвячені історії
медицини та захисту здоров’я, набувають особливого значення. Вивчення історії
медицини різних країн дає змогу глибше дослідити проблеми, існуючі в українській
медичній сфері, звернути увагу на вдосконалення надання медичних послуг в
Україні, запозичити досвід боротьби з різноманітними хворобами. З огляду на це
науковий інтерес представляє дослідження історії медицини в Об’єднаних
Арабських Еміратах.
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На початку XX ст. ОАЕ, як і більшість країн Африки, були державою
третього світу. Постійні епідемії, антисанітарні умови, відсутність вакцинації і
надання екстреної швидкої допомоги сприяли високій смертності і низькій
народжуваності. Єдиними лікарями були іноземні волонтери, які приїхали для
надання меценатської допомоги. Однак їх катастрофічно не вистачало.
Переломним моментом для країни стало виявлення в 50-і рр. минулого
століття величезного нафтового запасу. «Чорне золото», маючи колосальне
значення для світового економічного ринку, стало справжнім порятунком для
ОАЕ. Мільйони доларів, сотні інвестицій та привабливі комерційні пропозиції
стали регулярно надходити в країну. Недосвідчені в політичних і економічних
справах шейхи спочатку витрачали гроші на дорогі палаци, розкішні яхти та інші
атрибути «красивого життя».
Проте, укладені мільярдні угоди з провідними країнами світу вимагали від
ОАЕ інфраструктурного та культурного розвитку. Передусім це стосувалося
системи охорони здоров’я. Досить швидко на території Дубая і Абу-Дабі стали
будуватися сучасні медичні центри. Першою державною медичною установою
став Рашид-Госпіталь, відкритий в 1973 р. За нею послідував Дубайський
державний госпіталь, шпиталь Аль-Васлуй (центр материнства) та лікарня АльБараха. Крім державних установ, активно відкривалися приватні іноземні
клініки, в 90-і рр. ХХ ст. в ОАЕ почався наплив іноземних лікарів [1; 2].
Сучасне міністерство охорони здоров’я держави є інтелектуальною
системою, яка здатна надати будь-яку кваліфіковану медичну допомогу.
Задуманий Його Величністю шейхом Мухаммедом бін Рашидом Ель-Мактумом
грандіозний проєкт будівництва «Міста Охорони здоров’я Дубая» (DHCC)
завершився в 2007 р. небувалим успіхом. Сьогодні медичне містечко є
величезним комплексом з охорони здоров’я, оснащеним сучасним обладнанням
і
технікою.
На
його
території
працює
понад
80 клінік
і
4 000 висококваліфікованих фахівців, які пройшли навчання в кращих медичних
інститутах.
З огляду на авторитет Дубая на світовій арені, DHCC відображає не тільки
арабські, а й американські і європейські медичні інтереси. На території
медцентру розташовані світові клініки: Moorfields, дитяча лікарня Great Ormond
Street Hospital (клініки Великобританії), Mayo Clinic і American Academy of
Cosmetic Surgery Hospital (клініки з США), діє філія Медичної школи Гарварду
і Інституту Бостонського університету Dental Research & Education Dubai [3].
Крім DHCC, на території Емірату працюють і інші багатопрофільні
клініки, що відрізняються високим рівнем медичного обслуговування. У
державних установах Дубая екстрена медична допомога надається безкоштовно
всім без винятку. За відсутності Health Card (картки державного медичного
страхування), пацієнти повинні оплатити низку наданих їм послуг. Головним
недоліком державних клінік є їхня надзвичайна завантаженість – часто на
безкоштовний прийом до фахівця доводиться записуватися за два місяці. Однак
для малозабезпечених пацієнтів це залишається єдиним шансом потрапити до
лікаря, адже приватна медицина Дубая коштує великих грошей [4].
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В ОАЕ високий рівень медичних послуг забезпечують також іноземним
пацієнтам. З кожним роком в Дубаї збільшується приплив так званих «медичних
туристів». До основних напрямів медичного туризму належать: ортопедія,
спортивна медицина, дерматологія, стоматологія і лікування безпліддя.
Асоціація медичного туризму Дубая, заснована Його Величністю Шейхом
Хамдана бін Мухаммедом, покликана створити для іноземних пацієнтів всі
необхідні умови. Вона співпрацює з усіма великими туристичними компаніями
світу і «Містом Охорони здоров’я Дубая». За економічними підрахунками
медичний туризм Дубая приніс державній скарбниці за 2013 р. близько десяти
мільярдів дирхам.
З початку 2000-х рр. система охорони здоров’я Еміратів розподіляється на
державну і приватну. Державні лікарні надають усім громадянам ОАЕ медичні
послуги на безоплатній основі. Існуюча велика мережа приватних медичних
установ надає населенню послуги за страховим полісом або за готівковий
розрахунок.
Система охорони здоров’я в ОАЕ надає послуги не тільки жителям
держави, а й експатам (іммігрантам), яким потрібно знати 8 головних
особливостей цієї системи. Це: враховувати особливості клімату ОАЕ,
акліматизацію; обов’язково проходити медичне обстеження при прибутті
(пояснюється тим, що експати можуть прибувати з бідних країн (Індія, ШріЛанка тощо), де поширені інфекційні захворювання); щеплення не обов’язкові,
але бажані; медичне обслуговування для експатів в ОАЕ платне; обов’язковою
умовою оформлення візи є страховка; більшість співробітників в медичних
установах є іноземцями; аптечні пункти працюють цілодобово; більшість
лікувальних препаратів продається виключно за рецептом [5].
Окрім вищезгаданого, в ОАЕ існує велика мережа соціального захисту, що
охоплює сімейні центри, основне призначення яких полягає у вирішенні
внутрішніх проблем і навчанні жіночої половини населення навичкам ведення
домашнього господарства. Також діє психологічна допомога для
неблагополучної молоді та жертв катастроф і епідемій. Соціально незабезпечені
верстви населення – вдови, літні люди, сироти, інваліди та ін. – обов’язково
отримують соціальну допомогу.
Отже, в результаті дослідження історії медицини в ОАЕ, з’ясовано, що
головні та суттєві зміни в медичній сфері Еміратів відбулися у 1950-х рр., коли в
країні виявили запаси нафти. Обсяг коштів, отриманих від продажу природних
джерел, суттєво збільшився, й рівень зростання та розвитку медицини в Еміратах
швидко став набирати обертів. Завдяки такому серйозному відношенню уряду до
охорони здоров’я в країні у медиків є можливість відстежувати новітні
досягнення науки, купувати суперсучасне обладнання, що і забезпечує ОАЕ
високе місце в рейтингу світових медичних систем. Міністерство охорони
здоров’я Об’єднаних Арабських Еміратів (далі – ОАЕ або Емірати), засноване в
70-і рр. XX ст. та вважається одним із найбільш розвинених в світі. Разом за
півстоліття на його базі змогли створити унікальну і високорозвинену систему,
що дає змогу надавати весь спектр медичних послуг на найвищому
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міжнародному рівні. З початку 2000-х рр. система охорони здоров’я Еміратів
розподіляється на державну і приватну та надає послуги не тільки жителям
держави, а й експатам (іммігрантам), які проходять лікування з урахуванням
низки особливостей [6].
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ПОГЛЯД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА ПРОБЛЕМУ «ІСПАНКИ»
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Анотація. У статті проаналізовано історичні відомості про одну із найбільших в
історії людства пандемій грипу – «іспанський грип», або «Іспанку», що забрала за різними
даними близько 100 млн життів і спричинила суттєві зміни в соціальному та політичному
житті людства.
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Abstract. In article analyzed the historical information about one of the largest pandemics of
influenza in human history – «Spanish flu», or «Spanish flu», which according to various estimates
took about 100 million lives and caused significant changes in social and political life.
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Так само, як нині світ занурюється в другу хвилю коронавірусу, 102 роки
тому людство переживало другу хвилю пандемії «іспанського» грипу. Восени
1918 р. «іспанка» виявилася найбільш смертоносною. Попри відмінність
біологічної складової Covid-19 та «іспанського» грипу, чимало експертів
вбачають подібність у динаміці розвитку сценаріїв обох пандемій. Тож що
відбувалося у світі 102 роки тому і які уроки ми мали б винести з тих
драматичних подій?
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