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Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та 
довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження

Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю 8-9 квітня 2016 
року // Редакцією д. мед. н., проф. Т. П. Гарник, д. мед. н., проф. В. А. Ту-
манова: Наукове видання. – Київ. – 2016. – 132 с.

У виданні представлені матеріали тези доповідей наукового симпозіуму 
«Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та 
довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження», які були заслу-
хані і розглянуті на науковому симпозіумі. Ученими, практикуючими лікаря-
ми  розглянуті можливості та досвід, застосування методів, засобів народної 
(комплементарної) медицини на принципах наукової, доказової практики у 
комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації у осіб різних ві-
кових груп, а також розглянуті актуальні проблеми та перспективи фундамен-
тальних досліджень, розвитку народної (комплементарної) медицини та впро-
вадження в національну систему охорони здоров’я, а саме: досвід організації 
і інтегрування народної (комплементарної) медицини у первинну ланку охо-
рони здоров’я.
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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, ЛІКАРІ, НАУКОВЦІ, КОЛЕГИ, 
ЦІЛИТЕЛІ – НАРОДНІ МИТЦІ ЛІКУВАННЯ! 

ВИСОКОПОВАЖНІ УЧАСНИКИ НАУКОВОГО ЗІБРАННЯ!

Організаційний комітет Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні 
питання в народній медицині. Здоров’я і довголіття: фундаментальні досліджен-
ня, впровадження», який проходить на початку квітня, коли всі ушановують та прово-
дять низку заходів, присвячених міжнародному «Дню аутизму», «Дню здоров’я», вис-
ловлює Вам свою повагу за участь і ту роботу, яку Ви представили у цих матеріалах!

Ми вітаємо Вас на цьому науковому заході, який внесено до «Реєстру з’їздів, кон-
гресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 
році, МОЗ та НАМН України».

Ми розпочали низку наукових заходів, як підтвердження доцільності, ефектив-
ності інтеграції народної і нетрадиційної медицини (НіНМ) у систему первинної 
ланки охорони здоров’я, яка впроваджується впродовж майже 25 років в Україні. І 
ці заходи можливі лише як наслідок далекоглядної політики організаторів охорони 
здоров’я: Спіженка Ю. П., Поканевича В. В., Мальцева В. І., Стефанова О. В., Ма-
черет Є. Л., які у свій час започаткували, законодавчо унормували та інтегрували 
народну медицину у національну систему охорони здоров’я.

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі наукового заходу 8 квітня та 9 
квітня 2016 року за окремою додатковою програмою «Гомеопатичні міжнародні чи-
тання». Надіємося на плідну співпрацю та участь не тільки доповідачів, а і слухачів, 
студентів – майбутніх фахівців.

Ми раді вітати Вас як доповідачів, так і у якості слухачів за адресою: 
м. Київ, вул. Льва Толстого, 7 у конференційній залі Національної наукової медичної 
бібліотеки, де зібрані основи народної медицини, що слугують джерелом для подаль-
ших наукових досліджень. Учасники матимуть можливість прослухати доповіді, відео 
презентації, задати запитання та прийняти участь в обговорені.

Мета симпозіуму – обговорити актуальні питання комплементарної, альтернатив-
ної (народної та нетрадиційної) (НіНМ) медицини у клінічній практиці і повсякденно-
му житті. Результати проведених фундаментальних досліджень і їх впровадження у 
первинну ланку охорони здоров’я. 

Пропонуємо всім зацікавленим розглядати народну і нетрадиційну медицину через 
призму сучасної наукової тематики, яку започаткували наші вчителі, про що свідчать 
їхні наукові публікації, напрацювання:
• Правові та юридичні основи і структура організації народної і нетрадиційної меди-

цини. Перспективи адаптації механізмів і засобів правового урегулювання народної 
та нетрадиційної медицини у різних країнах світу. 

• Сучасні аспекти застосування методів НіНМ, фізіотерапевтичних та реабілітацій-
них методів у комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації.

• Формати та технології викладання народної та нетрадиційної медицини для фахів-

ЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ
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ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»



ців та широких верств населення: університет здоровя – ХХІ століття.
• Економічна доцільність застосування методів народної і нетрадиційної медицини в 

умовах соціально-економічних проблем в Україні. Фармакоекономіка фіто-, гомео-
патичних засобів та інших методів НіНМ.

• Досвід та пропозиції щодо викладання фітотерапії та застосування у медичній прак-
тиці.

• Досвід та пропозиції щодо викладання фармакогнозії на медичному, стоматологіч-
ному, фармацевтичному факультетах. 

• Досвід та пропозиції щодо викладання гомеопатії та впровадження у первинну лан-
ку охорони здоров’я.

• Досвід та пропозиції щодо викладання та застосування у медичній практиці елект-
ропунктурної діагностики та інформаційної медицини.

• Досвід та пропозиції щодо викладання остеопатії, мануальної терапії.
• Досвід та пропозиції щодо організації психотерапевтичних та навчальних психоло-

гічних груп для фахівців НіНМ, лікарів інших спеціальностей, профілактика синд-
рому професійного вигорання.

• Якість інформації у сфері НіНМ. Інформаційна гігієна.
• Методи самоконтролю знань у сфері народної та нетрадиційної медицини.
• Науково-методичне забезпечення НіНМ в Україні і у світі.
• Спеціальні продукти харчування: міфи і реалії.
• Актуальні питання та перспективи громадських асоціацій.
• Аюрведа: адаптація до сучасних реалій в Україні.
• Китайська традиційна медицина. Реалії і перспективи сьогодення.
• Іридодіагностика – експрес та скринінг – діагностика у повсякденній практиці лікаря.
• Ароматерапія та фітоергономіка.
• Цілительство: реалії та перспективи. Нормативно-правові аспекти урегулюван-

ня цілительства в Україні та світі. Стратегія народної медицини у рекомендаціях 
ВООЗ на 2014-2023 роки.
Ми звертаємо Вашу увагу, щоб ці розділи народної та нетрадиційної медицини, що 

розглядатимуться у межах симпозіуму, знайшли подальше фундаментальне досліджен-
ня та науково-методичне обґрунтування для впровадження у первинну ланку охорони 
здоров’я як економічно доцільні методи комплексної, превентивної та відновно- реа-
білітаційної терапії:
• Фітотерапія, ароматерапія.
• Апітерапія, гірудотерапія.
• Аюрведа, традиційні системи детоксикації, традиційні системи харчування.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
• Гомеопатія.
• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-сакральна терапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія. Електропунктурна діагностика.
• Психологічна підтримка фахівців НіНМ.
• Китайська традиційна медицина.

У роботі наукового заходу приймуть участь головні позаштатні спеціалісти з НіНМ 
регіонів України, провідні фахівці, науковці, практикуючі лікарі та цілителі.

Матеріали надруковані на сторінках цього наукового збірника, а також будуть ви-
дані на сторінках науково-практичного видання «Фітотерапія. Часопис» та інших фахо-
вих виданнях, які були присутні та підтримали цей науковий захід.
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Інформація для учасників
Місце проведення Симпозіуму:
м. Київ, вул. Льва Толстого, 7
Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала
Зупинка метро: площа Льва Толстого

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СИМПОЗІУМУ

Засідання 08.04.2016 р.
Реєстрація учасників 900-955

Урочисте привітання учасників Симпозіуму 1000-1020

Перше пленарне засідання 1020-1300

Перерва, кава 1305-1345

Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа 1350-1550

Друге пленарне засідання 1600-1700

Засідання 09.04.2016 р. 
«Гомеопатичні міжнародні читання»
Додаткова реєстрація учасників 900-955

Третє пленарне засідання 1000-1300

Перерва 1300-1400

Четверте пленарне засідання 1400-1700 

Закриття Симпозіуму (дискусії, 
обговорення проекту резолюції, 
вручення сертифікатів): 09.04.2016 1700-1800

Офіційні мови Симпозіуму:
українська, англійська, російська
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Гарник Кирило Володимирович + 38 050 352 28 40

Головаха Марина Олександрівна + 38 050 351 80 50
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Урочисте привітання:
• Євтушенко В’ячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з пи-

тань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної політи-
ки Секретаріату Кабінету Міністрів України

• Шафранський Віктор Вікторович – заступник Міністра охорони 
здоров’я України

• Горова Елла Володимирівна – заступник начальника управління 
– начальник відділу контролю якості медичної допомоги Управління 
ліцензування та якості медичної допомоги МОЗ України

• Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, 
професор Національної академії державного управління при Президен-
тові України

• Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої 
школи

• Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський ме-
дичний університет УАНМ»

10:20 – 13:00 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 20 хв.

Головуючі: Івнєв Борис Борисович
 Наконечний Олександр Григорович
 Горова Елла Володимирівна
 Чекман Іван Сергійович
 Гарник Тетяна Петрівна
 Андріюк Лук’ян Васильович

Секретар: Козименко Тамара Миколаївна

Засідання 8 квітня 2016 р.

9:00 – 9:55 Реєстрація учасників Симпозіуму

10:00 – 10:20 Відкриття наукового симпозіуму з міжнародною 
участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В НАРОДНІЙ 
І НЕТРАДИЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ. ЗДОРОВ’Я 
ТА ДОВГОЛІТТЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ»
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• Гарник Т. П., Поканевич О. В., Петріщева В. О., Гарник К. В. 
Актуальні і проблемні питання в народній медицині: фундаментальні 
дослідження та впровадження у первинну ланку охорони здоров’я.

• Андріюк Л. В. 
Роль і місце кафедри у підготовці фахівців з «Народної та нетрадиційної 
медицини». Стандарти навчання та контролю знань.

• Євтушенко В. В., Радиш Я. Ф.
Пріоритетні напрями розвитку механізмів державного регулювання 
народної медицини в Україні.

• Маглакелидзе Шота Автандилович 
Камелин Био – дорога к жизни.

• Козименко Т. М. 
Агрогомеопатія – підтвердження універсальності закону подібності.

• Коваленко О. Є., Коваленко Є. В., Коваленко О. В.
Вакуумна рефлекторна терапія в реабілітації хворих з плечолопатковим 
периартрозом.

• Чекман І. С., Горчакова Н.О., Поготова Г.А. 
Гепатопротекторні антиоксиданти природного походження. 

• Гудзенко А. В. 
Актуальні проблеми стандартизації полікомпонентних фітопрепаратів.

• Горова Е. В. 
Народна і нетрадиційна медицина в первинній ланці охорони здоров’я. 
Контроль якості при наданні медичної допомоги. 

• Іванов В. Г. Підхід до діагностики та лікування на сучасному етапі роз-
витку гомеопатії.

13:05 – 13:45 Перерва, кава 

13:50 – 15:50 МАЙСТЕР-КЛАС
Семінар: Л. Толстого, 9, ауд. 20 за додатковою тематикою 

14:00 – 17:00 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 20 хв. 

Головуючі: Доан Світлана Івнівна
 Середа Петро Іванович
 Коваленко Ольга Євгенівна
  Павленко Раїса Іванівна
 Лисенюк Віктор Павлович 
 Поканевич Олександр Валерійович



11

Секретар: Гарник Кирило Володимирович

• Дмитрієва А. В. 
Аюрведа для здоров’я дітей.

• Зубицька В. О. 
Роль авторської фітотерапії Зубицьких у лікуванні хворих після аварії 
на ЧАЕС. 30 років поспіль.

• Поліщук О. В. 
Дельфінотерапія як метод збереження  та підтримки здоров’я. 

• Чорна Т. В. 
Біоенергетичний компонент в комплексній терапії дитячого аутизму.

• Головаха М. О. 
Електропунктурне прогнозування в роботі сімейного лікаря як основа 
системного підходу.

• Поліш М. І. 
Ендогенне дихання при спортивних навантаженнях як превентивний 
метод пошкоджуючих факторів.

• Потоцька С. В. 
Іридодіагностика: експрес та скринінг-діагностика в щоденній практиці 
лікаря.

• Світко О. В. 
Траволікування  та натуропатія при захворюваннях щитовидної залози.

• Матяш М. М. 
Досвід реабілітаційної допомоги учасникам АТО.

• Мощич О.П., Мощич О. О. 
Окремі питання застосування гомеопатичних лікарських засобів в 
педіатрії.

13:50 – 14:40 Нарада головних позаштатних спеціалістів із спеціальності 
«Народна і нетрадиційна медицина» (читальна зала)

15:10 – 15:50 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України» (читальна зала)

13:50 – 15:50 Стендові доповіді

Головуючі: Козименко Тамара Миколаївна
 Наумова Мар’яна Іванівна
 Коваленко Ольга Євгенівна

Секретар: Головаха Марина Олександрівна
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• Павленко Р. І. 
Науково-методичні скарби  народної медицини в Національній науковій  
медичній бібліотеці України.

• Ціпоренко С. Ю., Лоскутова І. В.
Медична реабілітація чоловіків із малосимптомними  формами хроніч-
ної урогенетальної інфекції.

• Лоскутов А.Л., Лоскутова І.В. 
Медична реабілітація  хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні 
з герметичною інфекцією.

• Медвідь І. І., Бабінець Л. С., Ониськів Л. С.
Порушення психо-емоційного стану при коморбідних патологіях та їх 
корекція методикою рефлексотерапії.

• Гарник Т. П., Огороднікова Н. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г.,
Петріщева В. О.
Фітопрофілактика пухлин.

• Кіркілевська Л. М. 
Лікування аутизму гомеопатичними препаратами.

• Приходько Т. В. 
Застосування ефірних олій в комплексній терапії опіків І-ІІ ступеня.

• Кучмістов В. О., Шматенко О. П., Кучмістова О. Ф. 
Аспекти викладання фармакогнозії на етапі післядипломної освіти.

Засідання 9 квітня 2016 р. за додатковою програмою 
«Гомеопатичні міжнародні читання»:

9:00 – 9:55 Додаткова реєстрація учасників Симпозіуму

10:00 – 13:00 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 20-25 хв. 

Головуючі: Горова Елла Володимирівна
 Гарник Тетяна Петрівна
 Козименко Тамара Миколаївна

Секретар: Головаха Марина Олександрівна
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• Козименко Т. М. 
До дня народження Самуїла Ганемана.

• Коломієць Н. О. 
Правильна реперторизація – гарантія успішного призначення.

• Будзінський В. П.
Вивчення і використання Матерія Медика гомеопатичних препаратів за 
допомогою комп’ютерної програми Microsoft OneNote.

• Потоцька С. В.
Цікаві випадки з практики лікаря гомеопата.

• Будзінська В. В. 
Жінки в гомеопатії.

• Левченко О. В. 
Випадки лікування ювенільного ревматоїдного артриту, що розвинувся 
після травми. 

13:00 – 14:00 Перерва

14:00 – 17:00 ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 20-25 хв. 

Головуючі: Гарник Тетяна Петрівна
 Горова Елла Володимирівна
 Козименко Тамара Миколаївна

Секретар: Головаха Марина Олександрівна

• Кіркілевська Л. Н. 
Гомеопатія вчора, сьогодні, завтра. 

• Білоножко О. Ф.
Методологія вибору гомеопатичного препарату при лікуванні гострої і 
хронічної патології. 

• Андріюк Л. В., Семенова С. В. 
Гомеопатична концепція здоров’я.

• Чепаліс Д. В. 
Випадок конституційного гомеопатичного лікування.

• Козименко Т. М. 
Презентація гомеопатичної програми RadarOpus.
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• Костенко Т. П. 
Гомеопатичне лікування ушкодження тазостегнового суглоба.

• Черкасенко І. Л. 
Досвід гомеопатичного лікування дітей в денному неврологічному ста-
ціонарі.

• Тихонова Н. О. 
Випадок гомеопатичного лікування вологої екземи кисті.

17:00 – 17:20 ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ. ДИСКУСІї. 
ЗВІТИ ГОЛОВУЮЧИх НА ЗАСІДАННЯх 

17:20 – 17:30 УхВАЛЕННЯ РЕЗОЛЮЦІї СИМПОЗІУМУ. ВРУЧЕННЯ 
СЕРТИФІКАТІВ, ПОСВІДЧЕНЬ

17:30 УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ



МОЗ України
Національна наукова медична бібліотека України

Академія наук вищої школи
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ПВНЗ «Київський медичний університетУАНМ»

Матеріали

Наукового симпозіуму з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В НАРОДНІЙ
І НЕТРАДИЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ. 

ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ,

ВПРОВАДЖЕННЯ

8-9 квітня 2016 року

За редакцією д. мед. н., проф. Т. П. Гарник, 
д. мед. н., проф. В. А. Туманова

Київ – 2016

Затверджено рішенням Вченої Ради 
ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

(протокол № 9 від 29.03.2016 р.)
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За часів Гіппократа і на сьогодні залишається актуальним питання серед 
лікарів: «Лікувати не хворобу, а хворого». При цьому використовували всі 
відомі на той час методи, засоби. Майстерність лікаря полягала в тому, щоб 
вдало їх поєднати, знайти індивідуальний підхід до людини та лікувати або 
проводити превентивні заходи. Це гасло нині ніхто не відміняв, враховуючи 
ті стандарти і протоколи, які розробленні та затвердженні в установленому 
порядку. Однак, не зважаючи на те, що це – є актуальним і знову є популяр-
ним, але втілити його у сучасній медицині поки що потребує деякої напруги. 
Впродовж тривалого часу ми «ділили» і розподілили проблеми хворого між 
окремим напрямками та спеціальностями і ця тенденція триває дотепер. У то-
му числі сучасна медицина відійшла від природних, натуропатичних, методів 
лікування, оздоровлення. Так, з розвитком фармакології, винайденням анти
біотиків,гормональних препаратів, розвитком лабораторно-інструментальних 
методів діагностики людство почало вважати, що стоїть на порозі подолання 
усіх хвороб і почало нехтувати досвідом віків як «застарілим» чи навіть «при-
мітивним». 

Але як наслідок прогресу, ми маємо поліпрагмазію, що призводить 
до розчарування як лікарів, так і пацієнтів і як наслідок – боротьба з 
поліпрагмазією, із мікроорганізмами, які виявляють дедалі більшу резис-
тентність до нових і нових антибіотиків, з побічними ускладненнями від 
призначених фармпрепаратів, у тому числі зростання неконтрольованого 

■ Т. П. Гарник, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за 
спеціальністю «Народна і нетрадиційна медицина», головний експерт 
комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів Державного експертного 
центру  МОЗ України, д. мед. н.,  проф., зав. каф. фітотер., гомеопат. та 
біоенергоінформ. мед.
О. В. Поканевич, президент 
В. О. Петріщева, к. фарм. н., доц., каф. фітотер., гомеопат. та 
біоенргоінформ. мед.
К. В. Гарник, к. мед. наук, доц. каф. фітотер., гомеопат. та 
біоенергоінформац. мед.

■ ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

АКТУАЛЬНІ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
В ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОхОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НІНМ
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самолікування і як наслідок – зростання хронічної коморбідної патології 
тощо.

Були часи, коли до народної медицини відносилися скептично з підозрою, 
але цивілізований світ, розвинені країни світу, в тому числі країни Європи, 
США, Китаю поступово інтегрували комплементарну медицину в класичну, 
включали деякі нетрадиційної методи у перелік послуг, наданих за рахунок 
медичного страхування тощо. Як приклад – на сьогодні у США функціонує 
і діє 46 коледжів натуропатичної медицини, які мають акредитацію на підго-
товку спеціалістів – кожен лікар, який має бажання вивчати і застосовувати 
натуропатію у своїй практиці, може це зробити. Такі фахівці працюють у шпи-
талях поряд з іншими спеціалістами. Це найкраща «пропаганда» поєднання 
офіційної і комплементарної медицини, яка сповідує цілісний підхід до ор-
ганізму людини і до її сутності в цілому. Саме ці принципи лежать в основі 
холістичної медицини, яка стала логічним продовженням мистецтва зцілення 
людини у майбутньому. Так само дедалі більшого визнання набуває принцип 
превентивності 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 орієнто-
вана на винаходи хімії, фізики, новітні технології більше націлена на «револю-
ційні» аніж на еволюційні принципи. Однак за мудрого підходу це не заважає 
цим двом напрямкам якщо не об’єднатися, але й доповнити один одного. Щоб 
лікар міг поєднати ці методи у своїй практиці, йому потрібно дати відповідні 
знання через додипломну та післядипломну освіту. 

Попри те, що в медичних ВНЗ України існують кафедри народної і нетра-
диційної медицини, де студентам викладають гомеопатію, фітотерапію, ману-
альну медицину, рефлексотерапію тощо така підготовка не є достатньою для 
того, щоб прищепити майбутнім лікарям філософію комплементарної медици-
ни, надати ґрунтовні знання і навички стосовно альтернативних методів, які б 
вони використовували у своїй подальшій роботі. 

Сьогодні у нас багато говорять про роль сімейного лікаря у профілакти-
ці 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 до-
статніми знаннями з цих питань, тож які методи він застосовуватиме для про-
філактики? Настанови щодо здорового способу життя – це добре. Але за су-
часної екології абсолютно здорових людей не знайти і корекції стану м’якими 
природними засобами потребує більшість пацієнтів. Ми неодноразово підні-
мали питання на конференціях, наукових зібраннях, що до цих пір у медичних 
університетах лікаря навчають, як поводитися із вже хворою людиною, йому 
викладають енциклопедію хвороб замість енциклопедії здоров’я. Тому лікар 
не знає як зберегти і повернути здоров’я, цьому його майже не вчать. 
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Східна медицина, яка представлена у різних країнах світу та в Україні – це 
не набір окремих методів, а цілісна філософія лікування, відмінна від інших. 
Медицина сходу ніколи не ставила і не ставить за мету усунення наслідків 
захворювання чи причин, які лежать на поверхні. Передусім в основі східної 
медицини лежить концепція про фундамент здоров’я – здоровий дух, правиль-
ні думки, емоційну рівновагу, не розділяючи ці пласти, а поєднавши в єдине 
ціле. А методи, які там використовують – це лише доповнення до процесу лі-
кування. У той час як медицина сходу досягає успішних результатів у себе 
на батьківщині, в Україні – не завжди приживається, що потребує подальшої 
адаптації. Обумовлено наступними складовими: по-перше, спосіб життя, мен-
талітет людей східної і західної цивілізації відрізняється, по-друге «висмику-
вання» окремих методів не завжди дає очікуваний результат, по-третє, потріб-
но щоб цим займався спеціально навчений спеціаліст, який вчився у східних 
майстрів впродовж тривалого періоду. Деякі методи, які переходять до нас зі 
східної медицини потребують тривалої адаптації і роз’яснення серед лікарів і 
пацієнтів. Наприклад, відома 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 спе-
ціальність лікаря за фахом «Народна та нетрадиційна медицина». Тобто ін-
тегрування народної медицини в практичну охорону здоров’я в Україні від-
бувається не на словах. Хоча особливими успіхами в цьому похвалитися не 
можна. При державних закладах охорони здоров’я немає достатньої кількості 
відповідних кабінетів, хоча ВООЗ вбачає місце народної медицини якраз у 
первинній ланці охорони здоров’я (як метод профілактичної, реабілітаційної і 
комплексної терапії). 

Таким чином, цілі та завдання реформування первинної ланки, проголошені 
на найвищому рівні також мали б стимулювати розробку стандартів застосу-
вання методів народної та нетрадиційної медицини у лікуванні, профілактиці 
хронічних захворювань а також їх подальше наукове, фундаментальне дослід-
ження, вивчення та впровадження згідно рекомендацій ВООЗ «Стратегії роз-
витку народної медицини на 2014-2023 роки», залучаючи державні інституції, 
через програми, гранти та розширюючи міжнародні зв’язки та співробітниц-
тво, інтегруючи у первинну ланку охорони здоров’я. 
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Медичні знання людства немов нескінченна і могутня ріка, 
що несе крізь тисячоліття надбання багатьох рас, цивілізацій і народів. 
У цьому бурхливому потоці існує глибинна течія, що живиться 
джерелами народної мудрості, яка так і зветься, народна медицина. 

Скільки літ існує людина, стільки існує і народна медицина.

Одним з напрямів покращення організації медикаментозного забезпечення 
населення експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) визнають 
інтеграцію комплементарних методів лікування в системи охорони здоров’я з 
урахуванням національних ресурсів додаткової / комплементарної медицини 
та особливостей її сучасного стану у кожній країні («WHO Стратегія ВООЗ в 
галузі народної медицини: 2014-2023 рр.», ВООЗ, 2014). 

Основними механізмами державного регулювання1, які найбільшою мірою 
обумовлюють ефективність функціонування народної медицини в Україні є: 
правовий, соціальний, моніторингу, економічний, організаційний, кадровий, 
мотиваційний, ринкового регулювання (рис. 1). 

В. В. Євтушенком розроблено наукову концепцію розвитку народної меди-
цини в Україні, в основу якої покладено удосконалення організаційно-правових 
засад її функціонування та обґрунтовано нову функціонально-організаційну 
модель інтеграції народної медицини в національну систему охорони здоров’я 
і визначено її ефективність. Особливістю нової функціонально-організаційної 
моделі стало включення, до вже існуючих її елементів, якісно нових (онов-
лення нормативно-правової бази з регулювання народної та нетрадиційної ме-
дицини; визначення оптимальної структури, функцій, мережі та потужності 
відділень народної та нетрадиційної медицини лікувально-профілактичних за-
кладів; інтеграція діяльності підрозділів народної та нетрадиційної медицини 
в загальнодержавну систему охорони здоров’я; широка просвітницька діяль-
ність серед населення; ефективне використання кадрового ресурсу; оснащен-
ня підрозділів народної та нетрадиційної медицини відповідно до сучасних 
вимог), взаємодія яких між собою надала системі нових інтегративних якостей 
щодо медичної допомоги (рис. 2).

� Механізми державного регулювання – це практичні заходи, важелі, засоби та стимули, за допо-
могою яких органи державної влади впливають на суспільство чи будь-яку соціальну систему з метою 
досягнення поставлених цілей.

■ В. В. Євтушенко, Я. Ф. Радиш

■ Національна академія державного управління при Президентові України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕхАНІЗМІВ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДНОї 

МЕДИЦИНИ В УКРАїНІ
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Ґрунтуючись на викладеному вище, пріоритетними напрямами 
подальших досліджень державного регулювання народної медицини в 
Україні з урахуванням ступеня вивчення цієї проблеми українськими на-
уковцями слід вважати такі: питання навчання та наукових досліджень 
в галузі народної та нетрадиційної медицини; державне регулювання 
в галузі виробництва, практики і практиків народної та нетрадиційної 
медицини; сучасне регулювання діяльності фахівців у галузі народ-
ної та нетрадиційної медицини в зарубіжних країнах; використання 
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Рис. 1. Реалізація механізмів державного регулювання народної 

медицини України
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потенційного внеску народної та нетрадиційної медицини у покращення 
здоров’я, благополуччя і медичної допомоги, орієнтованої на потреби 
громадян.

Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини факультету післядиплом-
ної освіти (ФПДО) є навчально-науковим структурним підрозділом універси-
тету, що проводить навчальну, методичну, науково-дослідну, консультативну, 
лікувальну та виховну роботу з інтернами, слухачами циклів, підготов-
ку науково-педагогічних кадрів, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
викладачів і спеціалістів охорони здоров’я. Кафедра створена наказом ректо-
ра за поданням декана факультету та за рішенням Вченої ради факультету; в 
своїй роботі безпосередньо підпорядковується деканові факультету.

У 2006 р. у жовтні місяці наказом ректора Львівського національного ме-
дичного університету ім. Д. Галицького призначено зав. кафедри д. м. н. про-
фесора Андріюка Л. В. 

Склад кафедри на сьогоднішній день: проф., д. м. н. Задорожна Б. В., доц., 
к. м. н. Мацко Н. В., доц., к. м. н. Лабінський А. Й., ас. к. м. н. Федяєва С. І., ас. 
к. м. н. Яцюк В. М., ас. к. м. н. Ломейко С. М., ас. Грабоус О. В., ас. Семено-
ва С. В., ас. Магулка І. В., ас. Гдиря О. В.

У своій діяльності кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини керує-
ться діючим законодавством, Законом України «Про освіту», Положенням про 
державний вищий заклад освіти, Положенням про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах, наказами МОЗ та МОН України, Стату-
том університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положен-
ням про наймання та звільнення науково-педагогічних працівників закладів, 
що є у загальнодержавній власності, наказами ректора, рішенням Вченої ра-
ди університету та Вченої ради факультету, планом організації навчального 
процесу на поточний навчальний рік. Кафедра реабілітації та нетрадиційної 
медицини має навчальні кабінети, лекційні аудиторії та інші підрозділи, що 
забезпечують виконання навчальної, методичної та наукової роботи.

■ Л. В. Андріюк, д. мед. наук, проф., зав. каф. реабілітації та нетрадиційної 
медицини

■ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

РОЛЬ І МІСЦЕ КАФЕДРИ У ПІДГОТОВЦІ ФАхІВЦІВ
З «НАРОДНОї ТА НЕТРАДИЦІЙНОї МЕДИЦИНИ». 
СТАНДАРТИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
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Кафедра співпрацює з міською комунальною поліклінікою № 4 
м. Львова на підставі угоди між університетом і поліклінікою та називає-
ться клінічною.

Кафедра реабітації та нетрадиційної медицини ФПДО функціонує на 8 
базах клінічно-лікувального та профілактично-санаторного закладів охорони 
здоров’я: в м. Львові кафедра розташовується на базі 4-ої міської комунальної 
поліклініки, а також на базах Львівського міжрегіонального центру соціально-
трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів, Львівської обласної 
лікарні відновного лікування, 6-ої міської комунальної поліклініки. Труска-
вецька філія кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини розташовується в 
університетському санаторії-профілакторії та функціонує на базах об’єднання 
«Трускавецькурорт».

Науково-педагогічним складом кафедри реабілітації та нетрадиційної ме-
дицини здійснюються такі функції:

1. Участь у проведенні лікувально-діагностичного процесу, здійснення об-
ходів, консультацій хворих, визначення і корекція планів і тактики подальшого 
обстеження та лікування хворих, організація клінічних та науково-практичних 
конференцій лікарів баз кафедри.

2. Розробка науково обгрунтованих методів діагностики, лікування і реа-
білітації хворих, забезпечення контролю за впровадженням наукових розро-
бок в практику роботи клінічного закладу.

Асистенти, клінічний ординатор виконують лікувально-діагностичну робо-
ту у відділеннях, на яких базується кафедра, що визначається від розрахункової 
норми навантаження лікаря-ординатора відповідної спеціальності: асистенти 
– 50 відсотків, що оплачується університетом згідно з чинним законодавстом 
щодо доплат до посадового окладу за лікувально-діагностичну роботу, що 
виконується в межах місячної норми робочого часу; клінічний ординатор під 
керівництвом професора – 25 відсотків, що передбачається індивідуальним 
планом його підготовки без доплат до стипендії.

На досвідчених висококваліфікованих асистентів за погодженням з голов-
ним лікарем, розпорядженням завідувача кафедри покладається система-
тична консультативна робота. В цих випадках зазначений обсяг лікувально-
діагностичної роботи, що визначається від розрахункової норми навантаження 
лікаря-ординатора може бути скорочений до 25 відсотків.

Завідувач кафедри, доценти виконують в клініці консультативну роботу, 
що оплачується з чинним законадавством щодо доплат до посадового окладу 
за лікувально-діагностичну роботу.

На кафедрі проводиться післядипломне навчання лікарів-слухачів та інтер-
нів. Контингент слухачів складається в основному з лікарів західного регіону 
України (Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, Закар-
патської, Рівненської областей). 

Кафедра проводить спеціалізацію за наступними спеціальностями: «Народ-
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на і нетрадиційна медицина», «Рефлексотерапія» та «Фізіотерапія». Програма 
спеціалізації з народної і нетрадиційної медицини була складена колективом 
кафедри і затверджена МОЗ України 14 лютого 2016 р. Програма побудована 
у вигляді окремих блоків і містить необхідну кількість годин для їх вивчення. 
Термін навчання – 5 місяців (720 годин).

Проводиться також і передатестаційний цикл з цієї спеціальності (156 го-
дин). Викладачі кафедри входили в склад робочої групи по написанню робочої 
навчальної програми передатестаційного циклу «Народна і нетрадиційна ме-
дицина», що була затверджена МОЗ України 14 лютого 2016 р.

Спеціалізація з «рефлексотерапії» триває протягом 3-ох місяців і становить 
408 годин.

Передатестаційний цикл з «рефлексотерапії» терміном 1 місяць і становить 
156 годин.

Спеціалізація з «фізіотерапії» триває протягом 3-ох місяців і становить 
408 годин. 

Крім цього проводяться цикли тематичного удосконалення: 
• Народна і нетрадиційна медицина (68 годин);
• Мануальна терапія (156 годин).
У зв’язку з впровадженням концепції розвитку сімейної медицини в Ук-

раїні та з метою поглиблення рівня теоретичної і практичної підготовки сі-
мейного лікаря, вдосконалення його професійних знань та навичок на кафедрі 
проводяться цикли «Народна і нетрадиційна медицина» для лікарів спеціаліза-
ції «Загальна практика-сімейна медицина» (12 годин).

На кафедрі також проходять навчання лікарі-інтерни майже всіх спеціаль-
ностей, які мають цикл як суміжну дисципліну «Народна і нетрадиційна ме-
дицина» в обсязі 20 годин. Інтерни-провізори проходять навчання на циклі 
«Народна і нетрадиційна медицина» в обсязі 36 годин.

Підготовка фахівців проводиться згідно календарних планів циклів і вклю-
чає: лекції, практичні і семінарські заняття. 

Цикл спеціалізації «Рефлексотерапія» проводиться з метою навчити 
лікарів-слухачів з теоретичних основ рефлексотерапії і навиків голковколю-
вання, мікроголкотерапії, цзю-терапії, су-джок терапії, скальптерапії, ауріку-
лотерапії та ін.

Під час циклу застосовують наступні форми контролю засвоєння 
матеріалу:

1. Усне опитування після кожної теми (контрольні питання та напрямки 
дискусії подаються в кожній методичній розробці теми).

2. Письмове опитування по програмах базового та вихідного контролю.
3. Клінічний розбір хворих – провірка практичних навичок.
4. Аналіз клінічних даних хворих, вміння провести обстеження хворого, 

поставити діагноз і співставити його зі східним діагнозом.
5. Розв’язування ситуаційних задач, тестовий контроль вихідного і вхід-
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ного рівня по кожній темі.
6. Екзамен.
Передатестаційний цикл «Рефлексотерапія» проводиться з метою визна-

чення рівня знань та умінь лікарів – слухачів і ознайомлення їх з останніми 
досягненнями і сучасними теоріями рефлексотерапії та підготовка лікарів до 
атестації на відповідну кваліфікаційну категорію. Для перевірки знань прово-
диться базовий та заключний комп’ютерний контроль. Лікарям-слухачам, які 
успішно здали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекоменда-
цією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Головною метою циклу спеціалізації «Народна та нетрадиційна медицина» 
є навчання та підготовка курсантів теоретичним основам народної та нетради-
ційної медицини та оволодіння основними методиками для використання їх у 
лікарській практиці. Цикл містить 7 курсів. Після проходження кожного кур-
су передбачений комп’ютерний контроль знань. Для перевірки знань прово-
диться базовий та заключний комп’ютерний контроль знань з використанням 
спеціальної програми. Лікарям-сухачам, які успішно склали іспит, видається 
сертифікат спеціаліста-лікаря з народної та нетрадиційної медицини. 

Головною метою передатестаційного циклу «Народна та нетрадиційна ме-
дицина» є поглиблення знань лікарів з народної та нетрадиційної медицини і 
оволодіння навиками методиками для використання їх у лікарській практиці, 
а також підготовка їх до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію. Для 
перевірки знань проводиться базовий та заключний комп’ютерний контроль 
знань. Лікарям-сухачам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво з реко-
мендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

Тематичний цикл «Мануальна терапія» проводиться з метою сформувати 
у лікарів сучасні знання про застосування мануальної терапії в лікуванні вер-
теброневрологічних хворих та навчити лікарів-слухачів правильно визначати 
роль та місце мануальної терапії при лікуванні вертеброневрологічної пато-
логії.

Потреба викладання курсу ТУ «Нетрадиційна медицина» є актуальною для 
всіх спеціальностей медичного фаху, а особливо для терапевтів та неврологів, 
адже переважна більшість хворих з різноманітними постмедикаментозними 
ускладненнями припадає саме на них.

Навчання інтернів зі спеціальності «Народна і нетрадиційна медицина» 
проводиться з метою ознайомлення інтернів з напрямками народної і нетради-
ційної медицини, зокрема з мануальною та рефлексотерапією, фітотерапією, 
гомеопатією, іридодіагностикою, апі-, гірудотерапією для поглиблення медич-
ного рівня знань в галузі народної та нетрадиційної медицини. Після закінчен-
ня циклу і успішного написання тестів виставляється оцінка у відомість.

Цикли тематичного удосконалення «Дієтологія», «Сучасні аспекти гастро-
ентерології», «Застосування преформованих фізичних факторів при патології 
внутрішніх органів» проводяться з метою теоретичної та практичної підго-
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товки лікарів. Мета циклів: визначити та вдосконалити рівень теоретичної та 
практичної підготовки лікарів-гастроентерологів, фізіотерапевтів, дієтологів, 
терапевтів з діагностики, лікування та профілактики відповідних захворювань. 
Відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик спеціалістів, другої, пер-
шої та вищої категорій, а також для поглиблення професійних знань, умінь та 
навиків, ознайомлення з основними досягненнями в гастроентерології, фізіо-
терапії, дієтології та терапії.

Зміст програм циклів охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних 
навиків, необхідних лікарям для проведення самостійної лікувальної роботи. 

У позанавчальний час слухачі курсів самостійно працюють над літерату-
рою, а також оволодівають необхідними практичними навичками.

Всі цикли, що проходять на кафедрі мають робочі навчальні програми, які 
затверджені на методичній комісії і вченій раді ФПДО і кожні 5 років онов-
люються. Розрахунок учбового навантаження на рік складений відповідно до 
вимог педагогічного навантаження для професора, доцента і асистентів. План 
і розподіл навчальних годин для кожного викладача міститься в його індиві-
дуальному плані, який він заповнює на кожний рік. В кінці року на засіданні 
кафедри підводяться підсумки роботи і робиться відповідна позначка в індиві-
дуальному плані роботи викладача за підписом завідувача кафедри.

Для кожного циклу складається тематичний робочий план занять, де на 
кожний день розписані лекції, практичні заняття і семінарські. Лекції чита-
ють професор і доценти кафедри, практичні заняття проводять всі викладачі 
кафедри.

Розклад занять для кожного циклу складається за 10 календарних днів до 
його початку і вивішується на дошці об’яв.

З метою оцінки результатів навчання щоденно проводиться усне опитуван-
ня лікарів – слухачів та інтернів. Після закінчення блоку проводиться тесто-
вий контроль знань. Після проходження циклу спеціалізації лікарі проходять 
тести з комп’ютерного контролю знань і здають екзамен. Екзаменаційні білети 
підготовлені до кожного циклу і затверджені на кафедральній та факультетсь-
кій методичних нарадах. Крім цього проводиться опитування лікарів циклів 
спеціалізації і передатестаційних циків за допомогою ККР з використанням 
тестового контролю і його оцінки по бальній системі.

Для лікарів-інтернів і інтернів-провізорів кафедрою розроблені тестові пи-
тання для визначення рівня знань. На яких вони відповідають після закінчення 
циклу і отримують відповідну оцінку.

З метою визначення рівня підготовки викладачів до проведення практич-
них і семінарських занять проводяться взаємовідвідування занять завідувачем 
кафедри і доцентами двічі на місяць, згідно графіку. Всі зауваження заносять-
ся в журнал взаємовідвідувань.

Методичні наради на кафедрі відбуваються згідно плану один раз на тиж-
день. На цих нарадах затверджуються тематичні робочі плани циклів, обгово-
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рюються і вносяться поправки в робочі навчальні програми, заслуховуються 
результати взаємовідвідувань занять, виконання дисертаційних робіт праців-
никами кафедр та ін. 

Інтерни та лікарі-слухачі забезпечені навчальною літературою та кафед-
ральними виданнями. Бібліотека містить навчальну літературу, методичні 
розробки та рекомендації, тестові завдання, перелік питань підсумкового кон-
тролю. 

Для забезпечення проведення навчального процесу на високому рівні на 
кафедрі створено бібліотеку медичної літератури, яка постійно поповнюється 
за рахунок викладачів кафедри як сучасними спеціалізованими періодичними 
виданнями, так і різноманітними найсучаснішими підручниками, посібниками 
та монографіями, у тому числі і на інших мовах. Окрім того, є велика кількість 
цифрових фотографій, рентгенограм клінічних спостережень, що створюють-
ся в процесі лікувальної роботи, таблиць, прозірок.

Кафедра забезпечена 6 комп’ютерами (3 – стаціонарні, 3 – ноутбук), муль-
тимедійним проектором, оверхед-проектором. Як і кафедральні, так і особисті 
комп’ютери викладачів підключені до мережі Інтернет, що забезпечує найкра-
щі можливості отримання найсучаснішої інформації з багатьох питань сучас-
ної медицини. 

По всіх розділах і нозологіях для циклів спеціалізації і передатестаційних 
циклів підготовлені лекції на електронних носіях.

В процесі навчальної роботи працівниками кафедри активно проводиться 
і виховна робота.

Навчальна робота на кафедрі побудована у відповідності до Законів Украї-
ни «Про освіту» та «Про державну мову». Викладання проводиться виключно 
українською мовою, як і ведення всієї документації. Під час занять, клінічних 
розборів, конференцій постійно слідкуємо за чистотою української мови.

Навчальний процес здійснюється на високому рівні, лекційний та семі-
нарський матеріал постійно вдосконалюється у відповідності зі сучасними 
медичними стандартами та поглядами провідних вітчизняних та світових спе-
ціалістів. Окрім того, викладачі постійно вдосконалюють свій фаховий рівень 
шляхом ознайомлення з сучасною медичною літературою в бібліотеках міст 
України, так і завдяки мережам Internet, Medline, Medscape; приймають актив-
ну участь у різноманітних медичних конференціях та форумах як на території 
України, так і за її межами. Викладачі кафедри в процесі проведення занять 
дотримуємося прав та обов’язків лікарів-слухачів та лікарів-інтернів згідно 
статей 51 та 52 Закону України «Про освіту». Для навчального процесу ство-
рені комфортні умови у лекційних та навчальних аудиторіях.

Основну увагу у виховній роботі приділяємо питанням етики та деонто-
логії в роботі лікарів за спеціальностями: «Рефлексотерапія», «Народна та 
нетрадиційна медицина». Для цього в навчальних програмах як лікарів-ін-
тернів, так і лікарів передатестаційного циклу виділено окремі години для 
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проведення практичних та семінарських занять з питань правових та етичних 
основ в медицині. Начитуються окремі лекції присвяченій цій тематиці. Ос-
новну проблему у викладенні цієї теми становила відсутність сучасної нор-
мативної етичної бази в законодавстві України, яка б визначала та регламен-
тувала деонтологічні відносини в системі «лікар-пацієнт» та «лікар-лікар». 
У 2008 році зусиллями членів Всеукраїнського Українського лікарського то-
вариства в світ вийшла книжка «Етичний кодекс лікаря», однак вона не ма-
ла правового підґрунтя, що не дозволяло використовували її в повній мірі у 
навчально-виховному процесі. Лише у березні 2009 році був оприлюднений 
проект «Етичного кодексу лікаря» на офіційному сайті МОЗ України, основ-
ні положення якого були обговоренні на заняттях з лікарями передатестацій-
них циклів та спеціалізацій та лікарями-інтернами суміжних спеціальностей. 
Найбільшу дискусію викликало питання надання повної інформації про пе-
ребіг захворювання і його прогноз самому пацієнтові. Більшість учасників 
обговорення сходилися на думці, що адекватне виконання всіх або більшості 
пунктів кодексу можливе лише за адекватної оплати праці лікаря та належ-
ного правового захисту.

Окрім того, підчас семінарських занять було розглянуто та обговорено про-
ект Закону України «Про обовязкове медичне страхування», питання пробле-
ми фінасування та правового регулювання між суб’єктами охорони здоров’я 
України. Також розглядалися моделі медичного страхування у країнах світу, 
порівнювалися їх переваги та недоліки стосовно правового регулювання, дже-
рел фінансування. Обговорювалися з лікарями-слухачами та порівнювалися 
можливості приватного та обовязкового медичного страхування в Україні. 
Найбільшу дискусію викликало питання стандартизації протоколів діагнос-
тики, лікування, профілактики та реабілітації захворювань, контроль якості 
надання медичної допомоги, джерела фінансування, зміни навантаження на 
працівників медицини після прийняття Закону, гостро обговорювалися про-
блеми правового захисту медичних працівників. 

Також, під час семінарських занять було розглянуто та обговорено проект 
Закону України «Про лікарське самоврядування». Охороні здоров’я України, 
що перебуває на шляху переходу від централізованої адміністративно-коман-
дної системи до демократичних перетворень – вкрай необхідна самоврядна 
лікарська організація, побудована на принципах автономії професійної діяль-
ності.

Запровадження інституції лікарського самоврядування дозволить значно 
скоротити тіньовий обіг коштів у охороні здоров’я, позбавить пацієнтів від 
послуг псевдомедичних організацій, різного ґатунку цілителів, забезпечить 
контроль за медичною рекламою, створить умови для прагнення з боку ліка-
ря і медичної установи надавати якісну медичну допомогу, дасть практичне 
обґрунтування доцільності функціонування тих або інших установ охорони 
здоров’я, визначить потребу в лікарях різних спеціальностей, дозволить сфор-
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мувати ефективну систему страхування професійної відповідальності лікарів 
і медичного страхування громадян, успішно вирішувати інші важливі медико- 
соціальні проблеми.

Важливим елементом виховної роботи вважаємо формування лікаря як 
всебічно розвиненої особистості, тому акцентуємо також увагу, на обговоренні 
питань культурного життя краю та держави в цілому. Окрім вищенаведеного, 
під час занять торкаємося питань політичної ситуації в державі, обговорюємо 
резонансні події та питання патріотичного виховання.

Важливим елементом виховної роботи вважаємо формування лікаря як 
всебічно розвиненої особистості, тому акцентуємо також увагу, на обговорен-
ні питань культурного життя краю та держави в цілому.

Чотири працівники кафедри є дійсними членами Львівського осередку 
Асоціації невропатологів України, 6 – членами Українського Лікарського То-
вариства, Асоціації народної та нетрадиційної медицини.

Працівники кафедри відображали інформацію про роботу кафедри у засо-
бах масової інформації: інтерв’ю газеті «Високий замок», «Експрес», «Субот-
ня пошта» та виступи на Львівському радіо та телебаченні.

Головними напрямками наукових досліджень кафедри є:
• реабілітація хворих з цереброваскулярною патологією, вертеброгенними 

захворюваннями та ураженнями периферичної нервової системи.
• реабілітація хворих з патологією опорно-рухового апарату.
• діагностична, лікувальна та профілактична ефективність методів кисть-

ступня (Су Джок) терапії при гінекологічній патології, а також алгоритмів 
Оннурі медицини в комплексному лікуванні терапевтичних і неврологіч-
них захворювань.

• клініко-патогенетична обгрунтованість та ефективність лікувально-
діагностичних алгоритмів нетрадиційної медицини та реабілітації, зокрема 
гомеопатії, іридодіагностики, електроакупунктурної діагностики в комп-
лексному лікуванні хворих з хронічним ураженням шлунково-кишкового 
тракту.
Кафедра забезпечена Медичними програмно-технічними комплекса-

ми (МПТК) «Медіса» (два комплекти) та медичним програмно-технічним 
діагностично-лікувальним комплексом «Рамед», який включає діагностичний 
«Рамед Експерт» та лікувальний прилад «Рамед Експерт-04».

МПТК «Медіса» включає інформокасети органопрепаратів, нозодів, го-
меопатичних препаратів, етіологічних чинників, наприклад, різних збудни-
ків інфекційної природи для здійснення лікувально-діагностичного впливу. 
МПТК «Рамед Експерт» включає діагностичний прилад «Рамед Експерт» та 
лікувальний прилад «Рамед Експерт-04» з КВЧ приставками для проведення 
лікувальних процедур на різні зони тіла. Окрім того МПТК «Рамед Експерт» 
має програмне забезпечення для фіксації результатів досліджень та форму-
вання бази даних пацієнтів та динамічного спостереження за електропунк-
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турними показниками хворих (ЕПК). МПТК «Рамед Експерт» розроблений в 
Інституті технічної механіки Національної медичної Академії наук України 
та Національного космічного агенства України. З допомогою цих апаратів до-
сліджуємо енергоінформаційний вплив електромагнітного випромінювання 
надвисокої частоти субнизької інтенсивності ЕМВ НВЧ СНІ на функціональні 
та клініко-фізіологічні показники у хворих з широким спектром захворювань, 
в тому числі для дослідження впливу НВЧ терапії та кліматично-бальнеологіч-
ного фактору курорту Трускавець на організм та впровадження нових медич-
них технологій і методик в лікувальний процес медичних установ. 

Також, в користуванні кафедри є апарат ультразвукової діагностики з до-
плером SONOLINE - SIENA з 2-ма датчиками для інтегральної реографії та ре-
овазографії та діагностичний прилад з автоматичною системою фірми POINTE 
SCIЕNTIFIC POLAND для проведення лабораторно-біохімічних досліджень 
згідно теми кафедральної науково-дослідної роботи та тем кандидатських 
дисертацій на базі Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової 
професійної та медичної реабілітації інвалідів. Продовжено договір про спів-
працю з Львівським міжрегіональним центром соціально-трудової, професій-
ної та медичної реабілітації інвалідів з метою проведення спільного науково-
дослідної роботи з використанням діагностично-лікувальної апаратури 
центру.

Для проведення біохімічних досліджень згідно теми кафедральної 
науково-дослідної роботи та визначення ряду загальних та біохімічних по-
казників в плазмі крові людини, використовується діагностичний автома-
тичний аналізатор (Diagnostic automation point 180). Автоматична система 
(Diagnostic automation point 180) дозволяє провести дослідження ряду загаль-
них та біохімічних показників сироватки крові людини наприклад таких, як 
білірубін, креатинін, сечова кислота, лужна фосфатаза, гамма-глутамілтранс-
фераза, трансамінази, білки та їх фракції, кількісний аналіз СРБ та ревмоком-
плекс, ліпідний комплекс (холестерин, тригліцериди, ліпопротеіди високої та 
низької щільності), деяких прозапальних (ФНП-L, IL-6) та протизапальних 
цитокінів (IL-4 ), які визначають за допомогою набору реагентів для високо-
чутливого імуноферментного методу (кількісна оцінка). Автоматична система 
(Diagnostic automation point 180) польського виробництва передбачає вико-
ристання одиниць системи СІ або традиційну систему, але не дві одночасно та 
базується на використанні стандартів, а не на абсолютних значеннях показни-
ків. Завдяки високій стабільності заводської калібровки додаткова настройка 
приладу не потрібна. Автоматична система (Diagnostic automation point 180) 
має 40 попередньо запрограммованих тестів, призначених для використання з 
реактивами відповідної фірми. Список всіх запрограмованих тестів легко виб-
рати на дисплеї апарату. Робота приладу основана на вимірах біхроматичної 
диференціації довжин хвиль, вибраних оператором. Використання в роботі 
приладу біхроматичної диференціації забезпечує підвищену точність виконан-
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ня робіт та виключає вплив випадкових факторів.
На базі діагностичного центру в м. Трускавець проводяться дослідження 

органів черевної порожнини, зокрема печінки та жовчного міхура, підшлунко-
вої залози з використанням УЗД апарату експертного класу Hitachi EUB-8500 
та Hitachi-5500 з функцією соноеластографії, кольоровим відеопринтером 
Mitsubishu та ендоскопічні дослідження з використанням відеоендоскопа та 
дослідження сироватки крові на біохімічному аналізаторі німецького вироб-
ництва Huma Star-300. 

Незважаючи на останні досягнення фармакології, лікування ряду захворю-
вань є проблематичними. Найсучасніші лікарські препарати не завжди дають 
бажані результати, приводячи часом до небажаної побічної дії у вигляді ток-
сичних проявів та різних алергічних реакцій. З огляду на це, останнім часом 
підвищила цікавість до вивчення та впровадження в лікувальну практику не-
медикаментозних методів лікування. Зважаючи на це, кафедра збільшила кіль-
кість проведених курсів 4-х у 2005 році до 10-ти у 2009 році. Значно виросла 
зацікавленість лікарів до методів нетрадиційної медицини, про це свідчить 
кількість слухачів – 30 у 2005 році і 159 – у 2009 році.

Рефлексотерапія – це різні прийоми, переважно точкової лікувальної дії на 
організм фізичними факторами шляхом подразнення рецепторів шкіри і тка-
нин. При багатьох захворюваннях спостерігаються значно кращі результати у 
разі включення рефлексотерапії до комплексного лікування. Її можна проводи-
ти на різних етапах: в умовах стаціонару, амбулаторно та при проведенні сана-
торно-курортного лікування. До особливостей рефлексотерапії можна віднес-
ти наступне: 1) мала зона подразнення; 2) специфічний характер подразнення; 
3) можливість лікувати окрему скаргу хворого; 4) можливість поєднання скар-
ги і порушення стану всього організму; 5) можливість застосування як при 
органічних, так і при неорганічних захворюванням; 6) відсутність алергізації 
організму. Перспективним є використання рефлексотерапії з метою діагности-
ки захворювань і медикаментозним тестуванням. Слід відзначити можливість 
рефлексотерапії при боротьбі з різними больовими синдромами. Метою вив-
чення рефлексотерапії є її застосуванням при різних захворюваннях у різних 
вікових групах, що дасть змогу значно зменшити використання медикаментоз-
них препаратів та відповідно зменшити їх негативний вплив на організм.

Одним із сучасних підходів у Східній медицині, щодо надання допомоги 
при різноманітних захворювань є мікроакупунктурні системи кисті та стопи 
– Оннурі Су Джок терапія, яка відноситься до рефлексотерапії. Цей метод доз-
воляє проводити діагностику, лікування, реабілітацію та профілактику захво-
рювань у різних галузях медицини. 

Використання цієї методики дозволить лікареві:
• удосконалити алгоритм пошуку патологічного процесу в організмі лю-

дини з наступною верифікацією класичними методами дослідження;
• використовувати як незалежний метод лікування або у комбінації з класич-
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ними підходами у лікуванні хворих;
• використовувати як метод знеболення при різноманітних лікувально-

діагностичних втручаннях;
• застосовувати для попередження виникнення та розвитку патологічних 

розладів на етапі до чи під час функціональних змін в організмі людини;
• використовувати окремо як метод у реабілітації пацієнтів з гострою та 

хронічною патологією, а також у комбінації з іншими методами народної 
медицини та фізіотерапії.
У перспективі Оннурі Су Джок терапія дозволить удосконалити професій-

ну діяльність лікарів у різних галузях медицини та економити фінансуванння 
на діагностичний пошук патологічного процесу в організмі та лікування за-
хворюваннь зменшуючи навантаження фармзасобів на організм людини.

Розділ «гомеопатія» в циклах спеціалізації та ПАЦ зі спеціальності «На-
родна та нетрадиційна медицина» та циклі ТУ для терапевтів та невропатоло-
гів викладається з метою ознайомлення слухачів з системою гомеопатичних 
знань, особливостей призначення гомеопатичних ліків при різних захворюван-
нях внутрішніх органів, вивчення методології пошуку гомеопатичних ліків за 
їх патогенезами та довідниками симптомів. 

Призначення гомеопатичних препаратів базується на врахуванні індивіду-
альних конституційних генетично-детермінованих ознак в процесі формуван-
ня хронічних захворювань, а отже діагностику тенденцій в розвитку хронічних 
захворювань, тому орієнтує лікаря будь-якої спеціальності на застосування 
превентивних заходів по попередженню та ефективному лікуванню різних но-
зологічних одиниць. 

Гомеопатична терапія успішно використовується при лікуванні гострих та 
хронічних захворювань різного походження, на функціональній та органічній 
стадіях патологічного процесу. Гомеопатичні ліки особливо ефективні у ви-
падках захворювань, що зумовлені порушеннями в напрямку руху лікувально-
відновних сил в організмі хворої людини, також при ураженні будь-якої систе-
ми організму, яке зумовлене, так званою подавленою терапією, направленою 
на ліквідацію симптомів захворювання, а не на їх вилікування. 

Гомеопатична терапія покращує якість життя пацієнтів, зокрема, приз-
водить до психо-емоційно-поведінкової стабільності, фізичної та соціальної 
адаптації, розширення режиму харчування, тощо. 

Гомеопатичніа корекція лікує захворювання ятрогенного характеру, зумо-
влене наслідками нераціонального медикаментозного, хірургічного, фізіотера-
певтичного лікування та вакцинопрофілактики, не призводить до алергізації, 
поліпрагмазії, побічної дії, практично не має протипоказання. Призначається 
пацієнтам всіх вікових груп, ефективне у випадках відсутності результатів від 
призначення лікування за протоколами академічної школи, особливо у випад-
ку хронічної та сукупної патології, у пацієнтів з підвищеною чутливістю до 
терапевтичних доз фармакологічних препаратів. 
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Враховуючи поширення поліпрагмазії в призначенні фармакологічних 
препаратів, алергізації населення та ряду побічних ефектів від застосування 
фармзасобів актуальним питанням постає використання препаратів з фізіоло-
гічним впливом на організм, якими є гомеопатичні ліки. 

Цикл тематичного вдосконалення «Нетрадиційна медицина в терапії і не-
врології» проводиться з метою надати лікарям-слухачам знання з немедика-
ментозних методів лікування. Такі напрямки натуропатії як, апітерапія, гірудо-
терапія, та нутриціологічна корекція є не тільки симптоматичним лікуванням, 
але і патогенетичним та в багатьох випадках етіологічним.

При лікуванні апітоксином можливо досягнути стійкої ремісії при захво-
рюваннях, які в офіційній медицині є надзвичайно торпідними до терапії, зок-
рема деміелінізуючих та інших системних захворюваннях.

Надзвичайно ефективною є методика гірудотерапії. Спеціалісти, які во-
лодіють гірудотерапією потрібні у різних клініках та медичних спеціальнос-
тях. При багатьох патологіях, секрет алотрофічних залоз п’явок впливає етіот-
ропно на відновлення реологічних властивостей крові та текучості базальних 
мембран судин.

Усе це має важливе значення для проведення циклів тематичного вдоско-
налення «Нетрадиційна медицина» в терапії і неврології для всіх спеціалістів.

Тематичний цикл «Мануальна медицина» проводиться з метою надати 
лікарям-слухачам з різних спеціальностей знання з історії розвитку методу 
мануальної діагностики і корекції хвороб опорно-рухового апарату, будови 
опорно-рухової системи, показів і протипоказів до використання даного мето-
ду, техніки виконання окремих його способів при захворюваннях хребта.

Мануальний метод лікування захворювань хребта і суглобів є найбільш 
патогенетичним. Його основу складають механічна корекція і репозиція 
функціональних блокувань утворень хребтового стовпа і суглобів. Клініч-
ний досвід підтверджує, що цей вид лікування дозволяє найбільш ефективно 
усувати блокування міжхребцевих суглобів, загрозу протрузій та пролапсів 
міжхребцевих дисків і викликані ними подразнення або стиснення нервових 
корінців, кровоносних судин та інших вегетативних утворень. Відносна про-
стота виконання мануальної дії та практична їхня безпека для хворих доз-
воляють широко використовувати їх у практиці, часом заміняючи ними ін-
ші, наприклад, медикаментозні, хірургічні та ортопедичні засоби лікування. 
Впровадження мануального методу лікування в широку мережу практичних 
закладів охорони здоров’я не потребує жодних капіталовкладень; навпаки, 
воно може дати значний економічний ефект, який виявляється у скороченні 
термінів лікування, тимчасової непрацездатності, вивільнення значної кіль-
кості лікарняних ліжок.

Усе це має важливе значення для проведення тематичного циклу «Ману-
альна терапія» для невропатологів, ортопедів, нейрохірургів, травматологів та 
інших спеціальностей.
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Висновки та пропозиції.
Для покращення якості навчання студентів, інтернів та лікарів-слухачів 

циклів спеціалізації пропонується створити ряд відеоматеріалів, які будуть 
включати в себе практичні навички (по всіх напрямках роботи кафедри), пов-
ноцінні відео лекції, а також включити в навчальну програму готові науково- 
популярні відеофільми, що відносяться до теми охорони та захисту навколиш-
нього середовища. 

Очікувані результати впровадження пропозицій та рекомендацій:
1. Наближення рівня навчання інтернів та лікарів-слухачів до європей-

ського.
2. Підвищення рейтингу кафедри серед студентів, інтернів, лікарів-

слухачів та поміж інших кафедр (особливо споріднених).
3. Збільшення кількості бажаючих пройти цикли спеціалізації на кафедрі 

реабілітації та нетрадиційної медицини.
4. Можливість тиражування та розповсюдження відеоматеріалів разом із 

друкованими підручниками та посібниками виданими співробітниками 
кафедри.

5. Можливість проведення на більш високому інформаційному рівні 
виїзних циклів та лекції.

6. Немедикаментозне лікування покращує комплаєнс препаратів.
7. Лікування нетрадиційними методами знижує співвідношення ефектив-

ність / ризик, зменшує фінансові затрати на ліки. 
8. Застосування методів народної нетрадиційної медицини дозволяє по-

переджувати виникнення побічних ефектів та ускладнень від прийому 
фармакологічних препаратів.

Окреме місце при підготовці військових магістрів фармації в Українській 
військово-медичній академії відводиться фармакогнозії (ФГ), питання з якої 

■ В. О. Кучмістов, О. П. Шматенко, О. Ф. Кучмістова

■ Українська військово-медична академія

АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОГНОЗІї 
НА ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОї ОСВІТИ
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входять до фахово-підсумкового іспиту. Післядипломне удосконалення 
ФГ-освіти проводиться на кафедрі військової фармації відповідно до навчаль-
ної програми та робочого плану. Увага акцентується на вивченні рослин із 
достатньою сировинною базою на території України та відповідною фармако-
терапевтичною дією для проведення реабілітації військовослужбовців. Різні 
методи (словесні, наочні, дослідницькі), прийоми та засоби навчання сприя-
ють уникненню формального засвоєння матеріалу, активізують пізнаваль-
ну діяльність слухачів як під час самостійної підготовки (50 % навчального 
часу), так і на самих заняттях. До навчального процесу широко впроваджені 
лекції-презентації, відкриті проблемні лекції, різні види семінарів (у вигляді 
колоквіуму, дискусії, конференції, виїзних семінарів-екскурсій у ботанічних 
садах ім. Гришка та ім. Фоміна, Лабораторії з контролю якості ЛЗ та виробів 
медичної продукції Державної служби з ЛЗ в Київській обл.). Про застосування 
принципу науковості при викладанні ФГ свідчить значна кількість годин прак-
тичних занять із застосуванням інтерактивних методів навчання, ділових ігор. 
Зокрема, ділова гра формує творчий підхід, логічне мислення, сприяє кращо-
му засвоєнню пройденого матеріалу (наприклад, ділова гра «Товарознавчий 
аналіз ЛРС»). Система організації навчального процесу дисципліни спонукає 
слухачів продовжувати безперервну самоосвіту із використанням сучасних ін-
формаційних джерел (професійна література, періодика, on-line довідники та 
енциклопедії, спеціалізовані офіційні сайти). У подальшому це допоможе до-
сягти високого фахового рівня та отримати позитивну професійну динаміку. 

Розвиток науки взаємопов’язаний з поглибленням фундаменталізації, що 
дає можливість нового підходу до встановлення фармакологічних властивос-
тей засобів народної медицини. Саме творчий науково-обгрунтований підхід 
до визначення головних ведучих ефектів рослинних засобів дає можливість да-
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■ 1 Т. П. Гарник, д. мед. н., проф., зав. каф. фітот., гомеопат., 
біоенергоінформ. медиц.
1 О. В. Поканевич, президент
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■ 1 ПВНЗ « Київський медичний університет УАНМ»
2 Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної 
медицини

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
МЕТОДІВ НАРОДНОї І НЕТРАДИЦІЙНОї МЕДИЦИНИ 

У ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ ОхОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАїНІ 
В АСПЕКТІ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА «СТРАТЕГІї ВООЗ У 

ГАЛУЗІ НАРОДНОї МЕДИЦИНИ: 2014-2023 РР.»

вати кваліфіковану відповідь щодо потенційних показань до їх застосування. 
Визначена також концепція фундаменталізіції щодо планування і проведення 
експериментальних досліджень, яка пов’язана з головними методичними ре-
комендаціями по дослідженню потенційних біологічно активних речовин, що 
в майбутньому можуть бути зареєстровані в якості лікарських засобів. Частіше 
при проведенні експериментів можливо виявлення потенційних антигіпоксан-
тів, кардіо- та гепатопротекторів. Для визначення антигіпоксичний властиво-
стей моделюють гіпоксичні стани, такі як гемічна, гіпоксична, гістотоксична 
гіпоксія, можливо гіпоксія з охолодженням, гіпоксія з гіперкапнією, гіпоксія з 
гіпертермією. При дослідженні гепатопротекторних властивостей рослинних 
засобів створюють алкогольний гепатит, гепатити, що викликають лікарські 
засоби (ізоніазид, рифампіцин, парацетамол) або токсичні речовини (тетрах-
лорметан, дихлоретан). При моделюванні гепатитів в тканинах печінки та 
нирок визначають показники прооксидантно-антиоксидантногог гомеостазу 
та енергетичного обміну. Кардіопротекторні властивості рослинних засобів 
встановлюють при моделюванні артеріальної гіпертензії, ішемії, коронарос-
пазму, порушень мозкового кровообігу, імобілізаційногостресу. При цьому в 
тканинах міокарду визначають, крім вищезазначе6них біохімічних показників 
також показники гліколізу, глюконеогенезу, протеінсинтезу.

В залежності від прогнозуємих фармакологічних властивостей засобів 
народної медицини діапазон методичних підходів може бути доповнений. З 
метою отримання достовірних результатів після проведення експериментів 
важливим є вибір методів статистики, що дозволять отримати результати, які 
стануть базовими для планування наступних поглиблених фармакологічних 
експериментів.
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В Україні впродовж тривалого часу в системі охорони здоров’я відбува-
ються реформи, так як суспільство проживає інтегрування у світовий та єв-
ропейський простір, що включає урегулювання та розвиток у різних сферах 
діяльності від соціально-економічних, політичних, освітніх тощо.

Медичні послуги, медична практика, освіта щодо підготовки кваліфікова-
них фахівців потребує стандартизації, сертифікації на всіх її етапах.

Сучасна медицина історично формувалась тисячоліттями із давніх часів, а 
витоки її сягають сивої давнини. Мистецтво лікування базувалося на емпірич-
ному досвіді, яке передавалося із покоління в покоління, а з часом набуло нау-
кового обґрунтування та базувалося на постійному навчанні та дослідженні, а 
пізніше почали накопичуватися фундаментальні, клінічні на принципах дока-
зової медицини, класичні стандарти лікування. Все це також мало економічне 
підґрунтя, у тому числі і щодо ефективності, якості та безпеки лікування. Були 
сформовані школи, інститути, університети, академії, на базі яких були від-
криті медичні факультети. Підготовка майбутнього лікаря потребує високого 
професіоналізму теоретичних і практичних знань. У тому числі вони базують-
ся на витоках народної медицини (НМ).

Всесвітня асамблея охорони здоров’я у травні 2014 року відмітила про-
грес відносно неінфекційних захворювань та народної медицини і затверди-
ла Стратегію ВООЗ в галузі народної медицини на 2014-2023 рр. Визначення 
«народна медицина» охоплює різні методи, способи, засоби і практичні ме-
тоди, які притаманні різним країнам та регіонам світу. Стратегія має за мету 
створення національної політики, яка посилить контроль якості та підвищить 
безпеку і забезпечить належне і ефективне застосування народної і комп-
лементарної медицини за рахунок урегулювання цієї галузі на державному 
рівні із застосуванням усіх можливих регуляторних механізмів, а саме: від 
соціально-економічних до організаційно-правових. У цьому стратегічному 
документі передбачено забезпечення всезагального охоплення послугами 
охорони здоров’я через інтеграцію народної і комплементарної медицини у 
наданні медико-санітарної допомоги та догляду на дому, що є можливим, 
доступним та економічно доцільним.

Таким чином, ВООЗ приділяє значну увагу, аналізуючи стан сучасних 
досягнень в медицині, розглядаючи проблемні питання щодо здоров’я і 
здорового способу життя, які виникають у різних країнах світу, проводячи 
аналіз, на підставі якого готуються рекомендації і стратегія розвитку галузі. 
Не пройшло осторонь питання щодо стратегії розвитку НМ на 2014-2023 рр., 
яка базувалась на попередній і оновленій «Стратегії ВООЗ у галузі НМ на 
2002-2005 рр.».

У багатьох країнах світу навіть, в яких спостерігається достатньо високий 
рівень соціально-економічного, технічного прогресу, населення має проблеми 
із здоров’ям. Зростає кількість хворих із хронічною неінфекційною патоло-
гією, що призводить до переоцінки цінностей та привертає увагу цих пацієнтів 
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до альтернативних методів – НМ. Тому ВООЗ в Стратегії розвитку НМ на 
2014-2023 рр. рекомендує державам-членам підтримати зусилля в інтегруван-
ні НМ у первинну медико-санітарну допомогу щодо зміцнення здоров’я через 
сприяння застосування ефективних, безпечних, якісних методів і засобів НМ, 
підвищуючи їх рівень через національну систему охорони здоров’я, які в 
соціально-економічному аспекті доступні для більшої частки населення. За да-
ними ВООЗ 76 % населення земної кулі, яке страждає на хронічну сполучену 
патологію повинно оздоровлюватися методами НМ.

В Україні впродовж майже 25 років НМ інтегрується у національну систе-
му охорони здоров’я через систему освіти,впроваджена спеціальність лікар з 
«рефлексотерапії» та «народної і нетрадиційної, медицини»,а також започат-
кована низка заходів з урегулювання діяльності в «цілительстві», яка потребує 
подальшої розбудови з урегулювання контролю якості,безпечності і ефектив-
ності та економічної доцільності надання цих послуг. У витоків розбудови та 
соціально-економічного обґрунтування інтегрування НМ у систему первин-
ної ланки охорони здоров’я стояли відомі організатори охорони здоров’я: 
Ю. П. Спіженко, В. В. Поканевич, Є. Л. Мачерет, В. І. Мальцев та інші. Вони 
були і залишаються флагманами народної медицини в Україні та надали нау-
ковий і економічний поштовх для розвитку НМ в інших країнах після радянсь-
кого простору, створивши нормативно-правове підґрунтя.

Сьогодні, коли в Україні продовжує зростати рівень поширеності та 
хронізації різних хвороб, особливої актуальності набувають пошуки шляхів 
покращення якості, безпечності та доступності медичної допомоги для на-
селення. Відповідно до стратегії ВООЗ щодо впровадження методів НіНМ 
(2014-2023 рр.) в сучасні системи надання медичної допомоги одним із най-
популярніших та найбільш ефективних методів НіНМ є гомеопатія, яка, за 
даними сучасних наукових досліджень, проведених у різних країнах світу, 
відрізняється високим ступенем доказовості, ефективністю та безпечністю.

■ 1 Т. П. Гарник, 2 Л. П. Гуцол

■ 1 ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»
2 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

ВИКЛАДАННЯ ГОМЕОПАТІї 
ЯК КРОК РЕАЛІЗАЦІї СТРАТЕГІї ВООЗ

УДК 616.015.32:616-057.875
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Виходячи з цього, на сучасному етапі реформування вітчизняної системи 
охорони здоров’я доцільним є удосконалення освітніх засад розвитку гомео-
патії у нашій країні як одного із шляхів покращення якості кадрових ресурсів 
національної системи надання медичної допомоги населенню.

Результати аналізу засвідчили, що жодна вітчизняна навчальна програма 
з гомеопатії не відповідає сучасним європейським стандартам, як за обсягом, 
так і за змістом. Однак, потрібно зазначити, що велику роль у компенсації цьо-
го недоліку відіграє ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ». Тут цю 
дисципліну викладають на медичному факультеті (4-й курс – 76 год.); стома-
тологічному факультеті (3-4-й курс – 54 год.); фармацевтичному факультеті 
(денна форма навчання, 3-й курс (36 год.) та заочна 4-й курс (36 год.). Курс 
гомеопатії для лікарів складається з 156 год.

Також великий внесок у наближення викладання гомеопатії до європейсь-
ких стандартів як за обсягом годин (243 год.), так і за змістом програми відіграє 
Національна медична академія імені П. Л. Шупика: тут вже з 1992 р. успішно 
проводять курси тематичного удосконалення лікарів і провізорів з гомеопатії. 

Перспективи подальших досліджень, на нашу думку, полягають в аналізі 
набутого передового досвіду викладання гомеопатії у провідних вищих нав-
чальних медичних закладах України, оптимізації навчальних програм від-
повідно до європейських стандартів (600 академічних годин, з яких 350 годин 
аудиторні і, зокрема, 120 годин лекційні) та впровадженні їх на основі систем-
ного підходу у базову та післядипломну освіту лікарів і провізорів. 

ІІ. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НІНМ, 
ВПРОВАДЖЕННЯ

Вільно-радикальне і перекисне окиснення проявляються у метаболізмі 
клітини, як в нормі, так і при патології, обумовлюючи також патогенетич-

■ І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Г. А. Поготова

■ Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНІ АНТИОКСИДАНТИ 
ПРИРОДНОГО ПОхОДЖЕННЯ

УДК 615.2-72.4.+615.244+615.244
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ні мішені для лікарських засобів. Основною групою препаратів, що про-
тистоять оксидативному стресу, є антиоксиданти, в тому числі рослинного 
походження. Рослинний антиоксидант з розторопші плямистої – cилімарин 
– володіє гепатопротективним і антитоксичним ефектами. Цей медикамент 
запобігає пошкодженню клітинних мембран гепатоцитів, стимулюючи від-
новлення структури та функцій білків і фосфоліпідів. Стандартизованим екс-
трактам артишоку (СЕА) властиві функції жовчогінного засобу, підвищення 
тонусу і нормальної евакуації вмісту жовчного міхура, а також гепатопро-
текція за рахунок виражених антиоксидантного ігіпохолістеринемічного 
ефектів. Дихлоретан є причиною майже 90 % отруєнь хлорованими вуглево-
дами і пошкоджує більшість паренхіматозних органів, в тому числі печінку, 
міокард, головний мозок, викликає явища неврозу та жирової дистрофії.

Мета дослідження – порівняти органопротекторні властивості силіма-
рину та екстракту артишоку на показники прооксидантно-антиоксидантного 
гомеостазу та енергетичний обмін органів щурів при дихлоретановому 
гепатиті.

Силімарин (100 мг/кг) і екстракт артишоку (100 мг/кг) за дихлоретаново-
го гепатиту виявляють захисний вплив стосовно показників енергетичного 
обміну та прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в гепатоцитах, у міо-
карді відновлюють лише маркери окисної модифікації білків та не впливають 
на показники енергетичного обміну та прооксидантно-антиоксидантного 
гомеостазу в головному мозку щурів.

Протягом останніх років в світовій фітотерапії спостерігається тенденція 
до більш поширеного використання багатокомпонентних лікарських засобів 
рослинного походження. Зокрема, на фармацевтичному ринку України зареєс-
тровано та добре зарекомендували себе понад 200 полікомпонентних фітоза-
собів. Дані препарати з кожним роком здобувають все більшу популярність у 
всьому світі у зв’язку з широким спектром фармакологічної дії, низькою ток-
сичністю та можливостю використання протягом тривалого часу. Але існуючі 

■ 1 А. В. Гудзенко, 2 О. Ю. Коновалова,
2 Є. М. Гергель, 2 О. В. Гергель

■ 1 Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії
2 ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІї 
ПОЛІКОМПОНЕНТНИх ФІТОПРЕПАРАТІВ
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на теперішній час методики аналізу вищезазначених фітозасобів здебільшого 
не відповідають сучасним фармакопейним вимогам, не є специфічними, не 
дають можливості проведення ідентифікації та визначення кількісного вмісту 
окремих компонентів суміші.

Одним з перспективних напрямків подальшого удосконалення проце-
дури стандартизації багатокомпонентних фітозасобів, на кожному з етапів 
їх виробництва є використання так званих маркерних сполук, або маркерів 
– речовин, присутність яких характерна лише для окремої лікарської сиро-
вини. Впровадження методик якісного та кількісного аналізу, заснованих 
на використанні маркерів, має не лише велике практичне значення, але й 
суттєву наукову доцільність. 

Вказані моменти викликають необхідність створення методології 
обґрунтування критеріїв для стандартизації та оцінки якості багатокомпо-
нентних рослинних сумішей з урахуванням їх специфіки. Виходячи з цього, 
виникає необхідність в розробці методик ідентифікації та визначення мар-
керів в рослинній сировині, рослинних сумішах та готових багатокомпо-
нентних лікарських засобах рослинного походження за допомогою селек-
тивних (головним чином хроматографічних) методів аналізу, які б могли 
використовуватися на етапах розробки, контролю виробництва та оцінки 
якості виготовлених багатокомпонентних рослинних препаратів.

Головними етапами впровадження цієї методології є:
• пошук серед БАР рослин маркерів, які, можливо, будуть різними в залеж-

ності від складу рослинної суміші, що аналізується; 
• розробка відповідних методик визначення маркерів за допомогою сучас-

них методів аналізу (використання високоселективних методів аналізу 
– ВЕРХ, ГРХ тощо дозволяє значно підвищити специфічність аналітичних 
досліджень, і в процесі проведення одного аналізу визначати як якісний, 
так і кількісний склад рослинних сумішей); 

• вивченння впливу присутності БАР інших рослин, що входять до складу 
рослинних сумішей, на можливість достовірного визначення зазначених 
маркерів; 

• дослідження вмісту вказаних маркерів в рослинній сировині в залежності 
від різних факторів (регіон зростання, фаза вегетації, строк зберігання си-
ровини тощо); 

• розробка та створення нових підходів до технології виділення визначених 
маркерів із рослинної сировини та методик оцінки їх якості.
В результаті проведених досліджень зроблено теоретичне обґрунтування 

ознак, якими повинна володіти речовина-маркер для потреб стандартизації 
окремих компонентів рослинних сумішей, а саме: 

1. Вибір речовин-маркерів має бути обумовлений складом і лікарською 
формою БЛЗРП;

2. Наявність і кількісний вміст речовин-маркерів в конкретній лікарській 
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рослинній сировині повинні бути індивідуальним і суттєво не змінюватися в 
процесі зберігання;

3. Можливість проведення якісного та кількісного визначення речовини-
маркера одним з фармакопейних методів;

4. Речовини-маркери повинні бути присутні як у вихідній лікарській рос-
линній сировині, так і в готовому фітопрепараті;

5. Речовини-маркери повинні бути доступні для придбання через систе-
му спеціалізованих хімічних каталогів (Fluka, Aldrich, Merck, Sigma тощо) 
або, якщо це неможливо, повинні бути наявні прості методики їх синтезу або 
виділення.

Отже можна зробити таке визначення речовин-маркерів, що використову-
ються для стандартизації БЛЗРП: «Речовини-маркери для стандартизації бага-
токомпонентних лікарських засобів рослинного походження» – це хімічні спо-
луки (в тому числі і біологічно активні) наявність та вміст яких у певному виді 
лікарської рослинної сировини строго індивідуальні, суттєво не змінюються 
при зберіганні, при цьому їх кількісна та якісна оцінка в рослинних матрицях 
можлива з використанням фармакопейних методів аналізу.

На основі проведених досліджень представлений алгоритм розробки ме-
тодик якісного та кількісного аналізу перспективних БЛЗРП з використанням 
маркерних сполук (рис. 1). 

Стадія 1 Вивчення даних про наявність БАР в рослинних компонентах

Стадія 2 Пошук речовин-маркерів для кожного компоненту з врахуванням 
лікарської форми та складу препарату

Стадія 3 Виділення речовин-маркерів із рослинної сировини або закупівля їх 
через системи спеціалізованих каталогів

Стадія 4 Розробка методик аналізу речовин-маркерів в лікарській сировині

Стадія 5 Модернізація розроблених методик із врахуванням наявності БАР 
інших рослинних компонентів

Стадія 6 Валідація розроблених методик

Рис. 1. Алгоритм розробки методик якісного та кількісного аналізу перспек-
тивних БЛЗРП з використанням маркерних сполук
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Проблема термічних уражень на сучасному етапі не втрачає актуальності 
як для цивільної, так і для військової медицини, оскільки за даними ВООЗ 
опікова травма займає третє місце серед інших травм. Одними з основних 
ускладнень термічної травми, одночасно з ендогенною інтоксикацією, є 
гнійно-септичні запалення, які потребують застосування при місцевому лі-
куванні вологих або мазевих пов’язок із розчинами антисептиків, антибак-
теріальних, дезінфікуючих та ранозагоюючих засобів, а при ускладненій епі-
телізації – стимуляторів регенеративних процесів.

В практиці народної медицини незамінною складовою при лікуванні 
опіків були лікарські рослини, біологічно активні сполуки яких, зокрема 
ефірні олії, мають широкий спектр дії на організм людини. Опіки рекомен-
дується лікувати ефірними оліями лаванди, деревію, шавлії, евкаліпту, ла-
дану, розмарину. Головна терапевтична активність даної групи олій – ан-
тисептична, але крім того вони мають виражену протизапальну активність, 
сприяють швидкому загоєнню ран, виявляють знеболювальну дію. При ліку-
ванні опіків І-ІІ ступеня ефірні олії доцільно використовувати у вигляді лі-
кувальних пов’язок – холодних компресів або примочок (чисту ефірну олію 
або суміш з носієм розчиняють у холодній воді, змочують бавовняну ткани-
ну, яку накладають на 2-4 год на уражену ділянку, після чого замінюють). 
Накладати компреси слід 1-3 рази на день з тривалістю курсу – 12-20 проце-
дур. Для попередження утворення шрамів та рубців доцільно використову-
вати ефірні олії герані, лаванди, меліси, троянди, розмарину, чорнобривців, 
ялівцю у вигляді аплікацій або масажу, як із використанням чистих ефірних 
олій, так і їх сумішей.

■ Т. В. Приходько

■ Українська військово-медична академія

ЗАСТОСУВАННЯ ЕФІРНИх ОЛІЙ В КОМПЛЕКСНІЙ 
ТЕРАПІї ОПІКІВ І-ІІ СТУПЕНЯ

УДК 615.32:582.929
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Ішемічна хвороба серця (ІХС) залишається в центрі уваги клініцистів у 
зв’язку з широкою поширеністю і високою смертністю, при цьому атероск-
лероз є головною причиною розвитку ІХС. Він перебігає приховано тривалий 
час доти, поки не розвинуться такі ускладнення, як інфаркт міокарда, рапто-
ва смерть, або до появи стенокардії. Для атеросклерозу характерно розвиток 
дисфункції ендотелію, з порушенням мікроциркуляції, а також наявність пер-
винного запального процесу в судинній стінці як можливого фактора форму-
вання тромбозу. Порушення цілісності покриття атеросклеротичної бляшки з 
утворенням ерозії лежить в основі нестабільної стенокардії, а так же раптової 
смерті. Нейтрофіли, моноцити, іммунокомпетентні клітини приходять на міс-
це пошкодження з периферичної крові. Кількість активних фагоцитів значно 
зростає при середньому і дещо знижується при високому рівні ризику серце-
вої патології. Таким чином, типові зміни складових імунної реактивності при 
наявності ІХС та ризик її виникнення виявляється надзвичайно близьким, що 
має діагностичне значення.

Переконливі дані досліджень про запальних змінах при атеросклерозі 
отримані для вірусів сімейства Herpesviridae, оскільки віруси цього сімейства 
мають тропність до ендотеліоцитів і гладком’язових клітин артеріальних 
судин людини. Встановлено вплив латентної герпесвірусної інфекції на 
агрегаційні властивості формених елементів крові і функцію ендотеліальних 
клітин, які є мішенню для персистирующих вірусів простого герпесу (ВПГ) та 
цитомегаловірусу (ЦМВ).

Нашу увагу привернув вітчизняний лікарський засіб – нуклекс, який нор-
малізує клітинний імунітет, підвищуючи фагоцитарну активність макрофагів, 
підсилюючи активність чинників неспецифічної резистентності та пригнічує 
підвищену агрегацію тромбоцитів. Препарат підвищує фракцію викиду лівого 
шлуночка та розслабляє коронарні судини на тлі їх адреналінового скорочення 
та зменшує артеріальний тиск.

Було обстежено 86 хворих із стабільною стенокардією (ІІ ФК) при наяв-
ності специфічних антитіл класу G до ВПГ у Х чол., до IgG до ЦМВ – у ХХ 

■ А. Л. Лоскутов, І. В. Лоскутова

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет»

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ хВОРИх 
НА ІШЕМІЧНУ хВОРОБУ СЕРЦЯ 

У СПОЛУЧЕННІ ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

УДК : 616.316.5-002-022-092:612.017.1
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чол. сироватці крові. Всі хворі були розподілені на дві групи – основну (33 
особи) і зіставлення (53 особи). Хворі обох груп отримували інгібітори ангіо-
тензінперетворюючого ферменту, β-блокатори. Хворі основної групи додат-
ково в комплексі лікування отримували нуклеус по 1 табл. двічі на добу на 
протязі 3 тижнів. 

До початку проведення лікування у хворих на ІХС у сполучен-
ні з герпетичною інфекцією відмічалися суттєві зсуви з боку показни-
ків макрофагально-фагоцитуючої системи, які проявлялися знижен-
ням індексів фагоцитарної активності моноцитів (ФАМ). ІП в основній 
групі становив (13,2±0,9)% (при нормі (25,0±0,6)%; Р<0,01), у групі 
зіставлення – (13,5±0,8)% (Р<0,01). Значення ФІ в основній групі ста-
новив (16,4±1,1)% (при нормі (26,5±1,2)%; Р<0,01), у групі зіставлення 
– (16,7±1,2)% (Р<0,01); ФЧ складало 2,1±0,08 та 2,2±0,09 відповідно (при 
нормі (4,0±0,15)%; Р<0,01). У хворих основної групи ІА був меншим сто-
совно норми в 1,3 рази (при нормі (14,8±0,3)%; Р<0,05) та досяг значен-
ня (11,4±0,3)%, у пацієнтів групи зіставлення – в 1,28 рази, що складало 
(11,5±0,2)% (Р<0,05). 

При повторному обстеженні (через 1 місяць після завершення прийому 
нуклеусу) у хворих основної групи ФІ підвищився відносно вихідного рівня в 
середньому в 1,54 рази та досяг (25,2±1,7)%. Показник ФЧ зростав в 1,8 рази та 
досяг значення (3,8±0,06); ІА в обстежених хворих основної групи збільшився 
до (14,6±0,4)%, що відповідало нижній межі норми. Значення ІП збільшився 
до (24,3±1,2)%, тобто кратність зростання відносно вихідного рівня складала 
1,84 рази (P>0,1). В групі зіставлення, то в них також відмічалася позитивна 
динаміка вивчених імунологічних показників, але значно менше виражена ніж 
у пацієнтів основної групи. Тому при повторному обстеженні у хворих групи 
зіставлення зберігалося зниження показників ФАМ як відносно норми, так і у 
порівнянні з аналогічними показниками основної групи. Показник ФІ в ході 
лікування у хворих групи зіставлення збільшився в середньому в 1,1 рази та 
досяг значення (18,2±1,1)%, що в той же час було в 1,46 рази нижче норми 
(Р<0,05) та в 1,38 рази нижче відповідного показника у пацієнтів основної 
групи (Р<0,05). Значення ФЧ в цій групі за період лікування підвищилося в 
середньому в 1,32 рази та досягало значення 2,9±0,04, що було в той же час в 
1,38 рази нижче норми (Р<0,05) та в 1,3 рази нижче аналогічного показника у 
хворих основної групи (Р<0,05). ІА на момент завершення лікування у пацієн-
тів групи зіставлення становив (12,2±0,3)%, що було нижче норми в 1,2 рази 
(Р<0,05) та нижче відповідного показника у хворих основної групи також в 1,2 
рази (Р<0,05). ІП у хворих групи зіставлення в ході лікування виріс відносно 
вихідного значення у середньому в 1,24 рази і становив (16,8±1,1)%, але зали-
шався в 1,49 рази нижче норми (Р<0,05) та в 1,45 рази відносно відповідного 
показника у пацієнтів основної групи (Р<0,05).

Таким чином, у хворих на ІХС у сполученні з герпетичною інфекцією від-
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У теперішній час відмічається суттєве зростання хронічної патології уро-
генітальної системи (УГС), яка обумовлена поєднаною бактеріально-вірусною 
інфекцією, причому переважають латентні та персистуючі форми хвороби у 
чоловіків, що дуже ускладнює їх своєчасну діагностику. Аналіз маркерів акти-
вації субпопуляцій імунокомпетентних клітин визначає ефективність імунної 
відповіді. При захворюваннях, що супроводжуються тривалою антигенною 
дією і інтоксикацією порушується швидкість утворення і диференціація лім-
фоцитів, інтенсивність апоптозу, що призводить до порушень в імунній сис-
темі, ускладнюючи перебіг інфекційного процесу в організмі. Імуномодулюю-
че лікування спрямована на відновлення клітинної ланки імунної системи, які 
відповідають за процеси апоптозу. 

Застосування імупрету завдяки полісахаридами ромашки та алтеї сти-
мулює неспецифічну реакцію імунної системи за рахунок активації фагоцито-
зу макрофагів або гранулоцитів. Ці активні компоненти збільшують внутріш-
ньоклітинне руйнування бактерій в процесі фагоцитозу внаслідок з зростання 
виділення активних форм метаболітів кисню, які володіють бактерицидними 
властивостями. Дослідження in vitro довели, що кора дубу, яка містить таніни, 
володіє противірусною активністю.

Обстежено 65 чоловіків на малосимптомні форми хронічної урогенітальної 
інфекції (ХУГІ). Критерієм відбору пацієнтів у дослідження була відсутність 
запальної лейкоцитарної реакції та патологічної мікрофлори в сечовидільно-
му каналі, секреті передміхурової залози, в секреті сім’яників та в спермі. Всі 

■ С. Ю. Ціпоренко, І. В. Лоскутова

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет»

МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ ІЗ 
МАЛОСИМПТОМНИМИ ФОРМАМИ хРОНІЧНОї 

УРОГЕНІТАЛЬНОї ІНФЕКЦІї

мічається пригніченням показників фагоцитарної активності моноцитів, особ-
ливо індексу перетравлення. Використання нуклексу в курсі лікування обсте-
жених хворих свідчить про його позитивний вплив показники ФАМ. Тому 
вважаємо за доцільне призначення нуклексу в лікувальний комплекс хворих 
із ішемічною хворобою серця. 

УДК 616.65-002.2-022-06:616.697]-08
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обстежені хворі розподілені на дві групи: основну (32 пацієнта), яким призна-
чали імупрет та групу зіставлення (33 пацієнта), які приймали адатогени та 
полівітаміни. Імупрет в курсі медичної реабілітації застосовували по 2 драже 
двічі на день, протягом 6 тижнів.

В ході проведеного дослідження було виявлено, що у хворих із малосимп-
томними формами ХУГІ відмічалося підвищення рівня CD4+CD25+ у спермі 
в 1,6 рази і складало (16,8±1,4)% (при нормі (10,5±1,3)%; Р<0,01). Рівень лім-
фоцитів у спермі обстежених чоловіків з експресією CD4+CD95+ дорівнював 
у відносному вирахуванню (17,3±1,3)% (при нормі (12,6±1,3)%; Р<0,01), тобто 
кратність збільшення складала 1,4 рази. Отже, зміни ранніх (CD25+) та пізніх 
(CD95+) маркерів функціональної активації лімфоцитів у чоловіків з малосим-
томними формами ХУГІ свідчить про посилену активність протиінфекційного 
імунітету. Обчислення пропорції CD25+/CD95+ до проведення курсу медич-
ної реабілітації встановлено помірне його збільшення (0,97±0,05) (при нормі 
0,83±0,03; Р<0,05). Отримані дані свідчать, про токсичну дію активованих лім-
фоцитів у спермі на тлі пригнічення процесів апоптозу.

Повторне обстеження чоловіків із малосимптомними формами ХУГІ ви-
явило позитивний вплив медичної реабілітації на функціональний стан лім-
фоцитів з маркерами активації апоптозу. Однак, у в основній групі, чоловіки 
якої отримували імупрет, відмічалася нормалізація вивчених показників Так, 
вміст CD4+CD25+ у спермі зменшувався в 1,56 рази і дорівнював (10,8±0,5)% 
(Р<0,05). Рівень CD4+CD95+ після завершення імунореабілітації складав у се-
редньому (13,0±1,1)%, що було менше початкового рівня в 1,33 рази (Р<0,05). 
Водночас значення індексу СD25+/СD95+ нормалізувався (0,83±0,05). Отже, 
після завершення курсу медичної реабілітації із включенням імупрету відміча-
лося зниження активаційних маркерів лімфоцитів у спермі чоловіків із мало-
симптомними формами ХУГІ. У хворих на ХУГІ, які при медичній реабілітації 
використовували комплекс адаптогенів та вітамінів, вміст CD4+CD25+ у спер-
мі зменшувався повільно і дорівнював (14,0±1,1)%, що залишалося вище нор-
ми в 1,33 рази (Р<0,05). Рівень CD4+CD95+ лімфоцитів у спермі хворих групи 
зіставлення при повторному обстеженні складав (14,5±1,0)%, тобто кратність 
зменшення була 1,19 рази (Р<0,05), однак залишався вище норми в 1,15 рази 
(Р<0,05). Значення співвідношення CD25+CD95+ залишалося на початковому 
рівні (0,97±0,07). 

Таким чином, застосування імупрету при медичній реабілітації чоловіків із 
малосимптомними формами ХУГІ сприяє активації диференціації лімфоцитів 
та інтенсивності апоптозу клітин спермії. Діагностично важливим є визначен-
ня співвідношення CD25+/CD95+ для прогнозування розвитку інфертильності. 
Збільшення цього індексу вказує на порушення процесів апоптозу патологіч-
них форм генеративних клітин, що веде до їх накопичення у спермі. Вико-
ристання імупрету сприяло нормалізації індексу CD25+CD95+, що свідчить 
про імунокорегуючу активність. 
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Захворювання органів травлення є однією з найбільших поширених 
патологій серед інших органів та систем організму. Актуальним питанням 
гастроентерології є виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, оскільки 
спричиняє серйозні ускладненнями та не має до кінця встановленої етіології
і патогенезу. Виразкова хвороба є загальним хронічним, рецидивуючим 
захворюванням, яке виникає внаслідок поєднаних розладів нервово-
ендокринних і місцевих механізмів на фоні генетичних особливостей ор-
ганізму, що супроводжуються секреторними, моторними та трофічними 
порушеннями зі зниженням імунітету і активністю місцевої інфекції. Все 
це веде до переваги дестабілізуючих факторів агресії над захисними мож-
ливостями слизової оболонки з утворенням виразок в шлунку і дванадця-
типалої кишки.

Зростання важливості пошуку вирішення та розробки нових лікарських 
засобів для лікування та профілактики рецидивів виразкової хвороби 
пов’язано з тим, що в останні роки зростає резистентність Нelicobacter рylori 
до ряду препаратів, які використовують у лікуванні цієї хвороби. Існуючі 
схеми лікування та профілактики гелікобактеріозу, можуть бути достатньо 
не ефективною, дороговартісною та викликати безліч побічних ефектів, тому 
модифікація ерадикаційної терапії та доповнення її додатковими засобами в 
багатьох випадках є вкрай потрібними.

Перевагою продуктів бджільництва є те, що їх фармакологічний ефект 
обумовлений не однією діючою речовиною, а комплексом, який може мати 
різносторонню дію на організм і відноситься до групи лікарських засобів, які 
займають почесне місце в сучасному арсеналі ліків і, в більшості випадків, не 
мають рівноцінних синтетичних замінників. 

Таким чином, удосконалення терапії та розробка нових препаратів при-
родного походження, а саме продуктів бджільництва для лікування патології 
органів травлення. Такі лікарські засоби повинні володіти комплексною дією 
– антиоксидантною, мембраностабілізуючою, антихелікобактерною, які б ма-
ли достатній терапевтичний ефект і мінімальні побічні прояви.

■ 1 Н. С. Богдан, 2 О. І. Тихонов

■ 1 ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
2 Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА У ЛІКУВАННІ ЯЗВИ 
ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОї КИШКИ
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Вибір індивідуальної програми лікування вугрової хвороби ґрунтується на 
критичному аналізі анамнезу і об’єктивних лабораторних даних. Враховують-
ся спадкова схильність, супутні захворювання, продукти догляду, досвід по-
переднього лікування і його ефективність, стан, локалізація, глибина і поши-
реність шкірних проявів, наявність рубців або стійкої пігментації, результати 
загально клінічного, біохімічного, бактеріологічного та ендокринологічного 
аналізів.

Оскільки системне лікування вугрової хвороби антибіотиками супровод-
жується низкою побічних ефектів, в основному перевагу надають місцевому 
застосуванню протимікробних засобів. 

Препарати з природної сировини, позбавлені цього недоліку, але їх асор-
тимент на сьогоднішній день є вкрай обмеженим на фармацевтичному ринку 
України. Також недостатньою є номенклатура вітчизняного виробництва лі-
карських препаратів для лікування вугрової хвороби.

З огляду на вище зазначене, інтерес викликає створення комбінованих лі-
карських засобів на основі субстанцій природного походження, зокрема ФГПП 
та кислоти азелаїнової, які б при комплексному застосуванні забезпечували 
ефективну фармакологічну дію на належному рівні при мінімізації побічних 
ефектів.

Нами опрацьований склад нового комбінованого протимікробного препа-
рату у вигляді гелю, котрий містить 8 % азелаїнової кислоти та 2 % ФГПП. 

Для здійснення ідентифікації азелаїнової кислоти були запропоновані:
1. Методика хроматографії в тонкому шарі сорбента.
Умови: нерухома фаза – адсорбент: Merck силікагель 60 F254, 5×10 cм. 
Елюент (рухома фаза): етанол.
Проявник: Реагент Тільмана. Плями візуалізуються після того як пласти-

ну занурюють у розчин і висушують шляхом нагрівання у потоці горячого 
повітря у вигляді рожевих крапок.

Розчин реагента-проявника: 0,1 % розчин натрієвої солі 2,6-дихлорфе-
ноліндофеноляту у 95 % етанолі. Має бути: Rf = 0,60±0,05.

Виготовлення розчину для дослідження: наважку 1,00 г гелю розчиняють у 
100 мл 0,05 моль/л розчину хлоридної кислоти. Розчин переносять у ділильну 
лійку, додають 80 мл діетилового ефіру і відекстраговують азелаїнову кисло-
ту. Органічну фазу відокремлюють, додають 5 г безводного натрій сульфату і 

■ С. Г. Бобро, О. І. Тихонов

■ Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КИСЛОТИ АЗЕЛАїНОВОї У ГЕЛЮ 
МЕТОДОМ ТШх
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ретельно збовтують. Декантують розчин у хімічний стакан на 100 мл і залиша-
ють під витяжкою шафою на 0,5 год.

2. Ефірний розчин витримують під витяжною шафою до випаровування 
ефіру. IЧ-спектр (КВr), cм-1: 1724 (С=О)-валентні коливання, карбонова кис-
лота.

3. Гідроксамова проба з солями феруму (ІІІ).

Для визначення стабільності фізико-хімічних показників перги, як діючої 
речовини розробляється лікарського засобу, нами були виконані ряд дослід-
жень: висушування, заморожування, консервування.

В результаті висушування в 2014 і 2016 рр. достовірно знижувалася окис-
люваність перги (на 37,1 %). Крім того, у сушеної в термостаті перги були 
відзначені найбільші втрати в змісті сирого протеїну (4,1 %) і сирого жиру 

■ Б. І. Кудрик, О. І. Тихонов

■ Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-хІМІЧНИх 
ПОКАЗНИКІВ ПЕРГИ
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Рис. Вплив методів дослідження на стабільність показників перги.
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(11,3 %). Однак концентрація аскорбінової (втрати 0,7 %) і фолієвої кислот 
(втрати 0,3 %) була найбільшою в зразках висушених в термостаті. Консерву-
вання медом не зробило істотного негативного впливу на досліджені показни-
ки. В результаті застосування консервування значення рН перги залишалися 
найбільш стабільними.

При висушуванні над СаCl2 в атмосфері вуглекислого газу, максимально 
зберігалося зміст в перзі нікотинаміду (втрати 2,7 %), проте більше, ніж в ре-
зультаті застосування інших методів спостерігали зниження вмісту флавоноїд-
них сполук (на 13,1 %) і амінного азоту (на 18,0 %).

За результатами двох років дослідження заморожування дозволяє біль-
шою мірою зберегти зміст амінного азоту (втрати 8,1 %), сирого жиру (втра-
ти 1,7 %) і окислюваність перги (втрати 7,7 %). Хоча зниження концентрації 
вітаміну В12 (на 5,2 %), аскорбінової (на 5,3 %) і фолієвої кислот (на 11,5 %) 
виявилися більшими, ніж при використанні висушування в термостаті і ви-
сушування за допомогою вологопоглинаючого субстрату.

Розробка та впровадження у виробництво лікарських засобів для бороть-
би з захворюваннями інфекційних уражень шкіри, дерматологічних мікозів та 
їх ускладнень залишається одним з актуальних питань сучасної медицини та 
фармацевтичної промисловості через надзвичайну поширеність даних патоло-
гій та їх серйозними насідками.

Фармакотерапевтичний арсенал препаратів для лікування мікозів та інфек-
ційних, травматичних уражень шкіри, в основі представлений тільки іноземни-
ми фірмами, а їх використання часто призводить до появи резистентних шта-
мів патогенних мікроорганізмів та грибкової флори, а як наслідок виникнення 
алергічних проявів і порушень нормального дерматологічного біоценозу.

У зв’язку з вищевикладеним, проблему пошуку і створення вітчизняних 
лікарських препаратів для широкого ефективного застосування в дерматоло-
гічній практиці різних антимікробних, антивірусних, протитравматичних ура-
жень нігтів, шкірних покривів вимагає негайного виконання, особливо в зонах 
військових дій.

■ О. Є. Фролова, О. П. Гудзенко, О. І. Тихонов

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ
Національний фармацевтичний університет, м. Харків

РОЗРОБКА АНТИСЕПТИЧНИх ЗАСОБІВ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІКОЗІВ І УРАЖЕНЬ ШКІРИ – 

ОДНА ІЗ ПРОБЛЕМ ДЕРМАТОЛОГІї І КОСМЕТОЛОГІї
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Одним з проявів трофологічної недостатності у хворих на хронічний пан-
креатит (ХП) є формування гіповтамінозів, які виникають, як унаслідок по-
рушення їх всмоктування у травному тракті, так і при підвищеній потребі у 
надходженні вітамінів при даному захворюванні. Практично всі гіповітамі-
нози супроводжуються неспецифічними клінічними проявами, серед яких 
– незадовільне самопочуття, прояви інтоксикації, зниження резистентності до 
інфекційних захворювань, схильність до затяжного перебігу захворювань, що 
погіршує перебіг ХП.

■ Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька

■ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВІТАМІННОГО СТАТУСУ 
хВОРИх НА хРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ПІД ВПЛИВОМ 

ДИНАМІЧНОї ЕЛЕКТОРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦІї

В аспекті наведеного нами цілеспрямовано були обрані нові біологічно 
активні стандартизовані речовини природного походження, вперше отрима-
них із продуктів бджільництва – фенольний гідрофобний препарат прополісу 
(ФГПП), мед натуральний порошкоподібний (МНП), які проявляють широкий 
спектр протимікотичної, антимікробної, протигрибкової, асептичної актив-
ності, нешкідливі для організму, а також мають для виробництва свою вітчиз-
няну сировинну базу.

Наступним суттєвим завданням для вирішення цієї проблеми була розроб-
ка складу і технології оптимальних лікарських форм, які забезпечили б високу 
терапевтичну активність з точки зору біофармацевтичних критеріїв і фарма-
котехнологічних особливостей. Цим вимогам на наш погляд відповідають ан-
тисептичні лікарські маркери (нові медичні вироби), спирто-водневі розчини 
та аерозолі, що нами прийнято за основу по виконанню завдань наукового до-
слідження – створення лікарських препаратів.

Таким чином застосовуючи сучасні технологічні, біофармацевтичні, 
фізико-хімічні, біологічні, статистичні методики досліджень, нами були 
розроблені відповідні лікарські форми для застосування в дерматологічній 
практиці з метою профілактики і лікування мікозів та різноманітних ура-
жень шкіри.

УДК 616.37-002.2-036.82:615.844
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Мета роботи – оцінити клінічну ефективність включення до комплексного 
лікування хворих на ХП з явищами гіповітамінозів курсу динамічної електро-
нейростимуляції (ДЕНС).

Матеріали і методи. Було обстежено 79 амбулаторних пацієнтів з ХП у 
фазі стійкої або нестійкої ремісії. Діагноз ХП верифікували за загальнопри-
йнятими стандартами. Вміст вітаміну С в плазмі крові визначали за методом 
Фармера. Визначення рівнів вітамінів В1 і В6 проводили флюорометричним 
методом за методикою В. Н. Букіна та Є. П. Скоробогатової. Рівень токоферо-
лу та ретинолу – спектрофотометричним методом. 

Пацієнтів із ХП поділили на дві групи за програмами корекції: І група 
(42 хворих) отримувала загальноприйнятий у гастроентерології лікувальний 
комплекс (ЗЛ), ІІ група (37 хворих) – ЗЛ комплекс, посилений використанням 
курсу динамічної електронейростимуляції, що включав 12-14 сеансів за запро-
понованою схемою. Лікування проводили ДЕНС-апаротом, використовуючи 
вбудований терапевтичний електрод. Оброблялись такі ділянки: зона прямої 
проекції больових відчуттів (індивідуально у кожного хворого) та прямої про-
екції підшлункової залози (епігасральна ділянка) на частоті 77 Гц, зона сег-
ментарного кільця на рівні 6-8 грудних сегментів на частоті 60 Гц 3-5 разів, за-
микаючи коло, попереково-крижова зона на частоті 20 Гц. Вплив проводився 
лабільним методом у режимі «терапія» в комфортному енергетичному діапа-
зоні ЕД 2 по 5 хв. на кожній ділянці. Після двох аналогічних курсів лікування 
протягом року виконували контрольне дослідження.

Результати дослідження. Було встановлено наявність у хворих на ХП піс-
ля проведеного лікування достовірної динаміки досліджуваних показників в ІІ 
групі після лікування стосовно таких у І групі: аскорбінова кислота: (І група 
– (6.81±0.85) проти (7.32±0.53) мг/л у ІІ групі), ретинолу (І група – (1.02±0.11) 
проти (1.32±0.12) мкмоль/л), токоферолу (І група – (76.57±11.09) проти 
(89.32±5.21) мкмоль/л), тіаміну ((0.034±0.005) проти (0.038±0.001) мкмоль/л), 
піридоксину ((0.102±0.006) проти (0.143±0.005) мкмоль/л), (р <0,05).

Висновки
Було достовірно встановлено позитивну динаміку в обох групах па-

цієнтів після проведеного курсу терапії, проте у пацієнтів, які отриму-
вали додатково курс ДЕНС, лікувальний ефект був вагомішим: рівень 
аскорбінової кислоти став вищим на 6,97 % після лікування у ІІ групі 
у порівнянні з І, рівень тіаміну – на 10,53 %, піридоксину – на 28,68 %, 
ретинолу – на 22,73 %, токоферолу – на 14,28 %. Отже, курс ДЕНС за 
запропонованою схемою сприяє достовірному регресу дефіциту дослід-
жуваних вітамінів, через запуск каскаду регуляторних і адаптаційних 
механізмів організму.
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Вступ. Перебіг хронічного панкреатиту (ХП) часто призводить до розвит-
ку супутнього цукрового діабету (ЦД). У світовій практиці з успіхом викорис-
товуються альтернативні методи лікування. 

Метою нашого дослідження було оцінити ефективність застосування по-
верхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації (аплікатори М. Г. Ляпка) 
у хворих на ХП+ЦД.

Матеріал і методи дослідження. Обстежили 77 хворих з діагнозом 
ХП+ЦД, поділивши їх на 2 групи: І група (37 хворих) отримувала загаль-
ноприйняте у гастроентерології лікування (ЗПЛ), ІІ група (40 хворих) – ЗПЛ 
з курсом поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації за розробле-
ною методикою тривалістю 14 днів. Оцінку якості життя (ЯЖ) проводили за 
опитувачем SF-36. Достовірність відмінностей середніх і відносних величин 
здійснювали за U-критерієм Манна-Уїтні (р<0,05).

Результати. До лікування комплексна оцінка фізичного компоненту 
здоров’я становила (33,63±1,31) балів в ІІ групі хворих і (33,26±1,61) балів у 
І групі, тоді як після лікування цей показник покращився – (51,62±1,95) балів 
у ІІ проти (45,74±1,42) І групи. До лікування психологічний компонент у І 
групі хворих становив (38,03±1,47) і (39,06±1,22) балів у ІІ групі, а наприкінці 
– (59,65±1,97) у ІІ групі проти (48,52±2,11) балів І групи (р<0,05).

Висновок. За шкалою SF-36, було відмічено достовірне покращення по-
казників ЯЖ у групі хворих, які поряд із ЗПЛ отримували курс лікування з 
використанням аплікаторів Ляпка.

У перспективі подальших досліджень вважаємо за доцільне оцінити інші 
критерії клінічного перебігу ХП.

■ У. М. Захарчук, Л. С. Бабінець, Н. В. Марків, Г. П. Ялінська,
С. Я. Бондар, О. А. Качмар

■ ДВНЗ «Тернопільський ДМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ЗАСТОСУВАННЯ АПЛІКАТОРІВ ЛЯПКА У хВОРИх 
хРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

УДК: 616.37-002.2-092-06:616.379-008.64
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Актуальність. Плечолопатковий периартроз – вертеброгенний нейродеге-
неративний синдром, який супроводжується стійким хронічним болем с та об-
меженням рухів у верхній кінцівці та плечовому поясі і є широко розповсюд-
женим серед населення. Медикаментозне лікування зазвичай має тимчасовий 
ефект та небажані побічні прояви, тому саме на немедикаментозну терапію 
покладаються високі сподівання. У зв’язку з цим за мету ми поставили розроб-
ку оптимального підходу до реабілітації хворих з вертеброгенним плечолопат-
ковим периартрозом за допомогою вакуумної рефлекторної терапії – вакуум-
масажу та вакуумпунктури.

Матеріали та методи. Було проліковано 32 хворих, серед них 24 жінки 
і 8 чоловіків, які скаржились на тупі, ниючі, пекучі, розповсюдженні болі в 
надпліччі та плечовому суглобі з іррадіацією в руку, які не стихали вночі та 
заважали відпочинку. Також відмічалось обмеження рухів кінцівки з боку 
ураження. Хворим проводилось клінічне вертеброневрологічне обстеження та 
оцінка рівню болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ).

Результати досліджень. Об’єктивно: гіпотрофія м’язів з боку ураження та 
фіброзні ущільнення в ділянці лопатки, плечового суглоба та надпліччя. Об’єм 
рухів обмежений в межах 30-60 % в різні боки. Пацієнтам був проведений 
курс вакуумної рефлекторної терапії за запропонованою нами схемою від 6 до 
8 сеансів, з інтервалом 1-3 дні. Пацієнти відмічали покращення після першо-
го сеансу, що полягало в зменшенні больових відчуттів та деяке збільшення 
об’єму рухів у верхніх кінцівках. Після курсу лікування відзначалось достовір-
не покращення стану пацієнтів порівняно з контрольною групою (30 осіб), які 
отримували стандартну терапію. ВАШ знизилось від 6,5 ±1,5 до 1,5±1,0, об’єм 
рухів збільшився вдвічі і більше. Особам, у яких після проведеного курсу ліку-
вання ще залишались больові відчуття, було збільшено кількість сеансів.

Висновок. Вакуумна рефлекторна терапія є дієвим та перспективним засо-
бом у лікуванні хворих на плечолопатковий периартроз.

■ О. Є. Коваленко, Є. В. Коваленко, О. В. Коваленко

■ НМАПО ім. П. Л. Шупика, 
НМУ ім. О. О. Богомольця

ВАКУУМНА РЕФЛЕКТОРНА ТЕРАПІЯ
В РЕАБІЛІТАЦІї хВОРИх З ПЛЕЧОЛОПАТКОВИМ 

ПЕРИАРТРОЗОМ
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Актуальність теми зумовлена високим рівнем захворюваності населен-
ня і важким економічним станом в Україні. В таких умовах ВООЗ закликає 
найширше залучати в національні системи охорони здоровя комплементарну 
медицину, зокрема традиційну китайську медицину (ТКМ), з огляду на її еко-
номічність і ефективність (WHO Traditional Medicine Strategy 2014 -2023).

Метою нашої роботи є організація навчання і впровадження в практику 
лікаря загальної практики – сімейної медицини основ ТКМ.

В рамках міжнародного співробітництва між Університетом ТКМ м. Лань-
чжоу (КНР) та НМУ імені О. О. Богомольця на базі УкрТЦСМ у 2013 році 
було створено Інститут ТКМ «QIHUANG». Була розроблена і затверджена 
програма курсу тематичного удосконалення (ТУ) «Використання методів тра-
диційної китайської медицини в амбулаторно-поліклінічній практиці». Про-
грамма дисципліни розрахована на 39 годин аудиторних занять і містить один 
модуль, який поділяється на два змістових модуля: 

1. Загальні питання традиційної китайської медицини; 
2. Методи діагностики та терапевтичні техніки. Під час навчання лікарі 

знайомляться з принципами ТКМ, анатомо-фізіологічною організацією ор-
ганізму з точки зору ТКМ та оволодівають практичними навичками діагности-
ки по язику та пульсу, неінвазивними терапевтичними техніками. 

В 2015 році профессорам и Університету ТКМ м. Ланьчжоу було про-
ведено 3-тижневий тренінг з ТКМ для викладачів, аспірантів та клінічних 
ординаторів НМУ імені О. О. Богомольця. В цьому ж році Університет ТКМ 
м. Ланьчжоу прийняв на двомісячне стажування лікарів з України за Програ-
мою поглибленого вивчення ТКМ. 

Поширення теоретичних основ і практичних методів ТКМ в Україні йде 
повільно, долаючи об’єктивні та суб’єктивні перепони. Але шлях в 1000 лі по-
чинається з першого кроку і діяльність інституту ТКМ «QIHUANG» тому 
підтвердження.

■ О. М. Головчанський

■ Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Український тренінговий центр сімейної медицини (УкрТЦСМ)

ІНСТИТУТ QIHUANG: ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОї 
КИТАЙСЬКОї МЕДИЦИНИ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРЯ 
ЗАГАЛЬНОї ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОї МЕДИЦИНИ

УДК 616-01, 616-071, 614-23
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Вступ. Жирова компонента маси тіла (ЖКМТ) людини є одним із показни-
ків тілобудови та індикатором харчового (аліментарного) статусу. Як відомо, 
на етапах постнатального онтогенезу ЖКМТ може динамічно змінюватися під 
впливом різних факторів. Для оцінки жирової компоненти тіла у людей різно-
го віку відоме широке використання антропометричних показників та похід-
них від них індексів. Серед останніх, найбільш популярним є індекс маси тіла 
(ІМТ), який використовують у вигляді перцентильних шкал. Найбільш відомі 
перцентильні шкали, розроблені фахівцями і рекомендовані для застосування 
у всіх країнах світу ВООЗ. Окрім того, зважаючи на певні етнічні та соціо-
культурні особливості харчування, поширеності явища децелерації в окремих 
країнах та й регіонах України, відсутні перцентальні шкали для оцінки ІМТ, 
які були б максимально адаптовані для національних умов. 

Відомо, що адипокіни не однорідні за структурою та функціями: їм влас-
тиві паракринні, аутокринні та ендокринні механізми впливу. Саме ця різно-
манітність визначає спектр їх дії: впливають на метаболізм ліпідів, гомеостаз 
глюкози, процеси запалення, імунні механізми, ангіогенез, сполучнотканин-
ний метаболізм та інші. Саме тому, ЖКМТ розглядають у якості предиктора 
метаболічного синдрому, який останнім часом поповнився новими захворю-
ваннями та патологічними станами, такими як, гіперурикемія та отеоартроз 
/ остеоартрит. При останньому, пошкодження тканин відбувається не тільки 
в результаті біомеханічних навантажень, але насамперед, в результаті мета-
болічних розладів сполучнотканинного метаболізму.

Мета дослідження полягала у вивченні взаємозв`яків між дисгармонійним 
складом маси тіла за жировою компонентою та гормональною активністю жи-
рової тканини.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконано за комплекс-
ною програмою отримання, накопичення та аналізу результатів із застосуван-
ням видомих класичних та інноваційних методів. Матеріалом дослідження 
стали результати прямої антропометрії 67 пацієнтів; антропометричне дослід-
ження виконано згідно схеми В. В. Бунака та передбачало визначення тоталь-

■ А. С. Шкляр, М. А. хомченко, О. Ю. Пчельнікова, 
О. М. Омарова

■ Харківський національний медичний університет
Харківська медична академія післядипломної освіти

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ СОМАТИЧНИх ЗАхВОРЮВАНЬ: 
ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДИСГАРМОНІЙНОГО СКЛАД 

У МАСИ ТІЛА В АСПЕКТІ ОЦІНКИ ГОРМОНАЛЬНОї 
АКТИВНОСТІ ЖИРОВОї ТКАНИНИ
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них (довжини, маси, та розрахунку площі поверхні тіла), парціальних розмірів 
тіла (поздовжніх, охватних, поперечних, передньозадніх) і товщини шкір-
но-жирових складок. Накопичені результати склали базу даних, результати 
розробки якої лягли в основу статистичного аналізу, фрагмент якого наведено 
у поточній статті. При антропометрії, за допомогою каліперу на задній по-
верхні плеча (d1, мм) виконували виміри при опущеній руці у верхній третині 
плеча над триголовим м’язом, ближче до його внутрішнього краю, результат 
фіксували по вертикальній осі), під лопаткою (d2, мм; виміри виконуються під 
нижнім кутом лопатки, в косому напрямку: зверху вниз, зсередини назовні) та 
на боці (d3, мм; верхньоклубова складка – вимірюється вище гребеня клубової 
кістки, результат фіксували по вертикальній осі), на передній поверхні плеча 
(d4, мм; вимірюється у верхній третині внутрішньої поверхні плеча над дво-
головим м’язом, по вертикалі). Середнє значення індексу товщини жирових 
складок розраховували за формулою: F1= 1,14 - 0,06 × lоg2(d1 + d2 + d3 + d4), 
а загльну їх товщину: F2=d1+d2+d3 і визначали абсолютну кількість жирового 
компонента (МЖА) за формулою МЖА=100× (G0/F1-G1). В подальшому, оцінку 
ЖКМТ виконували за ендоморфним показником (МЖТ), який визначали за фор-
мулою МЖТ= G2+G3×F2 - G4×F22 +G5×F23, враховуючи віко-статеві коефіцієнти 
(G0-G5) і варіаційність (SD) ендоморфного показника (МЖТ± SDЖТ) та абсолют-
ну кількість жирової тканини (МЖА± SDЖА).

При виконанні дослідження застосовано відомі морфометричні та медико-
статистичні методи: зокрема, варіаційну статистику, ймовірносний розподіл 
ознак з оцінкою достовірності результатів; для ведення бази даних та їх ста-
тистичної обробки використано ліцензовані програмні продукти.

Результати та їхнє обговорення. За результатами клінічної антропометрії 
визначено наявність дисгармонійної ЖКМТ у 32 осіб, а різко дисгармонійної 
– у 17 осіб.; 18 пацієнтів мали гармонійний склад маси тіла по ЖК. Рівень 
апеліну у сироватці крові визначали методом ІФА с використанням набору 
реактивів «Phoenix» (USA). При визначенні вмісту гормону апеліну серед 18 
осіб з гармонійним складом маси тіла по жировій компоненті було зареєс-
троване його коливання у межах 314÷348 пг/мл з середніми значеннями на 
рівні 331,2±11,6 пг/мл. За наявності дисгармонійної ЖКМТ вміст апеліну у 
сироватці крові склав 377,9±14,3 пг/мл (p<0,05). Водночас, серед осіб з різко 
дисгармонійним (по ЖКМТ) складом маси тіла виявлено достовірне та значне 
(у порівнянні з гупами гармонійних та помірно дисгармонійних осіб) переви-
щення вмісту апеліну у сироватці крові – до 432,4±13,5 пг/мл.

Висновки. Визначення компонентного складу маси тіла – клінічно інфор-
мативна на етапах постнатального онтогенезу людини. Оцінка дисгармоній-
ності жирової компоненти маси тіла може застосовуватися не тільки для 
врахування особливостей тілобудови, але i в процесі клінічного скринінгу. 
Отриманими результатами можна пояснити вікові відмінності у частоті фор-
мування функціональних розладів, донозологічних, а також нозологічно ок-
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реслених патологічних станів, як проявів загального процесу росту, розвитку 
в постнатальному онтогенезі, а також метаболічних порушень. У пацієнтів з 
дисгармонійною ЖКМТ має місце підвищений рівень адипокіну – апеліну, од-
нією із функцій якого є катаболізм сполучної тканини.

Вступ. Згідно даних Європейського товариства кардіологів за 2012 рік кон-
флікти та хронічний стрес підвищують кардіо-васкулярний ризик у 2,7-4 рази. 
Депресія, яка у 70 % випадків супроводжується тривожною симптоматикою, 
підвищує ризик у 1,9 рази, а виживаємість погіршує у 2,4 рази. Це засвідчує 
необхідність корекції психо-емоційних порушень та приводить до нових про-
блем: поліпрагмазії, дороговартості медикаментозного лікування. Переваги 
рефлексотерапії (неінвазивність, відсутність больових відчуттів при виконан-
ні процедури, економічна вигідність) зумовлюють потребу в уточненні її ефек-
тивності стосовно різних патологій та їх поєднань.

Мета. Визначити характер психо-емоційних порушень у хворих із гіпер-
тонічною хворобою (ГХ) та супутнім хронічним панкреатитом (ХП) у фазі 
нестійкої ремісії, оцінити міру впливу на дані розлади включення до стандар-
тного загально-клінічного комплексу лікування (ЗКЛ) методики поверхневої 
багатоголчастої різнометалевої аплікації (ПБРА) за методом Ляпка. 

Матеріали та методи. Обстежено 25 пацієнтів із ГХ, 20 – із поєднанням 
ГХ і супутнього ХП в фазі нестійкої ремісії та 15 практично здорових осіб. 
Клінічний стан оцінювався за даними артеріального тиску та результатами 
спеціалізованого гастроентерологічного опитувальника GSRS. Для характе-
ристики психо-емоційного стану були застосовані опитувальники Спілбергера-
Ханіна, Айзенка із визначенням рівнів особистісної тривожності (ОТ, стій-
ка індивідуальна риса), реактивної тривожності (РТ, мінлива, визначається у 
даній конкретній ситуації) та нейротизму (емоційна лабільність, збудженість, 
схильність до психопатології в емоційній сфері).

■ І. І. Медвідь, Л. С. Бабінець, Л. С. Ониськів

■ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ПОРУШЕННЯ ПСИхО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПРИ 
КОМОРБІДНИх ПАТОЛОГІЯх ТА їх КОРЕКЦІЯ 

МЕТОДИКОЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПІї

УДК: 616.12-008.331.1+616.37-002]-06:616.89-008.19
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Вступ. Дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ) займає одне із провідних міс-
ць у структурі цереброваскулярної патології. Відомо, що однією з основних 
причин порушення мозкового кровообігу при ДЕ є зони гіпертонусу артерій, 
які утворюються внаслідок мікротравм, рефлекторного ангіоспазму і виника-

■ С. М. Федоров

■ Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

ЗАСТОСУВАННЯ КРАНІОСАКРАЛЬНОї ТЕРАПІї 
В КОМПЛЕКСНІЙ МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІї 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОї ЕНЦЕФАЛОПАТІї

Всім пацієнтам були виявлені надмірна тривожність та нейротизм. У 
хворих на ізольовану ГХ при переході від І до ІІ стадії рівень тривожності 
зріс від середнього (РТ – (36,4±1,5) бали, От – (37,9±1,4) бали), до високого 
(РТ – (47,5±2,2) бали, ОТ – (46,5±1,8) бали), а нейротизму – від помірного 
(12,0±0,6) до вираженого (15,5±0,4). Найбільші порушення психо-емоцій-
ного стану спостерігались в умовах коморбідності ГХ і ХП: вкрай висока 
РТ – (53,1±1,5) бали; вкрай висока ОТ – (54,5±1,6) бали; вкрай виражений 
нейротизм – (18,2±0,3) бали. РТ та ОТ корелювали із тривалістю поєднано-
го перебігу ГХ і ХП (зв’язок прямий середньої сили, р<0,01). У даній групі 
включення до ЗКЛ курсу ПБРА позитивно вплинуло на клінічні показники, 
що в середньому покращились на 32,0 %. Динаміка психо-емоційного стану 
була більш виражена. Рівень РТ знизився в середньому на 22,3 бали, рівень 
ОТ – на 23,8 бали, нейротизму – на 9,3 бали. При виключно ж ЗКЛ клінічний 
стан у середньому покращився на 17,6 %, психо-емоційний – на 10,0 %.

Висновки. Виявлено зростання рівнів тривожності та емоційної лабіль-
ності при ГХ із супутнім ХП, поглиблення психо-емоційних порушень при 
прогресуванні вказаних патологій. Констатовано, що використання БГРА згід-
но із стандартною методикою у комплексному лікуванні хворих на поєднання 
ГХ і ХП в амбулаторній практиці є перспективним для корекції клінічного та 
психо-емоційного стану.

Перспективи подальших досліджень: полягають у дослідженні впливу 
ПБРА на динаміку психо-емоційних показників під час реабілітації розгляну-
тої категорії хворих.

УДК 615.83:615.828
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ють на фоні патобіомеханічнихдисфункцій кісток черепу і шийного відділу 
хребта Відновлення за допомогою мануальних технік рухливості в атланто-
окціпітальному зчленуванні і усунення напруженості м’яких тканин в цій об-
ласті сприяє поліпшенню колатерального кровотоку і венозного відтоку.

Мета: вивчити особливості впливу краніосакральної терапії (КСТ) на веге-
тативний, психоемоційний стани та судинно-рухову функцію ендотелію.

Матеріал і методи: обстежено 50 пацієнтів (20 чоловіківта 30 жінок, ві-
ком від 47 до 65 років) на дисциркуляторнуенцефалопатію (ДЕ) 1 та 2 стадій. 
Етіологічні фактори розвитку ДЕ: артеріальна гіпертензія, церебральний ате-
росклероз та їх поєднання. Всім хворим проведено загальноклінічне обсте-
ження. Отримано інформаційну згоду на проведення дослідження. Патопси-
хологічний стан визначали за допомогою тесту визначення рівня тривожності 
(особистісної (ОТ) та реактивної (РТ)) за шкалою Спілбергера-Ханіна та тесту 
визначення рівня тривоги-шкала Бека. Для визначення функції вегетативної 
нервової системи (ВНС) використовували «Опитувальник для виявлення оз-
нак вегетативних змін, Вейн О.М., 1988», що заповнюється пацієнтами. Для 
оцінки рівноваги симпатичного та парасимпатичного тонусу ВНС використо-
вували вегетативний індекс Кердо. Судиннорухову функцію ендотелію визна-
чали за методом D. Celemajerі співавт. (проба із реактивною гіперемією).

Методика КСТ. Спочатку діагностували обмеження рухомості (рестрик-
ції) тканин тіла, тобто виявляли зони тіла, де краніосакральний ритм значно 
послаблений, асиметричний або взагалі відсутній. Для звільнення від рестрик-
цій тканин тіла застосовували такі техніки: робота з фасціями (міофасціальний 
реліз), робота з краніосакральним ритмом, окципітальний реліз, «компресію», 
«декомпресію», «розкручення», «розгортання» тощо. Окремо працювали із 
системою мембран (інтракраніальні, поздовжні, поперечні). Особливу увагу 
приділяли стану черепних швів, венозних синусів мозку, техніці CV-4. Тех-
ніки краніосакральної терапії супроводжували терапевтичним діалогом із па-
цієнтом про його тілесні відчуття (варіант тілесно – орієнтованої психотера-
пії). Мануальна робота виконувалась один раз на тиждень. Тривалість сеансу 
від 40 до 60 хвилин. Курс складав 3 сеанси.

Результати. Встановлено, що після трьох сеансів КСТ упацієнтів на 
ДЕ достовірно змінювались показники за тестами: знизились показни-
ки РТ (до першого сеансу 47,7±3,1, а після третього сеансу – 36,5±4,2, 
р<0,01) та ОТ (до сеансу 49,5±4,1, а після 37,1±3,0, р<0,01), покращились 
показники за шкалою Бека (до сеансів середній показник складав 18±1,7, 
а після третього – 9,0±1,3, р<0,01). Повторні визначення індексу Кердо 
показали зміни, які відбулися у вегетативному тонусі пацієнтів після 
проведених трьох сеансів КСТ. До сеансів у пацієнтів ДЕ відзначалося 
переважання симпатичного впливу ВНС (24,1±3,85). Після трьох сеансів 
відбувалося статистично достовірне зниження ВІК (10,7±2,1), що вказує 
на його зсув в зону нормалізації функції ВНС. Курсове лікування з вико-
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ристанням КСТ спричиняє збільшення ендотелійзалежної вазодилятації в 
середньому з 5,7±0,7 до 11,9±1,7% (p<0,01).

Висновки. Застосування КСТ в комплексній медичній реабілітації ДЕ має 
такий вплив на організм пацієнта: покращує психоемоційний стан (зменшує 
прояви тривоги та депресії); нормалізує функцію ВНС; регулює функціональ-
ну здатність ендотелію до вазодилятації. Ця методика може включатись в реа-
білітаційні програми при цереброваскулярній патології.

Диспластикозалежна патологія (ДЗП) бронхолегеневої системи (БЛС) гру-
па захворювань та патологічних станів, до якої відноситься бронхолегенева 
дисплазія (БЛД), рецидивуючий бронхіт (РБ), хронічний бронхіт (ХБ), об-
літеріруючий бронхіоліт (ОБ), інтерстиціальне захворювання легенів (ІЗЛ). 
Взаємозв`язок БЛД з іншими формами перелічених захворювань – прямий, во-
ни (ці форми) є, як правило наслідками перебігу БЛД в перші три роки життя.

Мета дослідження полягала у розробці скринінгового алгоритму оцінки 
ризику бронхолегеневої дисплазії, як функціональної компоненти нової мо-
делі медичної допомоги дочасно народженим. 

Методи дослідження. За спеціальною програмою обстежені дві групи ді-
тей з диспластикозалежною патологією (ДЗП) бронхолегеневої системи (БЛС), 
у порівняльному аспекті визначено частоту окремих генеалогічних та антена-
тальних факторів i їх інформативність та прогностичне значення.

Результати. Розроблено алгоритм, що базується на використанні пато-
метричних коефіцієнтів (ПК) найбільш інформативних факторів; принцип 
прийняття рішення зводиться до додавання (ПК) до досягнення патометрич-
ної суми (ПС). Приклад застосування алгоритму: Вагітна Ольга Н., 40 років, 
гестація 28 тижнів. Для прогнозування ризику ДЗП у дитини за комплексом 
факторів, з`ясовано, що мав місце ускладнений перебіг вагітності в анам-
незі матері (ПК = +2,4 пат), вік матері на момент народження дитини ста-

■ А. Ф. Шипко, Г. С. Барчан, М. А. хомченко

■ Харківський національний медичний університет, 
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новить 41 рік (ПК = +6,5 пат), у вагітної – в анамнезі перерваня вагітностей 
(ПК = +2,0 пат), у першої дитини – наявні стигми дисембріогенезу 
(ПК = +4,9 пат). Процедуру прогнозування призупинено, оскільки досягну-
то прогностичний поріг ПС = (+2,4)+(+6,5)+(+2,0)+(+4,9) = +15,8 пат, тоб-
то ПС>15. Оскільки досягнуто ПС, можна з достатньою достовірністю (при 
ПСmаx = +15, помилка не перевищує 5,0 %) констатувати наявність високого 
ризику формування ДЗП БЛС у майбутньої дитини. Верифікацію цього ал-
горитму виконано серед дітей двох груп (252 дітей з ДЗП та 252 без ДЗП) та 
з’ясовано, що частота помилок першого роду склала α = 12,0 %, а помилок 
другого роду β = 9,8 %. Отже, специфічність алгоритму становить – 91,2 %, а 
його чутливість – 88,0 %, що дозволяє рекомендувати його у якості скринін-
гового.

Висновки. На основі вивчення дійсної поширеності генеалогічних та 
антенатальних факторів з використанням метододогії послідовного аналізу 
Вальда у модифікації Е. В. Гублера складено стандартизований патометрич-
ний алгоритм та наведено приклад його застосування.

Вступ. Дослідженнями останніх років, поряд з подальшим визначенням 
епідеміологічних аспектів, показана клінічна неоднорідність цукрового діабе-
ту (ЦД), зокрема, його I типу з домінуванням лабільних форм. Продовжується 
вивчення патогенетичних механізмів ЦД, зокрема сформульовано декілька гі-
потез деструкції β-клітин: Копенгагенська (Nerup, 1989), Лондонська (Bottazo, 
1986), Стентфордська (Mc Devitt, 1987), а також одержано дані про попереднє 
(за 8-10 років до маніфестації) формування антитіл до β-клітин. Недостатньо 
вивченою є роль неспровокованих гіпоглікемій у ґенезі діабетичної гепато-
патії (ДГП). 

Мета – вивчення частоти неспровокованої гіпоглікемії при клінічних 
варіантах гепатопатій у хворих на цукровий діабет І типу.

■ М. П. Пустовойт, Г. С. Барчан, Л. В. Черкашина, О. М. Омарова
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Матеріали та методи. При вивченні частоти неспровокованої гіпоглікемії 
у хворих з діабетичною альтерацією гепатобіліарної системи (ГБС) проведено 
порівняльний аналіз клініко-лабораторних показників двох груп хворих: пер-
шої – 20 хворих на ЦД I типу без ураження ГБС, другої – 98 хворих на ЦД 
I типу у яких встановлена наявність або діабетичної гепатомегалії (ДГМ; 26 
пацієнтів), або жирової дистрофії печінки (ЖДП; 48 пацієнтів), або хронічного 
реактивного гепатиту (ХРГ; 24 пацієнти). Для контролю вуглеводного обміну 
застосовано визначення добових глікемічних профілів. Глюкозу крові визна-
чали глюкозооксидазним методом. Для характеристики ефективності довго-
термінового глікемічного контролю застосовано показники глікозильованого 
гемоглобіну, визначені за допомогою набору «Діабет-тест». 

Результати та їх обговорення. Виходячи із аналізу частоти глікемічних 
реакцій (зокрема частоти неспровокованої гіпоглікемії), можна зробити висно-
вок про компенсаторний характер ДГМ, оскільки її наявність не змінює часто-
ту неспровокованої гіпоглікемії (10,0±5,0 % у групі без діабетичної альтерації 
ГБС та 15,4±7,1 % серед хворих з ДГМ; p>0,1), тоді як рівень лабільності ЦД I 
типу серед хворих з ХРГ та ЖДП достовірно відрізняється (p<0,001). Частота 
неспровокованої гіпоглікемії серед хворих на ЦД I типу з різними клінічними 
варіантами діабетичної альтерації ГБС свідчить про порушення глікемічного 
гомеостазу, патогенетичною основою якого, є рангова послідовність форму-
вання гепатопатії: ГБС → ДГМ → ХРГ → ЖДП. 

Висновки. Частота неспровокованих гіпоглікемій є найбільш інформатив-
ною ознакою гепатопатій у хворих на ЦД I типу, що підтверджується підви-
щенням рівня лабільності глікемії у міру розвитку більш важких клінічних 
варіантів діабетичної альтерації ГБС. Висока достовірність неспровокованих 
гіпоглікемій у якості діагностичного критерію діабетичної альтерації ГБС 
(p<0,001) та висока клінічна інформативність наявності неспровокованих гі-
поглікемій дозволяють застосовувати цей критерій для ранньої діагностики та 
прогнозування важкості діабетичної альтерації ГБС.
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The frequency and kind of pathopsychological symptoms in young people with 
increased cardiovascular risk and somatogenic asthenic syndrome was studied.

Materials and methods. The primary information base for the implementation 
of research was the result of complex clinical and anamnestic survey of young 
patients, the part of whom had non-psychotic mental disorders (NPMD) and who 
were previously stratified by the level of cardiovascular risk (CVR), defined by the 
«SCORE» method. The research was carried out by a standardized gathering, storing 
and results` analyzing program. Among the 199 persons with high cardiovascular 
risk (hCVR) and NPMD - 31 patients had somatogenic asthenic syndrome (SAS), 
stratified by clinical variants: asthenic (1n2 = 14); asthenic-anxious (2n2 = 8); 
asthenic-subdepressive (3n2=6) and dyssomniac (4n2=3). When performing the 
study, the well-known and widely applied clinical statistical and clinical informational 
methods were used: the quantitative anamnestic analysis, the variational statistics, 
the probabilistic allocation of clinical signs with estimation of reliability of the 
results.

Results and their discussion. Neurotic complaints were typical for patients with 
high CVR and existing SAS, they happened gradually over time after diagnosis of 
comorbid somatic disease with high CVR, without actual stressful indirect phenomena 
with prevalence of physical and mental asthenia. Therefore, neurotoxic and traumatic 
impact of physical illness on CVR rising cannot be excluded. The first signs of 
neurotic disorders were phenomena of physical and mental asthenia, weakness, 
fatigue, feeling of exhaustion, decreased performance and ability to concentrate, 
memory loss, inattentiveness, postsomniac disturbances, headache. Emotional and 
volitional disorders increased gradually: morbid irritability, irascibility, mood swings 
with a prevalence of negative emotions, depression, despondency, anguish, and inner 
discomfort with elements of anxiety. The degree of intensity of psychopathological 
symptoms in this group was at the level of 2.7-3.6 points. Each variant of SAS in 
patients with high CVR has its features of symptomological structure. More, than 
in half of cases in asthenic variant of SAS in patients with high CVR, registered 
a headache, a feeling of heaviness in the head (63,4±12,8 %), intolerance to loud 
sounds and bright lights (57,1±13,2 %) and low mood (50,0±13,4 %). Patients with 
high CVR and asthenic-anxious variant of SAS on the first place by the frequency 
of diagnosing was also weakness (87,5±11,7 %), lack of vigor after a night’s 
sleep (87,5±11,7 %) and almost with the same frequency were registered fatigue 
(75,0±15,3 %), memory impairment (62,5±17,1 %), which in 1.5-3 times exceeded 
the average in patients with SAS by the frequency; anxiety, absentmindedness were 
diagnosed in 50,0±17,7% of cases in this subgroup. Prevailing (most common) 
psychopathological symptoms, significantly more represented than on the average 
in patients with high CVR and dyssomniac variant of SAS were (at 65-100 %): 
absentmindedness, irritability, fatigue, weakness, anxiety.
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The aim of the research involved determination of catalase and superoxide 
dismutase contents in oral fluid of patients exposed to Chronic Obstructive Lung 
Disease (COLD) to their dental status. 

Materials and methods of research. The assessment of dental status (DS) 
and superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) contents in oral fluid (OF) 
was performed in three groups of patients: control group (n0=129); the second 
(1n1=63 patients with the 1st stage COLD) and the third group – 2n1=66 patients 
with the 2nd stage of COLD, who underwent treatment at clinical department of the 
research institute of work hygiene and occupational diseases at KhNMU. Dental 
status determination was carried out according to the method of K. M. Kosenko 
(pat. 57512, Ukraine) for in-patients and control group persons (when rendering 
medical check-up) with the employment of the following indices: PMA, ОНІ-S, 
DMFT, with the assessment of vacuum pressure strength of gingival capillaries 
(according to V. I. Kulazhenko) and community periodontal index of treatment needs 
(CPITN). SOD contents was determined by non-enzyme method; CAT contents was 
established spectrophotometrically. Primary data were statistically processed with 
the determination of accuracy by Student test. 

Results of the research and their discussion. SOD contents in relation 
to РМА intensity in COLD patients ranged from 14,1±0,2 st.un./min to 
15,7±0,5 st.un./min and was conclusively (р<0,05) lower in patients with 
COLD in comparison to control group patients (17,8±0,2 st.un./min and 
14,2±0,2 st.un./min correspondingly – in РМА>2,1) and did not differ in 
relation to COLD severity (15,7±0,5 st.un./min in 1st stage COLD and 
15,3±0,3 st.un./min in 2nd stage COLD correspondingly). SOD contents 
in oral fluid of patients in relation to oral hygiene index ranged from 
16,3±0,2 st.un./min to 13,5±0,3 st.un./min and was conclusively (р<0,05) 
lower in patients with oral hygiene index ≥1,7 units. Comparative analysis 
showed that enzyme periodontal protection activity can also be determined by 
hard tissues state, in particular by such dental status index as DFTM. In 2nd 

stage COLD SOD activity has been found to be conclusively (р<0,05) lower 
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in patients with DFTM index exceeding 15 points. Somewhat different pattern 
of RG activity has been found in oral fluid of patients with 1st stage COLD: 
SOD activity in oral fluid was similar in all DFTM indices and it became lower in 
relation to DFTM index increase. 

Conclusions. A trend (р>0,05) towards an increase in SOD activity in 1st 
stage COLD in relation to control group has been established, whereas in 2nd 
stage COLD it has been found to conclusively (р<0,05) reduce. Moreover, 
unsatisfactory state of oral hygiene has been shown to promote inhibition of 
enzyme protection of periodontal membrane in patients with 2nd stage COLD. 
A trend (р>0,05) towards an increase in SOD activity in 1st stage COLD has 
been established in relation to control group, whereas in 2nd stage COLD it has 
been found to conclusively (р<0,05) reduce. All the above mentioned denotes 
peculiarities of dental treatment strategies for this group of patients.

■ А. О. Терещенко, О. М. Сазонова, А. С. Шкляр, Л. М. Бабій

■ Харківський національний медичний університет

АНТРОПОМЕТРИЧНА ОЦІНКА М’ЯЗОВОї 
КОМПОНЕНТИ ТІЛА ДІВЧАТОК ВІКОВОГО ПЕРІОДУ 

ДРУГОГО ДИТИНСТВА З ДИСФУНКЦІЄЮ
 СЕРЦЕВО-СУДИННОї СИСТЕМИ

УДК 616-056.7-02:616.248-053.2

Вступ. Відомо, що м’язова компонента тіла (МКТ) людини є одним із по-
казників тілобудови та індикатором його структурно-функціонального стану 
на етапах онтогенезу. 

Мета дослідження полягала в адаптації відомих методів оцінки м’язової 
компоненти тіла дівчаток другого періоду дитинства.

Результати досліджень. В основу адаптованої методики покладено задачу 
підвищення точності оцінки МКТ шляхом урахування статевих закономірно-
стей формування абсолютної кількості мязової тканини та мезоморфної скла-
дової тіла дітей та підлітків. Ця задача вирішується тим [2], що виконують 
виміри ширини дистальних епіфізів плеча (F1, см) та стегна (F2, см), охват пле-
ча у напруженому стані (F3, см), площу м’язової тканини плеча (F4, см2), охват 
гомілки (F5, см) та довжину тіла (F6, см), після чого визначають абсолютну кіль-
кість м’язової маси (ММА) за формулою ММА= F6×(Х0+Х1×F4), а оцінку м’язової 
компоненти виконують за мезоморфним показником (ММТ), який визначають 
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за формулою ММТ=(Х2×F1+Х3×F2 + Х4×F3+Х5×F5)-Х6×F6+Х7, властиві для дітей 
та підлітків статеві дискримінантні коефіцієнти (Х0-Х7) і варіаційність (SD) 
мезоморфного показника (ММТ± SDMТ) та абсолютної кількості м’язової тка-
нини (ММА±SDМА) в конкретній регіональній групі дітей; і коли у конкретної 
дитини ММТ знаходиться поза межами ММТ±SDMТ, а ММА знаходиться поза ме-
жами ММА±SDМА, м’язову компоненту тіла дитини оцінюють як онтогенетично 
дисгармонійну і навпаки.

Висновки. Опрацьовані способи: морфометричної оцінки м’язової комо-
поненти тіла та оцінки типу системної регуляції артеріального тиску можуть 
застосовуватися при обстеженні дівчаток другого періоду дитинства.

■ Л. О. Смоліна, А. С. Шкляр

■ Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Харківський національний медичний університет

КООРДИНАТНО-ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ АУТОЛОГІЧНО ЗБАГАЧЕНОї 

ТРОМБОЦИТАРНОї ПЛАЗМИ КРОВІ ПРИ ЛІКУВАННІ 
ГОНАРТРОЗУ: НОВІ МЕТОДИКИ

УДК 616.728.3-018.3-003.8-085.382-032: 611.72-082-058.9-039.57: 362.121

Вступ. Спосіб лікування хворих на гонартроз шляхом застосування ауто-
логічно збагаченої тромбоцитарної плазми (АЗТП) крові відноситься до ме-
дицини, зокрема загальної практики – сімейної медицини, внутрішніх хвороб, 
терапії та ревматології, народної та нетрадиційної медицини і може застосо-
вуватися системі клінічного моніторингу пацієнтів з високим ризиком та на 
початкових стадіях гонартрозу. 

Мета полягала у обґрунтуванні координатно-топографічного введення 
АЗТП при лікуванні пацієнтів з гонартрозом.

Результати. Задача, яку покладено в основу нової методики, вирішуєть-
ся тим, що що безпосередньо перед проведенням лікування здійснюють забір 
венозної крові пацієнта з подальшим одержанням АЗТП шляхом центрифугу-
вання крові у центрифузі при швидкості обертання 2700 об/хв. протягом 5 хв. 
Після чого одержану АЗТП, у загальному об’ємі 4,0 мл, вводять підшкірно, 
пропорційно розподіливши її об`єм по координатних анатомо-топографічних 
дерматомах колінного суглоба. Методика за п. 1 відрізняється тим, що при I-ІІ 
рентгенологічній стадії гонартрозу аутоплазму вводять внутрішньосуглобово. 
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Методика за п. 1 відрізняється тим, що аутоплазму, збагачену факторами рос-
ту вводять підшкірно або / та внутрішньосуглобово повторно до п`яти введень 
на курс лікування з інтервалом 4-6 діб.

Висновки. Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гонартрозом 
досягається тим введенням аутологічно збагаченої тромбоцитами плазми (під-
шкірно та/або внутрішньосуглобово) в координатних анатомо-топографічних 
дерматомах колінного суглоба чи безпосередньо у між суглобовий простір, що 
забезпечує активацію регенеративних процесів, мікроциркуляції, покращення 
стану імунного захисту що, в кінцевому результаті, гальмує процес деградації 
суглобового хряща та подовжує терміни клінічної ремісії гонартрозу.

ІІІ. МЕТОДИ НАРОДНОї МЕДИЦИНИ 
У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ

Академічний підхід з врахуванням лише патогенезу, стадії хвороби, етіо-
логії з позицій мікросвіту, нерідко призводить до блокування природних за-
хисно-пристосувальних механізмів протидії хворобі, тому може сприяти про-
гресуванню хвороби, виникнення ускладнень, хронізації, погіршення якості 
життя. 

Здоров’я – це стан динамічної рівноваги між гомологічними або гомео-
статичними структурами та процесами з нижчих рівнів та одночасно гетеро-
логічними структурами та процесами з вищих ієрархічних рівнів організації 
людини. Окрім того, стан здоров’я досягається та підтримується не лише 
фізіологічними механізмами, а й компенсаторно-захисними механізмами па-
тологічного типу, особливо у випадку сикотичного міазму.

Відомо, що перебіг хронічного процесу має циклічний характер шляхом 
зміни загострення ремісією. З цілісної точки зору в період загострення ор-
ганізм хоче завершити патологічний процес, тому клінічне завдання полягає 
в тому, щоб не подавити загострення, а оптимізувати його перебіг, оскільки, 

■ Л. В. Андріюк, С. В. Семенова

■ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини

ГОМЕОПАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВ’Я
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при недостатності енергії запалення не завершуються, а переходить в хроніч-
ну форму. Отже, на відміну від гострого процесу хронічний процес не має 
механізмів самостійного завершення, тому триває роками, оскільки в умовах 
дефіциту енергії специфічний та неспецифічний імунітет, а також механіз-
ми репарації та реструктуризації тканин не синхронізовані між собою або їх 
синхронізація не ефективна. Переривання запалення на любому етапі приз-
водить до хронізації процесу. Життєвий рівень організму зменшується від 
гострих хвороб до хронічних, а від хронічних незапальних до дегенеративно-
дистрофічних та злоякісних. Тому суттєве значення має визначення та під-
тримання вектору напрямку лікувально-відновних процесів в сторону саноге-
незу, в тому числі через посилення гострих та банальних запальних процесів 
дренажного типу. Вирішення вказаних проблем лежить в площині сприй-
няття організму як досконалої саморегулюючої системи та призначення го-
меопатичних ліків, які є динамізовані, тому здатні впливати індивідуально 
на кожного хворого, згідно філософії хвороби. Такими ліками вважаються 
гомеопатичні препарати, які за принципом подоби реалізують ефективне 
лікування шляхом мобілізації власних механізмів зцілення. Гомеопатична 
терапія є адаптованою до фаз патологічного процесу та одночасно до ціліс-
ної індивідуальної системи організму. Гомеопатичні ліки мають хороший 
комплаєнс, оскільки енерго-інформаційна форма гомеопатичних ліків дося-
гається особливою технологією їх виготовлення, яка не призводить до до-
даткового метаболічного навантаження організму, яке напряму пов’язане з 
кількістю діючої речовини.

Висновки
Сучасне розповсюдження хронічної патології інфекційного та неінфек-

ційного ґенезу зумовлює приорітетність у застосуванні альтернативних 
методів лікування, зокрема, призначення гомеопатичних ліків в комп-
лексному лікуванні різноманітних хронічних та гострих хвороб.

Более 200 лет гомеопатический метод лечения успешно используется при 
лечении людей и животных. В последние годы получены данные о возможно-

■ Т. Н. Козыменко, к. мед. н., доц. каф. гомеопат., 
фитотер. и биоэнергоинформ. мед.

■ ПВНЗ «Киевский медицинский университет УАНМ»

АГРОГОМЕОПАТИЯ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЗАКОНА ПОДОБИЯ
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сти использования гомеопатических препаратов для растений, что позволяет 
повысить их защитные свойства при воздействии неблагоприятных природ-
ных факторов, вредителей, механических повреждений, улучшить состав поч-
вы, вырастить здоровые, органически чистые растения как в промышленных 
масштабах, так и на приусадебных участках. 

Основателем агрогомеопатии считается голландский гомеопат Вайкунтант 
Дас Кавираджи, чья книга «Гомеопатия для фермы и сада», изданная на рус-
ском языке в 2013 г., уже является руководством для многих садоводов. В 2011 
и 2013 гг. прошли две Международные конференции по агрогомеопатии, пуб-
ликуется много статей научного и прикладного характера.

При назначении гомеопатического лечения животным используются прак-
тически те же принципы подбора препарата, что у людей, при этом большее 
значение уделяется так называемым объективным симптомам, наблюдением 
за поведением животного. Выбор гомеопатического препарата для растений, с 
одной стороны, происходит согласно основным правилам гомеопатии, а с дру-
гой – требует особого подхода. Например, после пересадки или механических 
повреждений может использоваться Arnica, точно также, как этот препарата 
используется при травмах у людей. Или при воздействии влажной холодной 
погоды у растений может использоваться Dulcamara, известный препарат для 
лечения последствий промокания и ухудшения от влажной погоды. 

Вместе с тем, для борьбы с вредителями растений препарат может опреде-
ляться только опытным путем. Кавираджи установил, что для борьбы с тлей 
гомеопатический препарат из тли неэффективен, зато препарат из божьей ко-
ровки (естественного врага тли) хорошие результаты. А от садовой улитки по-
могает препарат, изготовленный именно из улиток. 

Факторами, определяющими выбор препарата у растений, являются: вне-
шний вид, почва, погода, климат, особенности питания, растительное семей-
ство (конституция), паразиты, растительный миазм. Показано, что растения 
разных семейств могут по-разному реагировать на гомеопатические препара-
ты. В растительном царстве можно использовать понятие миазм. У людей под 
этим словом подразумевается наследственное или приобретенное, инфекци-
онное или неинфекционное «загрязнение», по всей вероятности, генетических 
механизмов, ведущее к развитию хронической патологии определенного типа. 
Растительный миазм может формироваться под воздействием неправильных 
методов культивации (глубокая обработка почвы), воздействии ядохимикатов 
(подавление симптомов), избыток неорганических подкормок. Необходимо 
лечить не паразитов, а само растение!

Определены некоторые особенности гомеопатии для растений. Лекарства, 
влияющие на нервную систему, мало или вообще не влияют на растения (Nux 
vomica). Лекарства, которые хорошо влияют на легкие, полезны при болезнях 
листьев и для борьбы с вредителями, которые разрушают ткани листа. Лекар-
ства, которые влияют на ЖКТ, хорошо влияют на метаболизм растений. Ле-
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карства, влияющие на мочевую систему, хорошо воздействуют на выделитель-
ные ткани растений, снижая избыток воды. 

Агрогомеопатия находится на этапе накопления практического материала. 
Нужны исследования на здоровых растениях, как это было сделано на людях, 
с использованием слепых тестов. Важно изучать нужные субстанции, потен-
ции и дозы, а также способ внесения препарата (через корни или через лис-
тья). В перспективе необходима разработка соответствующей Materia Medica 
и Repertory для растений. Эксперименты должны показать эффективный путь 
защиты растений от болезней и вредителей, а также стимуляции роста и повы-
шения жизненной силы растений.

Полученные данные свидетельствуют о том, что основной закон гомеопа-
тии, закон подобия, универсален и с успехом может применяться не только 
для лечения людей и животных, но и растений.

На прикладі лікування трьох різних патологій шляхом використання су-
купності актуальних симптомів для вибору подібного препарату показано зна-
чення реперторизації для успішного гомеопатичного призначення.

Перший випадок тяжкої стрептодермії виник у дитини після переохолод-
ження та психоемоційного стресу, супроводжувався рясним висипом жовтих 
пухирів та лусок з відразою до оглядання іншими людьми. Ключові симп-
томи випадку вказували на гомеопатичний препарат Anthimonium crudum. 
Призначення препарату у високій потенції одноразово призвели до повного 
одужання.

Другий випадок лікування дитини з затримкою психічного розвитку та ри-
сами аутизму, що мала істеричні реакції внаслідок можливого стресу чи як ре-
зультат вакцинозу. В наявному відеоматеріалі наочно демонструються яскраві 
риси гострого пароксизму, що необхідні для правильного вибору similia. Виб-
рана доза Stramonium 1M привела до повного зникнення приступів на протязі 
місяця

Третій випадок ГРВІ у вагітної жінки з симптомами, що були відсутні у 
різних Матерія Медика, але вказувались у реперторії Radar 10.0. Незвичайні 

■ Н. О. Коломієць, лікар народної і нетрад. медицини

■ ФОП, м. Київ

ПРАВИЛЬНА РЕПЕРТОРИЗАЦІЯ – ГАРАНТІЯ 
УСПІШНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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симптоми були знайдені у Coffea, призначення препарату привели до повного 
одужання через дві години.

Данні приклади демонструють необхідність детального аналізу кожного 
випадку з урахуванням етіології, рівня ураження організму, клінічного діагно-
зу. Обов’язкове дотримання принципів уніцизму та подібності згідно парагра-
фу 153 6-го видання Органону Самюеля Ганемана є наріжним каменем успіш-
ного подальшого лікування.

Современные компьютерные технологии позволяют получить быстрый 
доступ к сокровищнице гомеопатических знаний – гомеопатической Материя 
Медика. Гомеопаты уже вооружены мощными компьютерными программами, 
например, программой Радар. Но эти программы используются в основном 
для реперторизации симптомов. И здесь таится опасность, особенно для моло-
дых гомеопатов. Врач-гомеопат вводит симптомы пациента в Радар, получает 
препарат и назначает его пациенту. Материя Медика этого препарата остается 
вне этого процесса и не используется для выбора лекарства. Чтобы избежать 
такой опасности, необходимо перед назначением лекарства обязательно чи-
тать Материю Медика препарата, причем разных авторов. Такой подход нуж-
дается в эффективном способе доступа к тысячам страниц текстов с описани-
ем гомеопатических препаратов. 

Существует около 20 Материй Медика на русском языке различных авторов 
(Аллен, Берике, Богер, Шаретт, Кларк, Геринг, Хершку, Кент, Липпе, Липпе, 
Моррисон, Неш, Фаррингтон, Фатак, Тайлер, Таркас и Кулкарни, Вермюллен, 
Витулкас, Витулкас, Витко). Если положить эти книги на стол, то получится 
внушительная стопка книг, которая займет много места. Нашей задачей явля-
лось перенести эти книги в компьютер для хранения и использования в самом 
компьютере или на переносных устройствах. Многие гомеопатические книги, 
в том числе Материя Медика есть в сети в свободном доступе в разных форма-
тах. Обычно это форматы pdf, djvu, которые образуются после сканирования 
бумажных книг. Некоторые книги защищены авторским правом, которое на-
до уважать и соблюдать. Можно купить электронную версию книги, но таких 
книг мало, поэтому придется купить обычную печатную книгу. Книги скани-

■ В. П. Будзинский, врач народной и нетрад. мед.
 

■ ФЛП, г. Львов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ 
МАТЕРИЯ МЕДИКА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 

MICROSOFT ONENOTE
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руются с помощью обычного сканера, потом программой Файн Ридер пере-
водятся в формат Microsoft Word. Для каждого препарат создается отдельный 
файл Word в папке с названием той Материи Медика, откуда он был скопи-
рован, который называется например «Lycopodium, Kent» (название препара-
та, автор). Это достаточно трудоемкая работа. Некоторые Материи Медика, 
например Кларка и Берике, имеют описание около тысячи гомеопатических 
препаратов. Только в Материи Медика Кларка надо совершить 995 таких опе-
раций и создать папку с 995 файлами лекарств. Но это наше гомеопатическое 
богатство, и оно стоит такого труда. После завершения работы перед вами, 
например, 15 папок с сотнями файлов гомеопатических препаратов внутри. 
Это уже пригодно для работы. Если вы хотите прочитать описание препарата 
Арника в Материи Медика Шаретта, нужно только открыть файл Арника в 
папке Материи Медики Шаретта.

Но компьютерные технологии развиваются и предлагают нам новые воз-
можности для хранения разного рода информации. Такими возможностями 
обладают сервисы электронных блокнотов с функциями создания заметок 
в этих блокнотах. Ведущие гиганты этой отрасли это программа Microsoft 
OneNote и Evernote. Первое и главное преимущество этих программ – это он-
лайн хранение данных. При этом информация доступна с любого современ-
ного устройства. Не только с компьютера (или со всех ваших компютеров на 
работе, в кабинете, дома или на даче), но и со смартфона или планшета, для 
которых разработаны соответствующие приложения на Андроиде или АйОс 
для мак устройств. Количество информации, которое вы можете разместить 
на этих сервисах практически не ограничено. Данные синхронизируются при 
подключении устройства к интернету, но если интернета нет, то данные тоже 
доступны, с последней синхронизации. 

Программа Microsoft OneNote доступна для использования бесплатно и от-
дельно, но также входит в набор Microsoft Office. Для использования Microsoft 
OneNote и онлайн хранилища информации диска Microsoft OneDrive надо за-
регистрировать учетную запись Microsoft. В программе создается Записная 
книжка, которая называется, например, Материя Медика. В этой Записной 
книжке создаются отдельные группы Разделов по буквам английского алфа-
вита. Например группа Разделов А, В, С и так далее. Затем в каждой группе 
создается отдельный Раздел для каждого препарата, который начинается с оп-
ределенной буквы. В этом Разделе создаются отдельные Страницы, в которой 
размещается текст описания препарата определенного автора. Все эти Стра-
ницы распределяются по алфавиту и доступны для использования и изучения. 
Например, чтобы перенести текст по препарату Arnica из Кента, копируется 
текст из источника, например соответствующего файла Microsoft Word, по-
том открывается Microsoft OneNote, Записная книжка Материя медика, группа 
разделов А, создается Раздел Arnica, в нем Новая Страница, вставляется ско-
пированный ранее текст Word и называется эта Страница – Кент. Работа по 
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препарату Arnica из Материи медика Кента закончена. Переходите к другому 
препарату и повторяете всю процедуру. Но сделать это надо будет около 6 ты-
сяч раз, если вы захотите сделать эту работу до конца со всеми лекарствами. 

В итоге вы получаете доступ к описанию любого гомеопатического препа-
рата многих авторов за считанные секунды. Это чрезвычайно важно и удобно 
именно на гомеопатическом приеме в кабинете, так как экономит ваше время 
и силы. 

Начало 90-х годов XX столетия характеризовалась бурным развитием го-
меопатии. ВОЗ, в связи с кризисом медицины стало рекомендовать странам 
развивать народную и нетрадиционную медицину. В Украине появилось мно-
го комплексных лекарств западного производства: фирмы Heel, фирмы DHUи 
фирмы Битнер. Всё это заставило врачей повышать свой профессиональный 
уровень и знакомиться с гомеопатией. Кроме гомотоксикологии вначале 90-х 
годов появились антропософская медицина, информотерапия, препараты Ба-
ха, фирма Санум, выпускающая изопатические препараты.

Кандидат медицинских наук Н. К. Симеонова в своей книге «Философский 
камень гомеопатии» высказывает обоснованную точку зрения, что гомеопатия 
появилась благодаря алхимии, также, впрочем, как и сама химия. Парацельс в 
начале своего жизненного пути преподавал в Базельском университете и был 
алхимиком что, естественно, утаивал. Он выступал против врачевания по при-
нципу противоположности и увлекал студентов лечением по принципу подо-
бия. За это он был изгнан из университета и всю дальнейшую жизнь лечил по 
принципу подобия малыми материальными дозами и стал выдающимся вра-
чем. Принцип подобия он трактовал шире, чем это принято в гомеопатии.

Его знаменитая фраза «Все есть яд и все есть лекарство, тем и другим его 
делает лишь доза» попала во все учебники по фармакологии. Менее известна 
его фраза «Человек как микрокосмос подобен макрокосмосу». Принцип подо-
бия он видел во всем. Стоит ива в воде и древесина её не гниет. Что же в ней 

■ Л. Н. Киркилевская, асс. каф. фитотер., гомеоп. и биоэнергоинформ. 
мед.
Т. П. Гарник, д. мед. н., проф., заф. каф. фитотер., гомеоп. и биоэнерго-
информ. мед.
Т. Н. Козыменко, к. мед. н., доц. каф. фитотер., гомеоп. и биоэнергоин-
форм. мед.

■ ПВНЗ «Киевский медицинский университет УАНМ»

ГОМЕОПАТИЯ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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есть такого, что противостоит гниению? А может можно кору ивы применить 
у ревматика, что бы он мог лучше переносить сырость. И получалось. В конце 
XIXстолетия ученые сначала научились извлекать салициловую кислоту, а за-
тем синтезировали аспирин и стали его использовать в том числе и при ревма-
тизме. Знаменитые его 3 принципа врачевания: соль, сера, меркур. Алхимики 
искали «эманацию» – дух вещества, некую тонкую энергию. 

В XVIII веке С. Ганеман показал миру гомеопатию и, наверняка, взял мно-
гое у Парацельса, но никогда на него не ссылался, будучи ревностным католи-
ком. Гомеопатия стремительно развилась в XIX веке в Европе и в Америке. В 
Северной Америке ее поддерживал старший Рокфеллер. Клиники, профессио-
нальные журналы, книги – их было много. Но в начале XX столетия сначала в 
Америке, а затем в СССР гомеопатия была запрещена и наступило забвение.

В это время в 1914 году Р. Штайнер в Германии создает антропософскую 
медицину совместно со своими соратниками, в частности с Итой Вегман, ко-
торая была врачом. Сам же Штайнер он был философ, теософ, целитель и пси-
холог.

Под влиянием Р. Штайнера молодые врачи, увлеченные идеями Пара-
цельса, развивают лечение десятичными гомеопатическими разведениями ле-
карств, расширяют количество применяемых лекарств, и трактуют принципы 
подобия иначе, чем его трактуют врачи-гомеопаты. 

Штайнер предложил поливать растения гомеопатическими потенциями 
металлов и получил новый класс лекарств, до этого неизвестных. Например, 
Hypericumcuprocultum – это зверобой, который поливали гомеопатической ме-
дью. Сегодня в Германии 10 клиник, до 300 коек и 180 антропософских школ.

Фирма HeeL гомотоксикология появилась через 40 лет после появления 
антропософской медицины, она позаимствовала применение гомеопатических 
лекарств в десятичном разведении, а также придумала теорию гомотоксико-
логии. И когда, наконец, в конце 20 столетия появилась информотерапия, ис-
пользование приборов Фолля и их модификаций в медицине, а также возмож-
ность подбирать лекарства с их помощью.

Как будет развиваться информотерапия дальше – покажет время.
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Аутизм является одним из самых тяжелых заболеваний поражающих все 
больше детей в современном мире. Согласно последним данным каждый из 
250 новорожденных детей в США страдает аутизмом. К глубокому сожале-
нию дети, страдающие этим страшным заболеванием, остаются без лечения, а 
о возможностях гомеопатии родители не осведомлены.

Характеристики аутизма: 
1. Значительное нарушение социальних и комуникативных функций.
2. Минимальный интерес в обществе к другим людям.
3. Нарушение зрительного контакта, необычная жестикуляция, странные 

позы.
4. Часто дети плохо говорят, повторяют одни и те же фразы, у них «свой 

язык».
5. Часто страдают стеоритипным, ритуальным поведением (частое хлопа-

ние в ладоши или выкручивание пальцев).
Точная этиология аутизма неизвестна. Основными «обвиняемыми» являет-

ся высокое содержание ртути в ряде прививок. Однако значительное количес-
тво детей не получало никаких прививок. 

Ортодоксальная медицина предлагает для лечения нейролептики, однако 
эти препараты направлены на помощь несчастным родителям которые не в 
состоянии переносить пытку ухода за такими детьми. Дети же от этих средств 
становятся чуть-менее агрессивными и беспокойными. С другой стороны ран-
нее вмешательство логопедов, аудиологов и детских психологов улучшают 
социальные навыки таких детей.

Альтернативная медицина
Отчаявшиеся родители ищут альтернативу. Стали известны «дельфиноте-

рапия», гипербарическая оксигенация, внутривенное вливание аминокислот, 
безглютеновая диета. Результаты такого лечения варируют от хороших до ну-
левых.

Гомеопатия и краниосокральная терапия, биорезонансная терапия яв-
ляются наиболее перспективными для данной категории больных. Пре-
параты выбора: Геллеборус, Барита карбоника, Буфо рана, Стромониум, 
Цина, Тарентула, Фосфор, Сульфур, Медоринум, Карцинозинум и др.

■ Л. Н. Киркилевская, асс. каф. фитотер., 
гомеоп. и биоэнергоинформ. мед.
Т. П. Гарник, д. мед. н., проф., заф. каф. фитотер., 
гомеоп. и биоэнергоинформ. мед.

■ ПВНЗ «Киевский медицинский университет УАНМ»

ЛЕЧЕНИЕ АУТИЗМА ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ



�0

Останні 20 років ми спостерігаємо стрімкий розвиток світової науки, 
мистецтва і культури. Гомеопатія, що довго спала, теж вписалася в це приско-
рення, яке являє собою загальне прискорення людства. В результаті ми маємо 
можливість глибше і ширше реалізовуватись у вибраних областях діяльності. 

Деякі приклади демонструють це.
Молодий чоловік, 18 років. Психічні розлади. Три суіцидальні епізоди. 

Кілька разів залишав дім. Кинув навчання. Рахує себе винним у початку вій-
ни. Його опис: «Я не розумію, де я знаходжусь, як спілкуватися з людьми. Як 
жити – я не розумію, не радію життю, не можу зрозуміти любов до життя. Все 
в чорних кольорах. Я нічого не відчуваю – ні доброти, ні любові. Хаос, все 
не так, як у людей. Все робиш неправильно в цьому житті. Розгублений, не 
в своєму світі. Я повинен бути в іншому місці, і в інший час. Це я призвів до 
цього, хочеться піти з цього світу. Сім’я не так побудована, не на тих принци-
пах. Бог наказує. Я не правильно, і Бог посилає знак, щоб я боявся. Коли щось 
без любові – не від чистого серця. Нема контакта між людьми. Неправильно, 
почуття вини».

Даний випадок аналізувався методом життєвих тем. Наявність тем вини, 
правильно/неправильно, любові дала можливість вибрати раслинний підклас 
розіди. Його початкова частина віднесена до стадії початку життя з темами: 
зв’язок з іншим світом, нема бажання народжуватися, смерть, труднощі взає-
модії цього і внутрішнього світу. Як результат – родина трояндових. 1 доза 
Rosa californica. За перші кілька місяців повна реінтеграція у сім’ї і суспільс-
тві, повернення до навчання, виникла цікавість до нових речей. 

Другий випадок. Жінка, 40 років. Вона в ситуації можливого розпаду сім’ї. 
Ендометріоз. Кісти. Порушення щитовидної залози. Головні болі. Нестабіль-
ний тиск. Переживає за можливі штрафи на роботі, підозріння в крадіжці, 
карну відповідальність. З дитинства їй приходилось ставати сильною, самій 
відстоювати, пробивати, добиватися, вчитися виживати без чиєїсь допомоги. 
І зараз, коли є труднощі – потрібно вирішувати, доказувати, як повинно бути 
правильно. Знайти помилку, відстояти, документально, знання, я до сих пір 

■ В. Г. Іванов

■ Сімейна клініка ПМС

ПІДхІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ГОМЕОПАТІї

«Бути освіченим – значить бачити скриті зв’язки явищ»
Вацлав Гавел, президент Чехії 
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вчусь. Мої функціональні обов’язки, я внутрішній ревізор. Я повинна швидко. 
У мене результат.

Для аналізу використана теорія елементів. Оскільки є теми порядку, кон-
тролю, задачі, помилки, то вибраний період заліза. Потім простежений його 
розвиток, і взявши до уваги випробування, виклик, сміливість, доказ – виби-
раємо шосту стадію. Це Chromium metallicum. Зміни наступали поступово і 
динамічно. На роботі може сказати – ні, і це прийняли. На протязі дня стало 
більше робити. Стала менше негатива пускати в себе. Почала ходити з чолові-
ком в тренажерний зал. Почуття гумору – від цього легко. Перестала придира-
тися до доньки, спокійніше, а раніше б побила, потеліпала, по губам, по стінці 
розмазала. Ендометріоз нескрізь, а ділянками. По УЗД – кісти вже нема, а була 
великих розмірів. Перестала прийняти пігулки від болю і тиску. Сміливо стала 
заходити до керивництва зі своїми пропозиціями

Третій випадок. Чоловік біля 40 років. Має свій бізнес, в якому добре роз-
бирається. Багато соматичних скарг, які часто змінюються. Постійно хронічна 
втома, нестабільний тиск, болі в спині. Безсоння. Елементи його опису: «Я 
спастись хочу. Ніби щось обривається. Загубленість. Відбираюсь частину ме-
не. Страшніше за смерть – не мати виходу. Думка жінок для мене дуже важ-
лива. Настільки поглинутий, залучений, що другого світу не існує. Знайти ба-
ланс. Я хочу горіти, знову жити. Апатія. Нема сил ні для чого. Я зробив великі 
речі – є чим гордитись. Сам по собі я цілим не є».

Аналіз проводився на основі теорії рослин, яка базується на найсучаснішій 
таксономічній системі APG3. Спочатку знайдений 6-й відділ царства рослин 
– покритозернові. Далі клас і підклас – магнолієвидні. В ньому був виділе-
ний порядок лавроцвітні, для якого якраз і характерні розширення, ентузіазм 
і амбіції, необхідність багато досягти, щоб утримувати увагу і перемогти 
страх залишитися стурбованою дитиною. Оце і є суть. Але ще вибрана родина 
Lauraceae, в ній Laurus nobilis. Сон ставав дедалі краще. До життя є цікавість, 
все подобається, все влаштовує. Став спокійним. Динамічне зменшення спис-
ку і вираженості скарг. Диктаторство зійшло нанівець. І це відмітили люди і 
сказали – ти класний! Припинив читати фантастику.

Ці приклади показали можливість успішного використання методу життє-
вих тем, теорії елементів і теорії рослин для отримання суттєвих змін у випад-
ках, де неспрацьовує «черговий» список.
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Оцінка ефективності проведеної гомеотерапії може здаватися простим пи-
танням. Але це не так. Просто, – це коли оцінювач оцінює по-простому. Щось 
боліло – не болить. Щось заважало – не заважає. Або біохімічні аналізи стали 
в рамки референтних величин, або техніка показує зменшення або зникнення 
структурних, об’ємних утворень. То це успіх? Так, до деякої міри. Але ж на 
першому курсі вчили, Що лікують людину. А, по-друге, зовнішні маркери ус-
піху не надовго ощасливлюють людину. 

Потрібно більше цікавитися, як живе людина, як змінюються, її відносини, 
як вона оцінює навколишній світ.

Ось критерії, які підтримують нашу компетентність при веденні 
випадку.

Переоцінка приоритетів у житті.
Відновлення зв’язків з рідними та друзями.
Більша самостійність у діях.
Свобода вибору.
Незалежність від зовнішньої оцінки своєї зовнішності, поглядів і дій.
Менша необхідність у відстоюванні своїх поглядів.
Більша твердість і сила у висловлюванні своєї точки зору.
Дезактуалізація старої ідеї, мрії або проблеми.
Прощення людей, глибоке, а не на словах, особливо у випадках, де це зда-

валось нездійсненним.
Зміна виду діяльності.
Раціоналізація звичного виду діяльності.
Поповнення знань в нових областях.
Значно більша відповідальність в усіх проявах.
Зменшення відповідальності без втрати результативності.
Свідоме зменшенн, або збільшення об’єму роботи.
Відповідальність, не замішана на страху, вині.
Свобода вибору учасників спілкування.
Свобода у спілкуванні.
Реалізація ідеї, яка довго відкладувалась.
Готовність до подорожей, або спокій при їх відсутності.
Нейтральна або позитивна дія сновидінь.

■ В. Г. Іванов

■ Сімейна клініка ПМС

КРИТЕРІї ЕФЕКТИВНОСТІ ГОМЕОТЕРАПІї. 
ЗАПОРУКА УСПІхУ – СУТТЄВІ ЗМІНИ
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В останнi роки набули особливого значення фундаментальнi дослiджен-
ня стосовно профилактики пухлин з використанням фiтозасобiв. У наших 
попереднiх дослiдженнях клiнiчно доведено ефективнiсть використання хар-
чових рослин в онкологiї (Дудченко Л. Г. та iн., 2008 р.). На пiдствi аналiзу 
лiтературних даних та власного досвiду ми розробили та запропонували для 
практичного вокористання схему для профiлактики пухлин рiзної локалiзацiї 
з використанням фiтосировини i особливо харчових рослин. Багато людей ма-
ють незлоякiснi новоутворення, як то полiпи, кiсти або iншi захворювання, якi 
передують новоутворенням – гiпоацидний та гiперацидий гастрит, виразкову 
хворобу та iншi, вони знаходяться у групi ризику i їм поряд з медикаментозим 
лiкуванням цих недуг ми пропонували рiзнi схеми використання фiтозасобiв 
та дiетолiкування з харчовими рослинами, щоб запобiгти розвитковi злоякiс-
них пухлин.

Галеновi препарати у виглядi настоїв використовували при зниженнi сек-
реторної активностi шлунку та для збудження апетиту з включенням у збори 
листя подорожника великого, трави деревiю, квiток безсмертника пiсчаного, 
ромашки лiкарської, календули, трави полину гiкого, золототисячника; при 
пiдвищенiй секреторнiй активностi – трави звiробою, листя берези, корiнь со-
лодки та алтеi; при збереженнi секреторноi активностi – трави чистотiлу, пло-
ди фенхеля, анiсу, корiандру, що мали також спазмолiтичну, антисептичну та 
вiтрогiнну дiю, та насiння льону, корiнь алтеi, плоди облiпiхи з обволiкаючою 
дiею. Ми вводили у харчивий рацiон продукти та фiтозасоби, що активують 
систему мiкросомального окисления, спряють реалiзацiї антитоксичноi фун-
цiї печiнки: соки цитрусових, моркву, капусту, зеленi овочi, а також солодка, 
розторопша, чорниця, розмарин, шафран, куркума, бесмертник, елеутерококк. 
Рекомендували мембраностабiлiзуючi фактори, в тому числi соєвi продукти, 
холеретики (засоби, що стимулюють утворення жовчi) – безсмертник, золото-
тисячник, кукурудзянi стовпчики, а також холекінетики (засоби, що стимулю-
ють жовчовиделення) – рослиннi олiї: оливкова, соняшникова, кукурудзяна; 
плоди горобини, журавини.

■ 1 Т. П. Гарник,
2 Н. П. Огороднiкова,
3 А. Б. Пилипчук,
1 Л. Г. Дудченко,
1 В. О. Петріщева

■ 1 ПВНЗ «Київський медичний унiверситет УАНМ»
2 Київський мiський клiнiчний онкологiчний центр
3 Київський мiський центр радiологiчного захисту населення

ФIТОПРОФIЛАКТИКА ПУхЛИН
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Цибуля та часник мiстять бiльше 30 антиканцерогенiв, блокують дiю силь-
них ракових агентiв, перш за все у розвитку раку шлунка, печiнки. Часник 
стимулює утворення макрофагiв та Т-лiмфоцитiв, компонентiв iмунної сис-
теми, сприяючих знищенню пухлинних клiтин. Дослiдження пiдтвердили, що 
високий рiвень бета-каротину (особливо багато його в морквi), фолiєвої кис-
лоти (в зелених овочах) та лiкопену (у виробах з помiдорiв, кавунах, абрико-
сах) забезпечує захист вiд усiх різновидів раку, в тому числi легень, матки та 
пiдшлунковоi залози.

У дiєту для зниження ризику пухлин товстої кишки включали 2-3 рази 
на тиждень больше овочiв родини хрестоцвiтих, особливо капусти брокколi, 
цвiтної, качанної, листя гiрчицi, продуктiв багатих на клiтковину, пшенич-
нi висiвки. Навiть при спадковiй схильностi до пухлин товстої кишки, коли 
з’являються незлоякiснi новоутворення – полiпи, дiєта заваджувала злоякiс-
ному переродженню таких попередникiв. Вiдомо, що капуста може мати зо-
богенну дiю. Щоб запобiгти такому її впливу рекомендували вводити у салати 
йод у формi морської капусти (ламiнарiї).

Для профiлактики пухлин пiдшлункової залози, якi особливо важко пiдда-
ються лiкуванню, треба обов’язково своєчасно лiкувати запалення та рiзнi по-
рушення функцiї залози, щоб запобiгти розвитковi таких серйозних захворю-
вань як цукровий дiабет, гiпер- та гiпоацидний гастрити. Ми рекомендували 
для усунення запалення та нормалiзацiї функцiї пiдшлункової залози галеновi 
препарати з кореня кульбаби лiкарської, а у харчовий рацiон вводити фрукти, 
особливо цитрусовi (апельсини, грейпфрути), помiдори, бобовi.

Для профилактики раку легень та ротової порожнини, особливо для тих, 
хто палив, найбiльш успiшно використання дiєтопрофiлактики. До складу 
страв вводили темно-зеленi, темно-помаранчевi, червонi овочi, що мiстять ба-
гато бета-каротину, лiкопен: моркву, томати, брокколi, шпинат, темно-зеле-
ний латук, гарбузи, солодку картоплю (батат), а також зелений чай. Пасивним 
курцям – тобто людям, що дихають димом, що випускається iншими курцями 
часто у офiсах, для профілактики раку легень ми радили їсти темно-жовтi та 
темно-помаранчевi овочi.

Для профілактики раку молочної залози, яєчникiв та простати радили їсти 
сирi овочi родини хрестоцвiтих – капусту, особливо брокколi, кольрабi, листо-
ву, качанну, листя гiрчицi, пшеничнi висiвки та боби, зокрема бiлки сої. Ново-
утворення у цих органах пов’язанi з надлишком рiвня гормону естрогену. Ре-
човини-антогонiсти естрогену здатнi захищати вiд пухлин молочної залози та 
яєчникiв у жiнок та предмiхурової залози у чоловiкiв. Вченi дiшли висновку, 
що iндоли у складi хрестоцвiтих прискорювали процес дезактивацiї та змен-
шення рiвня естрогену, а пшеничнi висiвки та соєвi бiлки зменшували кiлькiсть 
естрогену. Тому у харчовому рацiонi для профілактики таких гормонозалеж-
них пухлин радили вживати цi продукти. Нi в якому разi не вживати хмiль та 
сумiшi, що його мiстять, а також пиво при виробництвi якого використовують 
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хмiль, бо хмiль має естрогеноподiбну дiю, сприяє збiльшенню рiвня естрогену 
i може спровокувати розвиток гормонзалежних пухлин.

Щоб упередити злоякiснi пухлини шлунка, особливо при наявностi пе-
редпухлинного стану (гiпо- та гiперациднi гастрити) хворим рекомендували 
вживати продукти, якi захищають вiд цих недуг – велику кiлькiсть фруктiв та 
овочiв, багатих на вiтамiн С: капусту, часник, цибулю, сою.

Для профілактики раку шийки матки необхiдна фолiєва кислота, тому ра-
дили вживати велику кiлькiсть зеленi – шпинат, капусту брокколi, бобовi, по-
мiдори.

Вiд раку шкiри допоможуть антиоксиданти в овочах, фруктах, оливковiй 
олiї, а такою часник, насiння льону, кверцетин у цибулi.

Аюрведа, або Ведична медицина, є найдревнішою, найбільш глибокою та 
всеосяжною медичною системою з відомих нам. Основною задачею Аюрведи 
є не боротьба з хворобами, а підтримання здоров’я людини від новонародже-
ності до глибокої, але активної старості. Особливо багато уваги приділяється 
супроводженню дитинства в зв’язку з тим, що саме в цей період життя закла-
даються підвалини для побудови здорових: психоемоційної сфери, інтелекту, 
фізичного тіла. 

В період новонародженості та на протязі першого року життя здоров’я 
дитини цілком залежить від стану здоров’я та психоемоційної сфери матері. 
Всі необхідні дитини речовини вона отримує з молоком. Тому ми пропонуємо 
молодим мамам використовувати індивідуальні фіточаї, які в залежності від 
ситуації, підтримують імунітет, лактацію, можуть заспокоювати, регулювати 
моторну функцію кишківника, відновлювати запаси вітамінів та мікроелемен-
тів в організмі мами. Фіточаї готуються з вітчизняної сировини, що зводить 
до мінімуму можливість розвитку алергічних реакцій. Для приготування чаїв 
ми використовуємо Аюрведичні принципи поєднання рослин за їх смаками і 
властивостями. 

Надзвичайно сприятливо діють на стан здоров’я немовлят масажі з вико-
ристанням рослинних олій: кунжутної, мигдальної, оливкової, шипшинової 

■ А. В. Дмитрієва, д. мед. н.

■ Центр ведичної медицини «Расаяна», м. Київ

АЮРВЕДА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

УДК 615.27
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та масляних екстрактів лікарських рослин (лаванди, ромашки, рози, гречки, 
звіробою, нагідок). Вони захищають ніжну шкіру немовляти від подразнень, 
попрілостей, а також діють заспокійливо та зміцнюючи. Масаж слід робити пе-
ред або після купання для підвищення ефективності всмоктування олії шкірою 
малюка. Дуже сприятливий ефект на слизові оболонки носа мають масляні 
екстракти звіробою, вересу, нагідок. Закапування або змащення носика мо-
же бути профілактикою інфікування дитини під час епідемій, а також воно 
ефективно лікує нежить та застуду. Треба особливо підкреслити, що масляні 
форми, на відміну від водних розчинів або спреїв, не викликають пересихання 
ніжної слизової оболонки малюків і тому можуть використовуватися довгий 
час. 

Молодші діти мають дуже чутливий до будь-яких подразнень травний 
тракт, дуже реактивну печінку і підшлункову залозу. Профілактичний догляд 
за цими органами дасть можливість підтримувати високу синтетичну функцію 
печінки і, завдяки цьому адекватну функціональну активність імунної систе-
ми. Першим кроком в цьому напрямі буде відмова від синтетичних компонен-
тів їжі. В якості натурального ентеросорбенту, який з одного боку захищає 
слизові оболонки від подразнень, а з другого зв’язує токсичні речовини, ми 
рекомендуємо гель з насіння подорожника блошного (Plantago psyllium), відо-
мий як «Ізабгол». Прекрасним доповненням буде легкий чай із плодів укропу, 
фенхелю, анісу, ромашки, дивини. 

В разі переохолодження малюка дуже корисно бути розтерти його ніжки 
та долоні жиром з додаванням рослин із зігріваючою дією: суміш порошку 
кориці, імбиру, гвоздики, куркуми, чабрецю розтерти до гомогенності з жи-
ром (козиним, здором) у співвідношенні 1:7. Приготовану мазь треба спо-
чатку розігрівати, розтираючи на долонях, а потім розтирати ніжки, долоні і, 
якщо потрібно, спинку малюка. Розвитку респіраторних захворювань можна 
запобігти за допомогою меду з ефірними оліями. Ми рекомендуємо кори-
цю, евкаліпт, аніс, майоран, шавлію, бергамот, чабрець, 5-10 крапель суміші 
ефірних олій додають до 5 столових ложок натурального меду. Використову-
вати ароматизований мед треба в кількості, яка розміститься на нігтику чет-
вертого пальчика дитини (індивідуалізація дози), до 5 разів на день. Вчасне 
використання ароматизованого меду може запобігти подальшому розвитку 
захворювання. 

В разі розвитку вірусної чи бактеріальної інфекції ми радимо використо-
вувати екстемпоральні фітозбори з пом’якшувальною, протизапальною, спаз-
молітичною та відхаркуючою дією на додаток до розтирань та закапувань.
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Иридодиагностика – это диагностика болезни по изменению формы, струк-
туры, цвета и подвижности радужной оболочки глаза. Радужка представляет 
собой нервно-сосудисто-мышечное образование, в котором происходят не-
прерывные изменения, связанные со световым внешним воздействием с одной 
стороны и патологическими изменениями в организме с другой. Изменения 
на радужке возникают благодаря наличию иридовисцеральных связей и кон-
тролируются симпатической нервной системой, таламусом и ретикулярной 
формацией.

Иридодиагностика может использоваться во врачебной практике как экс-
пресс и скрининг-метод. Из Википедии: cкрининг, диспансеризация (от ан-
глийского screening – массовые обследования) – комплекс мероприятий в 
системе здравоохранения, проводимых с целью выявления и предупреждения 
развития различных заболеваний у населения. Диспансеризация представляет 
собой профилактические медицинские осмотры, консультации врачей и ме-
дицинские исследования, проводимые в определённые возрастные периоды 
человека. 

Цель скрининга – возможно более раннее выявление болезней, что поз-
воляет обеспечить раннее начало лечения в расчёте на облегчение состояния 
пациентов и снижение смертности. Несмотря на то, что скрининг способс-
твует ранней диагностике, не все скрининговые методы демонстрируют од-
нозначную пользу. Среди нежелательных эффектов скрининга – возможность 
гипердиагностики или ошибочной диагностики, создание ложного чувства 
уверенности в отсутствии болезни. По этой причине скрининговые методы ис-
следования должны обладать достаточной чувствительностью и допустимым 
уровнем специфичности. 

Различают массовый (универсальный) скрининг, к которому привлекают-
ся все лица определённой категории (например, все дети определённого воз-
раста) и выборочный (селективный) скрининг, применяемый в группах риска 
(например, скрининг членов семьи в случае выявления наследственных забо-
леваний).

Примеры скрининг-диагностики по радужке.

■ С. В. Потоцкая, врач народ. и нетрадиц. мед. 

■ Медицинский центр Агапит, г. Киев

ИРИДОДИАГНОСТИКА: ЭКСПРЕСС И СКРИНИНГ-
ДИАГНОСТИКА В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА

УДК:[615.89+616.1/4:617.721]-07
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Случай А.
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Мужчина 40 лет. Пришел на профилактический осмотр. Жалоб не предъ-
являет. Работает 10-12 часов в день. Питается нерегулярно. Злоупотребляет 
кофе, курением. При осмотре на радужке выявлены следующие изменения. 
Множественные лакуны радужки говорят о слабости соединительной ткани 
организма, о слабой конституции (степень плотности радужки 4-5, что соот-
ветствует 8-9 группам здоровья по Витулкасу). Локализация эшелонизирован-
ных, множественных лакун в зонах проекции предстательной железы (на 5 и 7 
часов) говорит о наличии хронического простатита. Имеющиеся множествен-
ные пигментированные лакуны в области проекции лимфатических узлов но-
соглотки (10-11 часов и 1-2 часа) свидетельствуют о частых воспалительных 
заболеваниях этих органов. Пигментированные лакуны в области проекции 
головного мозга могут быть признаком перенесенных ранее травм головы или 
тяжёлой вирусной интоксикации. Имеются также структурные изменения ра-
дужной оболочки в виде множественных эшелонизированных лакун в области 
проекции жёлчного пузыря и печени (7-8 часов), что свидетельствует о пора-
жении печени и жёлчного пузыря. Имеется огромная лакуна в виде надтресну-
того ореха в области проекции обеих почек (на правой радужке с 5 часов до 6 
часов, на левой радужке с 6 часов до 7 часов), что свидетельствует о пораже-
нии данного органа. У данного пациента имеется также деформация и зашла-
кованность автономного кольца. Неравномерно утолщённая зрачковая кайма 
пропорциональна повышенным нагрузкам на нервную систему. Выраженный 
токсический ободок по краю радужки говорит о возможных сосудистых реак-
циях, а также о выраженной интоксикации организма.

После дополнительного целенаправленного обследования лабораторными 
и инструментальными методами (анализ крови общий, анализ мочи общий, 
печёночные пробы, липидограмма, глюкоза крови, ультразвуковое исследова-
ние брюшной полости и почек, КТ исследование органов брюшной полости 
и малого таза с в/в усилением) установлен диагноз: киста печени, множест-
венные кисты почек, синдром хронической усталости, хронический декомпен-
сированный тонзиллит, хронический простатит в стадии подострого течения, 
хронический гастрит и колит. При обследовании методом Фолля обнару-
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жен эхиноккок. Назначено противопаразитарное и гомеопатическое лечение 
(Lycopodium 31С). Дополнительно рекомендовано соблюдать режим труда и 
отдыха, питьевой режим. Даны рекомендации по питанию. Наблюдение про-
должается.

Случай Б. На приёме мужчина 42-х лет с пятилетним сыном.
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Отец (снимок 4) жалуется на повышенную утомляемость, головные боли, 
боли в спине и в коленных суставах, частые мочеиспускания по ночам, изжогу, 
вздутие живота, поносы. На радужке: лимфатический тип диатеза, выражен 
лимфатический розарий, что говорит о нарушении работы лимфодренажной 
системы; пигментные пятна в области проекции щитовидной и предстатель-
ной желез соответствует клиническим проявлениям простатита и гипотиреоза; 
депигментация радужки в виде чётко выраженного белого светящегося ободка 
по краю автономного кольца свидетельствует (по Бурдиолю) о выраженных 
проблемах с позвоночником. Имеются также пигментные пятна гормональной 
природы в области проекции печени и правого коленного сустава. По степени 
выраженности неравномерно утолщенной зрачковой каймы можно предполо-
гать повышенные нагрузки на нервную систему и пониженную стрессоустой-
чивость.

Мальчик (снимок 5 и 6) жалуется на плохой аппетит, вздутие живота и час-
тые боли в животе, раздражительность, плохой сон. Плачет во сне, часто боле-
ет простудными заболеваниями. Его укачивает в транспорте. Он чувствителен 
к запахам. Периодически имеет жидкий стул. Имеет место непереносимость 
некоторых продуктов питания (жирное мясо, молоко, рыба). На радужке, так-
же как и у отца, лимфатический тип диатеза и лимфатический розарий, что 
обусловливает предрасположенность к простудным заболеваниям; выражен-
ный светящийся белый ободок по краю автономного кольца предупреждает 
о наследственной слабости позвоночника, пока ещё никак не проявившейся; 
выраженный секторальный участок гиперпигментации (с 4-х часов до 5-ти 
часов 30 минут) говорит о врождённой слабости поджелудочной железы у 
ребёнка. Обоим пациентам назначен гомеопатический препарат Lycopodium 
(отцу – 200 с, ребёнку – 30 с). На повторном приёме отмечают значительное 
улучшение состояния.
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Случай С. На приёме: отец 44-х лет, сын 16-ти и дочь 6-ти лет.
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Жалобы у всех троих на перевозбуждённое состояние нервной системы. У 
отца (снимок 8) это проявляется раздражительностью и бессонницей. 16-ти-
летний сын (снимок 7) часто бывает недоволен, не хочет учиться, пропускает 
школу, своевольничает, курит, употребляет алкоголь, ругается. Младшая де-
вочка (снимок 9) часто сердится, плачет по ночам, видит кошмарные сны. У 
неё бывают истерические реакции, энурез. Кроме того, у всех троих проблемы 
с желудочно-кишечным трактом (запоры, вздутие живота, спастические боли 
в животе).

На радужках у всех троих видим гематогенный тип диатеза, что говорит о 
предрасположенности к заболеваниям жёлчного пузыря, печени, поджелудоч-
ной железы и кишечника. Также у всех троих выражен такой иридознак, как 
адаптационные кольца (депигментированные участки радужки), кольца или 
дуги, располагающиеся практически по всей окружности радужки – прерыва-
ющиеся или непрерывные. Они свидетельствуют о спастических изменениях 
в тех органах, в зоне проекции которых располагаются. Наиболее ярко этот 
признак выражен у пятилетней девочки. Адаптационные дуги у неё располо-
жены в области проекции головного мозга (с 11-ти часов до 1-го часа), также в 
области проекции мочевых путей (с 5-тичасов до 7-ми часов), и печени (с 7-ми 
часов до 8-ми часов). Клинически это проявляется вышеперечисленными сим-
птомами. Всем членам этой семьи был с успехом назначен гомеопатический 
препарат Nuxvomica.

Случай Д.

6

.

 (  11-  1- ),

 (  5-  7- ),  (  7-  8-

). .

Nuxvomica. 

.

 35  14 ,

 ( ). , ,

.

. ,

, ,  (5-7 )

. ,

.  Rhus 

toxicodendron 200C.  2 .

 Natrium carbonicum 200C. 

 6 .

 2 

,

. .

10      11 

 (  10) 

,



�1

Женщина 35 лет страдает псориазом с 14 лет, после перенесенного стресса 
(развод родителей). Высыпания множественные, обильные, распространённые 
по всей поверхности туловища и головы. Принимает гормональную терапию. 
Также беспокоит повышенная раздражительность, утомляемость, запоры, час-
то возникающие (5-7 раз в год) обострения хронического тонзиллита. Имеет 
также аутоиммунный тиреоидит, многоузловой зоб. Был назначен гомеопа-
тический препарат Rhus toxicodendron 200 C. Через 2 месяца отмечает улуч-
шение состояния. Следующий препарат Natrium carbonicum 200 C. Пациентка 
пришла на приём через 6 месяцев с единичными мелкими высыпаниями. Со 
слов пациентки улучшение состояния кожи наступило уже через 2 месяца пос-
ле приёма препарата, а настоящее небольшое обострение связывает с наступ-
лением холодной погоды. Рекомендовано повторить приём препарата.

На фото правой радужки до начала лечения (снимок 10) видим выраженный 
лимфатический розарий, свидетельствующий о сниженной функции лимфати-
ческой системы. Выраженный токсический ободок свидетельствует об инток-
сикации организма, проявляющейся в данном случае псориазом. Имеются так-
же участки гиперпигментации в области проекции головного мозга и печени. 
Зашлакованность автономного кольца, которая клинически подтверждается 
запорами, также является признаком хронической интоксикации. На следую-
щем снимке радужки (��) можно отметить положительную динамику: значи-
тельное уменьшение лимфатического розария. Радужка стала «прозрачной» и 
светлой – видны трабекулы (клетки стромы радужки). Уменьшилась степень 
выраженности токсического ободка и зашлакованности автономного кольца. 
Таким образом, можно проследить динамику изменения иридознаков на ра-
дужной оболочке, сопоставив эти изменения с клиническим улучшением.

Выводы
Иридодиагностика может быть применима в практике врача любой 

специальности как метод быстрой и эффективной диагностики. Преиму-
ществом является относительная простота методики, её безвредность и, 
что очень важно, возможность увидеть состояние всего организма в одном 
поле зрения. Возможность установить причинно-следственную связь сим-
птомов поражения и определить наследственную предрасположенность 
позволяют использовать этот метод для проведения профилактических 
осмотров, как массовых, так и селективных.
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Оздоровлення і реабілітація населення є досить неоднозначним і пробле-
матичним питанням. Люди, які шукають допомоги, зустрічаються з великою 
кількістю течій, які переконують їх у тому, що саме вони допоможуть виріши-
ти усі проблеми. Вірогідність банального обману − висока, але ще більшу не-
безпеку становлять нав’язані окремими спеціалістами переконання стосовно 
гегемонії певного методу у сфері збереженні та підтримання здоров’я.

Сучасна дельфінотерапії оповита міфами, здогадками та упередженнями, 
які ховають від громадськості результати об’єктивних досліджень стосовно 
ефективності даного методу. Відповідно, основна мета даної доповіді – це виз-
начення меж «компетентності» дельфінотерапії та її факторів впливу.

Дельфінотерапія − це метод психотерапевтичного впливу на особистість. 
Результати сучасних досліджень Європейського інституту дельфінотерапії, 
Ізраїльського центру дельфінотерапії, вітчизняного науково-дослідного цен-
тру «Державний океонаріум» та власне культурно-оздоровчого комплексу 
«НЕМО» свідчать про широке коло сприятливих впливів даного методу на 
психоемоційне здоров’я людини:

1) 95 % пацієнтів переживають радість, політ і гармонію;
2) У 35 % пацієнтів нормалізується нічний сон: він стає непереривним, 
тривалим (з 7 годин він збільшився до 9 годин);
3) у 29 % пацієнтів зникли вокалізації під час сну і страшні сни;
4) у 80 % пацієнтів зникає енурез у порівнянні з контрольною групою – 
37 % (вибірка 95 чол.);
5) у 70 % пацієнтів зменшується тривожність (вибірка 185 чол.);
6) у 84 % пацієнтів концентрується увага (вибірка 134 чол.);
7) у 75 % пацієнтів зменшуються прояви агресії (вибірка 140 чол.)
8) у 70 % пацієнтів формується здатність фіксувати погляд, контактувати 
з оточуючими;
9) у 70 % пацієнтів спостерігається зменшення стереотипій;
10) 80 % пацієнтів опановують нові рухові навики.
Зазначені зміни у загальному психологічному і фізичному стані пацієнтів 

обумовлені трьома факторами впливу дельфінотерапії: 1) мобілізація сил ор-
ганізму для адаптації до унікальних умов заняття; 2) правильно організована 
взаємодія клієнта з дельфіном; 3) власне безпосередній лікувальний вплив де-
льфіна.

■ О. В. Поліщук

■ Культурно-оздоровчий комплекс «НЕМО», м. Київ

ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
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Відомо, що чим швидше людина адаптується до нових умов, тим більший 
ресурс її психологічного здоров’я. Для спеціалістів − це лакмусовий папірць, 
який вказує на рівень психологічного благополуччя пацієнта − будь-які нега-
тивні особливості розвитку дитини супроводжуються порушеннями адаптації: 
дитина не приймає новий досвід, демонструє підвищену тривожність, плак-
сивість, афективні емоційні реакції.

Під час проходження курсу дельфінотерапії пацієнт адаптується до уні-
кальних умов середовища, а саме: до великих і товариських тварин, до вод-
них процедур та роботи з психологом, який «вимагає» виконання спеціально 
розробленої індивідуальної корекційної програми. Разом з пристосуванням до 
даних умов у пацієнта розширюється ресурс адаптації, що призводить до сут-
тєвих змін у його психоемоційному стані. 

Іншим фактором сприятливого впливу дельфінотерапії є пряма взаємодія 
пацієнта і дельфіна. В результаті дельфін поступово стає для людини мотива-
ційним фактором для сприйняття терапевтичного впливу – пацієнт «закохуєть-
ся» у дельфіна і виконує всі терапевтичні вправи з ентузіазмом і бажанням. 

Для цього, в першу чергу, необхідно встановити сильний емоційний зв’язок 
між пацієнтом і твариною. Нагадаємо, що основним терапевтом в дельфіно-
терапії є власне дельфін. Саме він пропонує пацієнту комунікацію, заграє до 
нього, пропонує тактильний контакт, дає емоційні відповіді на його поведін-
ку. Таким чином, між людиною і твариною формується унікальний зв’язок − 
дельфін, з одного боку, проводить корекцію поведінки, з іншого, − мотивує 
діяти.

Хоча дельфінотерапія, в цілому, є стандартизованою процедурою, яка 
включає в себе обов’язкове живе спілкування з твариною, інтенсивний так-
тильний контакт, ігрові елементи, водні процедури, плавання з дельфінами, 
гідромасаж, сонофарез та інші, − для кожного пацієнта форму реалізації зазна-
чених методів обирає дельфінотерапевт, опираючись на індивідуальні особли-
вості людини. 

Одним з найважливіших факторів сприятливого впливу дельфінотерапії на 
людину є власне лікувальний ефект самого дельфіна. Для орієнтації дельфіни 
використовують сигнали високої частоти до 250 кГц. Даними сигналами де-
льфін користується для пізнання навколишньої дійсності, включно з новими 
біологічними об’єктами, які потрапляють до води. Коли учасник сеансу де-
льфінотерапії знаходиться в положенні спиною до тварини, дельфін набли-
жається до нього і зупиняється позаду пацієнта, направляючи свій біосонар 
на череп, локалізуючи його у потиличну частину голови людини і здійсню-
ючи ультразвукове сканування. Таким чином, з одного боку, дельфін вивчає 
новий об’єкт у воді, з іншого − череп і м’які тканини голови концентрують 
звукові коливання і відіграють роль акустичного прожектора і звукової лінзи. 
Так, аналогічно до медичного використання ультразвуку, дельфін здійснює 
природну ультразвукову терапію: відновлює пошкоджені клітини, здійснює 
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Ароматные запахи растений, воплощенные в формах древних благовоний, 
сопровождали людей на протяжении многих веков. Ими умащивались, окури-
вали храмы, жилища. Ароматный дым душистых смол и трав влиял на созна-
ние, чувства, поведение. Термин парфюмерия происходит от лат. Per fumum и 
означает посредством дыма. Знаменитое египетское снадобье «Кифи» воску-
ривали для хорошего настроения и дезинфекции, принимали во внутрь, ума-
щивали тело для хорошего запаха. Тенденция соединения лечебных свойств 
душистых растений и эстетической составляющей запаха воплотилась в древ-
них ароматических композициях масляных духах – аттарах, которые являются 
и сегодня средством поддержания психоэмоционального равновесия и здоро-
вья. «Кельнская вода» и «Вода венгерской королевы», одеколон и духи явля-
лись по сути насыщенными спиртовыми растворами ароматических масел и 
были незаменимыми лечебно-гигиеническими средствами в Европе 14-18 вв.. 
Как утверждали справочники того времени, ими лечили многие заболевания. 
Свой статус лекарства и духов парфюмерия утратила к средине 19 века, ког-
да на смену натуральным химическим составляющих аромамасел пришли их 
синтетические аналоги. Сегодня, когда многие из нас переосмысливают свое 
отношение к природе и ее драгоценному дару – целительной силе растений, 
интерес к натуральной лечебной парфюмерии возрождается. Душевное рав-
новесие, крепкие нервы, адекватные реакции, жизненная сила – это то, о чем 
мечтает каждый челок, особенно работающий в условиях постоянного напря-
жения. 

■ Э. Д. Крамар

■ «Научно-производственное предприятие «ПАВА», г. Киев

ЛЕЧЕБНАЯ ПАРФЮМЕРИЯ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 
ПСИхОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АРОМАТЕРАПИИ

мікромассаж, покращує циркуляцію крові і лімфовий дренаж, підвищує тонус 
підшкірних тканин і м’язів, ліквідує спазми, відновлює та очищує клітини від 
токсинів. Саме з даним впливом дельфінів пов’язуються стимулювання за-
гального психічного та фізичного розвитку, покращення когнітивних процесів 
та комунікативних вмінь, стимуляцію та стабілізацію психоемоційної сфери. 

Описані окремі фактори впливу, звісно, не вичерпують різноманіття тера-
певтичних методів дельфінотерапії. Однак, саме вони є базою для здійснення 
комплексного стимулювання психічного і фізичного розвитку, відновлення 
здоров’я пацієнта.
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Ирина (41 год, адвокат) обратилась с просьбой помочь ей выдерживать в 
течение дня профессиональные нагрузки. Вполне уравновешенная женщина, 
волевым усилиям заставляла себя не раздражаться. Она хотела иметь под ру-
кой средство позволяющее гасить внутренние разрушающие эмоции и созда-
вать для себя комфортную рабочую атмосферу. Был подобран ряд масел среди 
которых преобладали древесные, бальзамические ароматы гальбанума (Ferula 
galbanifula) нарда (Nardostachys jatamansi), ладана индийского (Boswellia 
seratta) пачули (Pogostemon patchouli), ириса (Iris pallida) и ряд цветочно-
фруктовых ароматов – розы (Rosa dasascenа), шафрана (Crocus sativus), магно-
лии чампаки (Michelia champaca var. alba), мандарина (Citrus Reticulate) и др. 
В композицию вошло 14 составляющих. Жирное масло жожоба стало основой 
масляных духов. В течении дня женщина при первых признаках стрессовых 
ситуаций могла удобно пользоваться духами. Как было отмечено в дальней-
шем аромат ее успокаивал и переключал на более конструктивный диалог с 
клиентами, а самое главное он ей очень нравился. 

Юрий (35 лет, предприниматель) обратился с просьбой помочь преодолеть 
внутренний страх проявляющийся в зажиме связанный с речью. Уверенный в 
себе мужчина, полностью терялся в общении с понравившимися женщинами. 
Начинал заикаться, потел, путался в словах. Предложенная композиция пар-
фума состояла из 12 составляющих среди которых были следующие арома-
ты: сандал (Santalum album), османтус (Osmanthus fragrans), ветивер (Vetiveria 
zizanioides), кедр (Cedrus atlantica), нероли (Citrus aurantium), бергамот (Citrus 
auranitium var bergamia), имбирь (Zingiber officinalis ), дубовый мох (Evernia 
prunastri) и др. 

Благодаря аромату духов мужчина начал чувствовать себя иначе, исчез-
ла тревога, ушло беспокойство, ощущалось состояние душевного равновесия, 
что способствовало налаживанию отношений с противоположным полом. 

Валентина (50 лет, бухгалтер) обратилась с просьбой повысить ее рабо-
тоспособность, улучшить концентрацию внимания и смягчить проявления 
наступающего климакса. Женщина жаловалась на излишнюю эмоциональ-
ность, частые головные боли и периодическое повышение АД. Была предло-
жена композиция из 9 составляющих, среди них ароматы жасмина (Jasminum 
grandiflorum), просвирника (Hibiscus abelmoschus moschatus), любистка 
(Levisticum officinale), витекса священного (Vitex agnus castus), хмеля (Humulus 
lupulus) и др. Самочувствие женщины улучшилось, она смогла с помощью ду-
хов при первых признаках купировать повышение АД. Ее стали меньше беспо-
коить головные боли, она стала более уравновешенной и внимательной. 

Создание композиции парфюмерной аромаформы это целое искусство и 
требует высокой квалификации специалиста, который должен учитывать сле-
дующее: 

• цель назначения; терапевтическое и психоэмоциональное действие 
• состав входящих аромамасел и их характеристику
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• пропорциональное соотношение входящих компонентов в расчете арома-
формулы

• эстетическую сторону аромакомпозиции проявляющуюся в гармоничном 
звучании букета ароматов

При наличии соответствующего для этой цели набора масел и профессио-
нализма специалиста можно гарантировать создание оригинальных, индиви-
дуальных аромаформ – масляных и спиртовых духов, одеколонов и туалетных 
вод, которые смогут не только выступать самостоятельными ароматерапев-
тическими средствами, но и стать популярными, простыми и удобными в 
ежедневном применении для улучшения психоэмоционального в достижении 
внутреннего баланса человека.

Когда мы говорим о реабилитации в спорте, мы имеем в виду составную 
часть медицинской и социально-трудовой реабилитации, использующую 
средства и методы физической культуры, массаж и физические факторы. И 
это правильно. Но посмотрите, кого она касается. Речь идет о физических уп-
ражнениях, которые дают положительный эффект в реабилитации больного 
или инвалида, повышают его адаптационные возможности. Обратите внима-
ние – реабилитации больного или инвалида. И мы никогда не говорим о реа-
билитации спортсмена.

Организм человека обладает сформировавшейся в процессе эволюции 
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Адаптация 
к физическим нагрузкам при мышечной деятельности во всех случаях пред-
ставляет собой реакцию целостного организма, но специфические изменения 
в тех или иных функциональных системах могут быть выражены в различной 
степени. Однако адаптационные возможности организма не беспредельны, он 
не всегда и не в полной мере может приспособиться к тем или иным условиям 
среды, в том числе физическим нагрузкам, в результате чего нередко развива-
ются заболевания. 

При интенсивных физических нагрузках у ряда спортсменов регистриру-

■ Н. И. Полиш, зав. отделением спортивной медицины 

■ Печерский центр «Здоровье», г. Киев

ЭДОГЕННОЕ ДЫхАНИЕ ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ 
ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ 

ВЫСОКИх СПОРТИВНЫх НАГРУЗОК
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ется срыв адаптационно-приспособительных механизмов, проявляющийся в 
повышении уровня инфекционной заболеваемости на фоне «поломки» как гу-
морального, так и клеточного звеньев иммунитета.

В процессе тренировок и особенно после соревнований отмечается сни-
жение иммуноглобулинов класса IgG, IgA, IgM. Ислледованиями установле-
но, что при интенсивной физической работе в мышцах снижается содержание 
АТФ, Крф и гликогена и увеличивается количество лактата. Во время подго-
товки к соревнованиям повышается уровень кортикостероидов в крови, что 
подавляет иммунитет.

У стайеров часто встречается скрытый дефицит железа, а также низкий 
уровень гемоглобина и гематокрита, что может снизить физическую работос-
пособность и отразиться на результатах выступления. 

И так далее. Можно перечислять еще много доказательств того, что при 
высоких спортивных нагрузках наступает такое состояние организма, которое 
называется аглобулинемия, то есть отсутствие глобулинов, ответственных за 
иммунитет. Высокие физические нагрузки сильно истощают защитные силы 
организма. Большие, особенно пиковые нагрузки – сильнейший стресс для ор-
ганизма, который приводит к необратимым процессам. Да что там говорить! 
Результат можно увидеть на лице. Если вы хотите увидеть каким вы будете 
через 10 лет, то пробегите марафон и посмотрите на себя в зеркало.

Вот мнение по этой проблеме известного специалиста спортивной меди-
цины Л. Маркова: «Сам по себе элитный, профессиональный спорт ничего, 
кроме пользы, человеку принести не может. Однако, его можно сравнить с 
сильнодействующим лекарством: стоит превысить дозировку, и польза обер-
нется вредом» (1996 г.).

Олимпийский чемпион в беге на 10 000 м Владимир Куц умер в 48 лет, из-
вестный конькобежец Платон Ипполитов скончался в возрасте 58 лет. Очень 
рано ушли из жизни талантливые бегуны братья Знаменские. Серафим умер в 
36 лет, а Георгий – в 43 года. Список можно продолжать.

Вывод: спортивные достижения очень дорого обходятся самым быстрым, 
самым сильным и так далее. К такому же выводу пришел один из самых ав-
торитетных специалистов в области спортивной медицины, врач знамени-
тых сборных ФРГ по футболу, боксу, легкой атлетике Э. Дойзер, заявивший: 
«Между спортом высших достижений и здоровьем спортсмена мало общего».

Нельзя допустить, чтобы молодые люди, отдавшие свои годы спорту, ис-
калечили свое здоровье. Тренерам нужно лучше научиться распределять силы 
своих учеников для достижения успеха и серьезно относиться к профилакти-
ческим мерам для уменьшения повреждений.

В условиях спортивной тренировки, когда происходит долговременная 
адаптация организма к физическим нагрузкам, имеют место морфофунк-
циональные сдвиги в состоянии системы микроциркуляции крови. Накапли-
ваясь в течение длительного времени, эти изменения постепенно приводят к 
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формированию более экономного типа реагирования микрососудов. Важным 
диагностическим критерием приспособленности организма к тому или иному 
виду спортивной деятельности служат показатели состояния системы мик-
роциркуляции крови. Поэтому специфика тренировки в том или ином виде 
спорта должна обеспечивать дифференцированные преобразования микросо-
судов. 

Основными факторами, которые влияют на результат и здоровье спортсме-
на являются кислород (О2) и углекислый газ (СО2). Кислород является пуско-
вым механизмом развития атеросклероза и склероза мелкокапиллярной сети 
организма. Повышение количества углекислоты в крови приводит к спазму 
мелких сосудов и капилляров.

Чем больше физические нагрузки, тем больше спортсмен поглощает кис-
лорода, то есть быстрее «сгорает» в спорте и в жизни. Чтобы вырастить здоро-
вого спортсмена высокого класса, необходимо снять 5 основных недостатков, 
которые присущи организму спортсмена:

• непрерывное поражение сосудов;
• недостаток кислорода в клетках (тканевая гипоксия);
• недостаток энергии в клетках (энергодефицит);
• недостаточный обмен веществ;
• иммунодефицит.
Все эти недостатки позволяет устранить метод тренировки эндогенного 

(внутреннего) дыхания, предложенный российским биохимиком Владимиром 
Фроловым. Тренировка дыхания выполняется с помощью дыхательного тре-
нажера. Это простой пластмассовый прибор, состоящий из двух стаканчиков 
и дыхательной трубки. Дыхание очень простое. Делается обычный вдох носом 
из атмосферы, а выдох ртом в трубку тренажера через воду. Дыхание через 
воду с некоторым усилием – это принципиальное отличие и главное достоинс-
тво метода. 

Главным элементом дыхания является выдох через воду. В легких как 
можно продолжительнее поддерживается стабильное, оптимально-повышен-
ное давление. Таким образом, обеспечивается внедрение в капилляры альве-
ол максимального количества воздушных пузырьков, а, следовательно, резко 
повышается клеточная энергетика. Воздух выпускается предельно экономно, 
длительно, за счет чего максимально увеличивается время наддува легких.

Увеличивая продолжительность дыхательного акта за счет увеличения вы-
доха, данная система тренировок дыхания позволяет создать постепенно на-
растающий уровень гипоксии, снижая долю аэробного типа дыхания, умень-
шая тем самым образование свободных радикалов, проявляющих агрессию по 
отношению к клетке. Одновременно активируется анаэробный механизм ды-
хания, позволяющий организму сохранить достаточно высокий уровень энер-
гетического обмена, а за счет потребления минимального количества атмос-
ферного кислорода, организм приобретает способность анаэробного способа 
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получения энергии. При этом повышается активность всех биохимических 
процессов организма: будь то синтез новых веществ или утилизация продук-
тов обмена. А они немыслимы без использования энергии. В условиях эндо-
генного дыхания энергетический обмен клетки приобретает другое качество, 
создавая условия для оптимальной работы всех органов и систем.

Высокий функциональный уровень работы иммунной системы, кровооб-
ращения и обмена веществ повышает устойчивость клеток к повреждающим 
факторам как внутренней, так и внешней среды: восстанавливаются структура 
и функции органов даже при многолетних нарушениях. Эндогенное дыхание 
дает возможность организму, не снижая своей активности, за счет тренировки 
внутренних резервов сохранить высокий уровень здоровья, развить свои фи-
зические способности. 

Важным элементом новой технологии является общий объем дыхания. Чем 
продолжительнее тренировка, тем больше получаем энергии, тем быстрее идет 
процесс оздоровления. При таком дыхании на тренажере в капилляры альвеол 
внедряется (по последним данным) в 7-10 раз больше, чем обычно воздушных 
пузырьков.

Соответствующего уровня достигают процессы свободно-радикального 
окисления, снабжающие клетки энергией и кислородом. Первая энергетичес-
кая система организма благодаря сложным химическим и физическим процес-
сам обеспечивает лучшие условия для работы второй энергетической системы. 
Биохимические процессы (цикл Кребса, окислительное фосфорилирование и 
др.), обеспеченные свободными электронами, протонами, полевой энергети-
кой, кислородом также выходят на максимальный уровень. Это крайне важно 
для спортсменов.

При мышечной работе расход энергии резко возрастает, в связи с чем более 
интенсивно протекает процесс окисления веществ в мышечной ткани. Поэто-
му увеличивается доставка кислорода к скелетным мышцам. Если кислорода 
для полного окисления веществ не хватает, то оно происходит частично и в 
организме накапливается большое количество недоокисленных продуктов, та-
ких, как молочная и пировиноградная кислоты. Это приводит к отклонению 
ряда важных констант внутренней среды организма, что не позволяет ему про-
должать мышечную деятельность. В организме образуется кислородный долг, 
который восполняется в период отдыха. Потребляемый в этот период кисло-
род идет на окисление скопившихся в организме недоокисленных продуктов 
обмена веществ. Эндогенное дыхание во время отдыха позволяет сделать этот 
процесс более эффективным. По существу, дыхательный тренажер является 
энергетическим генератором. 

Тренировка дыхания на тренажёре ТДИ-01 позволяет уменьшить с 20,8 % 
до 17-19 % потребление внешнего кислорода и «заставить» клетку саму выра-
батывать эндогенный (внутренний) кислород.

Энергетика всех клеток повышается в 2-4 раза, а количество клеток с повы-
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шенной энергетикой возрастает с 2-3 % до 8-10 %.
За счет молекулярного кислорода более мягко проходят реакции свобод-

но-радикального окисления. А, как известно, свободные радикалы ведут к 
деградации клеток, тканей и органов, т. е. к укорочению продолжительности 
жизни.

Тренировка дыхания способствует продлению жизни эритроцитов до 
60-90 дней вместо 20-25 дней при грудном дыхании, а при освоении эндоген-
ного режима дыхания до 120 дней. Гемоглобин при этом достигает 160-170 
единиц. К тому же улучшаются реологические свойства (текучесть) крови.

За счет образования эндогенного кислорода и эффективного участия его в 
биохимических реакциях повышается энергетика клеток на 100-1000 %.

Сегодня спортсменам крайне необходимо освоение эндогенного дыхания. 
Оно позволит увеличить продолжительность жизни в большом спорте, повы-
сить спортивные результаты, снизить повреждающее действие на организм 
высоких спортивных нагрузок, снизить травматизм за счет более высокой 
эластичности и прочности сосудов, кожи, мышечно-связочного аппарата и 
костей, обеспечить щадящие условия для поддержания спортивной формы.

Именно эндогенное дыхание может обеспечить спортсмену главные усло-
вия для победы: системное повышение результатов, ежедневное эффективное 
восстановление организма, гарантированное поддержание здоровья на высо-
ком уровне.

Применение тренажёра В. Фролова исключает прием стимуляторов. 
Только за счет улучшения качества крови (гемоглобин легко достигает 
160-170 единиц) и состояния сосудов, спортсмен сможет повысить результаты 
на 5-10 процентов.

Применение и правильное сочетание эндогенного дыхания с физическими 
нагрузками исключает поражение сосудов и ведет к постепенному повыше-
нию спортивной формы, а также позволяет снизить в 1,5-2 раза влияние физи-
ческих нагрузок на организм. Реализуется идея – к рекордам через оптималь-
ное снижение нагрузок.

Если руководители спортивных школ и клубов обратят внимание на метод 
тренировки эндогенного дыхания, то убедятся, что оно даст следующее:

• приведет к выносливости и повышению спортивных результатов 
на 5-10 %;

• быстрое восстановление организма после тренировочного процесса и 
соревнований;

• высокую работоспособность;
• легкие разработаются на 20-25 %;
• уменьшится поражение сосудистого русла;
• улучшится работа мышечно-связочного аппарата.

Главное – не пострадает здоровье спортсменов.
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1. Актуальність питання захворюваності щитовидної залози в Україні.
Ендокринні захворювання, а саме захворювання та функціональні пору-
шення щитовидної залози – це значна проблема, з якою ми стикаємося все 
частіше.
Екологічний стан нашої країни, життя в умовах хронічного стресу, не-
збалансоване харчування та інші умови призводять до порушень стану 
здоров’я сучасної людини.

2. Рослини що впливають на функцію щитовидної залози.
Біологічно активні речовини лікарських рослин можуть ефективно вплива-
ти на функцію щитовидної залози.
Арніка гірська, Горіх волоський, Перстач білий, Підмаренник чіпкий, Ла-
мінарія цукриста, Зизифус справжній, Шавлія мускатна, Нетреба звичайна 
та інші.
Авторська рецептура Світко О. В. 

3. Методики корекції харчування при захворюваннях щитовидної залози.
Роль мікроелементів для повноцінного функціонування ендокринної сис-
теми.
Зв’язок порушень функції печінки та шлунково-кишкового тракту з робо-
тою ендокринної системи. 

4. Фізіотерапія та масаж при захворюваннях щитовидної залози.
5. Дихальні вправи та гімнастика для профілактики та відновлення функції 

щитовидної залози.

■ О. В. Світко, фітотерапевт, натуропат, мікробіолог

■ ФОП, м. Київ

ТРАВОЛІКУВАННЯ ТА НАТУРОПАТІЯ ПРИ 
ЗАхВОРЮВАННЯх ЩИТОВИДНОї ЗАЛОЗИ
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Автор препарата «CAMELYN» – Бенедикте (Дзагули) Маглакелидзе, 
известный врач своего времени, вылечил тысячи пациентов, а его творение 
CAMELYN BIO до сих пор продолжает спасать жизни. Бенедикте Маглаке-
лидзе вошёл в почётный список 100 величайших грузин всех времён.

Лечебные свойства меда Б. Маглакелидзе исследовал с 1946 года. В 
1946-1948 годах он изучал действие жидкости, которую получил из меда 
для лечения гнойных ран, а также с целью предупреждения инфицирова-
ния. Изучение CAMELYN начинается с 1950 года в Институте эксперимен-
тальной и клинической хирургии МЗ ГССР и в институте переливания кро-
ви. Через два года эксперименты были повторены в Институте онкологии 
АМН СССР в Ленинграде. В результате этих наблюдений было установле-
но, что препарат CAMELYN задерживает развитие первичных опухолей, 
а также способствует обратному развитию уже развившихся спонтанных 
новообразований. Гистоморфологические исследования выявили наличие 
кровоизлияний в строму опухоли и некроз опухолевых клеток. На основа-
нии полученных данных государственная комиссия пришла к заключению, 
что препарат оказывает тормозящее действие на опухолевый рост. Под 
влиянием препарата происходит заметное уменьшение и в некоторых слу-
чаях полное исчезновение опухолей. Аналогичные результаты получили 
при испытании CAMELYN в московском Институте экспериментальной 
патологии и терапии рака АМН СССР. В 1965 году президиумом научно-
го совета фармакологического комитета Минздрава СССР препарату было 
присвоено название CAMELYN и поручено Минздраву ГССР выпустить 
1 500 000 ампул препарата и послать в онкологические клиники Москвы, 
но в связи с смертью автора это указание не было реализовано. Научный 
материал, защищенный в личном архиве Б. Маглакелидзе, с 2004 года да-
ет возможность начинанию новых современных исследований уникальных 
свойств препарата не только в Грузии. Изучения препарата проводились в 
лучших научно – исследовательских центрах мира. Результаты полученные 
в ведущих клинических центрах Германии, Англии, Канады, Швейцарии, 
Бразилии, Индии, США утверждают высокий потенциал CAMELYN. 

Было установлено, что препарат обладает противовоспалительным действи-
ем, проявляет антисептический и обезболивающий эффекты. Усиливает имму-

■ Ш. А. Маглакелидзе, академик Академии социальных наук Грузии
А. Ф. Тацкий, к. мед. н., основатель проэкта «Восстанови себя!»

КАМЕЛИН БИО – ДОРОГА К ЖИЗНИ
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номодуляторную активность, задерживает рост опухолевых клеток и умень-
шает размеры новообразований, угнетает рост патогенных микроорганизмов. 
Активные вещества «КАМЕЛИН М» обладают регенераторной активностью, 
ускоряют заживление, препятствуют развитию воспалительного процесса на 
пораженных участках, предотвращают характерные патологические изменения 
внутренних органов. CAMELYN обладает интерфероногенными свойствами, 
т. е. способен индуцировать в организме продукцию эндогенного интерферо-
на и стимулировать каскадные иммунные реакции. Многолетные наблюдения 
над препаратом доказали егоантибластомноедействие. Он оказывает сильное 
ингибированное действие на рост опухолей. Механизм действия препарата 
изучили в научных центрах Канады и США. Для опыта были взяты раковые 
клетки лёгких и прямой кишки, а так же зараженные раком белые мыши. Был 
установлен двойной эффект действия CAMELYN: у мышей он значительно 
увеличивает синтез т. н. «фактор некроза опухоли» и рост цитокинов, и тем 
самым способствует преодолению проблем, вызванных опухолями, а также 
– непосредственно угнетает раковые клетки и приводит к их полному уничто-
жению. После попадания в кровь одного из составных компонентов препарата 
химически связывается с токсином раковой клетки, который не встречается в 
нормальных клетках. То есть молекулы CAMELYN сами «находят» опухоле-
вые клетки и прямым воздействием уничтожают их.

CAMELYN BIO идеально сочетает в себе комплекс репаративных, проти-
вовоспалительных, антиоксидантных, противоинфекционных, иммуностиму-
лирующих эффектов.

Более 60 лет практического применения и исследования показали особую 
эффективность 100 % натурального, экологически чистого, гипоаллергенного 
природного препарата CAMELYN BIO: иммуномодулятор, антиоксидант, ан-
тисептик, противовирусный, антибактериальный, противогрибковый, проти-
воопухолевый, противовоспалительный, регенеративный, обезболивающий. 

На фоне CAMELYN повышается эффективность основной химиотерапии 
и существенно снижает побочные эффекты химиотерапии. У тяжелейших 
больных, IV стадии различных опухолей значительно улучшило общее состо-
яние, сократило приём наркотических средств, а ряде случаев, даже позволило 
временно отменить их прием; улучшило качество жизни и продлило ее; снизи-
ло интоксикацию. У пациентов наблюдалось прибавление аппетита и энергии, 
снятие депресивного фона, регресс метастазной опухоли. 

Препарат CAMELYN BIO – это совокупность природных веществ, кото-
рые производятся из углеводной фракции меда и характеризуется сильными 
иммуномодулирующими свойствами. Степень активности меда зависит от 
его происхождения. Ключевое значение имеет та микрофлора, где добывает-
ся мед. В этом смысле только один из видов меда, распространенный взапад-
ной Грузии, оказался уникальным и пригодным для производства препарата 
CAMELYN BIO. 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• опухолевые заболевания;
• дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов 

(остеохондроз, дископатии, остеоартрит, бурсит, остеоартроз);
• генитальные инфекции (бактериальные, вирусные, грибковые), эрозии 

и послеродовые повреждения шейки матки, фиброзно-кистозные мас-
топатии, простатиты, проктиты, трещины прямой кишки, геморрой; 

• грипп, вирусные инфекции, бактериальные, грибковые инфекции, ми-
коз лодыжки и ступни;

• гнойные процессы кожи и мягких тканей, панариции, фурункулы, неза-
живающие раны, трофические язвы;

• ожоги, пролежни, постлучевые эпидермиты;
• послеоперационный период: заживление ран, инфицированные раны 

различных локализаций и генеза, флегмона, улучшение общего состоя-
ния организма;

• туберкулез, протекающий на фоне иммунодепрессии;
• заболевания полости рта и глотки. Пародонтологические и стоматоло-

гические болезни;
• особая эффективность наблюдается при применении препарата в про-

филактических целях.
CAMELYN BIO ампулы, CAMELYN BIO капсулы и CAMELYN BIO 

мазь инновационная формула для Украины. 

Во всем мире взгляды на лечение детского аутизма сопровождается спо-
рами многих специалистов и иногда противоречивыми взглядами на причи-
ны возникновения этого недуга. Родители детей-аутистов, оставшись один-
на-один со своей проблемой, ищут различные способы помощи своим детям, 
сочетая традиционные и нетрадиционные методы. Недавно Стив Эдельсон, 

■ Т. В. Черная

■ Межрегиональная Академия Управления Персоналом

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТСКОГО АУТИЗМА

УДК 615.89+615.851+615.821.2
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директор Института детского аутизма в США (2015) с удивлением констати-
ровал, что в двух американских частных клиниках в лечении детей с детским 
аутизмом успешно применяют биоинформоэнергетические приемы. 

Еще с давних времен под биоэнергетикой подразумевалось сочетание 
электрических и обменно-энергетических процессов в организме, создающих 
условия для биохимических процессов, которые обеспечивают деятельность 
митохондрий клеток, органов и систем организма. Дефицит энергии призна-
ется причиной заболеваний и раннего старения. Чтобы в организме не обра-
зовывался дефицит, застой энергии, вызывающие те или другие заболевания, 
необходимо беречь и укреплять свое энергетическое поле.

Методы, укрепляющие энергетическое поле человека, которые признаны 
во всем мире – это терапия движением (кинезитерапия) и некоторые методы 
психотерапии. Основателем учения о биоэнергетике считается австрийский 
врач и ученик Фрейда Вильгельм Райх (1897-1957 гг.). В лечебных целях ее 
стал широко применять американец Александер Лоуэн. В Украине среди ме-
тодов телесно-ориентированной психотерапии, используемых в детской пси-
хиатрии для лечения детей с отклонениями в развитии психики и поведения, 
также применяются методы энергоинформационного воздействия. Они хоро-
шо сочетаются с игровой кинезитерапией, особенно в лечении детей-аутистов, 
которые страдают сенсорной дезинтеграцией. Биоэнергетическое воздействии 
при контакте с ребенком способствует сенсорной интеграции, что может по-
мочь ему в дальнейшем развитии способностей к коммуникации. Применение 
биоэнергетического воздействия в сочетании с пальцевым массажем позво-
ляет улучшить психоэмоциональное состояние ребенка, прочувствовать гар-
монию между телом и душой. Циркулирующие по телу потоки энергии рас-
слабляют мышцы тела, находящиеся в постоянном тонусе. Ребенок начинает 
прислушиваться к своим необычным ощущениям, лучше понимает свое тело, 
начинает по-другому воспринимать окружающий мир, лучше воспринимает 
информацию. 

Наш опыт помощи 80 детям с аутизмом в клинике Киевского центра «Пси-
хическое здоровье детей и подростков» (директор – профессор А. П. Чупри-
ков) при КТО «Психиатрия» показывает, что в ходе осуществления игровой 
кинезитерапии лишь некоторые фрагменты могут быть стандартными и пов-
торяющимися от ребенка к ребенку. Но очень важным является учет индиви-
дуальности ребенка, его настроений, физического самочувствия, привычного 
поведения. Биоэнергетика не выпячивается, а встраивается в ходе применения 
тактильных (поверхностный, или глубокий массаж), вестибулярных, аудио-
визуальных раздражений. При отказе ребенка от рук кинезитерапевта работа 
начинается с отдаленных от головы частей тела (пятки, стопы, голени) нежны-
ми, но настойчивыми прикосновениями. Проверяется состояние позвоночни-
ка, при наличии исправлений, выходящих за пределы физиологических, про-
водится их осторожная коррекция. Мяч (диаметром 75-85 см) используется 
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как батут, как массажный столик, как движущийся объект. Кроме улучшения 
психических процессов (появление стремления к общению, усложнение игр, 
уменьшение стериотепий, улучшение психомоторики и др.) у детей улучши-
лось сомато-биологическое состояние: исчезли запоры, улучшился сон (дети 
начали спать днем), наконец, они подрастали за 10 занятий от 1,5 до 4 см. 
Дети, как правило, быстро улавливают изменение своего самочувствия под 
влиянием спортивно-психоэнергетических воздействий, привыкают к ним уже 
на 2-3 занятии. Но главное, они воспринимают эту терапию как игру: ведь 
кинезитерапевт или лежит с ними на ковре, или вместе бегает по комнате и к 
концу занятий они часто воспринимают его как участника совместных игр. На 
занятии, которое длится час, всегда присутствуют родители. Они обучаются 
несложным упражнениям и их просят в будущем использовать приобретен-
ные знания при общении с ребенком. Чтобы родители представляли себе, что 
испытывает ребенок, в течении 5-7 минут им проводится биоэнергетический 
сеанс (с одним из родителей). Как правило, они успокаиваются, расслабля-
ются, позже сообщают, что в их психофизическом самочувствии произошла 
положительная перестройка, отсутствуют признаки психофизического рас-
стройства. В результате улучшается внутрисемейная атмосфера.

Таким образом, использование биоэнергетического компонента в игровой 
кинезитерапии восстанавливает баланс энергии в организме ребенка (и роди-
телей), создает лучшие условия для обмена веществ, укрепляет энергетичес-
кое поле, а значит способствует укреплению психического здоровья.

Биоэнергокоррекция – энергетическое целительство возникло много веков 
назад и применяется в настоящее время для лечения болезней и патологий с 
помощью биологической энергии. В результате исцеления улучшается био-
энергетика человека и это приносит ему оздоровление организма. 

Все тонкие тела человека, находятся в тесной связи между собой, сооб-
щаясь со своим миром через определённые энергетические центры – Чакры, 
основные из которых, находятся вдоль позвоночника и составляют ЭНЕРГО-
ИНФОРМАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ человека.

Тонкие тела представляют собой сложнейшие по сравнению с физическим 

■ Т. В. Мартынюк

■ Центр Народной медицины «Шрована», г. Ровно

БИОЭНЕРГОКОРРЕКЦИЯ
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телом структуры, физиология которых изучена весьма недостаточно. Эфирное 
тело, простирается примерно на 3-5 см и более за пределы физического те-
ла. В течение внутриутробного периода физическое тело строится по матрице 
эфирного тела и представляет собой его копию. На протяжении всей жизни 
эфирное тело выполняет функцию строителя и реставратора плотного тела.

Астральное тело состоит из материи астрального мира – материи гравита-
ционного поля Луны, обладает большой текучестью и, в зависимости от эмо-
ционального состояния, может принимать различные формы и размеры. 

Ментальное тело – центр космического организма, так же как и менталь-
ный мир во Вселенной. Чем выше по своему развитию интеллект, тем мощнее 
ментальное тело.

Кармическое тело расположено за ментальным. Мы приходим в этот мир, 
чтобы отработать свою карму.

Признаков, по которым можно определить необходимость биоэнерго-
коррекции, достаточно много. Сам человек может определить их например: 
прежде всего это ярко выраженная психосоматическая астения (слабость, бес-
силие) проявляющаяся в повышенной утомляемости, истощении, крайне неус-
тойчивом настроении.

Причина недугов, в большинстве случаев – находится в «тонких», энерго-
информационных планах. Вот и необходимо – очистить и восстановить гар-
монию в работе тонких энергоинформационных телах, «настроить» энергоин-
формационные тела человека, для гармоничной работы с окружающей средой, 
с Космосом!

Мудрые восточные врачи всегда говорили, что: «Если блокируется «ЦИ»то 
прекращается и циркуляция крови, а если придёт «ЦИ», то придёт и лечебное 
воздействие».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ НАБОР ЭНЕРГИИ
Метод позволяет очень быстро и с максимальной эффективностью набрать 

максимум возможного для вас энергетического потенциала.
Усильте мысленно восходящий и нисходящий потоки энергии, добившись 

их равного и мощного течения. Начните насыщать потоки в районе солнечно-
го сплетения при помощи собственных рук.

Для этого поставьте руки ладонями параллельно животу на уровне пупка, 
ощущая руками собственное поле. Начинайте размеренно дышать, с каждым 
вдохом при помощи поля собственных рук, как бы закачивая энергию в свое 
тело. Энергия эфирного тела благодаря этому мгновенно усиливается.

ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОИ ЗАЩИТЫ ОТ ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

1. Никогда не ожидайте от людей ни сглаза, ни порчи, ни проклятий, ни 
каких-либо аналогичных проявлений – не нужно зомбировать себя. 

2. При общении с другими людьми не раздражайтесь никогда, ни при каких 
обстоятельствах. Ваш недоброжелатель достигнет цели только тогда, когда 
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его жертва начнет раздражаться.
3. Представьте своего недоброжелателя в виде безобидного насекомого, 

находящегося где-то под вами, едва различимого или неразличимого совсем.
4. Станьте «невидимкой». Для этого мысленно представьте, как вас оку-

тывает излучение, имеющее те же тона и цветовые оттенки, что и окружаю-
щая вас обстановка. Ваше биополе обладает мимикрией, то есть способностью 
приобретать сходство окраски и формы с окружающей средой.

5. Замкните контур своего биополя: скрестите руки и ноги при общении с 
человеком, от которого можно ожидать неприятностей.

6. Если, уйдя из гостей, вы почувствовали чье-то недоброе влияние на се-
бя, то постарайтесь самостоятельно избавиться от него. Уединившись (даже в 
комнате), расслабьтесь, закройте глаза и представьте себя стоящим в потоке 
кристально чистой, прозрачной горной воды, омывающей каждую частичку 
вашего тела. Послушайте журчание этой воды, ощутите, как этот поток стека-
ет от вашей головы к ногам. Ощутите полное удовольствие от этого.

Наше биополе полярно: сверху имеет условный знак «+», снизу «-». Если 
на человека были обрушены чьи-то мощные эмоции, то в отдельных случаях 
это может привести к смене полярности.

Губительное воздействие на человека могут оказывать и отдельные пред-
меты мебели, если они до этого принадлежали другому хозяину; одежда, 
картины, украшения, драгоценности, различные сувениры и т. д. Это могут 
быть любые предметы, побывавшие в чужих руках или вызывающие зависть 
у кого-то. На продуктах питания тоже могут быть «подвески» негативной 
энергии других людей. Негативная энергия может также образоваться на 
продуктах питания в связи с наличием в них химикатов.

Биолокация позволяет выявить наличие негативной информации внутри 
физического тела человека. Эта информация свидетельствует о какой-либо 
патологии или является предвестником будущего заболевания. Удаление ее 
энергетическими методами позволяет запускать оздоровительные процессы в 
организме или избежать еще не начавшегося заболевания, то есть нейтрализо-
вать заболевание на стадии его зарождения.

Общеизвестна поговорка: «Чистота – залог здоровья», но истинная чис-
тота – это чистота и мыслей, и дел, и поступков. Если рассматривать нашу 
жизнь не как цепь каких-то эпизодов, а как школу, в которую мы пришли 
обучаться, то можно согласиться с мыслью, что никаких случайностей в 
жизни не бывает. Мы приходим на землю с готовым планом жизни, с кон-
кретными целями и задачами, направленными на повышение нашей духов-
ности. А вот то, как мы будем справляться с ними, определяет наш сво-
бодный выбор. Но о наших задачах знает только наш дух и через порывы 
нашей души пытается нас направить на истинный путь. Если мы идем по 
неверному пути, то на нем появляются препятствия в виде каких-то труд-
ностей или незначительных болезней на первых порах. Тем самым нам да-
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ется возможность задуматься, все ли мы делаем правильно. Если мы все 
более удаляемся от своего пути, то препятствия на нем повторяются или 
усложняются, а болезни становятся все более серьезными. Космос управ-
ляет земными делами энергетически, урезая энергоподпитку тем, кто сво-
ими мыслями и действиями вредит ему. Иногда это происходит напрямую 
и внезапно (инфаркт, инсульт, удар молнии, авиакатастрофа и т. д.). Все 
наши болезни, по большому счету, вызваны энергоинформационным вме-
шательством Космоса с целью нашего воспитания

Жизнь – это вселенская энергия; и это все, что существует. И жизнь людей 
состоит в обмене информацией и энергией с окружающей средой.

Все есть вибрация и постоянное движение. Человек и Вселенная представ-
ляют собой единый мировой процесс вечного движения, а также обмена ин-
формацией. Человек, умеющий делать это лучше других, более гармонично 
вписывается в окружающий мир и получает больше удачи, материальных и 
духовных благ, счастья и здоровья. И чтобы улучшить собственную жизнь, 
надо научиться жить в гармонии с энергетикой природы.

Нормальная энергетика человека не является однородной и стабильной. 
Она постоянно изменяется, реагируя на перемены окружающей среды и ком-
пенсируя негативные влияния, стремится к наиболее благоприятному для ор-
ганизма состоянию. Но каждый человек имеет собственную энергетику, свое 
биополе и личную ауру, по которой можно определить, какое у него здоровье, 
развитие и настроение. Люди постоянно общаются друг с другом, и постоянно 
происходит энергообмен между ними.

Известно, что биополе здорового человека имеет яйцеобразную форму 
и выходит за пределы физического тела, обычно на расстоянии от 40 см до 

■ А. С. Мельник, педагог, психолог, целитель, 
биоэнергоинформотерапевт

■ ФЛП, г. Львов

ОБЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ КАК ЭНЕРГООБМЕН

Единое сердце пульсирует нервом,
В единстве мы можем лишь осознать,

Что каждый из нас – частица Вселенной,
С любовью бы все и себя созидать.

Татьяна Касьян
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1,5 м. В экстремальных условиях это биополе может сжиматься (образуя 
так называемую капсулу) или увеличиваться (в некоторых случаях до сотни 
метров вокруг). Бывает, что вам сразу не понравится человек, которого вы 
встретите. Вы его видите первый раз в жизни, ничего о нем не знаете, а он 
вам не нравится. Это бывает тогда, когда ваша энергетика резко отличается 
от энергетики того человека, который вам неприятен, и при общении с таким 
человеком для вас может быть отрицательным явлением. Такое общение мо-
жет ослабить ваше здоровье или нервную систему. По результатам исследо-
ваний ученых разных стран время оценки энергетики незнакомого человека 
составляет одну десятую секунды. За это время наш мозг успевает оценить 
незнакомого человека и выяснить его «сочетаемость» с собственным орга-
низмом и энергетикой. Все это происходит на основе глубинных древних 
процессов. Только потом включается разум, и мы начинаем оценивать чело-
века по критериям морали нашего общества и собственного воспитания. И 
недаром говорят, что первое впечатление – самое верное.

Человек может быть положительным со всех сторон, но несовместимость 
энергетики при общении ни к чесу хорошему привести не может. На уровне 
интуиции человек всегда чувствует, кто ему подходит, но в большинстве слу-
чаев включается разум и шепот интуиции заглушается.

В угоду материальным благам, комфорту, власти люди приносят в жертву 
свое здоровье и благополучие, общаясь с людьми, которые им неприятны. А 
потом удивляются – откуда появляются болезни? Ищите себе спутника жизни, 
как говорят, «по душе», и тогда вы проживете долгую и счастливую жизнь. 

А вот с людьми, с которыми мы общаемся на работе и отдыхе, на улице, в 
транспорте, где энергия постоянно меняется, нам приходится трудно. Если по 
разным обстоятельствам вам приходится общаться с неприятным человеком, 
после таких разговоров может наступить слабость или апатия. Поэтому всегда 
надо помнить, что необходимо стараться оставаться спокойным и вежливым 
– в таком случае энергетику очень сложно повредить. А если дадите втянуть 
себя в эмоциональный спор, этим вы как бы «раскроетесь» и станете энерге-
тически беззащитны, ваша энергетика окажется уязвима. Особенно часто от 
таких ситуаций страдают люди со слабой энергетикой.

Энергетику организма можно и нужно развивать и увеличивать, но делать 
это следует разумно. Нормализует энергетику организма классическая музы-
ка, народные песни, танцы, хорошо заниматься бальными, народными танца-
ми, йогой и другими практиками. 

В целительской практике основным средством лечения больных является 
биоэнергия. Если в результате лечения больных удается улучшить (то есть 
приблизить к нормальному состоянию) биоэнергетику человека, это приносит 
ему заметное облегчение. Если же удается полностью восстановить его биопо-
ле, это приводит к выздоровлению больного.

Способы воздействия на биополе пациента при общении и передаче ему 
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лечебной энергии от целителя весьма разнообразны. Каждая школа целителей 
использует свои приемы биоэнергетического воздействия.

Существует целый спектр способов передачи энергии при общении с па-
циентом. Это воздействие словом (энерговнушение), взглядом, пассами и на-
ложением рук, опосредованное воздействие через предметы, воздействие на 
расстоянии (по фантому, образу, фотографии) и т.д.

Биополе человека имеет сложное внутреннее строение. Структурно биопо-
левая оболочка состоит из трех взаимосвязанных оболочек. Самая важная из 
них, первая, отражает уровень духовности человека. Она наиболее устойчива 
и окрашена в тона от золотистого до голубого. Вторая оболочка наиболее ди-
намична: она отражает наше эмоциональное состояние. Третья – органично 
связана биофизическими процессами организма.

Аура – это элементы биополя, наблюдаемые при определенных условиях в 
виде светящихся лучей или оболочек вокруг тела человека, имеющих опреде-
ленную цветовую окраску в зависимости от физического и психического его 
состояния. На основании накопленных экспериментальных данных, приведен-
ных в практике рефлексотерапии, и в ряде работ о биополе, находящихся на 
стыке биофизики и других наук, можно сделать вывод о том, что данная физи-
ческая субстанция лежит в основе жизнедеятельности биологических систем 
и является связующим элементом всего живого на земле. 

Использование методов субъективной и объективной индикации энер-
гетических полей человека привело к пониманию особенностей структуры 
биополя. Признано, что оно формируется семью (7) известными на сегодня 
энергетическими центрами, чакрами, имеющими свое функциональное пред-
назначение, совокупностью каналов (меридианов), связывающих энергетичес-
кие центры с отдельными системами человеческого организма, и множеством 
биологически активных точек, расположенных на поверхности тела и участву-
ющих в энергетическом обмене организма со средой.

Первичное поле энергетически образуется при зачатии, и ребенок по мере 
роста и развития постепенно заполняет энергоинформационную форму. Как 
мы знаем, внешне энергетическая оболочка человека (собственно биополе) 
имеет яйцеобразную форму. Аура, как элемент биополя, это видимая при оп-
ределенных условиях светящаяся оболочка вокруг тела человека. Она имеет 
определенную яркость и цветовую окраску, обусловленную личностными осо-
бенностями человека; входит составной частью в его интегральное биополе, 
но выполняет и самостоятельную функцию.

Цветовой состав ауры определяется рядом обстоятельств. На нем отража-
ются колебания физического состояния человека, его духовно-нравственные 
качества, а также те психические установки, которые не захватывают в дан-
ный момент его внутреннюю сущность. Окраску ауры меняют осознанные и 
неосознанные мысли, причем одна мимолетная мысль в состоянии изменить 
цвет ауры.
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Аура может быть окрашена в желтый, красный, синий, фиолетовый и дру-
гие цвета, а также способна приобретать радужную расцветку.

Каждый человек видит мир непосредственно через цвет своей ауры. Са-
мо же качество излучений зависит от «состояния сердца», иначе говоря – от 
эмоций. Мир не в переносном, а в прямом смысле бывает окрашен в цвета 
переживаемых человеком эмоций. При общении людей энергообмен играет 
существенную роль. 

Как уже говорилось, люди все различны, разные биополя ауры, взгляды и 
воспитание, образование и т.д. И поэтому состояние человека определяется 
не только условиями его внутреннего развития, но и индивидуальным стилем 
жизни, особенностями энергетического обмена с окружающей средой.

Интеллектуальные и физические возможности человека в значительной ме-
ре зависят от параметров его энергоинформационной оболочки. И среди энер-
гетических образований в организме человека особое место отводится глазам. 
Наряду с основной функцией зрительного восприятия они выполняют очень 
важную роль органа, через который осуществляется двустороннее движение 
энергии, и значение это огромное. 

С позиции энергообмена в общении людей выделяются три специфических 
явления, имеющих особую самостоятельную значимость:

1. общее влияние энергетики, поступающей в центральную нервную систе-
му человека через зрительный анализатор;

2. дистанционное информационно-силовое воздействие на живые организ-
мы энергетического луча, испускаемого глазом;

3. возникновение полевых форм в окружающей среде под воздействием 
«луча зрения», моделируемого образными представлениями.

А если учесть, что до 90 % всех впечатлений от энергообмена в общении с 
людьми и природой поступает через орган зрения, его значение для функцио-
нирования всей энергетической системы человека трудно переоценить. 

Установлено, что быть наедине лишь с собственным «я» для человека не-
достаточно. Даже при нормальном функционировании психической энергии 
отсутствие притока новых впечатлений создает серьезные проблемы для ее 
устойчивого состояния. Изменяющаяся внешняя среда, общение людей как 
обмен энергиями, общение с живой и неживой природой, с животными, расте-
ниями, минералами и т.п. абсолютно необходимо человеку, без этого условия 
мозг перестает нормально действовать и осуществлять свою регулирующую 
роль. И поскольку сенсорная информация, являющаяся сутью впечатлений, 
всегда наложена на энергетическую основу, – потребность и в чувственной 
стимуляции есть не что иное, как потребность в энергетической подзарядке. 

При постоянном обмене энергиями в общении людей всегда происходит 
энергетическое отклонение в структуре биополя человека, и целитель может 
составить достаточно точное представление о происходящих процессах и об 
их локализации. Где бы ни находилась биоэнергия – в космосе, в идущих от-
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туда потоках, в определенном биологическом объекте или в потоке энергии, 
идущем от целителя, – она всегда несет в себе информацию, в том числе коди-
рованные программы действия. Однако, биоэнергия по насыщенности инфор-
мацией, а также по числу и эффективности кодов с программными действиями 
зависит от своего местонахождения.

Одним из основных свойств человеческого сознания является способность 
извлекать информацию из окружающего нас мира. Целитель отличается тем, 
что он умеет извлечь из биоэнергетического поля нужную информацию о 
больном, а затем ввести необходимую информацию в поток своей биоэнергии, 
которую он передает пациенту. В частности, целитель может вложить в поток 
биоэнергии код целенаправленной программы воздействия на определенный 
орган больного или на весь организм.

Целитель способен также «переработать» космическую биоэнергию, про-
пустив ее через себя. Тем самым он придает этой энергии такие свойства, что 
она, будучи введена в любую область тела больного, сама найдет нужный ор-
ган, и будет воздействовать на него по определенной программе, заложенной 
целителем. Суть такой «переработки» состоит в том, что целитель достигает 
энергоинформационного резонанса с нужным органом пациента и придает 
энергии колебательную характеристику, синхронизированную с энергострук-
турой больного органа.

И еще, в этот период возрождается энергия пациента, у него возникает уве-
ренность в себе, в свои силы, в то. что болезнь будет побеждена. Целитель и 
пациент едины, этот обмен энергиями в общении при правильном проведении 
лечебного сеанса всегда дает положительные результаты.

Биополе человека существует за счет жизнедеятельности организма, ко-
торый генерирует энергию сам, а также получает ее из окружающей среды. 
Состояние биополя тесно связано с психофизическим состоянием человека и 
отражает наличие функциональных или органических заболеваний. А заболе-
вания могут быть разного характера и возникать по разным причинам. 

Как пример можно привести то, что не так редко встречаются люди, глаза 
которых производят особое психическое энергетическое воздействие. Пре-
жде всего, это такой вид биопольного взаимодействия, который позволяет 
непроизвольно или преднамеренно дистанционным способом, бесконтактно 
воздействовать на энергетическую систему другого человека или какого-либо 
биологического объекта.

Типичным примером такого энерговизуального воздействия является вли-
яние «дурного глаза», так называемый сглаз. «Добрый глаз редок, дурной глаз 
в каждом доме найдется» – говорит пословица. И небезосновательно.

С незапамятных времен известен и перечень болезней, вызываемых сгла-
зом. У детей это бессонница, непрерывный плач, тошнота, головные боли, 
чахотка, эпилептические припадки. Принято считать, что сглаз начинается с 
внезапной бледности, жара, потливости. Затем у ребенка появляются слабый 
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или неровный пульс, исчезает аппетит, теряется вес. Взрослые испытывают 
беспокойство, беспричинный страх, лицо приобретает желтушный или серо-
ватый оттенок, появляются боли в желудке, зябнут руки. В течении короткого 
времени люди сильно худеют, может возникнуть слепота, сильное возбужде-
ние, прожорливость, параличи, опухоли. 

Избавиться от сглаза непросто; вызванные им болезни не поддаются ле-
чению обычными лекарствами, а могут быть устранены только с помощью 
компетентных целителей. Поэтому многовековой народный опыт накопил 
множество способов предохранения от действия недоброго взгляда. 

Человек входит в единую систему мирового энергообмена, осуществляе-
мого большей частью через естественные факторы окружающей его среды. 
А встреча целителя и пациента, их общение, энергообмен двух человеческих 
существ разворачивается в нескольких направлениях. 

Во-первых, это встреча двух людей, один из которых разрешает другому 
принять участие в своей внутренней жизни, в его биополе. Во-вторых, это 
взаимодействие с некоторыми особыми уровнями существования, контакт с 
которыми устанавливается именно в связи с процессом целительства. В-треть-
их, это состояние внутренней сосредоточенности, затрагивающее различные 
области душевного мира и содействующее их активизации. Разумеется, эти 
процессы разнятся для целителя и пациента. Но важны они по-своему для каж-
дого из них. Возможно, они важны и для окружающего социума. 

Если для социальной жизни важны и житейское поведение людей, и их 
умонастроение, и душевное состояние, то целительство затрагивает все эти 
стороны существования и добавляет к ним, так сказать, биоэнергетическое по-
ведение человека.

Это поведение связывает воедино все прочие виды поведения. Скорее все-
го, оно образует и общую (социальную) биоэнергетическую структуру, взаи-
модействующую с наосферой, и другими уровнями космического существова-
ния. Это не только встреча целителя с пациентом, их энергообмен, но и встреча 
человека с Космосом, а может быть даже встреча Космоса с человеком.

Общение людей как энергообмен переходит на более высокую ступень вза-
имодействия человека с человеком и с Космосом на всех уровнях существо-
вания. 

Первым уровнем можно считать уровень психосоматический. Это уро-
вень, на котором старается работать классическая медицина. Следующий уро-
вень – уровень подсознания. Здесь происходит встреча с психотерапией, но 
не сводится к ней. Следующий уровень – уровень эмоциональных пережи-
ваний и, соответственно, эмоционального воздействия. На этом уровне взаи-
модействие разворачивается практически всегда, какие бы другие уровни не 
вовлекались в работу. Уровень логического мышления особенно необходим 
для людей рационального склада. Это, в частности, позволяет им достаточно 
привычным образом расположить себя к восприятию явлений другого плана. 
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Уровень центральных чувств, таких как чувство любви и другие значитель-
ные чувства, требует особого внимания к личности пациента и особенной на-
строенности целителя на его судьбу. Далее идут те уровни, о которых обычно 
говорят сами целители. Это так называемый ментальный уровень существо-
вания, астральный уровень, и дальнейшие сферы или измерения космической 
жизни. 

Самым высоким необходимо признать духовный уровень, не дробимый 
уже на отдельные ступени. Но, как говорит Евангелие, «Дух веет, где хочет», 
и возможность чуда есть всегда. И, естественно, входя в душевную жизнь па-
циента, в его энергетику, целитель может затронуть и еще более тонкие сферы 
человеческого существования.

Вмешательство в энергетику пациента, работа с энергоинформационным 
полем и прочие особенности работы целителя требуют от него внутренней 
чистоты и открытости свету. Всегда надо помнить, что сама Земля – это живое 
существо. Наше индивидуальное энергетическое поле, или жизненная сила, 
находится в состоянии постоянного обмена со всеми и со всем, что нас окру-
жает. Другие поля, опять же, взаимодействуют с нашими. Принимая на себя 
ответственность за свой духовный рост, мы вносим вклад в рост других лю-
дей, в рост и гармонию нашей планеты. 

Эпоха Водолея, в которой находится наша планета, возвещает о начале эры 
духовности бытия. И каждый человек должен быть ответственен за очищение 
на всех уровнях бытия: физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. 
Этим мы сможем обрести гармонию с миром, а это – сплетение энергий, и 
играет решающую роль в личном и общественном успехе.

Там, где ненависть, сейте любовь;
Там, где обида, сейте прощение;
Там, где сомнение, сейте веру;
Там, где отчаяние, сейте надежду.
Туда, где тьма, несите свет; 
Туда, где грусть, несите радость.
Стремитесь не столько получать утешение, сколько утешать;
Не столько быть понятыми, сколько понимать;
Не столько быть любимыми, сколько любить,
Ведь любовь – это кто вы есть и кем вы всегда должны быть.



11�

Проблема збереження різноманіття рослин є актуальною в умовах поси-
леного антропогенного впливу на оточуюче середовище. Ботанічним садам 
належить значна роль в охороні рослинного світу. Пріоритетним напрямом 
ботанічних садів є інтродукція і охорона рослин ex situ. Ботанічні сади мають 
важливе значення у впровадженні найбільш цінних інтродуцентів у виробниц-
тво та в збагаченні асортименту лікарських рослин.

У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна протягом багатьох років ведуть-
ся дослідницькі роботи з інтродукції лікарських рослин з флори України та 
інших флор світу. Нами проводились роботи з вивчення адаптаційних мож-
ливостей та розробки агротехніки вирощування видів роду Paeonia L. Завдяки 
вмісту мікроелементів, біофлавоноїдів, вітамінів, ефірних масел, органічних 
кислот та інших біологічно активних речовин вони характеризуються багатьма 
корисними властивостями.

Рід Paeonia L. (Paeoniaceae) відомий своїми цілющими властивостями. 
Рослини розповсюджені в Європі, на Балканах, у Криму, на Кавказі. Зростають 
на степових і кам’янистих схилах. 

Paeonia tenuifolia L. – багаторічна рослина з кореневищами і шишко-
подібно-потовщеними коренями. Досягає у висоту 60-70 см. Листки темно-
зелені, перисторозсічені на лінійні долі, не опушені. Квітування в умовах 
Києва починається у травні. В умовах культури квітки прості, поодинокі, дося-
гають в діаметрі 6-9 см. Несправжні квітки – яскраво-червоні, 5 см у довжину і 
3 см в ширину. Одна квітка квітує до 4 днів. Плід – листянка. Насіння червоно-
чорне, блискуче, овальної форми. Вид занесений до Червоної книги України 
(2009).

P. anomala L. нараховує 7-9 квітконосів, висотою до 80 см. Квітки пур-
пурово-рожеві. Одночасно квітує 3-4 квітки. Діаметр 7-9 см, довжина 5,5 см, 
ширина 3,5 см. Період квітування 3 дні. 

P. officinalis L. – квітка махрова, шаровидна, темно-вишневого кольору. 
Одна квітка зберігає декоративність до 2-6 днів. Рослина досягає 35-40 см 
заввишки.

■ В. О. Меньшова, В. І. Березкіна

■ Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології» 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИх МОЖЛИВОСТЕЙ
ВИДІВ РОДУ PAEONIA L. EX SITU

УДК 631.525: 580.006: 477.20
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У P. tenuifolia, P. officinalis, P. anomala феноспектр постійний. Цвітіння 
триває до одного місяця. Рослини дають рівномірний приріст. Весняне відрос-
тання починається в другій декаді квітня. Період від початку весняного від-
ростання і до початку цвітіння у різних видів різний: P. tenuifolia – 29 днів, 
P. оfficinalis – 40 днів, P. anomala – 33 дні. Цвітіння триває біля 10 днів. 

Всі три види півоній розмножуються насінням і вегетативно, дають само-
сів. Плодоношення триває з другої декади липня до вересня. Насіння потребує 
стратифікації. Вегетативно півонії розмножують поділом кореневища з двома-
трьома бруньками і кореневими шишками. Види роду Paeonia мають високі 
адаптаційні можливості в умовах культури, зимовитривалі.

В результаті багаторічних дослідів встановлено, що для багатьох інтро-
дукованих нами видів роду Paeonia сезонні ритми розвитку відповідають 
річним змінам клімату. Інтродуковані рослини проходять усі фази розвитку 
онтоморфогенезу, дають схоже насіння, стійкі до захворювань та шкідників, 
мають високу декоративність. Відмічені високі показники адаптаційних мож-
ливостей: зимостійкість, посухостійкість до умов вирощування. Півонії можна 
вирощувати на присадибних, дачних ділянках, а також вводити в озеленення 
оздоровчих закладів. 

Однією з проблем сучасної соціальної медицини та педіатрії є патоло-
гічні стани перинаталього періоду, які в загальній популяції перевищують 
15-20 % та продовжують зростати, що має непересічне значення для роз-
витку здорової дитини.

Мета дослідження полягала у проблемно-цільовому аналізі даних фахової 
літератури щодо перинатальних уражень центральної нервової системи і ролі 

■ 1 А. Ф. Шипко, 2 З. А. Шкіряк-Нижник, 
3 О. Ю. Пчельнікова, 3 Г. С. Барчан

■ 1 Харківський державний медичний університет
2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»
3 Харківська медична академія післядипломної освіти

МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: 
ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ПЕРІОДУ У КОНТЕКСТІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИх 
ТА РЕГІОНАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИх ВІДМІННОСТЕЙ

УДК: 616-053.2: 614.2
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гігієнічних факторів з обґрунтуванням основних компонентів програми комп-
лексного їх вивчення.

Аналіз результатів досліджень за останні роки виявив, що частоту та харак-
тер станів, які виникли у перинатальному періоді досліджували фахівці різно-
го профілю: екологи, кардіологи, невропатологи, неонатологи, а анте- та інтра-
натальна гіпоксія є провідною причиною перинатального ураження нервової 
системи у новонароджених. Можна констатувати, що при вивченні частоти 
станів, які виникають у перинатальному періоді не у повній мірі враховуються 
екологічні фактори, що і актуалізувало виконання наступного етапу нашого 
дослідження. Зокрема, за даними ГУОЗ та по результатах власного вивчення, 
частота ПНУ коливається у межах 30-50 %, а в структурі цих патологічних 
станів переважають ПНУ центральної нервової системи, порушення обміну, 
серцево – судинні дисфункції.

Виходячи із отриманих даних можна зробити висновок щодо варіабель-
ності показників поширення ПНУ, що може визначатися впливом комплексу 
регіональних факторів, у т.ч . і довкілля. Врахування впливу факторів довкілля 
виконано шляхом багатофакторної екологічної класифікації регіону за факто-
рами довкілля (Шкляр С. П., 1996; Біловол А. М., 2004).

Для узагальненої характеристики якості довкілля нами використано мето-
дику, якою враховано кількісні дані щодо агро-екологічних факторів та фак-
торів антропогенного навантаження на компоненти природного середовища, 
а також гідро-екологічні фактори. Найбільш значимим фактором (за показ-
ником парної кореляції rXY) визначено перевищення вмісту важких металів у 
приземному прошарку атмосфери (rXY = +0,70; 1 ранг) та перевищення вмісту 
важких металів безпосередньо у грунті (rXY = +0,65; 2 ранг), а також наявність 
та території району полігонів для схову твердих побутових, промислових чи 
агрохімічних відходів (rXY = +0,64; 3 ранг). На стан довкілля чинять вплив гід-
ро-екологічні фактори, що в першу чергу зумовлено впливом інтенсивності 
скиду забруднених промислових (rXY = +0,59), побутових (rXY = +0,47) та дре-
нажних (rXY = +0,37) стічних вод. 

Методологія районування, застосована нами по відношенню до 27 районів 
Харківської області. До першої групи віднесено 2 райони з високим рівнем 
екологічного неблагополуччя (25664 дітей), до другої – 3 райони з середнім 
рівнем (32546 дітей), до третьої – відносного екологічного благополуччя – 22 
райони з дитячим населенням 199667 осіб. По інтегральному показнику якості 
довкілля виконано порайонний розподіл дитячого населення, що дозволило 
визначити об’єм вибіркових груп для комплексного дослідження факторів ри-
зику з урахуванням якості довкілля та їх взаємозв’язку з частотою патологіч-
них станів, які виникають у перинатальному періоді. 
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Фітотерапія в кінцевому рахунку – це спосіб введення в організм біологічно 
активних речовин (в подальшому – БАР) в їхньому природньому вигляді, тобо 
– в найбільш легко засвоюваних формах – є ефективним і щадячим методом 
лікування. Знаючи біохімічні зміни в організмі при тих чи інших захворюван-
нях та хімічний склад лікарських рослин (далі в тексті – ЛР), можно штучно 
вводити в організм одні БАР чи, навпаки, обмежити поступлення інших, тим 
самим покращуючи порушені внаслідок захворювання обмінні процеси. В за-
лежності від того чи іншого захворювання може призначатися монотерапія, 
тобто – використання однієї рослини з заданними терапевтичними властивос-
тями, чи, що більш ефективно і раціонально – суміші, збори, фітокомпозиції з 
ЛР. Якщо ортодоксально – то в лікувальний збір при його створенні необхідно 
вводити відповідні ЛР, що мають в комплексі з іншими компонентами збору 
вирішувати проблеми, що виникають в організмі при захворюванні його ор-
ганів і систем. Все так, але… Досвід, і не тільки наш, свідчить про превалюючу 
у більшості лікарів думку, що при виборі того чи іншого збору передусім пот-
рібно орієнтуватися виключно на основне захворювання, його фазу та власне 
самопочуття людини. Вважаємо, що тут можна і необхідно подискутувати, 
посперечатися, і, власне, запропонувати обгрунтований варіант іншого підхо-
ду до фітотерапії, оскільки, знову ж таки, переконані, що визначальним в цій 
системі має домінувати постулат: «лікувати необхідно організм в цілому, а не 
тільки патологічні прояви в окремій його системі » І. М. Носаль (мій Батько, 
один з патріархів слов’янського траволікування) висловлювався: «Лікувати 
людину потрібно від кінчика волосини на голові, навіть при відсутності оної, й 
до кінчика нігтів на ногах, тільки тоді будуть успішними результати лікування, 
та, власне і буде виправдана нелегка обопільна праця і лікаря і пацієнта…»

Діагноз для фітотерапевта, цілітеля-травозная має бути «сукупним», а не 
тільки з обов’язковим діленням на основний, його ускладнення і супутній». 

■ К. І. Носаль, К. К. Носаль, П. К. Носаль

■ ПП «ТРАВОЛІКУВАЛЬНА ФУНДАЦІЯ НОСАЛІВ», м. Рівне

ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІї ОФІЦІЙНОї МЕДИЦИНИ
ТА ФІТОТЕРАПІї ШЛЯхОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ 

СхЕМНО – ЦИКЛОВОї КЛІНІЧНОї ФІТОТЕРАПІї В 
ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ТА МЕДИКООЗДОРОВЧІЙ 

ПРАКТИЦІ. ПРИКЛАД РЕАЛІЗАЦІї МОЖЛИВОСТЕЙ 
МЕТОДУ ПРИ ФІТОТЕРАПІї хВОРОГО З 

МУЛЬТИСИСТЕМНІСТЮ ТА хРОНІЗАЦІЄЮ 
ПАТОЛОГІЧНИх ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ 
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Існують різні підходи до лікування організму за допомогою БАР ЛР. Сьогодні 
про це легко можна дізнатися і з серйозної літератури, кому вона цікава і до-
ступна, але і на жаль, і що досить часто є дуже небезпечним, – з «бульварного 
рівня газеток», з недобросовісних, псевдонаукових сайтів інтернету. Ще в 1983 
році на одній з конференції з медичної ботаніки, мій батько І. М. Носаль роз-
повідав про його емпірично-результативні факти успішного траволікування за 
системою індівідуальізаціі схем траволікування під клінічний діагноз людини 
і його власні, навіть суб’єктівні оцінки свого стану, з пропозицією до науки і 
медицині про розробку таких систем, фітокомплексів, схем, методик. Офіцій-
ної відповіді на свої пропозиції він, природньо, не отримав, а в «Літературній 
газеті» загальний відгук на те, що відбувається оголошено у відповіді тодіш-
нього заступника Міністра МОЗ СРСР «через незначну ефективність рослин 
створювати спеціальні фітотерапевтічні клініки МОЗ вважає недоцільним. Фі-
тотерапія повинна залишатися лише однією з систем лікування…» Від себе... 
Та заради бога, нехай залишається ... Але саме як система лікування! А значить 
її (систему) необхідно створювати і впроваджувати у практику загальнотера-
певтичну, і про неї в першу чергу лікар повинен знати! Тим більше, що сьо-
годні ми знаходимося на дещо вищій спіралі розвитку і, відповідно – набагато 
більше знаємо про фармокогностичну, біофармакологічну, патофізіологічну 
дію БАР ЛР, а фітотерапія в багатьох країнах світу (не тільки традиційно – Ки-
тай) все науково – грунтовніше визнається патогенетичним методом лікування 
різніх нозологічніх форм. Нами розвинена ця ідея в метод схемно – ціклової 
клінічної фітотерапії (формулювання, ідеологічна та впроваджувальна пріорі-
тетність методу, вважаємо, – за Носалем Костянтинов Івановічем) з розробки 
індівідуалізованих під сукупний діагноз хворого схем введення в орга нізм 
пацієнта комплексів БАР ЛР у тому числі з використанням (за показами і необ-
хідністю) композиційних тинктур настоянок) з ЛР. За принципом від простого 
до більш складного може розробляєтися курс лікування хворого з, природньо, 
необхідним його коректуванням у процесі власне лікування з огляду на стан 
хворого, його індивідуальні реакції, лабораторні аналізи та інші контрольні 
обстеження (обов’язково має визначатися лікарем, а для травозная-цілителя 
– визначається контролюючим лікарем). Оптимальним за нашими даними є 
11-ти цикловий курс фітотерапії, де один цикл – це 21 день прийому певної 
фітоформи з розумно-доцільною зміною номенклатури ЛР у складах зборів ЛР 
наступних циклів (адже, за різними оцінками у організмів нехай до окремих 
ЛР звикання все ж таки існує). Суть у поступовому нарощуванні, ескалації, 
якщо хочете – концентрації БАР у фітозборі, фітокомпозиції, а отже, і в ор-
ганізмі людини. Це з 1-го по 10-й цикл, а 11-й цикл – це поступове (28 днів) 
зниження присутності (активності) лікарських БАР в організмі, тобто – вихід з 
лікування. Між циклами, щоб уникнути надмірного падіння концентрації БАР 
в організмі, – доцільно робити перерви не довші за три доби. 
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Постнекласичні підходи до інтерпретації природи людської психіки, за-
сновані на розумінні цілісності соціального, індивідного, психофізіологіч-
ного, анатомо-морфологічного, генетичного та онтогенетичного контекстів 
людського буття, вимагають переосмислення багатьох підходів до надання 
фахової психологічної та лікувально-реабілітаційної допомоги. Так склалося в 
історичній ретроспективі методів надання психологічної допомоги, що спроба 
їх диференціювати, виокремити, зробити оригінальними (нерідко цьому спри-
яла конкуренція між науковими школами та парадигмами), призвела до того, 
що відомі нам психотехнології або протирічать одна одній в методологічному 
плані (розглядають людину та її внутрішній світ з абсолютно різних позицій), 
або виявляються несумісними при їхньому комплексному використанні в кон-
кретному контексті. Попри їхню безсумнівну значущість для системи охорони 
психічного та психологічного здоров’я, ефективність поєднаної терапії часто 
залежить як від сумісності методів так і від компетентності психолога / психо-
терапевта їх вдало поєднувати. 

Наступна теза, яка потребує переосмислення в практиці надання психоло-
гічної допомоги. Навіть достатньо замотивований до отримання психологічної 
допомоги пацієнт, так чи інакше, вчиняє супротив лікуванню, психотерапії, 
оскільки будь-яке вторгнення у внутрішній світ розглядається несвідомим 
як погроза до збереження гомеостатичних процесів, цілісності особистості. 
В такому контексті доречно казати про надмірну активізацію комплексу ме-
ханізмів психологічних захистів, серед яких може активізуватися заперечення, 
проекція на терапевта, регресія тощо. Тому система надання психологічної до-
помоги немотивованим пацієнтам досі лишається важливим питанням дисер-
таційних досліджень. 

Третя теза. Чим складнішою є психологічна проблема, тим більше гли-
бокими є її психосоматичні, соматопсихічні та нейрофізіологічні механізми. 
Зазначене ускладнює використання більшості вербальних методів психологіч-
ного впливу, зокрема, це стосуються цільової групи осіб, у яких діагностовано 
постравматичні стресові розлади (ПТСР). 

В сучасних умовах локальних воєн, терористичних актів, природних і 
техногенних катаклізмів, зростання смертності та злочинності, коли люди 

■ І. М. Продан, лікар, вчитель медитації, науковий кореспондент

■ Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

ДО ОСМИСЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОї МЕДИТАЦІї 

ЯК ІНТЕГРАТИВНОї ПСИхОТЕхНОЛОГІї 
В РОБОТІ З ПТСР
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опиняються в умовах гострих і / або хронічних травмуючих подій, вивчення 
посттравматичного стресового розладу (ПТСР) є актуальною проблемою, як в 
клінічному, так і в соціальному аспектах.

ПТСР відносять до психогенного розладу, який викликається впливом важ-
ких стресорів. Хронічні наслідки психологічних травм почали досліджувати 
в 50-і роки XX століття у колишніх в’язнів концентраційних таборів, у яких 
виявляли депресію, тривогу в поєднанні з різними соматичними симптомами, 
страх і параною, тотальну недовіра оточуючим, особистісні зміни.

До кінця 70-х років уже був накопичений значний матеріал, який, не див-
лячись на відмінності характеру психічних травм, вказував на наявність ряду 
загальних і специфічних клінічних ознак.

 В даний час існують різні погляди і відповідно кілька принципових під-
ходів до вивчення механізмів розвитку ПТСР на різних рівнях - фізіологіч-
ному, психологічному, соціокультуральному, що сприяє більш глибокому ро-
зумінню патогенезу ПТСР.

Роль психічної травми в розвитку розладу розглядають як причинну, про-
вокуючу, патопластичну, останнє – складає особливий інтерес в межах нашого 
дослідження На думку вчених, якщо фактор, який запускає психогенію, менш 
важкий і гострий і в той же час більш болючий, індивідуально-особистісна 
відповідь, форма цієї реакції буде визначатися розладами непсихотичного рів-
ня. Тоді менше підстав вважати психічну травму первинним і специфічним 
етіологічним компонентом. 

Досвід практикування трансцендентальної медитації дозволяє стверджува-
ти про її ефективність у вирішенні численного кола психологічних проблем. 

Медитація є комплексним нерокогнітивним процесом, що викликає зміни 
на психічному, кірковому та вегетативному рівнях. Сукупність цих змін дозво-
ляє класифікувати медитативні стани як «стан зміненої свідомості», що відріз-
няються від звичайного неспання і сну. Результати досліджень медитації в ос-
танні три десятиліття переконливо свідчать про те, що регулярна медитативна 
практика призводить до стійким функціональних змін в психофізіологічному 
статусі людини. 

Трансцендентальна медитація – ТМ (від лат. transcendent – букв. пере-
ступати, що виходить за межі і лат. meditatio – роздум, обдумування) – техніка 
медитації, з використанням мантр, заснована Махаріші Махеш Йоги є однією 
з найбільш широко застосовуваних і ретельно вивчених медитативних технік. 
Широко використовується як методика зниження стресу. В останні роки тех-
ніка ТМ, як методика зниження стресу і підвищення успішності, застосовуєть-
ся в деяких державних і приватних школах США, Латинської Америки, Індії. 
Трансцендентальна медитація застосовується в окремих школах в Канаді, Ве-
ликобританії, Нідерландах, Данії, Італії, Ізраїлі, Іспанії, Лівані, Таїланді, Ки-
таї, Індонезії, Австралії, Нової Зеландії, ПАР та інших країн Африки. У 2011 
році Міністерство Освіти Великобританії присвоїло Школі Махаріши статус 
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«Free School» з повним державним фінансуванням діяльності школи.
В «Енциклопедії психології і біхевіоризму Корсіні» ТМ визначається 

у наступний спосіб: «Практика ТМ – це динамічний процес, який харак-
теризується: 

а) переміщенням уваги з активного, поверхневого рівня мислення і сприй-
няття на більш спокійні і абстрактні рівні думки; 

б) трансцендіювання найтоншого рівня мислення з переходом до стану 
повного самоусвідомлення;

в) переходом уваги до найактивнішим рівням мислення. 
Ці три фази, що відрізняються за фізіологічними характеристиками, цикліч-

но повторюються безліч разів в кожній сесії ТМ і визначають стан «спокійної 
усвідомленості» – глибокого фізіологічного відпочинку і зростаючого пробуд-
ження розуму. Відповідний стан усвідомленості знімає розумовий і фізичний 
стрес.

Наукові дослідження з трансцендентальної медитації ведуться постійно з 
часів перших випробувань, проведених в Каліфорнійському Університеті Лос-
Анджелеса і Гарвардському Університеті і опублікованих в провідних науко-
вих журналах «Science» і «American Journal of Physiology». У цих досліджен-
нях висвітлювалися такі теми, як фізіологічні зміни під час медитації, клінічне 
застосування, вплив на когнітивні функції, психічне здоров’я, реабілітація.

Левова частина цих досліджень підтверджує ефективність ТМ в профілак-
тиці і лікуванні серцево-судинних захворювань, в зниженні факторів ризику, 
включаючи наступні: 1) зниження кров’яного тиску; 2) скорочення споживан-
ня тютюну і алкоголю; 3) зниження підвищених рівнів холестерину і окислен-
ня ліпідів і 4) зниження психологічного стресу.

В Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України проведено на-
уково-експертне дослідження по перевірці відповідності ТМ вимогам, які 
висуваються до методів активного психологічного та соматичного впливу на 
людину, Етичному кодексу психологів, та правилам проведення експеримен-
тально-психологічного дослідження.

Ознайомившись з матеріалами констатувального та формувального експе-
риментів, проведеного влітку-восени 2015 року на експериментальній вибірці 
військовослужбовців ЗС України безпосередньо в зоні АТО (30 учасників та 
30 – контрольна група) протягом 1 місяця в умовах наближених до реальних 
умов воєнного стану, експертна комісія під головуванням академіка С. Д. Мак-
сименка, надійшла наступного обґрунтованого висновку:

1. Метод Трансцендентальної медитації Махаріші відповідає вимогам що-
до методів активного психологічного впливу на людину.

2. Ефективність методу полягає в ефективному запобіганні та подоланні 
симптоматики ПТСР, сприяє швидкому психосоматичному відновленню від 
стресу, емоційній стабільності, ясності мислення та прийняття швидких адек-
ватних рішень в бойовій ситуації.
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Таким чином, численні наукові дослідження ефективності методу транс-
цендентальної медитації Махаріші, врахування науково-експертного виснов-
ку вітчизняних фахівців, досвід практикування медитативних технологій в 
практиці надання психологічної та соматичної допомоги пацієнтам, дозволяє 
стверджувати його відповідність розумінню цілісності соціального, індивідно-
го, психофізіологічного, анатомо-морфологічного, генетичного та онтогене-
тичного контекстів людського буття в сучасних парадигмах постнекласичної 
психології. 

Перспективи подальших наукових пошуків ми вбачаємо в проведенні лон-
гітюдних комплексних досліджень впливу практик використання ТМ на пси-
хологічну якість життя пацієнтів з ПТСР на етапах ремісії. 

Л і т е р а т у р а :
1. Jayadevappa R., et al. «Effectiveness of Transcendental Meditation on functional capacity and 

quality of life of African Americans with congestive heart failure: a randomized control study» // Ethnicity 
and Disease 17: 72-77, 2007.

2. Murphy M., Donovan S., Taylor E. The Physical and Psychological Effects of Meditation: A 
review of Contemporary Research with a Comprehensive Bibliography 1931-1996. Sausalito, California: 
Institute of Noetic Sciences; 1997.

Одна з базових засад Європейського Союзу ґрунтується на принципі віль-
ного пересування товарів, та послуг, що включає також медичні послуги та лі-
ки. Громадяни країн ЄС можуть вільно обирати вид діяльності, місце для своєї 
роботи без обмежень. Задля забезпечення свободи пересування працівників, в 
тому числі в сфері охорони здоров’я, низка директив передбачає порядок виз-
нання дипломів фахівців. Однак, відповідно до Директиви 65/221/EEC1, країни 

1. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/11.html
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мають право обмежувати право свободи пересування на підставі потреб гро-
мадського здоров’я. 

В Європейському Союзі останні 20 років відбувається гармонізація зако-
нодавства щодо гомеопатичних препаратів. Перші Директиви, що регулюва-
ли виробництво, контроль, продаж, маркування гомеопатичних засобів були 
прийняті в 1992 році (Директиви 92/73 та 92/74) та переглянуті в 2001 році 
(Директиви 2001/82 та 2001/83). Однак, окремі країни мають право обмежити 
допуск медичних препаратів з лікарських трав (herbal medicines). Так, Німеч-
чина та Великобританія з метою захистити населення від можливих канцеро-
генних ефектів, які можуть бути спричинені окремими лікарськими травами, 
встановили перелік обмежень.

Варто зазначити, що в Європі налічується понад 180 000 зареєстрованих і 
сертифікованих практиків НіНМ, що становлять досить високе співвідношен-
ня 65 фахівців НіНМ на 100 тис. жителів в порівнянні з показниками ЄС – 95 
лікарів загальної практики на 100 тис. жителів2. 

Однак регулювання НіНм в різних країнах ЄС різне. Так, 15 країн 
ЄС регулюють НіНМ загальними нормативно-правовими актами в охо-
роні здоров’я, водночас 10 країн членів ЄС (Австрія, Великобританія, 
Греція, Данія, Італія, Іспанія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція) 
мають спеціальні правові акти щодо НіНМ. Цікавим є приклад Данії в 
якій НіНМ передбачено існування саморегулювання в сфері НіНМ. Вар-
то також звернути увагу, що регулювання НіНМ в загальному законо-
давстві щодо охорони здоров’я, може здійснюватися по різному. Так, в 
шести країнах загальне законодавство містить виокремленні підрозділи 
щодо НіНМ. Водночас, загальне законодавство може визначати загальні 
питання щодо здійснення НіНМ або щодо окремих видів НіНМ. Зокрема, 
акупунктура регулюється в 26 країнах, аюрведа в 5 країнах, хіропрактика 
в 26, фітотерапія в 10 країнах, гомеопатія в 24, традиційна китайська ме-
дицина в 10 країнах тощо3. 

За певними оцінками в ЄС споживачі витрачають щорічно 100 мільйонів 
євро на оплату послуг НіНМ4. Для всіх країн Європейського Союзу згідно 
Програми Здоров’я 2020 важливим є знайти відповіді на питання щодо вар-
тості, безпеки та ефективності НіНМ оскільки збільшення зацікавлення та ви-
користання населенням таких методів зумовлює необхідність обґрунтування 
рішень щодо впровадження чи не впровадження їх до системи надання медич-
ної допомоги. 

2. Complementary medicine popular across Europe, http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_
en.cfm?artid=28813

3. Solveig Wiesener others, Legal status and regulation of CAM in Europe, http://www.camdoc.eu/Pdf/
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Враховуючи різний досвід країн ЄС варто очікувати уніфікованого ре-
гулювання правового статусу НіНМ, обсягу потреб населення в послугах 
НіНМ, визначення способів фінансування досліджень в НіНМ та включен-
ня послуг НіНМ до пакетів медичної допомоги. Відмінність в підходах до 
рівня регулювання чи його деталізації в різних країнах ЄС не відповідає 
засадничим підходам в ЄС щодо свободи пересування товарів, людей чи 
пацієнтів. Відсутність гармонізації норм щодо НіНМ між країнами ЄС мо-
же спричинити конфліктні ситуації, зокрема порушення права іншої країни 
та пацієнтів. 
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