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боротьби за виживання є зростання побічних і вроджених 
вад та хронічної коморбідної патології тощо�� 

Були часи, коли до народної медицини ставилися скеп-
тично, з підозрою, але цивілізований світ, розвинені краї-
ни, у тому числі країни Європи, США, Китай, Монголія, 
Південа Корея поступово інтегрували комплементарну 
медицину в класичну (офіційну), включили деякі мето-
ди народної і нетрадиційної медицини (НіНМ) у перелік 
послуг, наданих за рахунок медичного страхування тощо�� 
Як приклад – на сьогодні в США функціонує 46 коледжів 
натуропатичної медицини, які мають акредитацію на під-
готовку спеціалістів: кожен лікар, який має бажання вив-
чати і застосовувати натуропатію у своїй практиці, може 
це зробити�� Такі фахівці працюють у шпиталях поряд з 
іншими лікарями, у тому числі і з спеціалістами «сімей-
ної медицини-загальної практики»�� Це найкраща «пропа-
ганда» поєднання офіційної і комплементарної медицини, 
яка сповідує цілісний підхід до організму людини і до 
її сутності в цілому�� Саме ці принципи лежать в основі 
холістичної медицини, яка стала логічним продовженням 
мистецтва лікування і зцілення людини у майбутньому�� 
Так само дедалі більшого визнання набуває принцип пре-
вентивності комплементарної медицини, яка проголошує 
необхідність «лікувати за три дні до народження, а не за 
три дні до смерті» і доцільність зцілювати людину, як 
витвір природи, тим, що ця природа дала їй для життя і 
здоров’я�� Зрозуміло, що класична медицина, яка набагато 
молодша і орієнтована на винаходи хімії, фізики, новіт-
ні технології, більше націлена на «революційні», аніж на 
еволюційні принципи�� Однак, за мудрого підходу, це не 
заважає двом напрямкам якщо не об’єднатися, то допов-
нити один одного�� Щоб лікар міг поєднати ці методи у 
своїй практиці, йому потрібно дати відповідні знання че-
рез додипломну та післядипломну освіту��

Попри те, що в медичних ВНЗ України існують ка-
федри і курси народної і нетрадиційної медицини, де 
студентам викладають ароматерапію, апітерапію, біо-
енергоінформаційну медицину, іридодіагностику, го-
меопатію, фітотерапію, мануальну, рефлексотерапію 
тощо, така підготовка не є достатньою для того, щоб 
прищепити майбутнім лікарям філософію комплемен-
тарної медицини, надати ґрунтовні знання і навички 
щодо альтернативних методів, які б вони використо-
вували у своїй подальшій роботі�� 

Сьогодні у нас багато розмов про роль сімейного ліка-
ря у профілактиці різних хвороб, у лікуванні початкових 
стадій хвороби�� Хто заперечить, що для цього найкраще 
підходять натуропатичні методи як безпечні, ефективні, 
коригуючі загальний стан організму? На жаль, сімейний 
лікар не володіє достатніми знаннями з цих питань, тож 
які методи він застосовуватиме для профілактики, превен-
тивних заходів? Настанови щодо здорового способу жит-
тя – це добре�� Але за сучасної екології абсолютно здоро-
вих людей не знайти і корекції стану м’якими природними 
засобами потребує більшість пацієнтів�� Ми неодноразово 
піднімали питання на конференціях, наукових зібраннях, 

що до цих пір у медичних університетах лікаря навчають, 
як поводитися із уже хворою людиною, йому викладають 
енциклопедію хвороб замість енциклопедії здоров’я�� То-
му лікар не знає як зберегти і повернути здоров’я, цьому 
його майже не вчать�� 

Східна медицина, яка представлена у різних краї-
нах світу та в Україні – це не набір окремих методів, а 
цілісна філософія лікування, відмінна від інших�� Ме-
дицина Сходу ніколи не ставила і не ставить за мету 
усунення наслідків захворювання чи причин, які ле-
жать на поверхні�� Передусім в основі східної медицини 
лежить концепція про фундамент здоров’я – здоровий 
дух, правильні думки, емоційну рівновагу, не розділя-
ючи ці пласти, а поєднавши в єдине ціле�� А методи, які 
там використовують – це лише доповнення до процесу 
лікування�� Тоді як медицина Сходу досягає успішних 
результатів у себе на батьківщині, в Україні – не завж-
ди приживається, що потребує подальшої адаптації�� Це 
обумовлено наступними складовими: по-перше, спосіб 
життя, менталітет людей східної і західної цивілізацій 
відрізняється; по-друге, «висмикування» окремих ме-
тодів не завжди дає очікуваний результат; по-третє, 
потрібно щоб цим займався спеціально навчений спе-
ціаліст, який вчився у східних майстрів впродовж три-
валого періоду�� Деякі методи, які переходять до нас 
зі східної медицини, потребують тривалої адаптації і 
роз’яснення серед лікарів і пацієнтів�� Наприклад, ві-
дома всім рефлексотерапія, аюрведа також прийшли зі 
Сходу, але про це вже мало хто пам’ятає, настільки 
широко і успішно вони застосовуються лікарями та 
обізнаними пацієнтами�� 

Україна – єдина країна пострадянського простору, 
де офіційно існує спеціальність лікаря за фахом «На-
родна та нетрадиційна медицина»�� Тобто інтегрування 
народної медицини у практичну охорону здоров’я в 
Україні відбувається не на словах, проте особливими 
успіхами у цьому похвалитися не можна�� При держав-
них закладах охорони здоров’я немає достатньої кіль-
кості відповідних кабінетів, хоча ВООЗ вбачає місце 
народної медицини саме у первинній ланці охорони 
здоров’я (як метод профілактичної, реабілітаційної і 
комплексної терапії)�� 

Таким чином, цілі та завдання реформування первин-
ної ланки, проголошені на найвищому рівні, також мали 
б стимулювати розробку стандартів застосування методів 
народної та нетрадиційної медицини у лікуванні, профілак-
тиці хронічних захворювань а також їх подальше наукове, 
фундаментальне дослідження, вивчення та впровадження 
згідно рекомендацій ВООЗ «Стратегії розвитку народної 
медицини на 2014-2023 роки», залучаючи державні інсти-
туції, через програми, гранти та розширюючи міжнародні 
зв’язки та співробітництво, інтегруючи у первинну ланку 
охорони здоров’я��

Отже, розглядаючи актуальність питання у контексті 
рекомендацій ВООЗ, в останні роки як в Україні, так і в 
інших країнах світу набувають все більшого розвитку і 


