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коэффициент, характеризующий литогенные свойства биологически ак-
тивных веществ исследуемого экстракта.

Таким образом, исследуемый сухой экстракт травы кошачьих лапок 
двудомных можно отнести к истинным холеретикам, который по сово-
купности проявлений не уступает препарату сравнения – растительному 
холеретическому средству «Фламин».
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The work is devoted to the study of acute toxicity and choleretic 
effect of medicinal plant, which has long been used in folk medicine as a 

choleretic and hemostatic agent – common pussytoes (Antennaria dioica 
(L.) Gaertn.). Taking into account that the Ukrainian pharmaceutical 
market has a small amount of herbal medicine with choleretic action, 
research is relevant. It has been experimentally proved that the common 
pussytoes herb dry extraxt classified by K.K. Sydorov belongs to the 
class VI of toxicity – relatively harmless substances. At a dose of 50 
mg/kg, it promotes moderate reliable stimulation of biliary excretion in 
healthy animals, statistically significantly increases the bile acid content 
in bile, increases the cholate-cholesterol ratio, which characterizes the 
lithogenic properties of the biologically active substances of the studied 
extract.

Thus, the studied dry extract of the common pussytoes herb can be 
attributed to true choleratics, which, in the aggregate of manifestations, 
is not inferior to the reference drug – the plant choleratic medicine 
Flamin.



Конференція з міжнародною участю
«АКТУАЛЬнІ ПиТАннЯ КОМПЛеМенТАРнОЇ /АЛЬТеРнАТиВнОЇ 

(нАРОднОЇ І неТРАдицІЙнОЇ) Медицини У ПІдГОТОВцІ ФАХІВцІВ»
13-14 квітня 2019 р.

Шановні колеги!
Оргкомітет конференції з міжнародною участю «Актуальні питання комплементарної / альтернативної (на-

родної і нетрадиційної) медицини в підготовці фахівців» (далі - Конференція), має честь запросити Вас до участі в 
роботі наукового заходу в якості доповідачів та слухачів. Конференцію внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, сим-
позіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться в 2019 році МОН 
України» (Свідоцтво № 181 від 02 липня 2018 р.). Конференція буде проводитися 13 квітня 2019 року з 10.00 до 
18.00 на Інтернет платформі e-tutorium з майданчиків у Києві, Львові, Харкові, дніпрі, Запоріжжі, Одесі, 
Стамбулі (Туреччина). Посилання на Інтернет майданчики для репетиції та конференції будуть надіслані додат-
ково після заповнення Вами анкети учасника.

Мета Конференції – обговорення сучасного стану комплементарної медицини (КМ), яку також називають народ-
ною та нетрадиційною медициною (НіНМ), як цілісного медичного спрямування, так і окремих методів і практик у 
контексті рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) «Стратегія розвитку народної медицини на 
2014-2023 рр.», впровадження найбільш ефективних методів КМ в професійну освіту фахівців на до дипломному та 
післядипломному етапах.

Важливим є обмін досвідом між країнами і різними регіонами, для чого ми плануємо знову застосувати досвід про-
ведення он-лайн - конференцій за допомогою навчальної платформи. Найбільший «очний» майданчик для учасників 
буде перебувати в Стамбулі, Туреччина. На зв’язку через навчальну систему E-tutorium будуть майданчики в Україні 
(Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі) на базі кафедр / установ комплементарної (народної і нетрадиційної) 
медицини. Доповіді на першому пленарному засіданні будуть мати субтитри або синхронний переклад. У рамках Кон-
ференції 14 квітня 2019 р. на окремих майданчиках будуть проведені очні Майстер-класи з різних напрямків НіНМ.

Форми участі в Конференції

• Усна доповідь з можливістю презентації в PowerPoint (Стамбул)
• Усна доповідь через систему он-лайн - конференції E-tutorium

(майданчики в Україні: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя)
• Презентація компанії (ролик або міні презентація PowerPoint)
• Учасник очно

• Учасник через систему он-лайн - конференції
• Майстер-клас
• Публікація тез, статей
• Заочна участь 

Терміни: Анкету учасника, тези, квитанцію про сплату публікації необхідно надіслати до 01 квітня 2019 р. 
на e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com,    www.uanm.org.ua

Місце проведення Конференції: Майданчик з Інтернет-трансляцією № 1: м Київ, Льва Толстого 9, ауд 20
Адреси інших майданчиків будуть повідомлені додатково. 
Посилання на Інтернет майданчики будуть вислані після заповнення АНКЕТИ і оплати участі.
Стамбул 34662 Baglarbasi Kultur Merkezi Üsküdar "Altunizade"

Контактні телефони в Києві: Інтернет майданчики: 

(044) 560-88-27 Матюшко наталія Миколаївна
+38(066) 217 13 21 Парчамі Сепідех Газає
+38 (050) 581 18 91 Козименко Тамара Миколаївна

Головаха Марина Олександрівна 
Вайбер +38 (050) 351-80-50

Стамбул: Івашкін Олександр Вікторович 
Вайбер +38(050) 330 66 31


