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Роль і місце народної медицини в комплексній терапії

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до 
25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснуван-
ня ПВНЗ «Київський медичний університет» 21 квітня 2017 року // За 
редакцією д. мед. н., проф. В. А. Туманова, д. мед. н., проф. Б. Б. Івнєва,
д. мед. н., проф. Т. П. Гарник: Наукове видання. – Київ. – 2017. – 152 с.

У виданні представлені матеріали: тези доповідей науково-практичної 
конференції «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії», які 
були заслухані і розглянуті на науковому заході з міжнародною участю. 
Ученими, практикуючими лікарями, біологами, фізіологами, фармаколога-
ми, фармацевтами впродовж 25 років активно вивчалися методи народної 
медицини. 

У збірнику праць авторами представлений досвід багатьох поколінь, а са-
ме – застосування методів, засобів народної (комплементарної) медицини, 
які досліджені та інтегровані у комплексну, превентивну терапію і медичну 
реабілітацію на основі наукових досліджень у осіб різних вікових груп, а 
також розглянута концепція та актуальні питання щодо перспективи фунда-
ментальних досліджень, розвитку народної (комплементарної) медицини та  
впровадження їх у національну систему охорони здоров’я. 

У матеріалах занотовано досвід організації та інтегрування народної 
(комплементарної) медицини у первинну ланку охорони здоров’я, концепція 
і стратегія розвитку народної і нетрадиційної медицини України відповідно 
до рекомендацій ВООЗ «Стратегія розвитку народної і нетрадиційної ме-
дицини на 2014-2023 роки», підсумком чого є 25-річчя ренесансу народної 
(комплементарної) медицини України, міжнародна співпраця.
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науково-практичної конференції з міжнародною участю, 
яка присвячена 25-річчю ренесансу народної медицини в Україні 
та 25-річчю заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»

«РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ 
В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ» 

Шановні науковці, лікарі, студенти, народні 
знавці мистецтва лікування, колеги!

Організаційний комітет науково-практичної конференції з міжнародною 
участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя 
заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» «Роль і місце на-
родної медицини в комплексній терапії» (далі – Конференція) має честь 
запросити Вас до активної співпраці у науковому заході, який проходить 
21 квітня 2017 року (9:00-18:00) та внесена до «Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться 
у 2017 р., МОЗ та НАМН України», Міністерства освіти і науки України. 

Ми вітаємо Вас як доповідачів, так і у якості слухачів у цьому славетному 
храмі науки за адресою: м Київ, вул. Льва Толстого, 7, у конференційній 
залі Національної наукової медичної бібліотеки України, де плекали ме-
дичні знання не одне покоління вчених від емпіричних до науково доказо-
вих. Учасники матимуть можливість прослухати доповіді, відеопрезентації, 
задати запитання та взяти участь в обговорені.

Колеги, цей захід присвячений засновникам науково-методичного об-
грунтування доцільності відродження народної медицини, яка утвердилася 
через унормовану законодавчу базу на державному рівні та регламентована 
рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Ренесанс народної і нетрадиційної медицини (НіНМ) в Україні має 
своїх авторів-законодавців: Поканевич В.В., Спіженко Ю.П., Мачерет Є.Л., 
Мальцев В.І., Стефанов О.В. Відомими науковцями і організаторами охо-
рони здоров’я було засновано перший вищий навчальний медичний неде-
ржавний заклад, основою якого була додипломна підготовка майбутніх 
фахівців, глибина знань яких базується на фундаментальних і класичних 
знаннях з вивченням методів НіНМ, а також обгрунтування доцільності 
впровадження на державному рівні спеціальності «Народна і нетрадицій-
на медицина». Основною рисою розвитку НіНМ – вивчення та науково-
методичне обгрунтування цілительства.

В. А. Туманов, Б. Б. Івнєв, Т. П. Гарник

Звернення до учасників



Таким чином, метою наукового зібрання є підведення підсумків розвитку 
народної і нетрадиційної медицини (НіНМ) в Україні як цілого медичного 
спрямування, так і окремих методів і практик; актуальні питання стратегії і 
концепції розвитку комплементарної, альтернативної медицини у клінічній 
практиці; результати проведених фундаментальних досліджень, їх впровад-
ження у первинну ланку охорони здоров’я та навчально-методичне забезпе-
чення у підготовці фахівців і цілителів.

НА СЬОГОДНІ АКТУАЛЬНОЮ ТЕМАТИКОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ Є:
1. Підсумки 25-річного розвитку народної медицини в Україні відповідно 

до основних напрямів, запропонованих у «Стратегії ВООЗ з народної ме-
дицини на 2014-2023 роки».

2. Концепція і програма розвитку НіНМ в Україні у зв’язку із реформуванням 
системи охорони здоров’я.

3. До 25-річчя заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» – досвід 
викладання методів НіНМ студентам і лікарям.

4. Сучасна структура НіНМ, правові та юридичні основи.
5. Науково-методичне обґрунтування щодо застосування методів НіНМ у 

комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації. Доказова ме-
дицина. Медицина стандартів.

6. Проблеми якісної освіти фахівців. Стандарти контролю якості освіти. Інте-
грування методів НіНМ у навчальний процес додипломної та післядиплом-
ної освіти у первинну ланку охорони здоров’я.

7. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в умовах 
соціально-економічних проблем в Україні. Фармако-економічне обґрунту-
вання застосування засобів та методів НіНМ.

8. Реалії фарміндустрії та НіНМ в контексті концепції охорони здоров’я.
9. Фармакогнозія та фітотерапія: досвід викладання і застосування у медич-

ній практиці.
10. Гомеопатія: досвід викладання і впровадження у первинну ланку охорони 

здоров’я.
11. Остеопатія, мануальна терапія: досвід викладання і застосування у медич-

ній практиці.
12. Аюрведа і тібетська медицина: адаптація до сучасних реалій в Україні.
13. Китайська традиційна медицина. Реалії і перспективи сьогодення.
14. Іридодіагностика – експрес- та скринінг-діагностика у повсякденній прак-

тиці лікаря.
15.  Ароматерапія та фітоергономіка.
16. Інформаційна медицина: досвід викладання і застосування у медичній 

практиці.
17. Інформаційна гігієна у сучасному світі.



18. Електропунктурна діагностика та інформодіагностика: досвід викладання і 
впровадження у первинну ланку охорони здоров’я. 

19. Цілительство: нормативно-правові аспекти урегулювання цілительства в 
Україні та світі.

20. Питання деонтології та лікарської етики у сфері НіНМ.
21. Актуальні питання та перспективи громадських організацій-асоціацій. 

Концепція охорони здоров’я. 

МЕТОДИ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, що найбільш 
визнані і затребовані у більшості країн світу і будуть розглянуті у межах цієї 
Конференції:

• Фітотерапія, ароматерапія.
• Апітерапія, гірудотерапія.
• Аюрведа, традиційні системи детоксикації, традиційні системи харчу-

вання.
• Інформаційна медицина. Біорезонансна терапія.
• Гомеопатія.
• Масаж, мануальна терапія, остеопатія, краніо-сакральна терапія.
• Акупунктура, рефлексотерапія, су-джок терапія. Електропунктурна 

діагностика.
• Китайська традиційна медицина.
• Психологічна підтримка фахівців НіНМ.

Шановні учасники наукового заходу, Ви взяли активну участь, 
залучилися до різних форм співпраці з організаторами у цій підсумковій 
ювілейній конференції:

▪ Усної доповіді з можливістю презентації у Power Point.
▪ Презентували установи, компанії.
▪ Були активними учасниками у спілкуванні.
▪ Взяли активну участь у публікації тез, статей, а дехто – дистанційно, як 

заочний учасник.

Завдяки спільній небайдужій співпраці матеріали Конференції (тези) над-
руковані у цьому науковому збірнику та на сторінках чергового фахового нау-
ково-практичного журналу «Фітотерапія. Часопис» згідно стандартів та реко-
мендацій ВАК МОН України до наукових статей. 

Ми будемо спілкуватися офіційними мовами на Конференції, як це 
прийнято на наукових зібраннях: українською, англійською, російською, 
але прийдемо до єдиного висновку у вигляді резолюції Конференції, щоб 
надалі мати план наших дій та в подальшому інтегрувати на державному 
рівні НіНМ. 

В результаті завершення наукового зібрання отримаєте сертифікати 
щодо балів, які будуть враховані при  проходженні  передатестаційних 



циклів навчання (Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України та 
УкрІНТЕІ №299 від 22.06.2016 р., які проводитимуться у 2017 році), бу-
дуть видані після завершення Конференції або надіслані поштою на вказані 
в анкетах адреси для листування.

Чекаємо на Ваші подальші пропозиції щодо перспектив та розвитку 
НіНМ, які надсилайте на адресу:

e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com
І слідкуйте за інформацією на сайті www:uanm.org.ua.

Реєстрація учасників за адресою проведення Конференції 21.04.2017 р. 
– 09.00-09.55. 

10.00-10.55 – Урочисте привітання учасників Конференції

11.00-13.00 – І Пленарне засідання.
13.05-13.45 – перерва, кава.
13.50-16.55 – Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа
13.50-14.40 – Нарада головних позаштатних спеціалістів із спеціальності 
«Народна і нетрадиційна медицина» (читальна зала)
14.45-15.20 – Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України» (читальна зала)
15.25-16.55 – Стендові доповіді (читальна зала бібліотеки)
16.00-16.55 – ІІ Пленарне засідання
16:55-17:00 – Перерва
17:00-17:20 – ІІІ Пленарне засідання. Обговорення доповідей. Дискусії.
Звіти головуючих на засіданнях.
17:20-17:30 – Ухвалення резолюції Конференції. Вручення сертифікатів, 
посвідчень 
17:30 – Урочисте закриття Конференції

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

+38 044 560 88 27 Матюшко Наталія Миколаївна (кафедра)

+38 050 351 80 50 Головаха Марина Олександрівна

+38 050 581 18 91 Козименко Тамара Миколаївна

+38 050 352 28 40 Гарник Кирило Володимирович
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Інформація для учасників
Місце проведення Конференції:
м. Київ, вул. Льва Толстого, 7. 
Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала
Зупинка метро: площа Льва Толстого

ПЛАН ПРОВЕДЕННя КОНФЕРЕНЦІЇ

Засідання 21.04.2017 р.

Реєстрація учасників 900-955

Урочисте привітання учасників Конференції 1000-1055

Перше пленарне засідання 1100-1300

Перерва, кава 1305-1345

Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа 1350-1655

Друге пленарне засідання 1600-1655

Третє пленарне засідання:
звіти головуючих на засіданнях
(дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції,
вручення сертифікатів) 1700-1720

Закриття Конференції  1720-1730

Офіційні мови Конференції:
українська, англійська, російська
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:
Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський 

медичний університет»
Івнєв Борис Борисович – д. мед. н., проф., ректор ПВНЗ «Київський 

медичний університет» (заступник голови)

Співголови:
Бойчук Тарас Миколайович – д. мед. н., проф., академік Академії наук вищої 

школи, Україна, ректор ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет», м. Чернівці

Павленко Раїса Іванівна – директор Національної наукової медичної 
бібліотеки України

Наконечний Олександр Григорович – д. фіз.-мат. н., проф., президент 
Академії наук вищої школи, Україна

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, гомеопатії, 
біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський медичний 
університет»; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за 
спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»; президент ВГО 
«Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; 
експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ 
України; академік Академії наук вищої школи, Україна

Абрамов Сергій Вікторович – к. мед. н., доц., ректор Дніпропетровського 
медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і 
нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького»; головний 
позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської 
обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та 
нетрадиційна медицина»

Члени організаційного комітету:
Абрамов Віктор Васильович – д. мед. н., проф., президент Дніпропетровського 

медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини (ДМІТНМ) 
Войтенко Георгій Миколайович – д. мед. н., проф. зав. курс. клін. фармакології 

ПВНЗ «Київський медичний університет»
Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ «Київський 

медичний університет», академік Академії наук вищої школи, Україна
Байбаков Володимир Михайлович – д. мед. н., проф., перший проректор 

ДМІТНМ
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Доан Світлана Іванівна – д. мед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи 
та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний університет» 

Середа Петро Іванович – д. мед. н., проф., перший проректор ПВНЗ «Київський 
медичний університет»

Мегедь Володимир Петрович – д. мед. н., проф., проректор з науково-
педагогічної, лікувальної та виховної роботи ПВНЗ «Київський 
медичний університет»

Волошин Олександр Іванович – д. мед .н., проф. каф. пропедевтики внутрішніх 
хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці, академік Академії наук вищої школи, Україна

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., професор каф. сімейної медицини 
і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика; 
президент ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної 
акупунктури»

Козименко Тамара Миколаївна – к. мед. н., доц., зав. курсом гомеопатії 
кафедри фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини 
ПВНЗ «Київський медичний університет», головний позаштатний 
спеціаліст департаменту охорони здоров’я м. Києва за спеціальністю 
«Народна та нетрадиційна медицина»

Мороз Світлана Михайлівна – д. мед. н., проф. ДМІТНМ
Радиш ярослав Федорович – д. н. з державн. управл., проф.
Соколовський Сергій Іванович – к. мед. н., доц., проректор з міжнародних 

зв’язків ДМІТНМ
Скрипнюк Зеновій Дмитрович – д. біол. н., проф. каф. нормальної фізіології, 

біофізики, біохімії та медичної біології ПВНЗ «Київський медичний 
університет»

Чекман Іван Сергійович – д. мед. н., проф., член-кореспондент НАН і НАМН 
України, проф. каф. фармакології, клінічної фармакології ПВНЗ 
«Київський медичний університет»

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, народної 
і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної 
медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, 
Туреччина

Секретаріат оргкомітету:
Козименко Тамара Миколаївна + 38 050 581 18 91
Гарник Кирило Володимирович + 38 050 352 28 40
Головаха Марина Олександрівна + 38 050 351 80 50
Матюшко Наталія Миколаївна + 38 099 280 48 48
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Урочисте привітання:
• Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський 

медичний університет»
• Стріха Максим Віталійович – заступник Міністра Міністерства освіти 

і науки України
• Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої 

школи, Україна
• Євтушенко В’ячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу 

з питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

• Сисоєнко Ірина Володимирівна – заступник Голови Комітету 
Верховної Ради України  з питань охорони здоров’я

• Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту 
Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, 
Китай

• Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної 
медицини, Туреччина

• Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації компле-
ментарної медицини, Латвія

• 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 

• Абрамов Сергій Вікторович – ректор ДМІТНМ

11:00 – 13:00 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННя
Регламент – 15 хв.

Головуючий: Івнєв Борис Борисович
Співголови: Наконечний Олександр Григорович
 Горова Елла Володимирівна

Засідання 21 квітня 2017 р.

9:00 – 9:55 Реєстрація учасників Конференції

10:00 – 10:55 Відкриття науково-практичної конференції
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 Чекман Іван Сергійович
 Гарник Тетяна Петрівна
 Абрамов Сергій Вікторович
 Андріюк Лук’ян Васильович

Секретар: Козименко Тамара Миколаївна

Регламент доповідей І-пленарного засідання – до 15 хв.:
• Гарник Т.П., Андріюк Л.В., Євтушенко В.В, Гарник К.В., Соко-

ловський С.І. Концепція народної медицини та стратегія її розвит-
ку в Україні

• Андріюк Л.В., Грабоус О.В., Мацко Н.В., Магулка І.В., Семенова С.В. 
Терапія рухом периферичної облітеруючої хвороби кінцівок 

• Беценко Т.П. Слово як інструмент народної медицини
• Горчакова Н.О., Клименко О.В., Шумейко О.В., Савченко Н.В. 

Досвід викладання фармакології гепатотропних засобів рослинного 
походження

• Глоба О.П., Медков І.В., Залевський О.В. Інформаційна медицина та 
комплементарна реабілітологія: досвід і перспективи використання 
квантових технологій 

• Коваленко О.Є., Коваленко Є.В. Східна медицина в Японії: від старо-
давнього до сучасного

• Головчанський О.М. Впровадження Традиційної Китайської медици-
ни в сучасну медичну практику в Україні

• Дмітрієва А.В. Репродуктивне здоров’я. Аюрведичний підхід
• Макух Х.І. Фітотерапія і анестезія: як поєднати непоєднуване
• Абраменко В.В. Порівняння комплексної реабілітації спастичних 

форм паралічу у дітей
• Горова Е.В. Народна і нетрадиційна медицина у первинній ланці охо-

рони здоров’я – можливості і перспективи сьогодення.
• Абрамов С.В., Соколовський С.І. Сучасний погляд на проблемні пи-

тання інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини при 
підготовці майбутніх фахівців 

• Мощич О.П. Місце гомеопатії в структурі доказової медицини
• Жукова Л.П., Войтенко А.В. Стан народної і нетрадиційної медицини 

в Україні і світі

13:05 – 13:45 Перерва, кава 
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13:50 – 16:55 МАЙСТЕР-КЛАС, СЕМІНАР
Регламент –  до 20 хв.
Модератори: Головаха Марина Олександрівна

Парахін Анатолій Іванович
Самбір Володимир Володимирович
Мельник Олександр  Йосипович
Потоцька Світлана Володимирівна

Семінар (за попередньою тематикою, реєстрацією, заявкою). 
Л. Толстого, 9, каб. 20

• Головаха М.О. Інформодіагностика, натуропатична, інформаційна і 
резонансна терапія різних форм токсоплазмозу

• Мельник А.С. Вплив на енергетику людини методами нетрадиційної 
медицини

• Самбір В.В. Концепція тензегріті та методи пошуку ключових дисфун-
кцій у мануальній терапії 

• Петрашева Т.І. Краніосакральна терапія як безмедикаментозний 
метод відновлення нейрогуморального балансу при дисфункції реп-
родуктивної системи (безплідді)

• Чорна Т.В., Кузнецов І.В. Немедикаментозні методи нейросенсорної 
інтеграції в дитячій психоневрології

• Прокудін Г.О., Недзвецька О.В. Особливості біоенергоінформаційного 
впливу в терапевтичній практиці

• Тлас О.М. Харчування – твоє лікування
• Токар Е М. Комплексні підходи натуральної/комплементарної медици-

ни в оздоровленні та відновленні організму людини
• Мацко Н.В. Застосування ефірних олій при простудних захворюван-

нях
• Скрипнюк З.Д., Костюк О.М. Фармакоінформотерапія

14:00 – 16:55 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННя

Голова: Доан Світлана Іванівна

Співголови: Поканевич Олександр Валерійович
 Туманов Віктор Андрійович
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 Середа Петро Іванович
 Мегедь Володимир Петрович
 Павленко Раїса Іванівна
 Гарник Тетяна Петрівна
 Соколовський Сергій Іванович

Секретар: Гарник Кирило Володимирович

Регламент доповідей 2-го пленарного засідання – до 15 хв.

• Думенко Тетяна Михайлівна – директор Державного експертного 
центру МОЗ України.  Вітання учасників наукового заходу

• Туманов В.А., Горчакова Н.О., Гарник Т.П., Чекман І.С. Досвід 
викладання основ народної медицини в курсі фармакології

• Зубицький О.Д., Зубицька В.О., Зубицька Н.І. Роль авторської 
фітотерапії Зубицьких у розвитку і становленні народної і нетрадиційної 
медицини України

• Козименко Т.М. Щодо питання вивчення класичної гомеопатії

• Котляров Ю.Д. Методи Традиційної Китайської медицини в практиці 
сучасного лікаря

• Синишин Д.М., Синишин П.Д., Блистів Б.Ф. Особливості відновного 
лікування хворих розсіяним склерозом із застосуванням апітерапії на 
бальнеологічному курорті «Східниця»

• Мельник А.І. Душезнавство (анімологія) як предмет окремої медичної 
дисципліни про душу людини

• Шаурін О.Л., Старюк Д.О., Шитіков Т.О., Толкачова Л.П., 
Стасевич С.О., Данілко Л.Д. Комплексна реабілітація воїнів АТО 
методами традиційної і нетрадиційної медицини

• Парахін А.І., Самбір В.В., Антюхов Р.В., Новохатній В.А. Концепція 
тензегріті та методи пошуку ключових дисфункцій у мануальній 
терапії

• Нейко В.Є., Гонський І.Я. Іридотипування як модель для виготовлення 
індивідуальних коректорів на основі органоспецифічних препаратів. 
Новий напрямок у персоналізованій медицині

• Шмерко Е.П. Методи лікування алкоголізму, Біларусь
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13.50 – 14.40 Нарада головних позаштатних спеціалістів із спеціальності 
«Народна і нетрадиційна медицина» (читальна зала)

14.45 – 15.20 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України» (читальна зала)

15.25 – 16.55 Стендові доповіді (читальна зала бібліотеки)

Голова: Гридько Олександр Миколайович
 Козименко Тамара Миколаївна

Співголови: Коваленко Ольга Євгенівна
 Коркушко Олександр Олегович

Секретар: Матюшко Наталія Миколаївна
 Кіркілевська Людмила Миколаївна

• Павленко Р.І. До 25-річчя  ренесансу скарбів народної медицини в 
Україні та світі – «Національна наукова медична бібліотека України: 
флагман літопису народних і наукових здобутків»

• Волошин О.І., Доголіч О.І., Волошина Л.О. Особливості застосуван-
ня спиртової настоянки підмору бджолиного у комплексному лікуванні 
хворих на остеоартроз і подагру

• Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І. Зміни деяких метаболітів 
арахідонової кислоти та цитокінів у хворих на коморбідну патологію

• Чіжикова М.Є. Мікроакупунктурні системи та їх роль у комплексному 
лікуванні болю у неврологічних хворих

• Чернуха І.С., Решетнік Є.М., Нурищенко Н.Є., Весельський С.П., 
Гарник К.В. Вивчення впливу тестостерону  на співвідношення у жов-
чі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного  обмінів у різностатевих 
щурів

• Валовень И.Е. Частота приема препаратов в Китайской Традиционной 
медицине, Беларусь

• Мельник В.П., Панасюк О.В.,  Клименко М.Т., Радиш Г.В., Садомова-
Андріанова Г.В., Хурса Т.Г., Гончарова Г.В., Якимова Я.О., Анто-
нюк І.В. Результати дослідження можливої антимікобактеріальної 
активності окремих засобів народної медицини

• Гриб Й.В., Мартинюк Т.В. Комплексна фітотерапія при гострих захво-
рюваннях нирок
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• Меньшова В.О., Березкіна В.І. Інтродукція DIOSCOREA NIPPONICA 
MAKINO

• Мырзабаева Н.А. Фито- и рефлексотерапия применительно к пациен-
там с дисфункциональными расстройствами билиарного тракта с веге-
тативной дисфункцией, Казахстан

• Паталаха О.В., Лоскутова І.В. Імунофлазид у лікуванні генералізова-
ного пародонтиту у наркозалежних з токсичним гепатитом

• Нікітіна Н.С., Котляр В.О., Леонтьєва Т.Л., Сомова Я.В., Губар Т.В. 
Доклінічне токсикологічне  вивчення нового фітопрепарату проста-
топротекторної дії

• Супрун Е.В., Терещенко С.В., Кузнєцова В.М. Вивчення змін лабора-
торних показників під впливом лікарських засобів

• Нікітіна Н.С.,  Котляр В.О., Леонтьєва Т.Л.,  Сомова Я.В., Губар Т.В. 
Доклінічне вивчення нешкідливості рослинного препарату гепатопро-
текорної дії 

• Гевелюк М.М., Варламов Д.О., Постоєнко В.О. Апітерапія – медицина 
майбутнього

• Бічевська Р.Г., Лоскутова І.В. Профілактика звичного невиношування  
у жінок з ожирінням та стеатозом печінки 

• Симеонова Н.К., Киркилевская Л.,Н., Мариловцева Н.А., Кисиль О.В. 
Информционно-энергетическая голограммная квантовая теория гомео-
патии

• Гарник Т.П., Білоусова І.В., Гарник К.В., Петріщева В.О. Немедика-
ментозні методи корекції  в комплексній терапії хворих на неалкогольні 
стеатогепатит та стеатогепатоз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го 
типу

• Запорожець Т.Ю. Есберітокс у медичній реабілітації хворих на ексуда-
тивний середній отит

• Косоголова Л.В., Кривутенко І.С., Поліщук Б.В., Джан Т.В., Конова-
лова О.Ю., Клименко С.В., Григор’єва О.В. Ферментовані напої та пер-
спективи їх використання в лікувальному профілактичному харчуванні

• Лоскутов А.Л., Мацах Н.В. Ефективність Енгілену в профілактиці 
рецидиву герпетичної інфекції у хворих на стеатоз печінки
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16:55 – 17:00 Перерва

17:00 – 17:20 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННя

Головуюча: Доан Світлана Іванівна

Співголови: Андріюк Лук’ян Васильович

 Волошин Олександр Іванович

 Горова Елла Володимирівна

 Гарник Тетяна Петрівна

 Шкляр Сергій Петрович
 Мороз Світлана Михайлівна

Секретар: Козименко Тамара Миколаївна

17:00 – 17:20 Обговорення доповідей. Дискусії. Звіти 
головуючих на засіданнях 

17:20 – 17:25 Ухвалення резолюції Конференції. 
Вручення сертифікатів, посвідчень

17:30 Урочисте закриття Конференції
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України

ПВНЗ «Київський медичний університет»
Національна наукова медична бібліотека України

ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького»
Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

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

Матеріали
науково-практичної конференції з міжнародною участю

до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні
та 25-річчя заснування 
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Київський медичний університет – один з найбільших українських 
приватних вузів, єдиний приватний медичний вуз такого масштабу – в уні-
верситеті навчається близько 2000 студентів, серед них 25 % – студенти-
іноземці з 56 країн світу. Над впровадженням новітніх освітніх технологій, 
покращанням клінічних та навчальних баз, оснащенням опорних кафедр, 
поліпшенням матеріально-технічної бази університету та комфортом сту-
дентів працює близько 400 осіб професорсько-викладацького складу, не вра-
ховуючи адміністрації. Кількість випускників на сьогоднішній день налічує 
майже 3000. КМУ має IV рівень акредитації Міністерства освіти України і 
знаходиться в каталозі медичних установ ВООЗ AVIСENNA. 

Фундаментальні (загальнонаукові) кафедри мають власні учбові при-
міщення, а клінічні – розташовані на базі інститутів і кращих медичних 
установ міста Києва. Загальна площа приміщень, де відбувається навчаль-
ний процес, становить 15000 кв. м. Функціонує бібліотека, є гуртожитки 
для іноземних і іногородніх студентів. Ректорат розташований в історич-
ному центрі міста Києва.

З моменту створення Київського медичного університету в 1992 році 
– незабаром ми будемо святкувати 25-річчя – ми були спрямовані на до-
сягнення високих світових стандартів освіти та надання своїм студентам 
виключно глибоких знань в галузі медицини. Ми з успіхом досягаємо пос-
тавленої мети – це підтверджують українські та зарубіжні клініки, які при-
ймають на роботу наших випускників. 

Структура університеру складається з медичного, стоматологічного, фар-
мацевтичного факультетів, факультету по роботі з іноземними студентами, 
підготовчого відділення для іноземних громадян. Навчання в університеті 
ведеться українською, російською та англійською мовами, що дає величезні 
можливості у міжнародній співпраці.

Починаючи з I курсу, студенти мають доступ до передових досягнень в 
галузі медицини, беручи участь у програмах академічної мобільності, міжна-
родних конференціях, за допомогою міжнародних наукових бібліотек. Тим ча-
сом значна увага приділяється тисячолітнім надбанням комплементарної ме-
дицини: у КМУ викладаються елективні курси з 15-ти напрямів, включаючи 
фармакогнозію, фітотерапію, гомеопатію, рефлексотерапію, мануальну тера-

■ О. В. Поканевич

■ ПВНЗ «Київський медичний університет»

КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 61:378
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пію, іридодіагностику та інші. Елементи викладання альтернативної медицини 
інтеґровані в тематику навчальних робочих програм з клінічних дисциплін. 
Починаючи з 3-го курсу, кращі студенти мають можливість проходити літню 
виробничу практику за кордоном. Наразі колектив університету працює над 
створенням унікальної навчальної програми, максимально наближеної до нав-
чального плану однієї з європейських країн, з метою полегшення проходження 
нашими випускниками процедури нострифікації у майбутньому.

Дуже потужно представлена післядипломна освіта: маґістратура, інтер-
натура (19 спеціальностей), аспірантура та клінічна ординатура. Найкращі 
студенти-старшокурсники можуть отримати грант на базкоштовне навчання 
в інтернатурі від партнерів університету, а інтерни мають можливість прохо-
дити стажування в шпиталях Польщі. Щоб озброїти молодих лікарів накопи-
ченим досвідом світової медицини, ми надаємо нашим інтернам, аспірантам та 
клінічним ординаторам унікальну можливість – вчитися на базі кращих при-
ватних клінік. Вони можуть переймати безцінний досвід від фахівців клінік 
«Борис», «Оберіг», «Добробут», «Сіті клініка», «Кібер клініка Спіженка», 
«Lisod», «ILAYA» та «Doctor Sam».

З 2005 року університет є офіційним центром тестування ETS (Educational 
Testing Services) з іспитів TOEFL iBT i SAT. 

Місія нашого університету полягає у створенні колективу професіоналів-
однодумців. Синергія зусиль професорсько-викладацького складу забезпечує 
успішне навчання студентів, ефективне формування в них професійної медич-
ної та цивільної компетентності, навички ведення наукових досліджень, нако-
пичення й створення новітніх знань, здатність до саморозвитку та самовдоско-
налення, до професійного зростання й підвищення свого соціального статусу. 

Наша гордість – це вчені. Їх пошук спрямований на наукове обґрунтування 
ефективних методів в галузі як класичної, так і комплементарної медицини. 
Саме наші фахівці впровадили у практику препарати: «Йоддицерин» і «Поліфі-
тол» – сучасні та ефективні лікарські препарати – та створили комплексні між-
кафедральні наукові програми з вивчення механізмів дії високоефективних 
фітотерапевтичних і гомеопатичних засобів.

Дипломи Київського медичного університету визнаються спеціалізовани-
ми медичними радами багатьох країн світу, включаючи США, Канаду, Ве-
ликобританію та ін. Перелік і об’єм навчальних курсів у КМУ відповідають 
стандартам медичної освіти Європейського Союзу, що спрощує нострифіка-
цію дипломів наших випускників.

На сьогодні КМУ плідно співпрацює з міжнародними інститутами та під-
тримує академічні зв’язки з навчальними закладами Польщі, Великобританії, 
США, Італії, Чехії, Росії, Казахстану, Канади та ін. Подальша стратегія розвит-
ку міжнародних зв’язків спрямована на підвищення наукового потенціалу на-
шого університету, зміцнення міжнародного статусу України, її миролюбної 
політики та прагнення до економічного й соціального прогресу.
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Концепція щодо перспектив та розвитку народної і нетрадиційної 
медицини (далі – НіНМ) України регламентується і базується на нор-
мативно-правових засадах, розроблених і зареєстрованих в Україні, та 
рекомендаціях, визначеннях Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(далі – ВООЗ). 

Визначення НіНМ дано ВООЗ у 1978 р.:
«Сума всіх знань і практичних методів, таких, які можна, і таких, які не 

можна пояснити, що використовуються для діагностики, попередження і 
ліквідації порушень фізичної, психічної та соціальної рівноваги і опираються 
виключно на практичний досвід та спостереження, що передаються із поколін-
ня в покоління як в усній, так і в письмовій формі».

■ 1 Т. П. Гарник, 2 Л. В. Андріюк, 3 В. В. Євтушенко, 
1 К. В. Гарник, 4 С. І. Соколовський

■ 1 ПВНЗ «Київський медичний університет»
2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
3 Національна академія державного управління при Президентові України
4 Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

КОНЦЕПЦІя НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ 
ТА СТРАТЕГІя ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

УДК 354:614.2

У 2015 році університет став учасником проекту, організованого Програ-
мою розвитку ООН та урядом Японії – «Швидке реагування на соціальні та 
економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні». За умовами 
цього проекту університет працевлаштував близько трьох десятків осіб – ви-
сококваліфікованих фахівців медичної та освітньої галузей – вимушених пе-
реселенців із Донецької, Луганської областей та Криму, також була істотно 
оновлена матеріально-технічна база опорних кафедр. Завдяки гранту на базі 
стоматологічного факультету був створений СтоматЦентр «Університетсь-
кий», в якому завдяки новітньому мультимедійному обладнанню організова-
ний унікальний замкнений цикл «наука – навчання – практика». Завдячую-
чи сучасним технологіям, студенти та інтерни можуть спостерігати клінічну 
діяльність лікарів у режимі реального часу, сидячи за партами в лекційній залі 
чи учбових кімнатах. Організовані безкоштовні профілактичні огляди для сту-
дентів, а найкращі випускники-стоматологи зможуть працювати в Стомат-
Центрі «Університетський».



24

Побудова та прийняття концепції розвитку галузі НіНМ включає 
«Стратегію розвитку народної і нетрадиційної медицини в Україні на 
2017-2023 роки», які були обговоренні на попередніх наукових зібраннях з 
міжнародною участю, а саме має бути :

• спрямована на подальший розвиток народної і нетрадиційної медицини.
• встановлює основні напрямки розвитку цієї галузі в Україні на 

2017-2023 роки.
На сьогодні перед галуззю НіНМ стоять основні проблеми, які потребують 

подальшого вивчення та впровадження:
• Удосконалення законодавчої бази з урегулювання НіНМ.
• Інтеграція НіНМ з офіційною медициною. 
• Проведення міждисциплінарних досліджень. 
• Науково-методичне обгрунтування методів (засобів) НіНМ. 
• Реформування системи професійної підготовки лікарів з НіНМ.
• Визначення обсягу корисності надання медичної допомоги методами 

НіНМ.
• Розширення міжнародного співробітництва та партнерства.
• Популяризація через засоби масової інформації (далі – ЗМІ) методів 

НіНМ та проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
використання їх у практиці охорони здоров’я з метою збереження та 
зміцнення здоров’я.

• Вивчення та розвиток цілительства як самобутнього напрямку.
Метою Концепції в контексті Стратегії є наступне:
• подальше вивчення досвіду народної медицини, наукове обгрунтування 

та впровадження у практику народних і нетрадиційних методів оздо-
ровлення населення, створення наукових і науково-практичних центрів, 
здійснення координаційної та експертної діяльності, надання медичної 
допомоги в оздоровленні і реабілітації учасникам АТО і постраждалим

• зміцнення та покращання здоров’я населення шляхом втілення методів 
НіНМ у первинну ланку практики охорони здоров’я та в систему фор-
мування здорового способу життя

• ціль і мета обумовлені зростанням захворюваності та смертності від 
хронічних неінфекційних захворювань.

Фінансове забезпечення Концепції розвитку НіНМ має бути:
• за рахунок місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених законо-

давством:
– МОЗ Автономної республіки Крим
– Департаментів охорони здоров’я
– Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення 

Київської міської та Севастопольської міської держадміністрацій
– ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ 

України»
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– вищих медичних навчальних закладів.
Механізмами управління та здійснення контролю за впровадженням 

Концепції НіНМ мають бути координовані та покладені на:
– МОЗ України
– МОЗ Автономної республіки Крим
– Головні управління охорони здоров`я та медичного забезпечення 

Київської міської та Севастопольської міської держадміністрацій
– Департаменти охорони здоров’я
– ДП «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ Ук-

раїни»
– Громадські асоціації.
Заходи щодо впровадження Концепції мають бути направлені і 

координовані на рівні
1. Державної політика в галузі НіНМ.
1.1. Удосконалювати нормативно-правову базу, що регламентує діяльність 

у галузі НіНМ.
1.2. Розробляти засади національної політики щодо галузі НіНМ, які 

дозволять визначати та стандартизувати методи (засоби) НіНМ.
1.3. Визначати пріоритетні напрямки надання населенню медичних послуг 

методами НіНМ.
1.4. Співпраця та обмін інформацією щодо розвитку галузі НіНМ з ВООЗ.
1.5. Забезпечення відповідності стратегії розвитку галузі НіНМ в Ук-

раїні принципам і стратегії Європейської політики «Здоров’я для всіх в 
ХХІ столітті».

1.6. Спільні заходи разом із Службою Безпеки України, Міністерством 
внутрішніх справ України, Державним комітетом з регуляторної політики, 
Державним комітетом у справах релігій, Генеральною Прокуратурою Ук-
раїни, щодо додержання норм чинного законодавства України особами, які 
здійснюють медичну діяльність у галузі НіНМ – цілительства.

2. Забезпечення кадрами та їх підготовка:
2.1. У ВМНЗ ІІІ-ІVрівня акредитації відкрити кафедри (курси) з метою про-

ведення спеціалізації (передатестаційні) з НіНМ і тематичного удосконалення 
лікарів та навчання медичного персоналу методам НіНМ.

2.2. Створити інтегровані учбові програми для підготовки фахівців з 
оволодіння методами НіНМ.

2.3. Проводити інтегровану підготовку за методами НіНМ різних 
спеціалістів із практикуючих медичних працівників.

2.4. Створити мережу закладів охорони здоров’я, у яких надаються медичні 
послуги методами НіНМ.

2.5. Розробити модель діяльності закладів охорони здоров’я з НіНМ з вті-
ленням їх у програми розвитку регіонів.



26

2.6. Ввести посаду «лікар з НіНМ» у штатні нормативи та типові штати 
закладів охорони здоров’я.

3. Науково-практична діяльність:
3.1. Проводити наукові дослідження з питань розроблення ефективних 

засобів, методів профілактики, діагностики та лікування у галузі НіНМ та 
впровадити їх результати у практику охорони здоров’я.

3.2. Підготувати та запровадити стандарти медичних технологій у галузі 
НіНМ.

3.3. Проводити наукове обґрунтування методів НіНМ шляхом застосуван-
ня сучасних наукових підходів та з метою впровадження цих методів у прак-
тику охорони здоров’я. Здійснювати науково-технічну експертизу технологій 
НіНМ та проводити їх поєднання з сучасними науковими розробками для 
створення Національної концепції народної і нетрадиційної медицини.

3.4. Підготувати реєстр тематик з НіНМ для забезпечення інформацій-
ного обміну результатів наукових досліджень, які проводяться провідними 
науково-дослідними інститутами, ВМНЗ.

3.5. З метою забезпечення НіНМ засобами медичної техніки вивчати, 
розробляти, реєструвати та впроваджувати в установленому порядку нові тех-
нічні розробки, які стосуються галузі.

3.6. Відповідно до потреб охорони здоров’я розробляти та реєструвати в 
установленому порядку нові лікарські засоби, виготовлені за методиками 
НіНМ.

3.7. Забезпечити виконання комплексу заходів щодо відповідності вимо-
гам GMP виробництва лікарських засобів та міжнародним вимогам надання 
медичної допомоги у галузі НіНМ.

3.8. Брати участь у впроваджені Концепції щодо застосування фармацев-
тичних препаратів рослинного походження для оздоровлення населення.

3.9. Брати участь у заходах щодо поліпшення якості і безпеки біологіч-
но активних добавок – спеціальних продуктів харчування, харчових про-
дуктів із лікарських і харчових рослин шляхом удосконалення технології 
їх виробництва, контролю якості і сертифікації.

3.10. Брати участь у проведені рецензування біологічно активних добавок 
до харчування, зокрема рослинного походження, при їх державній реєстрації.

3.11. Вести реєстр та аналітичну таблицю лікарських рослин, що найбільше 
використовуються в Україні при виготовлені лікарських засобів та у вигляді 
біологічно активних добавок до харчування, фіточаїв та ін. з посиланням на 
нормативну документацію, що регламентує їх застосування у медичній та хар-
човій промисловості.

3.12. Організовувати та брати участь у науково-практичних заходах; семі-
нарах, конференціях, нарадах, тощо з НіНМ.

3.13. Забезпечити виконання комплексу заходів щодо відповідності вимо-
гам GMP виробництва лікарських засобів та міжнародним вимогам надання 
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медичної допомоги у галузі НіНМ.
4. Видавнича діяльність:
4.1. Висвітлювати у ЗМІ питання діяльності у галузі НіНМ. Здійснювати 

постійне відстеження новітніх технологій, організувати видавництво редак-
ційних матеріалів, висвітлювати результати роботи, наукових досліджень і 
актуальних проблем НіНМ в ЗМІ.

4.2. Проводити формування цивілізованої суспільної думки про НіНМ 
шляхом освітянської роботи, пропагувати через ЗМІ здобутки галузі, видавати 
науково-практичну літературу, проводити конференції, симпозіуми, семінари, 
зустрічі та сприяти співпраці цілителів з провідними фахівцями, науковцями, 
населенням.

4.3. Формувати правовий світогляд щодо галузі НіНМ у населення, медич-
ного персоналу, цілителів шляхом видання матеріалів з нормативного урегу-
лювання галузі та виступів з цих питань у ЗМІ.

4.4. Висвітлювати сучасні наукові досягнення фітотерапії у періодичному 
видані «Фітотерапія. Часопис».

4.5. Створити комплексне науково-практичне періодичне видання, де б 
висвітлювалась наукова спрямованість та результати наукових досліджень з 
оцінкою і обґрунтуванням ефективності, якості та практичності щодо доціль-
ності методів і засобів НіНМ з подальшою перспективою надання йому стату-
су фахового.

4.6. Клопотати перед НАМН та МОН України про створення спеціалізо-
ваної наукової ради з напрямку НіНМ та надання можливості підготовки та 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню і звання кандидата та до-
ктора медичних наук у галузі НіНМ.

5. Міжнародне співробітництво:
5.1. Брати участь у міжнародних договорах, науково-технічному співав-

торстві, в роботі з державними і недержавними міжнародними організаціями 
за актуальними напрямами НіНМ.

5.2. Розширювати міжнародне співробітництво з питань формування 
здорового способу життя за допомогою методів НіНМ, активізувати участь 
у міжнародних проектах і програмах, налагоджувати співпрацю з міжна-
родними організаціями. Залучати до участі у відповідних міжнародних ос-
вітніх проектах лікарів, які застосовують народні і нетрадиційні методи 
діагностики та лікування. Для обміну досвідом роботи і науковими досяг-
неннями та з метою підвищення кваліфікації спеціалістів, проводити між-
державний обмін фахівцями у галузі НіНМ.

6. Формування стереотипу здорового способу життя:
6.1. Включити до програм навчання у загальноосвітніх закладах такий важ-

ливий елемент підвищення ресурсів організму, як щоденна «година здоров’я» 
з використанням народних та нетрадиційних методів оздоровлення, підвищен-
ня рівня рухової активності до оптимальних величин.
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6.2. Впроваджувати у практику охорони здоров’я заходи щодо підтримки 
здорового способу життя методами НіНМ.

6.3. Брати участь у комплексних програмах зміцнення здоров’я:
– профілактика тютюнопаління методами НіНМ;
– подолання наркоманії, токсикоманії, алкоголізму методами НіНМ;
– розвиток фізичної культури методами НіНМ;
– підвищення якості харчових продуктів з використанням засобів НіНМ;
– поліпшення стану психічного здоров’я методами НіНМ.
6.4. Розробити та впровадити використання методів НіНМ у лікувально-

оздоровчий процес санаторно-курортних закладів.
7. Інформаційне забезпечення:
7.1. Створити єдину систему інформаційного забезпечення галузі НіНМ із 

використанням системи науково-методичної, статистичної та медичної інфор-
мації.

7.2. Розробити та впровадити в міжнародній комп’ютерній системі Інтернет 
інформацію щодо використання методів НіНМ у практиці охорони здоров’я.

7.3. Через ЗМІ інформувати населення України щодо нормативно-правових 
вимог до фахівців, які здійснюють медичну практику в галузі НіНМ, а також 
пропагувати результати позитивного досвіду лікування методами НіНМ.

8. Розвиток цілительства:
8.1. Затвердити та впровадити Кваліфікаційні вимоги цілителя з НіНМ.
8.2. Удосконалити систему атестації та експертизи цілителів, які практику-

ють методами НіНМ.
8.3. З метою вивчення такого явища, як цілительство, впровадити через 

охорону здоров`я систему співпраці лікаря з цілителями України та зарубіж-
ними фахівцями, які практикують народними і нетрадиційними методами.

8.4. Пропагувати кращий досвід роботи лікарів та цілителів з НіНМ.
8.5. Розробити стандарти та затвердити типові табелі оснащення кабінетів 

цілителів, які практикують різними методами НіНМ.
8.6. Створити реєстр цілителів, які практикують методами НіНМ.
8.7. В установленому порядку визначати та співпрацювати з базовими 

організаціями, у яких проводиться атестації та експертизи цілительських 
здібностей осіб.

Прогноз результатів впровадження та виконання Концепції:
• поліпшиться стан здоров’я населення
• подовжиться трудове довголіття та тривалість активного життя
• задовольняться потреби населення в ефективній, якісній, безпечній та 

доступній медичній допомозі.
Історична довідка
В Україні інтенсивний розвиток НіНМ розпочався з видання Указу Пре-

зидента України від 31.07.1998 № 823/98 «Про заходи щодо врегулювання 
діяльності в сфері народної і нетрадиційної медицини», який визначив основні 
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напрямки її розвитку. На виконання вимог цього Указу при МОЗ України були 
створені Комітет з питань НіНМ при МОЗ України (наказ МОЗ України від 
04.12.98 № 343), який був реорганізований у Державне підприємство «Комітет 
з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України», відкриті кафед-
ри у ВМНЗ, а в 1992 році – Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
медичний університет УАНМ», у 2004 р. – Всеукраїнська громадська органі-
зація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» (далі 
– Асоціація).

Юридичні аспекти
• Указ Президента України від 08.08.2000 № 963 «Про додаткові заходи 

щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» та рекомен-
дації ВООЗ «Стратегії розвитку народної медицини 2014-2023 р.р.»

• принципи державної політики України, рекомендації і стратегія Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я у галузі охорони здоров’я та НіНМ

• базові положення Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» 
на 2002-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10.01.2002 № 14

• програма діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч лю-
дям», затвердженої постановою Верховної Ради України від 
04.02.2006 № 2426-ІV.

У березні 2017 р. виповнилось 15 років від дня заснування науково-
практичного журналу «Фітотерапія. Часопис», підписний індекс 06684 
(з 1996 до 2002 рр. журнал виходив під назвою «Фітотерапія в Україні» 
і був першим в Україні та на пострадянському просторі виданням цього 
профілю). Засновниками журналу є ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України» та ПВНЗ «Київський медичний універ-
ситет Української асоціації народної медицини». Він включений до реко-
мендованих видань Атестаційною колегією МОН України і є фаховим ви-
данням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі 
медичних, фармацевтичних та біологічних наук, виходить 4 рази на рік.

■ Т. П. Гарник, Т. К. Шураєва

■ ПВНЗ «Київський медичний університет»

ДО 15-РІЧЧя ЖУРНАЛУ «ФІТОТЕРАПІя. ЧАСОПИС»

УДК 615.322.61.57.014
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До редколегії журналу входять видатні учені і професійні діячі України 
в галузі класичної та народної і нетрадиційної медицини, фармації та біоло-
гії, зокрема Т. М. Бойчук, О. М. Гриценко, В. М. Князевич, В. П. Мельник, 
В. К. Рибальченко, М. С. Пономаренко, Є. С. Товстуха, В. А. Туманов, 
І. С. Чекман та інші.

У журналі публікуються статті по результатах експериментальних і клініч-
них досліджень з усіх напрямків медицини, а також досліджень хімічного скла-
ду та кількісного вмісту біологічно активних сполук лікарських рослин і нових 
лікарських засобів на основі природних сполук, застосування їх у медичній 
практиці. Публікуються проблемні та оглядові статті з різних напрямків ме-
дицини, фармації та біології, з досвіду роботи лікарів, фармацевтів, матеріали 
конференцій, симпозіумів, форум-виставок тощо.

Значна увага в журналі приділяється питанням законодавчого врегулю-
вання використання методів народної і нетрадиційної медицини у світі та в 
Україні зокрема, де народна і нетрадиційна медицина співіснує з офіційною, 
що закріплено законодавчо. Широко публікуються матеріали з викладання фі-
тотерапії у вищій школі, а також використання прийомів та засобів народної і 
нетрадиційної медицини у медичній практиці: гомеопатії, біоенергоінформа-
ційної медицини, мануальної терапії, рефлексотерапії, ароматерапії, електро-
пунктурної та іридодіагностики, надбань Аюрведи, тибетської та китайської 
медицини тощо.

У журналі публікуються статті вчених, викладачів, аспірантів, пошукачів 
різних вишів України: Національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Націо-
нального медичного університету ім. О. О. Богомольця, Національного фар-
мацевтичного університету, Київського медичного університету, Львівського, 
Запорізького, Буковинського, Івано-Франківського, Донецького, Луганського 
та інших медичних університетів, Дніпропетровського медичного інституту 
традиційної і нетрадиційної медицини тощо.

За час існування журналу було випущено близько 60 номерів, опублікова-
но 956 статей, матеріалів 1082 авторів і тез конференцій та інших. Найбільш 
активними дописувачами за цей період були: Т. П. Гарник та співробітники 
кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини (124), 
І. В. Білоусова (28), Є. М. Весельський (11), О. І. Волошин (26), Н. О. Гор-
чакова (32), С. І. Дихтярьов (18), Л. Г. Дудченко (15), Є. Х. Заремба (16), 
В. С. Кисличенко (39), І. П. Козярін (20), В. І. Литвиненко (21), В. М. Мар-
чишин (18), Н. Ф. Маслова (15), М. О. Пересадін (34), В. О. Петріщева (27), 
Н. В. Попова (22), Я. А. Соцька (23), О. Г. Тимченко (16), В. А. Туманов (31), 
В. М. Фролов (66), І. С. Чекман (28), Т. К. Шураєва (25).

Журнал «Фітотерапія. Часопис» і надалі популяризуватиме методи 
народної і нетрадиційної медицини та сприятиме їх інтеграції у практичну 
медицину і фармацію.
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Органические поражения центральной нервной системы, в частности, 
детский церебральный паралич (ДЦП), представляют большую меди-
ко-социальную проблему не только в Украине, но и во всем мире. Высо-
кий уровень инвалидизации обосновывает острую необходимость поиска 
высокоэффективных лечебно-реабилитационных методик.

Цель работы: оптимизация восстановительного лечения детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы путем разработки и внед-
рения новых терапевтических схем с использованием немедикаментозных 
методов. 

Под динамическим наблюдением находилось 210 детей со спастической 
формой детского церебрального паралича с 9 месяцев жизни до 7 лет, которые 
были разделены на 3 группы: 

1-я группа (основная) – получала «традиционное» лечение, скальпаку-
пунктуру с одновременным проведением пассивно-активной кинезиотера-
пии и системой массажа. 

2-я группа (контрольная) – получала «традиционное» лечение, скальпаку-
пунктуру, кинезиотерапию и массаж отдельными процедурами.

3-я группа (контрольная) – получала «традиционное» лечение, без исполь-
зования иглотерапии (скальпакупунктуры). 

Эффективность интенсивной комплексной реабилитационной методики, 
проводимой на базе Украинского медицинского центра реабилитации детей с 
органическим поражением нервной системы, предусматривала комплексную 
клинико-физиологическую оценку по шкале больших двигательных функций 
(тестовый бланк GMFM-88) [1, 2, 3], что является стандартизированным и про-
веренным инструментом, для определения изменений двигательных функций 
у детей с церебральными параличами. В качестве критерия эффективности 
рассматривалось 88 самостоятельно выполняемых двигательных навыков, по 
балльной шкале следующих показателей: 

А – двигательная реализация в положении лежа, 
В – из горизонтального положения в положение сидя, 

■ В. В. Aбраменко

■ ГУ «Украинский медицинский центр реабилитации детей с 
органическим поражением нервной системы» МЗ Украины, г. Киев

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
СПАСТИЧЕСКИХ ФОРМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА У ДЕТЕЙ 

УДК 616.831-009.11-053.2-07-036.82-085.821./825:615.814.1
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С – ползанье по пластунски и в позиции на 4-х, 
D – вертикализация и реализация в положении стоя, 
E – шаги, бег, прыжки. 
Результаты. В основной группе положительные изменения в двигатель-

ной сфере ребенка отмечались уже на первых 2-3 сеансах, а курс 18-20 сеансов 
позволял снизить патологический мышечный тонус, научить контролировать 
целенаправленные движения, увеличить амплитуду активных движений в сус-
тавах, сформировать двигательные навыки. Статистическая достоверность 
разницы результатов между основной и контрольными группами (р≤0,05).

Выводы
Одновременное применение пассивно-активной кинезиотерапии 

(ЛФК), лечебного массажа и скальпакупунктуры значительно раc-
ширяет возможности нейро-реабилитации детей, их двигадельную 
реализацию и дальнейшую социализацию.

Закончилась зима. Все растет, зеленеет, цветет, радует глаза, повышает 
настроение. У всех людей, у природы – перспектива нового цикла жизни, 
развития. Прошедший период холодов оставил разнообразный след о себе 
– как о красотах снежных пейзажей, впечатлениях зимнего отдыха, квитан-
ций об оплате тепла, так и в особенностях здоровья человека. 

Холодный период года несет шанс повышенного уровня простудных забо-
леваний, гриппа, обострений хронических страданий. Наиболее частое заболе-
ваний зимы – это ОРВИ.

ОРВИ – самая распространённая в мире группа заболеваний, объединяю-
щая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную, аденовирусную 
инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей. В 
настоящее время достоверно установлена вирусная природа практически всех 
так называемых простудных заболеваний. Контагиозность ОРВИ высокая, 

■ Л. я. Адегова

■ Кафедра традиционной и нетрадиционной медицины 
Днепропетровского института традиционной и нетрадиционной 
медицины
 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ

УКД 616.2



33

пути передачи – воздушно-капельный, контактный. ОРВИ встречаются пов-
семестно и являются самым распространённым инфекционным заболеванием, 
поэтому полностью учесть заболеваемость невозможно. 

Заболевание не относится к тяжелым. Клиническая картина типичная, всем 
известная, лечение симптоматическое и этиотропное, которое осуществляется 
по понятиям и убеждениям пациента, не всегда обращающегося к врачу. Но 
первое, что обычно рекомендует врач заболевшему – это постельный режим 
и изоляция.

В наш стремительный век и богатую событиями жизнь рекомендации по 
лечению не соблюдаются больными. Ведь если ты остановился, то отстал от 
жизни, которая стремится вперед.

Вот об одном случае протекания и последствиях ОРВИ у человека актив-
ной жизненной позиции хочу поведать.

Женщина, 58 лет, перенесла ОРВИ на ногах. Температура тела не повы-
шалась. Течение болезни не было манифестным, в постель укладывало толь-
ко на выходных, потому что были более важные дела, чем болезнь. Лечение 
было симптоматическим, включая ситуационные гомеопатические препараты 
низких потенций, наружные средства в виде гомеопатических спреев, промы-
вание носа устройством «Долфин». Так было несколько месяцев, плюс посто-
янные переохлаждения, которые, как известно, снижают уровень эндогенного 
интерферона.

И вот итог. Через 3 месяца у женщины появились новые грозные сим-
птомы – головокружение, постоянная заложенность носа справа, верти-
кальная диплопия справа. О головной боли, слабости и говорить не стоит. 
Симптомы серьезные, неврологические, что заставило пациентку лечиться. 
Невропатолог заподозрил нарушение мозгового кровообращения. Инсульт? 
Опухоль головного мозга? Впрочем, совокупности характерных мозговых 
знаков не было. От КТ головного мозга пациентка отказалась. Назначена 
терапия, как при инсульте, в том числе инфузионная, на которую пациент-
ка отреагировала аллергий и ухудшением общего состояния.

В таком состоянии было начато лечение у врача-рефлексотерапевта, ис-
пользующего АПК «Имедис-Эксперт». Тестируется вирусное отягощение 
вирусами цитомегалии, респираторно-синцитиальным вирусом. Пораженные 
органы: таламус, диэнцефалон, лабиринт, кавернозный синус-комплекс, под-
желудочная железа. Подобраны Меридиональные комплексы Шиммеля, дре-
нажные препараты, Циннабарис 200СН, выбраны пораженные меридианы и 
проведена биорезонансная терапия. 

И вот происходит самое интересное. На фоне проводимой терапии че-
рез 1-2 минуты начинается обильное слизисто-водянистое отделяемое из 
носа. Пациентка с радостью и удивлением отмечает, что земля и окружа-
ющие предметы стали на место, то есть прекратилось головокружение и 
диплопия. За несколько минут лечения! Дальнейшее течение заболевания 
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также наводит на определенные выводы. У больной появились ознобы, 
конъюнктивит, повышение температуры тела до 38-39 °С, несколько дней 
без неврологической симптоматики и при относительно хорошем общем 
состоянии и самочувствии. Наружными средствами лечения, жаропонижа-
ющими пользоваться запрещено, ОРВИ теперь протекало по «правильно-
му сценарию», был соблюден постельный режим. Полное выздоровление 
наступило через 6 дней. 

Предыдущее заболевание было подавлено поведением больной и симп-
томатическим лечением. Если нет «клапана», нет пути оттока токсинов, они 
откладываются «locus minoris resistentiae», и там порождают следующее или 
другое проявление болезни. Так что бережно относимся к выделениям!

Случай показательный и поучительный. Как для пациентов, так и для вра-
чей. Как врач, я делаю следующие выводы:

1. К любой болезни надо относиться уважительно, лечить полноценно. 
Безобидное ОРВИ запустило сценарий нарушения мозгового кровообра-
щения, от которого больную спасло биорезонансное лечение.

2. В данном клиническом случае налицо последствия подавления бо-
лезни симптоматическими средствами, в том числе наружными. Этого не 
следует делать, лечение должно быть полноценным, необходимо искать 
высокую степень подобия гомеопатического препарата.

3. Как не вспомнить теорию Реккевега, гласящую о том, что выздо-
ровление от хронического воспаления возможно только через острое, и 
только в огне воспаления сгорают токсины.

4. Воспаление – это физиологически целесообразное состояние, его на-
до правильно оценить и провести. 

Хочется пожелать всем нам: и пациентам, и врачам – вместе с весной 
– нового жизненного цикла развития знаний, навыков, подходов к лече-
нию больного и оздоровления нас самих. 

■ Л. В. Андріюк, О. В. Грабоус, Н. В. Мацко, І. В. Магулка, 
С. В. Семенова

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

ТЕРАПІя РУХОМ ПЕРИФЕРИЧНОЇ ОБЛІТЕРУЮЧОЇ 
ХВОРОБИ КІНЦІВОК

УДК 617.58-005.4-085.825
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Лікування периферичної облітеруючої хвороби кінцівок вимагає 
комплексного підходу. Поряд з реваскуляризаційними методами лікуван-
ня – хірургічним або ендоваскулярним – та медикаментозним лікуванням 
невід’ємною складовою частиною є також фізична терапія, лікування рухом, 
яка відіграє ключову роль у розвитку колатеральної судинної системи.

Приблизно у 90 % причиною хронічної ішемічної хвороби кінцівок є ате-
росклероз. Частіше від нього страждають нижні кінцівки. При ішемічній хво-
робі верхніх кінцівок з точки зору етіології перше місце займають васкуліти. 
На основі атеросклеротичного процесу відбувається поступове звуження аж 
до перекриття просвіту судин.

Перш ніж приступити до хірургічного або ендоваскулярного реваскуляри-
заційного лікування при відсутності ознак критичної ішемії кінцівок, необхід-
но, крім медикаментозної терапії, робити акцент на фізичному лікуванні, яке 
часто недооцінюється. Фізична терапія є важливою на всіх стадіях ішемічної 
хвороби кінцівок, але, головним чином, на ІІ стадії захворювання. Суттєве зна-
чення має лікування рухом – кінезитерапія.

Її роль полягає у формуванні ефективної колатеральної системи, збільшен-
ні потужності колатерального кровообігу, покращанні техніки ходьби, підви-
щенні больового порогу і метаболічної адаптації ішемічних частин. У здоро-
вої людини під час інтенсивного руху кровопостачання м’язів збільшується 
аж у 20 разів. При артеріальних облітераціях м’язова активність призводить 
до збільшення швидкості кровотоку в колатералях та до росту колатералей. 
Якщо м’язова активність є слабкою, утворюється набагато менший колате-
ральний кровообіг. Рухова терапія полягає у систематичному навантаженні 
м’язових груп, які розташовані у дистальній частині відносно до закупорки 
судини. Вправи виконуються кілька разів на день так, щоб не з’явився біль. 
Найкращим є фазове навантаження і вправи, які слід вибирати відповідно до 
локалізації закупорки судини. Суть вправ при захворюваннях периферичних 
судин полягає в індивідуальній підготовці вправ відповідно до розвитку захво-
рювання та індивідуальних можливостей пацієнта. 

У положенні лежачи на спині виконуємо з піднесеними догори кінцівка-
ми підошовне і дорсальне згинання пальців стопи, згинання ноги у щиколотці 
вперед і назад – підошовне і дорсальне згинання щиколотки, обертання ноги 
у щиколотці, притягання коліна до живота і випрямлення його не торкаючись 
мату. Сидячи піднімаємо стопу навшпиньки, почергово, опираючись на п’яту, 
рухаємо пальцями ніг. Стоячи піднімаємось навшпиньки, робимо напівприсі-
дання, почергово ставимо на сходинку праву і ліву ногу.

В якості однієї з форм терапії рухом не лише при облітеруючих захворю-
ваннях судин кінцівок, є так звана нордична ходьба. Від звичайної ходьби вона 
відрізняється тим, що пішохід використовує спеціальні телескопічні палиці, 
тим самим знижуючи напругу в шийному відділі хребта, активізує трицепс, 
великий грудний м’яз, м’язи задньої частини плечового пояса, широкі м’язи 
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спини. При цій ходьбі працюють майже усі 600 м’язів тіла, а у порівнянні з 
бігом тут значно менше завантажені коліна і тазостегнові суглоби. Переванта-
ження несучих суглобів є на 30 % меншим, тому нордична ходьба корисна при 
дегенеративних захворюваннях хребта, а також для пацієнтів з остеопорозом. 
Нордична ходьба – це динамічна кондиційна ходьба у різних за складністю 
природних рельєфів місцевостях. 

На додаток до вищезазначених переваг слід нагадати про її доступність 
для всіх, участь у ній верхніх і нижніх кінцівок, ефективне спалювання 
жирів та зниження ваги тіла, підвищення імунітету, збільшення продуктив-
ності діяльності, зняття стресу, тренування великого і малого кола крово-
обігу, уповільнення процесів старіння та перебування на природі.

Таким чином, у лікуванні периферичної облітеруючої хвороби 
кінцівок терапія рухом займає своє незамінне місце. Інтервальний 
м’язовий тренінг та тренування ходьбою є важливим засобом розвитку 
колатерального русла на перших стадіях облітеруючого захворюван-
ня артерій, має значення також після ендоваскулярних та хірургічних 
реваскуляризаційних втручань для профілактики рецидиву ішемії та 
прогресування ішемічної хвороби кінцівок.

Дослідження рослинної сировини перспективних видів з вираженою 
біологічною активністю, визначення вмісту діючих речовин, впроваджен-
ня в медичну практику нових лікарських засобів на ії основі, має велике 
теоретичне та практичне значення.

Народна медицина України та багатьох країн світу достатньо широко 
використовує види роду Carduus L. (будяк), переважно в якості гепатопро-
текторних, протизапальних, протипухлинних та заспокійливих засобів. 
Рід Carduus L. є представником порядку Asterales (айстроцвіті), родини 
Asteraceae (айстрові). Він представлений переважно 120 основними вида-
ми, які розповсюджені в країнах Європи, Азії, Північної Африки, США та 

■ Т. І. Баланчук, О. В. Мазулін, Т. В. Опрошанська

■ Запорізький державний медичний університет
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Канаді, Китаї, Аргентині, Австралії, Нової Зеландії. В Україні росте до 
30 його представників. Одним з найбільш поширених слід вважати бу-
дяк пониклий (Carduus nutans L.). Рослина зустрічається в різноманіт-
них природних біоценозах, може утворювати зарости по луках, вологих 
балках, сухих пагорбах, пустирях, пасовищах, вздовж доріг, полів. З бо-
танічної точки зору це невибаглива багаторічна рослина з прямостоячим 
стеблом, вишиною від 90 до 120 см. Листя колючі, перистенадрізані. Цвіте 
в червні-серпні. Квіткові корзинки дуже колючі, крупні, шароподібні, по-
никлі, яскраво-пурпурові, складаються з трубчатих квитків. Листки сірого 
кольору, зубчасті, колючі. Їх довжина істотно зніжується від основи до вер-
хівки рослини. Плід звичайна сім’янка, ребриста, жовто-бура, довжиною 
8-10 мм, по краю з зубчастим обідком, що закінчується чубуком. 

Під час цвітіння в рослинній сировині Carduus nutans L. було ідентифіко-
вано: флавоноїди, гідроксикоричні, органічні кислоти, кумарини, неорганічні 
елементи, ефірну олію зі сесквітерпеновими лактонами в її складі. Переважа-
ючими компонентами вважають флавоноїди, похідні апігеніну, лютеоліну та 
кемпферолу. Але до нашого часу не визначено компонентного складу та кіль-
кісного вмісту цих речовин під час вегетації рослини.

В сучасній народній медицині настій з трави Carduus nutans L. (1:10) відо-
мий в якості гепатозахисного, протизапального, протипухлинного засобу. Від-
вар коренів (1:10) чинить протизапальну, протипухлинну, заспокійливу дію. 
При цьому не отримано екстрактів з цієї рослинної сировини, не встановлена 
їх токсичність та біологічна активність в експериментах на лабораторних тва-
ринах. 

Вважаючи виражену гепатопротекторну, протизапальну та антиоксидант-
ну активність рослинної сировини Carduus nutans L., необмежений біологіч-
ний сировинний запас, перспективним є впровадження в медичну практику 
екстракційних препаратів з неї.

Метою роботи є: розробка технології отримання екстракту з трави Carduus 
nutans L., дослідження його токсичності та гепатопротекторної дії. 

Об’єктом дослідження були трава будяку пониклого, заготовлена в різних 
регіонах України під час цвітіння (червень-липень 2013-2015 р.р.), відповід-
но до загальних вимог ДФУ (дод. 1.2). Сушіння проведено у сушильній шафі 
"Termolab СНОЛ 24/350" (Україна) (t = 40 °C) протягом 15 год.

Ліофілізований екстракт (ЛЕ) з водного витягу (1:5) трави Carduus 
nutans L. отримували методом сублімаційної сушки на лабораторній уста-
новці Сhrist Alpha 1-2 LDplus (Німеччина), яка дозволяє повністю зберегти 
якісний склад та кількісний вміст діючих сполук. Екстрагування рослинної 
сировини проводили тричі водою очищеною (+40 ºС) протягом 40 хв. При 
зниженні тиску в субліматорі на 4 Па спостерігали зниження температури 
витяжок до -50 ºС. Загальний термін процесу складав 6 год. з виходом ЛЕ 
з 1 л витягу до 68 г. 
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Дослідження токсичності ЛЕ з трави Carduus nutans L. було проведено за 
методикою. Визначення гепатопротекторної активності ЛЕ проведено на мо-
делі токсичного гепатиту, викликаного дихлоретаном, в порівняні з препара-
том «Карсил» АО «Софарма» на 50 нелінійних білих щурах-самцях, масою 
160-170 г, отриманих з розплідника Інституту фармакології й токсикології 
АМН України. Дихлоретан вводили у дозі 500 мг/кг (50 % розчин на соняш-
никовій олії) 1 раз на день протягом 4 діб. На 5 день введення токсичного 
агенту завершували й протягом 10 днів усім тваринам дослідних груп вводили 
внутрішньошлунково 1 раз на добу: ЛЕ з трави Carduus nutans L. (100 мг/кг) та 
референт-препарат «Карсил» АО «Софарма» (100 мг/кг). 

Отримані результати були оброблені методом математичної статистики 
з застосуванням пакету ліцензійної програми «Statistica 6.0 for Windows 6.1» 
(StatSoft Inc., № AXX R712D833214SAN5). Достовірність відмінностей вели-
чин концентрацій оцінювали за t-критерієм Ст’юдента (p > 95 %), між експе-
риментальними групами за критерієм Уітні-Манна. У результаті проведених 
досліджень токсичності ЛЕ з трави Carduus nutans L. було встановлено, що при 
внутрішньошлунковому введенні щурам його відносять до VI классу токсич-
ності (LD50> 15000 мг/кг, відносно безпечні речовини), а також він не виявляє 
алергезуючої та місцево-подразнюючої дії. 

Встановлено, що ЛЕ з трави Carduus nutans L. (100 мг/кг) на моделі ток-
сичного гепатиту, викликаного розчинником дихлоретаном, виявляє вираже-
ну гепатопротекторну активність. За основними показниками біологічна дія 
не менша, ніж у референт-препарата «Карсил» АО «Софарма» (100 мг/кг), з 
вираженою антиоксидантною дією та поновленням детоксикаційної функції 
печінки щурів. 

Висновки
1. Трава Carduus nutans L. є перспективних джерелом для отримання 

сучасних фітотерапевтичних лікарських засобів. 
2. Ліофілізований екстракт з трави Carduus nutans L. при внут-

рішньошлунковому введенні щурам виявляє VI клас токсичності 
(LD50 > 15000 мг/кг), не виявляє алергезуючої та місцево-подразнюючої 
дії.

3. Ліофілізований екстракт з трави Carduus acanthoides L. при 
внутрішньошлунковому введенні щурам (100 мг/кг) у порівнянні з 
референт-препаратом «Карсил» АО «Софарма», виявляє виражену 
гепатопротекторну та антиоксидантну активність.
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Мова є тією неосяжною субстанцією, що здатна впливати і на душу, і 
на тіло людини, модифікувати їх. Відтак споконвіку визнана зцілювальна, 
магічна дія слова, що з давніх-давен була використовувана нашими пред-
ками з лікувальною метою.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою загострити увагу на 
пізнанні «вічної» загадки – властивості слова видозмінювати фізичний стан 
людського організму – виліковувати його від різних недуг.

Мета розвідки – означити сакральну властивість слова/мови як енергов-
пливового засобу, здатного діяти на фізичний стан організму людини, бути 
джерелом (інструментом) зцілення.

Відомо, що здавна в побуті українців і до сьогоднішнього дня актив-
но послуговуються способом вишіптування хвороби. Цей метод лікуван-
ня зовні зводиться до того, що особа промовляє над хворим певний текст, 
часто супроводжує його діями та своєрідними рухами: виливанням на вос-
ку, висіканням ножем, вирізанням волосся, нігтів, зав’язуванням ниток та 
ін. Дії можуть бути різними, тексти, орієнтовані на зцілення визначеної 
хвороби, також. Звичайно, зміст таких текстів, умови його промовляння 
залишаються таємницею (хоча вже зібрано й видано багато таких текстів). 
Стало відомо, що одні особи – народні цілителі – користуються давніми 
текстами, що їх відносять до сфери фольклору і називають замовляння-
ми; інші – канонічними православними молитвами («Отче наш», «Вірую» 
та ін.). У часи тоталітарного режиму існувала сувора заборона означеного 
способу зцілення, навіть спостерігалося переслідування народних лікарів. 
Але, всупереч всьому, це ремесло все ж таки залишається поціновуваним у 
народі й широко використовуваним.

Отже, найдавнішими лікувальними текстами, що мали різний обсяг (від 
одного речення до 10-15 тощо), є замовляння. Замовляння (по-іншому в різ-
них регіонах України – заговір, примовка, примова) визнано творами усної 
народної словесності. Це «молитвослов магічного характеру, основою якого є 
віра в чудодійну силу слова як засобу впливу на вищі духовні сили» (Войтович 
2002:184). За народними уявленнями, замовляння – магічні слова, вислови, що 
мають чаклунську силу і якими замовляють кого-, чого-небудь (як людину, так 
і тварину, навіть рослину тощо).

■ Т. П. Беценко 

■ Сумський державний  педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

СЛОВО яК ІНСТРУМЕНТ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

УДК 811.161.2
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Чим же зумовлена впливовість слова на фізичний, психофізичний стан ор-
ганізму? Очевидно, тим, що слово – енергетичний згусток. Енергія – джерело 
певної дієвої сили, що здатне перетворювати, видозмінювати матерію (скажі-
мо, людський організм). Змістове поєднання слів, що продукує текст, постає 
як комплекс енергетичних «тіл» – слів ( енергетичних згустків інформації, що 
здатні модифікувати предмет, на який спрямовані).

При цьому, видається, велике значення має ритм промовляння цілителем 
тексту замовляння над хворим. Треба гадати, що якщо народному лікареві 
вдасться «під’єднатися» до ритму недужого чи, точніше, налаштувати його на 
ритм одужання, то ефект впливу буде дієвим.

Таємниця впливової сили слова як засобу зцілення ще не розкрита. Зі 
слова, як відомо, розпочалося творення світу Богом. Без сумніву, слово і 
мову (також тексти як продукти мовної/мовленневої діяльності) вважаємо 
сакральними величинами. Думка (наш намір) матеріалізується через слово 
і в слові. Відтак слово забезпечує життєдіяльність організму.

Проблема невиношування вагітності є однією з провідних в сучасному 
практичному акушерстві та гінекології. Особливої уваги заслуговує хроніч-
не, або звичне, невиношування вагітності. Хронічне невиношування в даний 
час більшістю авторів розглядається як універсальна комбінована відповідь на 
вплив кількох факторів, які діють послідовно або одночасно. Надлишок маси 
тіла давно вважається одним з основних факторів ризику розвитку ускладнень 
вагітності, серед яких загроза переривання в ранній період і гестоз займають 
провідне місце. Вагітних з ожирінням відносять до групи ризику акушерських 
ускладнень. При ожирінні спостерігається зниження концентрації ХС ЛПВЩ 
за рахунок ХС ЛПВЩ, що обумовлено зростанням транспорту ХС з ЛПВЩ. 
Зниження концентрації ХС ЛПВЩ може бути наслідком активності печінко-
вої ліпази, яка полегшує захоплення печінкою ХС ЛПВЩ. При гіпертриглі-
церидемії посилення перенесення ХС від ЛПВЩ до багатих ТГ ліпопротеїдів 
викликає транспорт ТГ від цих ліпопротеїдів до ЛПВЩ. Збагачення ЛПВЩ 

■ Р. Г. Бічевська, І. В. Лоскутова

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне
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трігліцеридами підвищує катаболізм ЛПВЩ через дію печінкової ліпази.
Введення енгілену суттєво зменшує ризик розвитку дисліпідемії у хворих з 

ожирінням, оскільки препарат має не лише холеретичну дію, а й гіпохолесте-
ринемічний ефект. До складу енгілену входять екстракти розторопші, куркуми 
та артишоку. Прийом екстракту артишоку призводить до зниження рівня ТГ 
і ХС в плазмі крові, причому швидше відбувається зниження рівня фракції 
ЛПНЩ. Компоненти екстракту артишоку можуть посилювати елімінацію ХС, 
з одного боку стимулюючи виділення жовчі, а з іншого – пригнічуючи синтез 
ХС. Макро- і мікроелементи (кальцій, калій, магній, залізо), вітаміни (аскорбі-
нова кислота, каротин, вітаміни групи В), інулін, що входять до складу екстра-
кту листя артишоку посівного, сприяють нормалізації обмінних процесів. 

Жінки обох груп в періоді передгравідарної підготовки використовували 
дієтотерапію з низьким вмістом жирів, помірним обмеженням калорій (1000-
1400 ккал/доб.) із заміною деяких вуглеводів на білки. Жінкам, хворим на сте-
атоз печінки зі звичним невиношуванням вагітності у ранній термін (основна 
група) призначали енгілен по 1 піг. перорально до прийому їжі 1 раз на день 
протягом 1 місяця. Жінки групи зіставлення застосовували мікрокристалічну 
целюлозу по 10 піг. 1 раз на день перед прийомом їжі протягом 30 днів. 

До початку лікування у жінок з ожирінням концентрація ХС у крові 
була вищою за норму в 1,17 рази (при нормі (4,48±0,5) ммоль/л; Р<0,05), 
рівень ХС ЛПНЩ – 1,13 рази вищим за норму (при нормі (2,8±0,21) 
ммоль/л, Р>0,05); вміст ХС ЛПВЩ у крові помірно зменшувався до 
(0,85±0,32) ммоль/л (при нормі (1,23±0,20) ммоль/л; Р<0,05); рівень ТГ 
у крові складав у середньому (2,98±0,49) ммоль/л (при нормі (1,71±0,15) 
ммоль/л; Р<0,05); рівень ХC ЛПДНЩ мав тенденцію до зменшення, од-
нак вірогідно від норми не різнився. Отже, отримані результати свідчать, 
що в обстежених жінок з ожирінням була виявлена дисліпідемія на фоні 
гіперхолестеринемії. 

Під впливом проведеної терапії жінок з ожирінням за допомогою енгілену 
спостерігалося покращання та відновлення ліпідного обміну, вірогідним зни-
женням рівня ТГ, ХС ЛПДНЩ та підвищенням рівня ХС ЛПВЩ. Рівень ХС 
знизився до (4,88±0,22) ммоль/л, тобто досягав верхньої межі норми; рівень 
ХС ЛПВЩ невірогідно підвищувався до (0,92±0,11) ммоль/л; концентрація 
ХС ЛПНЩ зменшувалася до (2,85±0,34) ммоль/л, що невірогідно відрізняло-
ся від норми; вміст ТГ знизився до (2,03±0,12) ммоль/л, що залишалося вище 
норми (Р<0,05). Отже, після завершення лікування відзначалося зменшення 
атерогенних та збільшення неатерогенних типів гіперліпедемії. В групі жінок, 
які приймали мікрокристалічну целюлозу, залишалася дисліпідемія за раху-
нок збільшення атерогенних фракцій. Концентрація ХС залишалася вірогідно 
вищою за норму, рівень ХС ЛПНЩ мав лише тенденцію до зменшення, але 
залишався вищим за норму (у 1,23 рази; Р>0,05). Необхідно відмітити помірне 
зменшення рівня ТГ у крові обстежених у порівнянні з початковим рівнем (у 
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1,19 рази; Р>0,05), хоча їх значення залишалося вищим за норму в 1,44 рази 
(Р<0,05). На початковому рівні залишався ХС ЛПДНЩ. 

Диспансерне спостереження за жінками з ожирінням та стеатозом печін-
ки протягом 6 місяців виявило прогресування дисліпідемії в групі, хворі якої 
лікувалися мікрокристалічною целюлозою. В групі жінок, які в періоді пред-
гравідарної підготовки використовували енгілен, вираженість дисліпідемії 
суттєво менша, і лише у 8 % випадків ліпідемія прогресувала, що потребує 
медикаментозної корекції. В групі зіставлення після лікування завагітніло 10 
жінок (18 %) з обстежених, і у 3 жінок на першому триместрі було діагностова-
но викидень. В основній групі завагітніло 14 жінок (21 %) і на момент дослід-
ження ніхто з них не скаржився на самопочуття під час вагітності.

Відомо, що в регуляції трофічних та репаративных процесів тканин значну 
роль відіграють метаболіти арахідонової кислоти (АК), а в реалізації імунної 
відповіді – цитокіни (ЦК), що є передумовою їх ролі у рецидуванні та/або 
хронізації запального процесу. 

Метою дослідження було вивчення вмісту ліпосигеназних мета-
болітів АК (лейкотриєни (LT) С4 і В4; радіоімунний метод) і сироватко-
вих ЦК (туморнекротичний фактор альфа (TNFα), інтерлейкін (IL) 10; 
імуноферментний метод) у ході лікування 40 хворих (вік 37-49 років, 25 
чоловіків та 15 жінок) пептичною виразкою (ПВ), у 23 з яких вона сполу-
чалась із хронічним бронхітом; референтною нормою були показники 20 
практично здорових осіб (групи не розрізнялись за віком і статтю). Вия-
вилось, що у коморбідних хворих після лікування рівень LTВ4 у порів-
нянні з хворими на ПВ (108,5±20,6 пг/мл) був підвищеним у 1,3 рази (у 
здорових – 53,2±11,4 пг/мл; р<0,001) і більше, ніж в 1,4 рази – рівень 
LTС4 (у хворих на ПВ – 98,7±18,9 пг/мл; референтна норма – 39,7±10,4 
пг/мл; р<0,001). З’ясовано, что підвищення рівня ліпоксигеназних мета-
болітів АК у хворих на коморбідну патологію супроводжувалось підви-

■ Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, С. І. Треумова

■ ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

ЗМІНИ ДЕяКИХ МЕТАБОЛІТІВ 
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щенням вмісту сироваткових TNFα (більше, ніж у 2 рази (51,0±2,8 пг/мл; 
у здорових – 24,5±3,2 пг/мл; р<0,001) та IL-10 (більше, ніж в 1,3 рази 
– 58,6±3,8 пг/мл; референтний показник – 31,1±2,2 пг/мл; р<0,001), при 
цьому співвідношення TNFα/IL-10 в 1,13 рази перевищувало показник 
здорових осіб (0,79±0,04). Знайдені особливості вмісту ліпоксигеназних 
метаболітів АК і ЦК після лікування у хворих на коморбідну патологію 
свідчать про збереження у них високої прозапальної активності крові, 
що передбачає розробку заходів з оптимізації лікування та профілакти-
ки означеної патології у вказаної категорії хворих.

Многие пациенты, получив от специалиста рекомендации по назначению 
препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ), порой бывают силь-
но озадачены их количеством и частотой приема, что порождает сомнения в 
регулярном применении препаратов в связи с нехваткой времени. Пациенты 
искренне не понимают, почему препараты ТКМ необходимо применять, 5-7, 
а то и более раз (особенно при наличии тяжелых хронических заболеваний), а 
не 2-3 раза, как отечественные травяные сборы или фитопрепараты. В данном 
случае полезно вспомнить старую народную пословицу: «Глаза боятся, а руки 
– делают». Но чтобы окончательно разъяснить возникшую ситуацию, приведу 
следующие убедительные доводы.

Чтобы достичь наибольшего лечебного эффекта при первичном приеме 
препаратов ТКМ:

1. При первичном приеме их употребление необходимо начинать с мини-
мальных дозировок и максимального количества раз, чтобы дать возможность 
организму адаптироваться к восстановлению здоровья. Затем дозировку с каж-
дым днем следует плавно увеличивать и довести до общетерапевтической. В 
связи с тем, что один и тот же препарат ТКМ действует на людей по-разному, 
особую осторожность при применении следует проявлять в отношении детей, 
беременных, кормящих матерей и пожилых людей, и никогда не превышать 
рекомендуемые для этой категории дозировки.

■ И. Е. Валовень, практикующий травник РУДН 
и специалист-реабилитолог по фитотерапии традиционной китайской 
медицины, волонтер  ОО «БелАПДИиМИ»■

ЧАСТОТА ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ 
В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ
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2. Употребление препаратов ТКМ необходимо начинать с дозировок, кото-
рые ориентированы на определенный возраст пациента. Например, от 1 года 
до 2 лет в размере 1/8 дозы, от 3 до 4 лет – 1/6 дозы, от 4 до 7 лет – 1/3 дозы, 
от 7 до 15 лет – Ѕ дозы, от 15 до 25 лет – 2/3 дозы, а от 25 до 60 лет – в размере 
полной дозы. Причем, для лиц преклонного возраста, ослабленных больных 
и при наличии тяжелых заболеваний первоначальные дозы препаратов ТКМ 
рекомендуется уменьшить до детских.

3. Препараты ТКМ необходимо применять ежедневно, поскольку в отли-
чие от лекарств, синтезированных химическим способом, препараты ТКМ не 
обладают сильным и быстрым терапевтическим воздействием на организм, а 
имеют долгосрочный накопительный эффект усвоения биологически актив-
ных компонентов. Это предполагает не только длительное устранение основ-
ного заболевания, но и санацию очагов хронической инфекции, оказывающих 
на него неблагоприятное влияние. А чтобы полноценно контролировать этот 
процесс, необходимо ежедневно отмечать все свои маленькие шажки на пути 
к здоровому долголетию в дневнике здоровья.

4. Препараты ТКМ необходимо применять в строго определенное время по 
отношению к еде: лучше за 1 час до еды или через 1,5 часа после еды. Напри-
мер, все питающие препараты ТКМ лучше всего применять за 1 час до еды, 
выводящие (Жар) или убирающие (Застой Флегмы) – через 1,5 часа после еды, 
а успокаивающие – после еды, но не менее чем за 30 минут до сна. Однако, 
необходимо помнить, что, как и в любом деле, при приеме препаратов ТКМ 
существуют исключения: некоторые из них применяются во время еды или 
сразу после еды.

5. Препараты ТКМ необходимо применять регулярно, поскольку они 
действуют медленно. Как правило, человек замечает улучшение только че-
рез 2-3 недели после начала приема препаратов ТКМ, а вот полный эффект 
может появиться лишь через 2-3 месяца и более. Неудивительно, что систе-
матическое нарушение времени приема препаратов ТКМ – одна из основных 
причин отсутствия положительного эффекта в лечении или восстановлении 
здоровья, поскольку организм человека не может настроиться на процесс ле-
чения. Кроме того, пропуская даже один прием препаратов, больной создает 
себе прецедент для последующих многочисленных нарушений, т. е. проявля-
ет безответственность к себе и неуважение к специалисту.

6. Препараты ТКМ необходимо применять системно и придерживаясь 
определенных пропорций, комбинаций и совместимостей, что ведет к сба-
лансированному функционированию всех органов и систем в организме. 
Например, если у пациента имеется недостаток Крови, то в один прием 
можно назначать и препараты ТКМ, устраняющий Застой Ци, а если имеет-
ся Недостаток Инь Почек – препараты, устраняющие Недостаток Инь Пе-
чени и/или Сердца. Категорически запрещается одновременно применять 
препараты ТКМ, имеющие противоположный терапевтический эффект 
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(например, одновременно выводить Полный Холод и Полный Жар). Кро-
ме того, в зависимости от курса восстановления здоровья, препараты ТКМ 
периодически меняются полностью либо частично, что помогает избежать 
привыкания организма к биологически активным веществам, содержащим-
ся в лечебных растениях. При несоблюдении правил использования пре-
параты ТКМ могут оказаться неэффективными, а в ряде случаев – еще и 
токсичными для организма человека.

7. Препараты ТКМ необходимо применять не однократно, а несколько 
раз в сутки: в большинстве случаев (в зависимости от степени и длитель-
ности заболевания) – не менее двух-трех раз. За счет того, что препараты 
ТКМ действуют мягко и легко переносятся, это позволяет воздействовать 
не только на все имеющиеся симптомы основной патологии, но и учесть 
сопутствующие заболевания других органов и систем, имеющиеся у паци-
ента. И наоборот, однократный прием препаратов ТКМ не позволяет до-
стичь максимально возможного результата.

8. Препараты ТКМ необходимо применять курсами. Например, один курс 
лечения при остро протекающих заболеваниях определяется исключительно 
индивидуально, составляя при этом не менее 1-2 недель. При хронических же 
заболеваниях один курс приема препаратов ТКМ составляет, как правило, 1-2 
месяца, причем на протяжении года необходимо пройти порядка 2-5 курсов 
(в зависимости от возраста, пола, диагноза, степени выраженности патологи-
ческого процесса, стадии болезни (обострение или ремиссия), вида функцио-

Биологические часы активности меридианов внутренних органов

Меридиан
(внутренние органы)

Время активности энергии, ч 
максимальной минимальной

Легких 3–5 15–17
Толстой кишки 5–7 17–19
Желудка 7–9 19–21
Селезенки и поджелудочной железы 9–11 21–23
Сердца 11–13 23–1
Тонкой кишки 13–15 1–3
Мочевого пузыря 15–17 3–5
Почек 17–19 5–7
Перикарда 19–21 7–9
Тройного обогревателя 21–23 9–11
Желчного пузыря 23–1 11–13
Печени 1–3 13–15

Время для расчета берется астрономическое.
Максимальное бу (питание) – во время максимальной активности 

энергии органа, а максимальное се (выведение) – во время, 
противоположное активности органа (минимальной активности).
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нальных расстройств, наличия болевого синдрома) с небольшими перерывами 
между курсами (от 1 до 10 дней).

9. Препараты ТКМ необходимо применять в строго определенные био-
логические часы минимальной или максимальной активности меридианов 
внутренних органов (по графику и без смещений). Например, питать Ян 
предпочтительнее в первой половине дня, а вот Инь – во второй. Устранять 
сонливость и усталость после подъема лучше всего в первой половине дня, 
а трудности с засыпанием – во второй. Питать Ци Легких более эффектив-
но в период с 3 до 5 часов, а вот выводить Пустой Жар из Легких – с 15 до 
17 часов.

10. Препараты ТКМ необходимо применять в строго определенное время 
года. Например, самое подходящее время для восстановления функции Пече-
ни – с февраля по апрель, а вот функции Легких – с августа по октябрь. Чистя-
щие кровь и убирающие жар препараты не рекомендуют назначать в жаркое 
время года. 

Активность воздействия препаратов на организм в разное время года

СЕЗОН МЕСяЦ ЗЕМЛя
(селезенка)

МЕТАЛЛ
(легкие)

ВОДА
(почки)

ДЕРЕВО
(печень)

ОГОНЬ
(сердце)

ВЕСНА
Февраль Min

Min Med 2 Max Med 1Март Med 1
Апрель Max

ЛЕТО
Май Min

Med 1 Min Med 2 MaxИюнь Med 1
Июль Max

ОСЕНЬ
Август Min

Max Med 1 Min Med 2Сентябрь Med 1
Октябрь Max

ЗИМА
Ноябрь Min

Med 2 Max Med 1 MinДекабрь Med 1
январь Max

Выводы
О приеме препаратов ТКМ можно писать или говорить сколь угодно 

долго, главное заключается в другом – чтобы пациент через позитивное 
мышление, веру и доверие спокойно и критически (причем по отношению 
к себе, а не к специалисту ТКМ) начал воспринимать любую полученную 
информацию и соотносить ее со своими потребностями и предпочтения-
ми, а не опирался исключительно на логику и разум. Ведь как невозможно 
за два прыжка перепрыгнуть огромную пропасть, так и невозможно стать 
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здоровым, сведя количество приемов препаратов к минимуму. Поэтому 
полезнее всего сразу же отказаться от различных отговорок или оправда-
ний и честно договариваться со своим организмом: устранить причины 
неправильного приема препаратов ТКМ.

К глубокому сожалению, клинический опыт показывает, что лишь 
небольшой контингент пациентов способен реально сознавать происхо-
дящее. А тем более задать себе закономерный вопрос: «А что я делаю не 
так, раз у меня до сих пор ничего не получается с восстановлением здо-
ровья?» И обязательно сделать свое здоровье главной ценностью жизни, 
а не считать его обузой, которая отнимает время и с которой просто не-
обходимо считаться. Причем такой подход требует не так уж и многого. 
Важно перестать опираться на привычки, которые не хочется менять. На 
работу, основанную исключительно на зарабатывании денег. На учебу, 
связанную не с получением знаний, а с написанием курсовых или статей 
по ночам для обретения статуса. Тогда уже через небольшой промежуток 
сразу появится свободное время. А деньги и все остальное начнут помо-
гать больным, а не управлять ими. Тем не менее, окончательный выбор 
– как поступить – каждый обязан определить сам: в данном случае кли-
нический специалист пациенту не помощник!

А в качестве десерта предлагаю каждому пациенту простой и самый 
действенный способ для получения положительного результата при вос-
становлении здоровья: поблагодарите свою прошлую жизнь... и прямо 
сейчас начните новую, поскольку если вы хотите оставаться здоровыми 
как можно дольше и прожить долгую и счастливую жизнь, вам сразу же 
после прочтения настоящей инструкции придется отказаться от прежней 
жизни – больной и короткой!

■ В. В. Вельма, Ю. П. Дранчук, Ю. С. Целюба 

■ Національний фармацевтичний університет, м. Харків

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ FICUS CARICA

УДК: 615.322:582.635.3

Смоковниця звичайна (інжир) – Ficus carica – одна з найдавніших пло-
дових культур, хімічний склад якої представлений, насамперед, фенольними 
сполуками (кумаринами, фенольними кислотами, флавоноїдами, дубильни-
ми речовинами, антоціанами), вітамінами, макро- та мікроелементами.
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Смоковниця відома антибактеріальною, антиоксидантною, цитотоксичною, 
протизапальною, імуностимулюючою, жарознижувальною, гіпоглікемічною, 
антимікробною, протипаразитарною, послаблювальною, спазмолітичною, 
протизапальною, протиглисною фармакологічною активністю.

У народній медицині використовують плоди, листя та кору рослини для 
лікування захворювань серцево-судинної системи (знижує кров’яний тиск), 
шлунково-кишкового тракту (порушення травлення, коліки, втрата апетиту, 
запор та діарея), органів дихання (ангіна, кашель), сечовидільної системи 
(сприяє виведенню каменів з нирок), захворювань шкіри, для покращання 
функції центральної нервової системи.

Наприклад, сік плодів з медом використовується для зупинки кровотечі. 
Відвар висушених плодів запобігає запаленню дихальних шляхів. Використо-
вується для профілактики раку молочної залози, сприяє розвитку інтелекту і 
пам’яті завдяки значному вмісту фосфору. Смажені плоди інжиру застосову-
ються в лікуванні гінгівіту і зубних абсцесів. Відвар і екстракт з листя мають 
антидіабетичну дію, знижують рівень глюкози в крові.

Актуальність. Продукти бджільництва є одними з найбільш цінних 
для оздоровлення людини. Окрім популярних меду, пилку бджолиного, 
прополісу, маточкового молочка та воску відносно рідше застосовується 
бджолиний підмор (мертві бджоли). В останні роки до цього продукту 
бджільництва привернута більша увага в контексті внутрішнього і зов-
нішнього застосування при різній патології.

Мета – дослідити ефективність застосування спиртової настоянки під-
мору бджолиного при зовнішньому використанні у хворих на остеоартроз 
(ОА) і подагру (П).

Матеріали і методи. У 30 хворих на ОА ІІ-ІІІ клініко-рентгенологічної 
стадій і 18 – на П застосовано спиртову настоянку підмору бджолиного (спів-

■ О. І. Волошин, О. І. Доголіч, Л. О. Волошина

■ ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ЗАТОСУВАННя СПИРТОВОЇ 
НАСТОяНКИ ПІДМОРУ БДЖОЛИНОГО В 

КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА 
ОСТЕОАРТРОЗ І ПОДАГРУ

УДК: 615.451 324.03:631.8]:616.72-007.24+616-002.78
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відношення 1:3 частин спирту 70°) місцево на уражені суглоби у вигляді ма-
сажу та аплікації на ніч тривалістю 10-14 днів. Оцінка ефективності здійсню-
валася за принципом випадок-контроль з урахуванням ступеня вираженості та 
регресу суглобового больового синдрому за візуальною аналоговою шкалою 
(ВАШ) та індексом Лекена, аналізу динаміки периферійної картини крові та 
С-реактивного білка (СРБ).

Результати. Встановлено, що у хворих на П у період гострої подагричної 
атаки зовнішнє застосування спиртової настоянки бджолиного підмору (НБП) 
прискорює регрес суглобового синдрому (болю та припухлості) на 2-4 дні за-
лежно від давності хвороби та вираженості клініко-рентгенологічних змін у 
суглобі, дозволяє на ці 2-4 дні знизити дозу або відмовитися від використання 
нестероїдних протизапальних препаратів та розпочати урикодепресивну тера-
пію. ШОЕ та лейкоцитоз до 10-12 дня лікування знижувалися на 35-40 %, СРБ 
– більш ніж на 50 %. Пацієнти відзначали, що місцеве застосування НБП є сут-
тєво ефективнішим порівняно з іншими різними протизапальними засобами, 
які вони застосовували місцево в попередні загострення хвороби.

У хворих на ОА ефективність застосування НБП була дещо гіршою і 
залежала не тільки від вираженості клініко-рентгенологічних змін та стадії 
ОА, але і від вираженості ожиріння, супутнього цукрового діабету (ЦД), 
віку пацієнтів. Оскільки ШОЕ, лейкоцитоз та меншою мірою ЦРБ є слаб-
кими критеріями ефективності лікування цієї хвороби, критеріями були 
оцінка болю за ВАШ та індексом Лекена. При цьому встановлено, що при 
І-ІІ рентгенологічній стадії ОА показники ВАШ впродовж 10-12 днів віро-
гідно знизились з 6,4±0,38 см до 3,6±0,26 см (р<0,001), але при ІІІ стадії 
рентгенологічних змін динаміка була гіршою: 6,9±0,55 см до початку та 
5,2±0,38 см на 12 день (р<0,05). За індексом Лекена (ІЛ) в цих групах си-
туація була: при І-ІІ рентгенологічній стадії, ОА до початку лікування ІЛ 
дорівнював 6,2±0,26 бала, на 10-12 день – 4,1±0,23 бала (р<0,001); при ІІІ 
рентгенологічній стадії до лікування ІЛ=7,4±0,42; на 10-12 день – 6,1±0,38 
бала (р<0,05). Однак у хворих на ОА із супутнім ожирінням ІІ-ІІІ чи ЦД, 
віком понад 65 років, що мали лише ІІ стадію рентгенологічних змін, ефек-
тивність застосування НБП була подібною до хворих при ІІІ рентгеноло-
гічній стадії.

Висновки
1. Спиртова настоянка бджолиного підмору є ефективним місцевим 

засобом усунення подагричного больового суглобового синдрому.
2. Застосування НБП у хворих на ОА і П є ефективним, однак 

ступінь вираженості ефекту погіршується зі збільшенням рентгено-
логічних змін у суглобах, за наявності ожиріння чи ЦД та у хворих у 
віці понад 65 років. 
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Актуальность этой темы связана с тем, что политическая и социально-
экономическая обстановка в Украине на данный период ее исторического 
развития такова, что в процессе формирования образа жизни, и особенно пи-
тания, современного жителя крупного города присутствует информационное 
и фактическое засилие супермаркетов и фастфудов как поставщиков пищи. 
Из-за низкой культуры потребления продуктов выбор данных источников 
питания нередок.

Общая объективная оценка заключается в том, что необходимо смотреть 
трезво на древние рекомендации многих культур, понимать их суть и адек-
ватно адаптировать к современным жизненным условиям. Стараясь при этом 
сохранять важные аспекты и упускать второстепенные. Следуя традициям 
древних знаний, мы должны руководствоваться следующими принципами, 
которые заложены и в тибетской медицине:

1 – питать свой мозг вегетарианской пищей
Разная еда по-разному влияет на эмоциональную составляющую человека. 

Так говорит тибетская медицина. Некоторые продукты заставляют нас радо-
ваться жизни, некоторые, наоборот, делают из нас вялых и апатичных, а дру-
гие наделяют большим количеством энергии и нам хочется бегать и танцевать. 
Точно так же на нас влияет и информационная пища. Плохой информацион-
ной пищей можно даже отравить свое сознание, поэтому нужно подходит к 
выборам источников пищи более придирчиво.

Анализируя, можно провести параллели (аналогию) между вредной едой и 
неполезной информацией и сделать следующие выводы:
• мясные продукты, (трупы) для потребления людьми – отрицательные 

новости, агрессия, умерщвления, неожиданные происшествия, терро-
ризм, войны, триллеры и фильмы ужасов;

• рыба – новости из грязной политики, информация, которая не нужна / 
ситуации, где судьба сильнее нас;

• фастфуд – криминальные детективы «на один раз» и желтая пресса;
• жвачка – социальные сети, живой журнал, sms-рассылка, инстаграмм, 

перископ, новости о курсах валют и акций;

■ я. А. Галян

■ ЦВМ «Тибет-Днепр», г. Днепр 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЕГЕТАРИАНСТВО 
В УСЛОВИяХ МЕГАПОЛИСА – ТИБЕТСКИЙ ВЗГЛяД

УДК 615.814
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• тухлятина – сознательная ложь, «бабка бабке сказала», фантазии, 
спекуляции;

• жир – разговоры ни о чем и сплетни;
• мучное – камеди-клабы, КВН, порнофильмы, петросянщина, «Дом» один и 

два;
• ГМО – мат отборный, грязная эротика, бред, истерика и неуправляемая 

паника;
• E (токсичные вещества) – нытье без причин, жалобы на жизнь, «стакан по-

лупустой», апатия, невежество, дебилизм.
Просто необходимо настоятельно рекомендовать обществу отказываться 

от этих продуктов и переходить к вегетарианской информационной пище.
Вегетарианская пища – это положительные, хорошие новости, настраива-

ющие на оптимистический лад. Здоровая пища, дающая заряд положительных 
эмоций.

2 – режим питания
Необходимо задуматься, что случится, если человек не станет придержи-

ваться режима питания и каждый раз будет есть в разное время: то в полночь, 
то не позавтракает и перекусит фастфудом. Конечно, у этого человека возник-
нут проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Так и в ситуации с получением информации: если не контролировать, не 
дозировать и не придерживаться режима, даже очень полезная информация 
может принести вред.

Прослушивание на ночь негативных новостей можно сравнить с употреб-
лением перед сном жирной объемной пищи. Мозг точно так же будет с трудом 
переваривать негативную информационную пищу, как и желудок – жирные 
котлеты, и, соответственно, наутро человек встанет не в хорошем настроении, 
а, наоборот, будет угрюм. 

Поэтому необходимо следить, когда получать определенную информацию, 
чтобы не было информационной тяжести и в жизни была легкость и – самое 
важное – позитив.

3 – информационное дозирование
После систематической травли своего разума всевозможным «перееданием 

телевизионных отходов», человек получает полное «несварение и словесный 
понос». Данные симптомы проявляются у многих людей и выражаются в том, 
что их одолевают навязчивые мысли и желание пойти сделать что-то, но что? 
Вот это и есть самая большая загадка: человек находится в некоей прострации 
от большого потока полученной ненужной информации.

Для того, чтобы не подаваться влиянию, необходимо постоянно устраи-
вать информационные разгрузочные дни, т.е – небольшую «чистку мозга». 
Даже если информация, которую вы употребляете, полезная, но все же на-
до делать перерывы – «разгрузочные дни для мозга»: медитируя в гармо-
нии с природой.
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■ Т. П. Гарник, І. В. Білоусова, К. В. Гарник, В. О. Петріщева

■ ПВНЗ «Київський медичний університет»

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ В 
КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНІ 

СТЕАТОГЕПАТИТ ТА СТЕАТОГЕПАТОЗ 
У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ

УДК 615.32+615.91+615.065

Особенно полезно на время отказаться от интернета и гаджетов, т. к. у 
большинства людей вся жизнь крутится именно вокруг них, они забывают о 
реальном мире и насущных проблемах. На западе становится все популярнее 
такая практика, когда на один день, чаще всего воскресенье, выключают ин-
тернет и время проводят только с семьей, без всяких социальных сетей и т.п.

Многие люди наблюдают, что, находясь без интернета хотя бы пару ча-
сов, они делают много полезного для себя или общества. У некоторых людей 
проявляются творческие способности. Большинство отмечает, что отказ от ин-
тернета ведет к более продуктивному дню. Даже если это всего лишь час без 
интернета, день будет безусловно более насыщенным и полезным. Но самое 
главное, человек почувствует легкость и очищение от многообразия инфор-
мации.

Выводы
Таким образом, эти принципы заложены древними учениями многих 

практик, в том числе и тибетской культуры, медицины и поэтому:
а) Необходимо доносить важные аспекты традиционной тибетской, на-

родной медицины, до широких слоев населения, в понятной и доступной 
форме.

б) Значимость заключается в том, что население будет меньше болеть 
и будет более духовно счастливым.

Научная значимость заключается в том, что наглядно видно, как на-
бор древних фактов, изложенных в древних тибетских книгах, так же ва-
жен и в жизни современного человека. 

И это может быть подтверждено статистическими данными, что очень 
важно для современной науки, которая изучает разные древние и народ-
ные практики и доводит через образовательные курсы как во врачебной 
практике, так и среди широких слоев населения.
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На сьогодні, незважаючи на достатню інформацію щодо вивчення етіо-
логії та патогенезу стеатозу печінки і стеатогепатиту, лікування хворих 
є невирішеною проблемою, особливо у поєднанні з цукровим діабетом 
(ЦД) 2-го типу. Стандарти лікування цієї коморбідної патології – дієтичне 
харчування, корекція порушень обміну речовин та застосування гепатопро-
текторів, у тому числі рослинного походження.

Відомо, що харчові продукти – це не просто білки, жири та вуглеводи, 
але й великий клас біологічно активних сполук, таких як амінокислоти, 
вітаміни, мінерали, олігосахариди, поліфеноли, полієни, органічні кислоти, 
ферменти, біогенні аміни, біофлавоноїди, еубіотики, проантоціанідини та 
інші речовини, які мають здатність активно впливати на обмінні та енер-
гетичні процеси в організмі на тлі дозованого фізичного навантаження та 
лікувального масажу. 

Важливу роль для стурктурно-функціонального стану клітинних мембран 
мають есенціальні жирні кислоти та фосфатиділхолін. Виявлена протизапаль-
на дія полієнів, завдяки їх дії на продукцію цитокінів, простагландинів та біо-
логічноактивні сполуки рослинного походження, що мають мембранопротек-
торну, антиоксидантну, гіпоглікемічну дію.

Для забезпечення нормальної роботи системи мікросомального окиснення 
необхідне достатнє надходження з їжею ряду нутрієнтів, які беруть участь у 
синтезі окремих ланцюгів цієї системи. Також, при цьому важливою є достат-
ня кількість як білку, так і жиру. Білки та амінокислоти необхідні для синте-
зу коензимів у цитохромі Р450, а жири – для ендоплазматичного ретикулуму, 
який на 30-55 % складається із ліпідів.

Дефіцит у раціоні білків, жирів, вітамінів призводить до зниження мета-
болізму ксенобіотиків. При цьому сповільнення біотрансформації підсилює їх 
токсичні ефекти.

Експериментальними дослідженнями встановлено, що дефіцит у раціоні 
білку знижує на 75 % активність оксидаз змішаної функції печінки. Особливо 
несприятливим є дефіцит незамінних амінокислот. Доведено, що при білково-
му дефіциті має місце не тільки зниження загального рівня компонентів мікро-
сомального гідрооксилювання, але й змінюються фізико-хімічні та каталітичні 
властивості цитохрома Р450.

Дефіцит білку у харчуванні найбільш несприятливо впливає на метаболізм 
глутатіона. Зменшення вмісту глутатіону викликає зниження антиоксидант-
ного захисту, порушує процеси кон’югації та призводить до зменшення внут-
ріклітинного сульфату. Введення в раціон підвищеного вмісту сірковмістних 
амінокислот, таких як метіонін та цистеїн, зменшує негативні впливи на пере-
біг захворювання.

У раціон харчування хворих з метаболічними порушеннями на тлі комор-
бідних станів необхідно включати фосфоліпіди та їх похідні – лецитини, які 
відіграють важливу роль у транспортуванні жирів, запобігають відкладенню 
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ліпідів в гепатоцитах, та є антагоністами холестерину. Містяться лецитини у 
яєчному жовтку, ікрі, насінні сої та соняшнику. Омега-3 жирні кислоти, що 
містяться у морській рибі, соєвій та лляній оліях, виявляють мембранопротек-
торні та гіпохолестеринемічні властивості.

При ЦД 2-го типу рекомендується застосування також і високомолеку-
лярного фруктозану – інуліну, який посилює гліколіз, регулює обмін ліпідів, 
підвищує кількість біфідобактерій у кішківнику. Багаті на інулін топінамбур, 
кульбаба, оман, цикорій.

Важливе значення при стеатозі печінки та стеатогепатиті має забезпечення 
організму вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Позитивний вплив на 
ліпідний обмін має вітамін С, який також виявляє антиоксидантні властивості 
та є необхідною складовою для синтезу глутатіону. 

Одними із мікронутрієнтів, які мають важливе значення для вуглеводного, 
ліпідного та білкового обміну, є вітаміни групи В, що підвищують чутливість 
клітин до інсуліну, знижують процеси глибокого глікозування та позитивно 
впливають на ліпідний обмін, зменшують явища жирової інфільтрації печін-
ки. Природне джерело вітамінів групи В – дріжджі, злакові культури, зелений 
горох, томати, горіхи та ін.

Токофероли підвищують чутливість периферичних тканин до інсуліну та 
покращують транспорт глюкози в клітину, мають виражені антиоксидант-
ні властивості. Містяться у рослинних оліях – соняшниковій, кукурудзяній, 
соєвій та ін.

Дієта пацієнтів з інсулінорезістентністю повинна містити достатню 
кількість мінералів, особливо ессенціальних – цинку, селену, хрому та 
магнію. Вказані мінерали беруть участь у чисельних біохімічних реакціях 
організму, відіграють важливу структурну функціональну роль, напри-
клад, цинк входить до структури інсуліну. Значна їх кількість міститься 
у горіхах та зернових.

Таким чином, дієта хворих на неалкогольні стеатогепатоз та стеа-
тогепатит у поєднанні з ЦД 2-го типу має бути індивідуальною, з ура-
хуванням індексу маси тіла, ступеня компенсації та важкості перебігу 
ЦД, збалансованою за енергетичною цінністю і всіма нутрієнтами та 
збагачена вітамінами, мікроелементами, ПНЖК, лецитином, а також 
біологічно активними сполуками рослинного походження. Хворі та-
кож потребують дозованого фізичного навантаження і лікувального 
масажу.
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Сьогодні уже ніхто не ставить під сумнів місце і роль апітерапії в оздоров-
ленні людини. Варто, напевне, процитувати думку голови Комітету Верховної 
Ради з питань охорони здоров’я, радника Президента України Ольги Бого-
молець: «Апітерапія – це чудовий приклад того, як народна медицина може 
допомогти медицині офіційний. Технічний прогрес і розвиток сучасної меди-
цини допомогли нам просунутися в лікуванні пацієнтів і рятуванні людських 
життів. Але поряд з цим ми знову і знову повертаємось до народних знань. Це 
не дивно, оскільки первинне пізнання людиною себе, своїх відчуттів і само-
почуття, того, що корисно для неї, а що шкідливо – це те, що лежить в основі 
основ медицини».

Вітчизняні апітерапевти досягли неабияких успіхів у лікуванні багатьох 
хвороб, коли офіційна медицина була неспроможна подолати важкі недуги, 
які чатують на людину в сучасному житті. Водночас варто зазначити, що дуже 
важливо об’єднати зусилля тих медиків, які у своїй роботі практикують вико-
ристання ліків, які створила природи, зокрема бджола. Зрозуміло, кожен із них 
має певні здобутки у боротьбі з людськими недугами. Однак цього, на нашу 
думку, надто мало, аби апітерапія отримала визнання скептиків у білих хала-
тах і в офіційних установах. Ваш досвід потребує не тільки скрупульозного 
узагальнення, проте і широкого розповсюдження та обговорення.

Немає сумніву, що цей інтерес до апітерапії зростатиме і надалі. Особливо 
після того, як світова спільнота занепокоєна нинішнім станом фармакології. 
ООН визнала різке падіння ефективності лікування складних захворювань ан-
тибіотиками, які не в змозі боротися на нинішньому етапі з різноманітними 
бактеріями, що потрапляють в організм людини.

На нашу думку, це стане своєрідним стимулом не тільки для вивчення 
впливу ліків на основі продуктів бджільництва, але й більш широкого застосу-
вання їх при лікуванні різноманітних недуг.

З огляду на ці проблеми ми переконані у правильності напрямку нашої 
діяльності і будемо й надалі уважно стежити і за досягненнями апітерапевтів 
і новими відкриттями українських вчених, які вивчають цілющі властивості 
продуктів бджільництва. І будемо розповідати про досягнуте на сторінках 
журналу. Для цього сьогодні з’явилася чудова можливість. Минув рік, як по-
бачив світ журнал «Доктор Бджілка», на сторінках якого можна ознайомитися 

■ М. М. Гевелюк

■ м. Київ

АПІТЕРАПІя – МЕДИЦИНА МАЙБУТНЬОГО

УДК 615.324+638.1(09)
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з роботою своїх колег, довідатися про здобутки іноземних фахівців у галузі 
апітерапії. За бажання також можна поділитися своїми думками і досягнення-
ми на сторінках часопису.

Звертаємось водночас і до пасічників-апіконсультантів, переконані: жур-
нал стане у нагоді і для них. Ми не розкриваємо секретів бджолярства, однак 
є можливість познайомитися не тільки з технологією використання продуктів 
бджільництва в галузі апітерапії, але й з вимогами до якості тих чи інших про-
дуктів бджільництва, які використовує медицина для оздоровлення людини. 
Понад те, ми переконані: невдовзі за кордоном буде затребуваний не лише ук-
раїнський мед, але й ті продукти, які використовуються у медичній практиці. 
Недаремно ж стверджується: поінформований – значить озброєний.

Пропонуємо стати постійним читачем журналу «Доктор Бджілка». Для 
цього потрібно лише передплатити видання у найближчому відділенні 
«Укрпошти», передплатний індекс 86733.

Крім того, є можливість оформити передплату на електронну версію 
журналу, здійснивши необхідні дії, вказані на веб-сайті жуналу: http://
docbee.com.ua/

Прийнято вважати, що рівень охорони здоров’я безпосередньо залежить 
від суми вкладених у нього коштів. Не заперечуючи такому цінному спос-
тереженню, дозволимо собі деяке доповнення: успіх боротьби за здоров’я 
людей багато у чому визначається ступенем розробки та реалізації най-
кращої (ефективнішої) стратегії діагностики та лікування конкретного па-
цієнта. Вузькоспеціалізований підхід, домінуючий сьогодні в академічній 
медицині, не сприяє розвитку такої стратегії. Лікування «за схемою» прак-
тично зневажлює індивідуальні особливості кожного організму зі своїми 
одномоментними станами. 

■ 1 О. П. Глоба, 1 І. В. Медков, 2 О. В. Залевський

■ 1 ННВК «Life without medicines»,
2 company Smokoko

ІНФОРМАЦІЙНА МЕДИЦИНА ТА КОМПЛЕМЕНТАРНА 
РЕАБІЛІТОЛОГІя: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННя КВАНТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Відсутність широкого впровадження простих і мобільних засобів екс-
прес-діагонстування, що дозволяють за хвилину диференційовано оцінити 
функціональний стан органів і систем людини, не дає можливості вийти за 
межі «схеми-стандарти» та реалізувати програму оптимізації терапії. Це 
призводить до багаточисельних лікарських помилок.

На сьогоднішній день у США та країнах Європи енергоінформаційну ме-
дицину оголошено одним із сучасних, інноваційних і пріоритетних напрямків 
діагностики, лікування та комплексної психофізичної реабілітації. З метою 
вивчення, розробки та розвитку квантових методів діагностики і лікування у 
всьому світі залучаються провідні науково-дослідні установи (у США – Нью-
Йоркська академія наук і технологій, Гарвардський університет; у Німеччині 
– Інститут М. Планка; у Росії – центри «ІМЕДІС», «Covert» та ін.). 

Настав час, коли медицині необхідно перейти від механічного уявлення 
про хвороби фізичного тіла до інформаційного плану тонких вібрацій у конк-
ретній людині, тобто до сфери клітинного рівня. Тільки таким шляхом можна 
прийти до реального втілення принципів профілактики, ефективного зцілення 
та якісно підвищити арсенал діагностики і лікування у сучасній медицині.

Квантові технології у системі діагностики, лікування та надання корекцій-
но-реабілітаційних послуг використовують той факт, що всі біологічні проце-
си, пов’язані з життєдіяльністю організму, мають своє унікальне представниц-
тво у структурі інформаційного електромагнітного поля, яке розташоване як 
«всередині», так і «зовні» організму.

Протягом восьми років авторським колективом творчої лабораторії 
науково-навчально-виробничого комплексу «Life without medicines» у 
складі науковців кафедри дефектології та психологічної корекції Інститу-
ту педагогіки та психології Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту ко-
рекційної педагогіки та психології Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова, кафедри технічної кібернетики факуль-
тету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного 
університету «КПІ», кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінфор-
маційної медицини ПНВЗ «Київський медичний університет УАНМ» та 
волонтерів ГО «Життя Без Ліків» і ВГО «Асоціація фахівців з народної та 
нетрадиційної медицини України» проводилася робота щодо формування 
бази електромагнітних складових диференційно-інтегральних оптимумів 
організму людини у віково-статевому аспекті, розробки спеціальних при-
ладів та перетворення біопотенціалу електромагнітних впливів у звукові 
файли. 

Ідея біопотенціалу (далі БП) за допомогою слабких електромагнітних 
коливань, властивих самому пацієнту, вперше була висловлена і науково 
обґрунтована Ф. Мореллем (1977). У нормальному, фізіологічному стані в 
організмі підтримується відносна синхронізація різних коливальних (хви-
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льових) процесів, у той час як при патологічних станах спостерігаються пору-
шення коливальної гармонії. 

Відомо, що всі найважливіші органи і системи людини мають власні елек-
тричні та електромагнітні коливання. При наявності патологічних процесів в 
організмі ці коливання змінюються і набувають рівня так званих «патологіч-
них коливань». Основна ідея застосування БП полягає в тому, що при правиль-
ному підборі частоти і форми (електромагнітного) впливу можна стабілізувати 
нормальні (фізіологічні) і нейтралізувати патологічні коливання в організмі 
людини. Вплив можливий як на клітинному рівні, так і на рівні органу, систе-
ми органів і всього організму. Таким чином, вплив БП може бути спрямований 
як на нейтралізацію патологічних, так і на відновлення фізіологічних коли-
вань, порушених при патологічних станах. 

Біологічний хаос хвороби замінюється алгоритмом здоров’я. Якщо задана 
програмою частота потрібна організму – це викликає одужання, спостерігаєть-
ся позитивний ефект. Якщо частота не потрібна, то немає і відповідної реакції 
організму. Корекція діяльності основних функцій організму при впливі елек-
тромагнітними випромінюваннями суворо визначених параметрів подібна до 
того, як камертон відповідає на певний частотний спектр звукової хвилі. 

БП – це тестування та корекція ендогенними та/або екзогенними частотами 
низької інтенсивності строго певної форми, що викликають відгук в організ-
мі. Корекційний вплив заснований на придушенні патологічних, відновленні 
та посиленні фізіологічних частотних спектрів коливань і підтримці відносної 
синхронізації різних магнітно-хвильових процесів, складових фізіологічного 
гомеостазу організму. 

В Україні структуровані знання з комплементарної медицини почали 
з’являтися порівняно нещодавно. Але зараз все більше лікарів, фізіотерапев-
тів, реабілітологів і фахівців, що надають послуги з відновлення здоров’я, 
цікавляться та використовують інноваційні засоби покращання якості життя 
людини. 

Комплементарна (complementary – доповнююча, суміжна, альтернативна) 
реабілітологія – це комплекс методів і засобів раннього виявлення (діагнос-
тики), корекції (відновлення без фармакології та інвазії), моніторингу та ком-
плексної реабілітації. Прикладом таких технологій оздоровлення людини 
можуть бути мануальна терапія, остеопатія, ерготерапія, кінезіологія, краніок-
сальна терапія, квантова та інформаційна навігація та інші методи оздоровлен-
ня і покращення якості життя. 

Комплементарна реабілітологія розглядає тіло людини як єдиний і ціліс-
ний організм, враховуючи психоемоційні аспекти й індивідуальні особ-
ливості. За принципами комплементарної реабілітології стимулюється 
пробудження внутрішніх резервів і можливостей організму, активується 
налаштування процесу саморегулювання, запускаються в дію механізми са-
мовідновлення здоров’я на інформативному, енергетичному рівні за допомо-
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гою інноваційних технік і доступних природних ресурсів. http://psychologis.
com.ua/XilrD4cSVJs.jpg

Що до методів комплементарної реабілітології, то не слід нікого пере-
конувати, що це панацея від усіх захворювань. Але можна з упевненістю та 
відповідальністю заявити, що це дієві інструменти для виявлення причин за-
хворювань, відновлення діяльності основних систем організму, покращання 
якості життя. Якісна квантова інформаційна навігація здоров’я людини – це 
дисципліна на стику генетики, нейропсихології, інформаційного та графічного 
дизайну, проектування. Це технологія, що дозволяє повернути живий організм 
до його витоків, в початкове природне електромагнітне середовище, де колись 
і зародилося його життя, до стану гармонії з навколишнім світом. 

Наукова новизна методу скрінінг-інтегральної експрес-оцінки та часто-
тної корекції психофізичного стану дітей і дорослих з використанням апарат-
них комплексів «ARC» і «АRK.exe», технологій «VV» та «INVICORRY» 
полягає у використанні біопотенціалу електромагнітних впливів пацієнта, 
перетворених на звукові файли, на основі їх порівняння з авторською базою 
електромагнітних складових диференційно-інтегральних оптимумів організму 
людини у віково-статевому аспекті. 

Розроблена авторами квантова технологія безперервного контро-
лю (самоконтролю) за станом здоров’я, забезпечення якості життя 
«INVICORRY» заснована на використанні квантів енергії, тобто малих 
доз електромагнітних випромінювань, для тестування (діагностики), ко-
рекції (лікування) та моніторингу (профілактики) багатьох порушень 
інформаційного електромагнітного обміну (спілкування, взаємодії) між 
клітинами, тканинами, органами, системами органів з подальшим віднов-
ленням здоров’я людини. Електромагнітне випромінювання при цьому є 
близьким до природного і має на меті надавати позитивний вплив на фун-
кції клітин, тканин, органів, систем і всього організму.

Треба зазначити, що малі потужності енергетичного впливу, застосованого 
в системі, є абсолютно безпечними. Сутність методу полягає у виправленні 
(корекції) функціональної аномалії (інакше кажучи, інформації, пов’язаної з 
патологією), з метою відновлення стану інформаційно-енергетичної рівноваги, 
який називається фізіологічним здоров’ям. Це пояснюється тим, що квантовий 
вплив стимулює адаптаційні здібності, приховані в організмі, як на рівні клі-
тини, так і всієї живої системи, швидко відновлюючи імунітет та мобілізуючи 
захисні механізми організму на активну протидію екзогенним та ендогенним 
факторам у функціонуванні організму.

Головним завданням нової запропонованої технології є можливість під-
штовхнути особисті життєві сили організму до самовидужання, впливаючи 
випромінюваннями (електромагнітними коливаннями) природного походжен-
ня, до яких людина добре адаптувалася за часи свого тривалого еволюційного 
розвитку. 
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До Центру профілактики та реабілітації ННВК «Life without medicines» звер-
нулося 4988 осіб різних нозологічних форм, в т. ч. дітей віком від 1 до 14 р.
– 1320; жінок – 2619; чоловіків – 1049. Стійке поліпшення виявлено у 75,5 %
пацієнтів; відносне поліпшення – у 20,5 %; без змін – у 4,0 % пацієнтів.

Під стійким поліпшенням розумілося або повне одужання, або настання 
стійкої ремісії в перебігу хронічного захворювання; під відносним поліпшен-
ням розумілося поліпшення загального стану, перехід хвороби в підгострий 
стан, що супроводжується наявністю основної симптоматики.

Основним методом скрінінг-інтегральної експрес-оцінки та частотної ко-
рекції психофізичного стану дітей і дорослих була інформотерапія з вико-
ристанням апаратних комплексів «ARC» і «АRK.exe», технологій «VV» та 
«INVICORRY», які застосовувалися як самостійний метод, а також у поєд-
нанні з іншими методами лікування та реабілітації. 

Ефективність квантової технології пов’язана з її універсальністю. Її не-
агресивні і безболісні екологічні аспекти не утворюють медикаментозної та 
ментальної залежності. В основних принципах технологія базується на гар-
монійному союзі найдавніших народних звичаїв щодо зцілення з досягнення-
ми сучасної, прогресивної фундаментальної і класичної науки. Вона з успіхом 
поєднує в собі медичні знання Сходу, що збиралися протягом тисяч років, з ін-
новаційними дослідженнями квантової фізики, медицини. Швидкість, з якою 
розвивається комерціалізація квантових технологій, набагато перевершує всі 
інші форми медичних технологій, поширених у всьому світі. 

Сучасні дослідження дозволяють стверджувати, що квантові технології у 
близькому майбутньому будуть застосовуватися для профілактики і лікуван-
ня таких захворювань, як аутоімунні патології, діабет, ракові пухлини, ате-
росклероз, епілепсія, шизофренія і т. п. Проведені дослідження, присвячені 
впливу електромагнітних випромінювань на генетичні структури (ДНК), на 
механізми видової пам’яті та на інформаційний апарат генів, дозволяють го-
ворити про можливість регенерації органів людини, втрачених випадково, в 
результаті операції або недорозвинення (наприклад, зуби, очі, пальці, руки, 
ноги, печінка, мозок...).

Відповідно ключовим положенням «Стратегії ВООЗ в галузі народної 
медицини 2014-2023рр.» результати наших досліджень доводять, що метод 
скрінінг-інтегральної експрес-оцінки та частотної корекції психофізичного 
стану дітей і дорослих за допомогою апаратних комплексів «ARC» і «АRK.
exe», технологій «VV» та «INVICORRY» може бути рекомендований до ви-
користання як самостійний метод корекційно-реабілітаційної діяльності та/
або у поєднанні з іншими методами лікування при патології органів і систем 
з метою надання сучасної багатофункціональної допомоги особам, для яких 
загальноприйняті в медичній практиці засоби терапії виявили свою неефек-
тивність, а також як індивідуальний дистанційний засіб контролю (самоконт-
ролю) за станом здоров’я.
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Токсоплазмоз актуален в работе семейного врача в нескольких аспектах: 
невынашивание беременности, патологии плода, в том числе такого особен-
ного заболевания, как аутизм. Роль токсоплазмоза в патогенезе аутизма не 
описана, хотя значительная часть обследованных нами детей с аутическим 
спектром имели позитивное тестирование на токсоплазмоз (с использованием 
аппарата для электропунктурного исследовании по Р. Фоллю Информо-Нова, 
производства фирмы Ольвия-Нова, Киев, при участии ООО НИИ ИНМЕД и 
тест-кассет инфекционных и паразитарных агентов из гомеопатических раз-
ведений нозодов возбудителя). Лабораторные данные подтверждают полу-
ченные результаты. Также токсоплазмоз вызывает существенные изменения в 
психике пациентов: вспышки неконтролируемой агрессии, искажение воспри-
ятия информации, вплоть до многолетнего «не видения» очевидных фактов 
во взаимодействии с социальным окружением. В ряде случаев хронического 
конъюнктивита также обнаружен возбудитель токсоплазмоза. В большинстве 
случаев токсоплазмоз выявляется по точкам информационного канала легких 
и толстого кишечника. 

Ввиду хронического характера процесса, а также неустойчивых результа-
тов терапии другими методами, в ряде случаев для коррекции лабораторно 
подтвержденного токсоплазмоза был применен метод индивидуальных резо-
нансных частот, что дало возможность в течение двух недель купировать все 
обнаруженные симптомы токсоплазмоза. В комплексной терапии применяли 
также индивидуально подобранные с помощью медикаментозного теста по 
Фоллю препараты «Фитор», «Мумиё», специи, диету (в большинстве случаев 
исключались яйца, молочное, мясо, из белковых продуктов чаще подходила 
рыба и орехи). 

Любопытно, что по достижению клинического эффекта возникал феномен 
«оголения экзистенциальных проблем» у пациентов, обострялись вопросы со-
циальной роли, предназначения и прочее.

■ М. А. Головаха

■ ЧВУЗ «Киевский медицинский университет»
ООО «НИИ Информационной медицины»

ИНФОРМОДИАГНОСТИКА, НАТУРОПАТИЧЕСКАя, 
ИНФОРМАЦИОННАя И РЕЗОНАНСНАя ТЕРАПИя 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТОКСОПЛАЗМОЗА

УДК 615.814.1+615.89
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Актуальність теми зумовлена епідемією як неінфекційних захворювань, 
так і інфекційних – вірусних гепатитів та туберкульозу на тлі зубожіння на-
селення України. У таких умовах ВООЗ рекомендує урядам країн найширше 
залучати в національні системи охорони здоров’я комплементарну медицину, 
зокрема традиційну китайську медицину (ТКМ) з огляду на її економічність і 
ефективність (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023). 

Метою нашої роботи було висвітлення впровадження в лікарську медичну 
практику методів традиційної китайської медицини.

На першому етапі в рамках міжнародного співробітництва між Університе-
том ТКМ м. Ланьчжоу (КНР) та НМУ імені О. О. Богомольця на базі УТЦСМ 
у 2013 році було створено Інститут ТКМ "QIHUANG". Саме ця організаційна 
структура покликана формувати в суспільній свідомості парадигму здорового 
активного довголіття, демонструвати лікарському товариству науково дове-
дені дані щодо ефективності ТКМ та інтегративної моделі охорони здоров’я, 
реалізованої в КНР.

На сьогодні Інститут ТКМ "QIHUANG" проводить перш за все освітню 
діяльність. Спільно з викладачами Університету ТКМ була розроблена, за-
тверджена і реалізується програма курсу тематичного удосконалення (ТУ) 
«Використання методів традиційної китайської медицини в амбулаторно-
поліклінічній практиці». Під час навчання лікарі знайомляться з принципами 
ТКМ, анатомо-фізіологічною організацією організму з точки зору ТКМ та ово-
лодівають практичними навичками діагностики по язику та пульсу, неінвазив-
ними терапевтичними техніками (баночний вакуумний та шкребковий масаж, 
цзю-терапія). Щороку Інститут ТКМ "QIHUANG" спільно з Департаментом 
охорони здоров’я провінції Ганьсу організовує стажування українських лікарів 
в клініках Університету ТКМ м. Ланьчжоу. Навзаєм у 2015 році професорами 
Університету ТКМ м. Ланьчжоу було проведено 3-тижневий тренінг з ТКМ у 
Києві для викладачів НМУ імені О. О. Богомольця та лікарів.

На жаль, розвиток ТКМ в Україні гальмує відсутність нормативно-
правової бази, яка б регламентувала формування в нашій країні інтегра-
тивної моделі охорони здоров’я.

■ О. М. Головчанський

■ Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної 
медицини (УТЦСМ)

ВПРОВАДЖЕННя ТРАДИЦІЙНОЇ КИТАЙСЬКОЇ 
МЕДИЦИНИ В СУЧАСНУ МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

В УКРАЇНІ

УДК 615-8, 614-23, 616-01
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Фітопрепарати посідають значне місце при лікуванні захворювань печінки 
та шлунково-кишкового тракту. 

Вплив цих засобів спрямований на відновлення метаболізму не тільки в 
печінці, але у інших життєво важливих органів. Згідно сучасної анатоміч-
но-терапевтичної і хімічної класифікації, прийнятою ВООЗ, гепатотропні 
препарати мають код АО5ВА, що потрібно знати студентам медичних 
вишів України з 3 курсу. 

Серед препаратів рослинного походження особливу увагу приділяють 
препаратам розторопші. Генерична назва монопрепарату розторопші силі-
марин, відомі також торгові назви дарсил, карсил, легалон, силібінін, силі-
бор, силімар, росилімар. Екстракт розторопші є у складі комбінованих пре-
паратів таких як гепабене, левасил, бієносилін, сибектан, гепафор. Діючими 
речовинами силімарину вважають його три ізомери: силібін, силікристин, 
силідіанін. Механізм дії препаратів розторопші реалізується завдяки силібі-
ну, що нормалізує прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз, уповільнює 
розпад цАМФ, вміст внутрішньоклітинного кальцію, усуває явища цитолі-
зу. Важливе місце серед гепатотропних препаратів посідають препарати 
артишоку – екстракт листя артишоку, артихол, що підвищують антитоксич-
ну, антиоксидантну функцію печінки, чинять гіпохолестеринемічну, гіно-
азотемічну, діуретичну, коронаророзширювальну дію. Опанування фарма-
кологією гепатотропних препаратів є продовженням лікувальних традицій 
народної медицини, що прийшли з давнини.

Вже на першій вступній лекції студентам необхідно навести приклади ге-
патотропних фітопрепаратів, які є діючим прикладом емпіричного розвитку 
лікознавства.

Доцільно акцентувати увагу студентів на констатації ВООЗ про те, що 
впровадження надбання народної медицини в аспекті медичної науки людства 
позитивно впливає на стан здоров’я населення при умові наявності знань з 
фармакодинаміки конкретних фітопрепаратів.

■ Н. О. Горчакова, О. В. Клименко, О. В. Шумейко, Н. В. Савченко

■ Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

ДОСВІД ВИКЛАДАННя ФАРМАКОЛОГІЇ 
ГЕПАТОТРОПНИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО 

ПОХОДЖЕННя

УДК  615.8.89+614:314.144+612.68
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При гострих ниркових захворюваннях, пов’язаних з анурією: набряками 
тіла, при гострому гломерулонефриті методи клінічної терапії часто безсилі 
через затруднення введення лікувальних засобів (ін’єкцій) які можуть викли-
кати набряки, а прийоми фасованих таблеткових форм малоефективні. Коли 
виникає проблема – загроза життю людини, необхідно шукати компромісні 
рішення застосування, поряд із засобами класичної медицини, апробованих 
народних фітотерапевтичних засобів. Виявляється, що вони нерідко відігра-
ють вирішальну роль у процесах зцілення.

Пацієнтка К., 18 років перебувала у стаціонарі Інституту урології з 
діагнозом «гострий гломерулонефрит». При обстеженні пацієнтка без сві-
домості, марить, суцільні набряки тіла і кінцівок. Спостерігається анурія, 
білок у сечі більше 2,0 г/добу. Єдиний шлях введення діючої речовини 
– слизова оболонки ротової порожнини, через яку вона могла б всмокта-
тись і надійти в кров. Було застосовано дробне використання фітосуміші 
сечогінної дії – напару глоду колючого, хвоща польового, мучниці, брус-
ничника, вересу звичайного, споришу, коронарії зозулячої, бруньок бере-
зи, корінців валеріани лікарської з розрахунку 10 столових ложок суміші 
на 1 л окропу. Суміш запарювали протягом години, а потім доводили до 
кипіння, настоювали, відціджували, доводили до об’єму 1 л. Провідним 
фітопрепаратом було використано напар трави горицвіту весняного 
(Adonis vernalis) з розрахунку 5 ст. ложок на 1 л окропу. Спосіб засто-
сування – фітопрепарат № 1: по столовій ложці через годину протягом 
світлового дня з затримкою у ротовій порожнині (10-12 прийомів, або 
150-180 мл за добу); препарат № 2: по столовій ложці через 2 години або 
75-100 мл за добу.

Згідно літературних даних (Гродзінський А. М., 1990), препарат гориц-
віту весняного має виражену седативну та діуретичну дію. Остання обу-
мовлена наявністю у рослині глікозиду цимарину, який виявляє значну 
біологічну активність. Відомо також, що горицвіт весняний застосовується 
при вегето-судинній дистонії, інфекційних захворюваннях, що супровод-

■ 1 Й. В. Гриб, 2 Т. В. Мартинюк

■ 1 Національний університет водного господарства та 
природокористування, м. Рівне
2 Центр народної медицини і нетрадиційної медицини «Шравана», м. Рівне

КОМПЛЕКСНА ФІТОТЕРАПІя ПРИ ГОСТРИХ 
ЗАХВОРЮВАННяХ НИРОК

УДК 615.89(031)
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жуються ослабленням серцевої діяльності, та хворобах нирок. Цимарин діє 
подібно строфантину, і не має вираженої кумулятивної властивості. Ми вихо-
дили з того, щоб стимулювати виділяючу функцію нирок та зняти набряки.

Фітопрепарати готували особисто. На першу добу отримали позитивні 
результати – об’єм виділеної сечі був 2 л. При загальному покращанні ста-
ну здоров’я пацієнтки, за тиждень об’єм накопиченої рідини зменшився на 
10 л, вміст білків впав до десятих долей грама за добу. На місці набряків по-
чали формуватись стринги. Свідомість повернулась. Далі використовували 
лікарські препарати класичної медицини одночасно з фітотерапією та гомео-
патичними засобами.

Висновки
Гострий гломерулонефрит виникає на базі гострого отруєння ор-

ганізму та враження фільтраційних систем нирок (клубочків) токсич-
ними речовинами, зокрема ртуттю, із супутніми інфекційними вра-
женнями коковою мікрофлорою. Припинення сечовиділення веде до 
потужних набряків тіла і кінцівок, отруєння організму і негативних 
наслідків. Комплексне використання фітозасобів дало змогу зберегти 
життя людини в результаті поєднання знань лікуючого лікаря та до-
свіду і знань народного цілителя.

Фітотерапію сприймають як засіб тривалого застосування ліку-
вальних трав протягом кількох місяців. Однак майбутнє її – як скла-
дової частини лікувального комплексу. Так, при явищах серцевої 
аритмії використовувався комплекс з напару трав вовконога євро-
пейського, собачої кропиви, плодів глоду колючого, горицвіту весня-
ного, м’яти перцевої, валеріани лікарської з одночасним використан-
ням аплікацій на ділянку щитовидної залози прополісом спиртовим 
та використання лікарського препарату ритмокору (ритмілену).

Часто знання засобів народної медицини та їх використання по-
переджують складні операції. Так, при застарілих вивихах суглобів 
використовують тривалі розпарювання хряща мохом впродовж 3-4 
годин з подальшим вправлянням суглобу та його фіксації бинтуван-
ням до охолодження.
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В Аюрведическом каноне раздел Ваджикарана тантра – это наука о пло-
дородии и мужественности. О репродуктивной системе говорится, что это 
система, которая хорошо работает только в условиях полного благополучия в 
организме. Если в организме женщины нет небольшого резерва, который обес-
печит питание ребенка при небольшом голоде, то женщина или не зачинает 
ребенка, или его не вынашивает (Чарака самхита). Недостаточным питанием 
и очень высоким уровнем стрессированности отчасти объясняется развитие 
аменореи у девочек 16-17 лет в 11 классе школы. Этим же провоцируются 
ранние выкидыши у молодых женщин с дефицитом веса. Второй возрастной 
пик дисменорей и аменорей приходится на 35-38 лет, что  связано с непомер-
ными психоэмоциональными и информационными нагрузками у интенсивно 
работающих женщин в условиях неправильного питания и хронического не-
досыпания. Предлагаемое аллопатической медициной гормональное лечение 
таких состояний, как правило, малоэффективно. 

В Аюрведической традиции описанное состояние трактуется как резкое 
повышение активности конститутивного принципа Движения-Ветра (Вата-до-
ша). Вата-доша приводит к дисбалансу работы нервной системы, нейрогумо-
рального сопряжения, нарушениям сна и работы желудочно-кишечного тракта. 
В результате человек теряет вес, снижаются его адаптационные резервы, на-
рушается гормональное равновесие и, как следствие, снижается фертильность 
как женщин, так и мужчин. Поэтому мы делим процесс лечения бесплодия на 
3 части: 1) восстановление баланса конститутивных принципов, 2) восстанов-
ление адаптационного резерва организма, 3) стимуляция и поддержка работы 
репродуктивной системы. Сначала используются растительные успокоитель-
ные, спазмолитики, специальные Вата-расаяны. Второй пункт предполагает 
применение фитосборов для  нормализации сна, улучшения пищеварения, 
работы почек, дренажа и увеличения синтетической функции печени. Только 
после выполнения в полном объеме этих задач мы переходим к использованию 
препаратов, содержащих женские или мужские тоники, активирующие работу 
репродуктивной системы. Параллельно с фитотерапией много внимания уде-
ляется психологическим аспектам подготовки к беременности, укреплению 
опорно-двигательного аппарата и обязательным устранением застойных явле-
ний в области малого таза.

■ А. В. Дмитриева

■ Центр ведической медицины «Расаяна», Киев

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. 
АЮРВЕДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

УДК 615.89
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет нетра-
диционную медицину как «сумму всех знаний и практических методов, 
таких, которые можно, и таких, которые нельзя объяснить, используемых 
для диагностики, предупреждения и ликвидации нарушений физического, 
психического и социального равновесия и опирающихся исключительно на 
практический опыт и наблюдения, передаваемые из поколения в поколение 
как в устной, так и в письменной форме». Если «нетрадиционная медици-
на» используется вместо классического общепринятого врачевания – это 
альтернативная медицина. Использование обоих методов – комплементар-
ная медицина.

Нетрадиционная медицина в последние годы уверенно занимает свою ни-
шу во всем мире. Услугами народных целителей пользуются более 100 милли-
онов европейцев: из них половина обращаются к ним регулярно и столько же 
предпочитают классическую медицинскую помощь, включающую элементы 
альтернативной медицины. Гораздо распространеннее эта сфера в Африке, 
Азии, Австралии и Северной Америке.

КНР на этом рынке в первых рядах: китайцы используют нетрадици-
онную медицину «от всего», начиная от лечения птичьего гриппа и за-
канчивая СПИДом и ВИЧ. В стране уже десять лет действует пилотная 
государственная программа по лечению ВИЧ средствами альтернативной 
медицины, и количество ее участников возросло с 2582 до 26 276 человек. 
По данным национального обследования, проведенного в стране, в 2011 
году количество обращений за услугами народной китайской медицины 
(НКМ) составило 907 миллионов, а это 18 % всех обращений за медицин-
ской помощью в учреждения, охваченные данным обследованием; число 
госпитализированных пациентов НКМ – 13,6 млн, или 16 % всех паци-
ентов в больницах, участвовавших в обследовании. В 2014 году объем 
продукции китайской фармакопеи оценивался в $83,1 млрд, что более чем 
на 20 % больше, чем в предыдущем году.

В Республике Корея ежегодные расходы на народную медицину, состав-
лявшие в 2004 году $4,4 млрд, выросли в 2014-м до 11,4 млрд. В Соединенных 
Штатах Америки в 2008 году расходы наличными на натуральные продукты 
медицинского предназначения составили $14,8 млрд.

■ Л. П. Жукова, А. В. Войтенко

■ Центр нетрадиционной медицины  «Энергетика», г. Киев

ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДНОЙ И НЕТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ И В МИРЕ

УДК 354:614.2
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Индия тоже не отстает от соседа – знаменитую аюрведу практикуют 478 
тысяч специалистов, а около 700 тысяч индийцев лечат своих сограждан не-
традиционными способами.

На состоявшейся Международной конференции по народной медицине 
для стран Юго-Восточной Азии генеральный директор ВОЗ доктор Маргарет 
Чен отметила, что “методы народной медицины, качество, безопасность и эф-
фективность которых подтверждены на практике, способствуют обеспечению 
доступа всех людей к медицинской помощи. Для многих миллионов людей 
лекарственные средства растительного происхождения, народные способы ле-
чения и народные целители – главный источник медико-санитарной помощи, а 
иногда и единственный источник такой помощи. Эта помощь находится близ-
ко от дома, она территориально и финансово доступна. Она также приемлема 
в культурном отношении и пользуется доверием значительного числа людей. 
Именно финансовая доступность большинства препаратов народной медици-
ны делает их наиболее привлекательными в период резкого удорожания меди-
цинской помощи и почти повсеместно вводимого режима жесткой экономии. 
Народная медицина также выделяется тем, что помогает решать проблему не-
прекращающегося роста распространенности хронических неинфекционных 
заболеваний”

В Украине, к сожалению, к нетрадиционной медицине до сих пор от-
носятся с большим скепсисом. Во всём мире она набирает обороты, а у 
нас остаётся в тени – о ней мало кто знает, и лишь немногие понимают её 
значение по-настоящему.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано официально 22 специ-
алиста, которые имеют разрешительные документы для работы нетрадицион-
ными методами диагностики и лечения пациентов.

Говоря сухим языком литературы, нетрадиционная медицина – собира-
тельное название методов, претендующих на способность лечить или предуп-
реждать болезнь. Многие из биоэнергетиков доказали научным способом эф-
фективность и безопасность такого метода.

Пока государственная машина занята более понятными и ожидаемыми ре-
формами, сегмент нетрадиционной медицины продолжает расширяться, но не 
приносит реального эффекта. Визит к самому скромному специалисту-кудес-
нику обойдется сегодня в 300 грн., к среднему лекарю – в 800 грн. Не счи-
тая затрат на препараты, более высокие тарифы у VIP-клиник, лекарственные 
средства, повторные приходы, оборот на рынке – не менее 4 млрд. грн. Учиты-
вая, что Министерство здравоохранения получит всего 6,5 млрд. грн. из бюд-
жета, а весь рынок добровольного медицинского страхования не превышает 
и 1,5 млрд. грн., сумма в 4 млрд. и больше не может оставаться без внимания 
чиновников. Остается надеяться, что уже в обозримой перспективе будут ле-
гализованы не 22 целителя, а сотни, и средства, полученные ими, пойдут и в 
бюджет, и на благо здоровья нации.
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Уже несколько лет мы говорим о создании в Украине единого центра для 
народной и нетрадиционной медицины. Мы желаем создать ту систему, ко-
торая безотказно будет работать и после нас. Но пока это только желание. А 
желание – это очень хорошо, потому что, когда мы мечтаем, мы реализуем 
свой потенциал развития.

Желать можно материального и нематериального, реализации каких-либо 
способностей и возможностей. Это всё – путь к развитию.

Как вы понимаете, сочетание материальных и нематериальных желаний 
должно быть сбалансировано. Если человек желает только материального, то 
этим ограничивается его развитие в материальной сфере. Он, естественно, до-
стигнет определенных, может даже и значительных, возможностей развития 
в материальном мире. В какой-то момент это может удовлетворить его, и он 
захочет продвинуться дальше в духовном развитии. Если же этого не происхо-
дит, то вероятно развитие в разных направлениях. Не исключено, что ему при-
дется пересмотреть свой способ желаний. Но желать очень важно. Желание 
– это и есть импульс к нашему развитию. Поэтому я приглашаю Вас к обще-
нию, к взаимодействию, к развитию и наконец, к созданию Института Культу-
ры здоровья и Духовности. Давайте не бояться брать на себя столь большую 
ответственность за будущее наших детей и внуков.

Но сегодня я хочу дать всем присутствующим «информацию к размышле-
нию». Все мы точно знаем, что без фундамента не строится ни одно сооруже-
ние, иначе оно рано или поздно развалится. Так как же мы можем говорить о 
развитии нетрадиционной медицины, если мы теряем то, что уже было нарабо-
тано за эти годы. Поэтому я хочу выйти с предложением о создании в Украине 
общественной организации «Лига биоэнергетиков».

Главной задачей Лиги является объединение граждан, которые своей де-
ятельностью способствуют расширению широкой просветительской програм-
мы по формированию физического, психического и социального здоровья 
граждан как основных условий благополучия населения. 

Главной целью деятельности Лиги является удовлетворение и юридичес-
кая защита законных прав и интересов её членов.

Членами Лиги могут стать граждане, которые действуют согласно своему 
Уставу, проявляют способности биоэнергетика, имеют стаж работы не менее 3 
лет, могут предоставить документы, которые свидетельствуют о ведении ста-
тистики и учета работы с пациентами.

Члены Лиги получают соответствующий сертификат, и об их работе Про-
фессиональная Лига сообщает гражданам Украины.

Каждый новый член Лиги проходит испытание и доказывает своё мастерс-
тво в работе с одним из действующих членов Лиги по поручению и под конт-
ролем Президента Лиги.

Профессиональная Лига несет моральную ответственность за качество ра-
боты своих членов, о чём информирует граждан.
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Подумайте, насколько важно сегодня в столь сложной ситуации в нашей 
стране и в мире в целом стать единомышленниками и помочь себе, своим 
близким и всей планете Земля стать здоровее.

От нас с вами так много зависит, и сила профессионального биоэнергетика 
настолько мощная, что мы сможем победить и стрессовую ситуацию в стране, 
и кризис, который нам навязали, и многое другое.

Я искренне желаю всем нам здравомыслия и здоровья. А главное, всем-
всем Удачи!

Останнім часом збільшується захворюваність на негнійні патологічні 
процеси у середньому вусі, серед яких найбільшу увагу привертає ексуда-
тивний середній отит (ЕСО). Особливий інтерес до даної патології обу-
мовлений клінічними проявами та тривалістю захворювання, труднощами 
лікування з розвитком резистентності до стандартної терапії ЕСО, схиль-
ністю до хронічного перебігу. Уповільнені, торпідні форми з переважним 
ураженням слизової оболонки часто викликають тімпаносклеротичні зміни 
в середньому вусі, що формує стійке зниження слуху з подальшою інваліди-
зацією пацієнтів. Тому, вважаємо за доцільне застосування фітозасобів, які 
сприяють відновлення неспецифічної резистентності організму. Есберітокс 
містить суміш сухого екстракту із кореневищ баптизії красильної (Bapticia 
tinctoria L), коренів ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea Moench) та ехі-
нацеї паліди (Echinacea pallida Nutt), молодих пагонів та листя туї (Thuja 
occidentalis L.). Корневища баптізіі красильної впливають на специфічний 
імунітет, зокрема на В-лімфоцити, сприяючи прискоренню утворення анти-
тіл. Молоді пагони і листя туї володіють противірусним та протизапальним 
ефектом, а також регулює обмінні порушення. Масло туї сприяє швидкому 
відновленню епітеліальної тканини, а також нормалізації діяльності секре-
торних елементів шкіри та слизової оболонки. Коріння ехінацеї паллідо і ехі-
нацеї пурпурової впливає на неспецифічний імунітет, надаючи стимулюючу 
дію на процес фагоцитозу.

■ Т. Ю. Запорожець

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

ЕСБЕРІТОКС В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА 
ЕКСУДАТИВНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ

УДК 616.31-085; 616.34-72



71

Есберітокс використовували хворі основної групи (34 пацієнти) по 3 
табл., які розсмоктували у ротовій порожнині тричі на добу (вранці, в обід та 
ввечері) протягом 10 днів. Хворі групи зіставлення (37 пацієнтів) зрошували 
порожнину носу спреєм квіксу по 2 дози тричі на добу протягом 10 днів. У 
всіх хворих було діагностовано секреторна стадія ЕСО. 

У хворих з секреторною стадією захворювання в слині виявлено зни-
ження кількості епітеліальних клітин до (37,3±2,7) %, (при референтній 
нормі (76±7,8) %: Р<0,05), кількість нейтрофілів мала тенденцію до зни-
ження (до (12,1±1,4) %; при нормі (14,7±2,3) %; Р>0,1), лімфоцити були 
менше норми в 1,90 рази (при референтній нормі (5,2±1,1)%; Р<0,05). Не-
обхідно відзначити високий вміст клітин з незавершеним фагоцитозом, 
тому показник незавершеності фагоцитозу (ПНФ, норма більше 50 %) не 
перевищував 30-37 %. У хворих на ЕСО відзначалось зниження вмісту 
лізоциму в 1,65 рази (при нормі (0,28±0,05) мг/мл; Р<0,01). Вказані зміни 
до початку медичної реабілітації в обох групах обстежених були одноти-
повими. 

При повторному обстеженні через 2 місяці (через 1 місяць після завер-
шення лікування) в основній групі хворих відмічалося покращання цитоло-
гічного кількісного складу змішаної слини із відновленням процесу фагоци-
тозу нейтрофілів. Тому ПНФ в цей період обстеження перевищував 50 % і у 
середньому дорівнював (59,2±2,8) %. Концентрація лізоциму у слині склада-
ла (0,26±0,07) мг/мл, тобто досягала нижньої меж норми. В групі зіставлен-
ня, якій проводили медичну реабілітацію за допомогою зрошування ротової 
порожнини розчином морської солі, відзначалася менш виражена позитивна 
динаміка відновлення цитологічної складової слини, а також імунологічних 
показників, тому ПНФ залишався на початковому рівні ((34±3,3) %) і рівень 
лізоциму складав у середньому (0,20±0,05) мг/мл (Р<0,05), тобто вірогідно 
менше норми. 

Диспансерний нагляд протягом 12 місяців довів, що у хворих основної 
групи  загострення ЕСО відзначалося у 14 пацієнтів (41,2 %), причому період 
ремісії тривав не менше 6 місяців. В групі зіставлення клініко-лабораторна 
ремісія запально-деструктивного процесу у середньому вусі тривала протя-
гом 3 місяців у 8 пацієнтів (21,6 %), у решти обстежених – не перевищува-
ла 4-5 місяців. Отже, проведені дослідження свідчать, що використання ес-
берітоксу в комплексі медичної реабілітації у хворих з секреторною стадією 
(хронічним перебігом) ЕСО позитивно впливає на цитологічний стан сли-
зової оболонки ротової порожнини та концентрацію лізоциму у змішаній 
слині, тобто патогенетично обґрунтований і доцільний для клінічного вико-
ристання.
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На початку 90-х років минулого століття, разом зі становленням моло-
дої незалежної держави України з’явилося мале підприємство «Барвінок», 
яке очолив мій дідусь Данило Никифорович Зубицький – відомий не лише 
в Україні, але далеко за її межами лікар, що лікував методом фітотера-
пії. Він започаткував до того ж, ще новий метод виготовлення лікарських 
засобів із свіжозібранної рослинної сировини. Даний метод виготовлення 
лікарських засобів базується на багаторічному досвіді лікарів династії Зу-
бицьких. Пізніше, в 2000-х роках, з’явилася фітолабораторія, в якій прово-
дились дослідження провідних препаратів Зубицьких – для лікування бага-
тьох хвороб: насамперед шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних, 
опорно-рухового апарату, тощо. Цілий напрямок у розвитку підприємства 
було спрямовано на лікування хвороб щитоподібної залози, що було най-
більш актуальним після аварії на ЧАЕС. В той час відбувалася плідна ро-
бота з науковими установами України. Під керівництвом О. Д. Зубицького 
відбувалися дослідження препаратів гастроентерологічного профілю в Інс-
титуті гастроентерології у м. Дніпропетровську, отримані перші патенти на 
наші лікарські засоби – Улькогастрон Зубицького, Панкреан Зубицького, 
Холеазин Зубицького. Дані препарати зарекомендували себе відсутністю 
побічних ефектів та широким спектром лікувальних властивостей. Була по-
будована єдина в Європі фітоклініка «Во здравіє, во спасеніє». 

В 2003 році після смерті Данила Зубицького виникає нове підприємство, 
яке продовжує та примножує справу трьох поколінь династії Зубицьких – 
ТОВ «Фіто-Данімир».

Працівники медичного центру ТОВ «Фіто-ДАНІМИР» Зубицькі Олек-
сандр Данилович та Вікторія Олександрівна доносять інформацію про роль 
авторської фітотерапії Зубицьких через засоби масової інформації: виступи на 
Національному радіо, радіо «Голос Києва» – близько 10 років існує авторська 
радіопередача «Авторська фітотерапія за участю лікарів династії Зубицьких». 
Радіопередачі виходять чотири рази на місяць по понеділках та суботах. 

Лікарі Зубицькі – Олександр Данилович та Вікторія Олександрівна є чле-
нами Асоціації фахівців з народної та нетрадиційної медицини. 

■ О. Д. Зубицький, В. О. Зубицька, Н. І. Зубицька 

■ Медичний центр ТОВ «ФІТО-ДАНІМИР», м. Київ

РОЛЬ АВТОРСЬКОЇ ФІТОТЕРАПІЇ ЗУБИЦЬКИХ 
У РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННІ НАРОДНОЇ І 

НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

УДК 615.322
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Головними напрямками роботи ТОВ «ФІТО-ДАНІМИР» є :
- Виготовлення лікарських засобів зі свіжозібраної рослинної сировини за 

технологією лікарів династії Зубицьких (замкнений цикл процесів від збору 
рослинної сировини до виготовлення готових лікарських засобів).

- Діагностика та лікування пацієнтів у медичному центрі ТОВ «Фіто-Дані-
мир»: проведення ультразвукової діагностики, призначення препаратів з ар-
сеналу аптеки Данила Зубицького або індивідуальне виготовлення препаратів 
для пацієнтів, що потребують індивідуального підходу. 

- Розширення ділових стосунків з регіональними структурами – медични-
ми центрами, окремо практикуючими лікарями з народної та нетрадиційної 
медицини, лікарями інших спеціальностей, що використовують ліки династії 
Зубицьких.

Фітотерапія Зубицьких існує паралельно з офіційною медициною, допов-
нює її, збагачує мудрістю віків. Саме поєднання спеціальностей, глибокі знан-
ня родини – лікаря, фармацевта Олександра Даниловича, лікаря і біолога Вік-
торії Олександрівни, біолога Наталії Іванівни, досвід п’яти поколінь династії 
Зубицьких надають можливості успішно працювати і розвивати фітотерапію 
на науковому підґрунті.

Згідно літературних оглядів відомо, що показники здоров’я громадян є уза-
гальнюючою характеристикою рівня та якості життя, індексом соціального, 
культурного та економічного розвитку суспільства в цілому. На сьогодні сфе-
ра охорони здоров’я держави перебуває у глибокій системній кризі. Реальний 
шлях її подолання – це проведення радикальної реформи не тільки медичної, 
але і всієї соціальної-гуманітарної сфери. 

Одним з напрямів покращання організації медикаментозного забезпечен-
ня населення, крім регулювання обігу і використання стандартних фармако-
терапевтичних лікарських засобів, експерти Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (далі – ВООЗ) визнають інтеграцію комплементарних методів ліку-

■ В. В. Євтушенко

■ Національна академія державного управління при Президентові України, 
м. Київ

РОЗВИТОК НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ:
ВІД МИНУЛОГО ДО МАЙБУТНЬОГО

УДК 615.89:929
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вання у сфері охорони здоров’я з урахуванням національних ресурсів додатко-
вої / комплементарної медицини та особливостей її сучасного стану в кожній 
країні. За останні 25 років реалізація поставлених завдань можлива за умови 
проведення відповідного наукового пошуку щодо різних складових державно-
го урегулювання народної і нетрадиційної медицини (далі – НіНМ), на важли-
вості якого наголошували дослідники цієї проблеми: Т. Гарник, Н. Костинсь-
ка, Т. Кулемзіна, В. Поканевич, Ю. Спіженко, Є. Мачерет, Ю. Поляченко, 
Є. Товстуха та ін.

Але незважаючи на певні розробки українських дослідників, слід визнати, 
що досі залишаються невирішеними чимало питань, пов’язаних з опрацюван-
ням та впровадженням у практичну діяльність ефективних механізмів держав-
ного урегулювання НіНМ в Україні. 

Відтак, на сьогодні актуальною проблемою є необхідність теоретичного 
обґрунтування концепції щодо подальшого розвитку у світі нової парадигми 
системи державного врегулювання відносин, які існують між пацієнтом і лі-
карем, в умовах розширення недержавного сектора охорони здоров’я та вико-
ристання комплементарних – народних і нетрадиційних – методів лікування.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних засад та опрацювання ме-
тодичних положень і практичних заходів щодо вдосконалення механізмів 
державного урегулювання НіНМ в умовах реформування сфери охорони 
здоров’я України.

У межах рекомендацій ВООЗ «Стратегії розвитку народної медицини на 
2014-2023 рр.» та на основі 25-річного досвіду і напрацювань щодо розвитку 
НіНМ нами запропонована наукова концепція розвитку народної медицини в 
Україні, в основу якої покладено:

- удосконалення організаційно-правових засад її функціонування; 
- обґрунтування нової функціонально-організаційної моделі; 
- інтеграція народної медицини України у національну систему охорони 

здоров’я – первинну ланку охорони здоров’я.
Особливістю нової функціонально-організаційної моделі стало включення 

до вже існуючих її елементів:
- якісно нових, а саме – оновлення нормативно-правової бази з урегулю-

вання НіНМ; 
- визначення оптимальної структури, функцій, мережі та потужності відді-

лень НіНМ лікувально-профілактичних закладів; 
- інтеграція діяльності підрозділів НіНМ у загальнодержавну систему охо-

рони здоров’я;
- формування протоколів надання медичної допомоги з використанням ме-

тодів НіНМ;
- підготовка фахівців у галузі управління НіНМ;
- широка просвітницька діяльність серед населення;
- ефективне використання кадрового ресурсу; 
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- оснащення підрозділів НіНМ відповідно до сучасних вимог, взаємодія 
яких між собою надало системі нових інтегративних якостей щодо медичної 
допомоги.

Пріоритетними напрямками подальших досліджень державного урегу-
лювання НіНМ в Україні з урахуванням ступеня розробки цієї проблеми ук-
раїнськими науковцями визначено наступне: 

- подальше вивчення питання щодо навчання та наукових досліджень у 
НіНМ; 

- державне урегулювання в галузі виробництва, практики і практиків 
НіНМ; 

- сучасне урегулювання діяльності осіб медичної освіти (цілителів) та фах-
івців у галузі НіНМ в зарубіжних країнах; 

- використання потенційного внеску НіНМ у покращання здоров’я, бла-
гополуччя і медичної допомоги, орієнтованої на потреби громадян первинної 
ланки медичної допомоги, тощо.

Всім, хто цікавиться або займається східною (орієнтальною) медициною 
відомо, що основний блок інформації як у нашій країні, так і в багатьох інших, 
належить медицині Китаю, значно менше – іншим системам: Кореї, В’єтнаму, 
Японії.

Акупунктура, як базовий метод у Східній медицині, пройшла складний 
шлях свого становлення та удосконалення, а разом з суміжними методами 
отримала специфічний розвиток у кожній зі східних країн. Неабияка заці-
кавленість до медицини Японії й прагнення набути знань та отримати нову 
інформацію, представити власні здобутки світовій спільноті спонукала до 
участі в міжнародній науково-практичній конференції зі східної медицини, 
що відбулася в Цукубі/Токіо в листопаді минулого року.

Що ж найбільш зацікавило або вразило? Не викликало сумніву, що 

■ 1, 2 О. Є. Коваленко, 3 Є. В. Коваленко

■ 1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, 
2 ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
3 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ

СХІДНА МЕДИЦИНА В яПОНІЇ: 
ВІД СТАРОДАВНЬОГО ДО СУЧАСНОГО

УДК 615.814.1 
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японська акупунктура є унікальною сама по собі, але, незважаючи на те, що 
метод акупунктури був привезений корейськими іммігрантами до Японії з 
Китаю, процес взаємозбагачення методу з Китаєм існував протягом декількох 
подальших історичних періодів й триває донині. Натомість, незважаючи на 
повагу японців до історичного пріоритету китайців у розвитку акупунктури, 
абсолютно не спостерігалося «пієтету» до фахівців з Китаю, як це зазвичай 
буває в усьому світі, де відбуваються заходи зі східної медицини, господарі 
свята їм приділяли однакову увагу й повагу, як і спеціалістам з інших країн: це 
стосувалося пріоритетності доповідей, фахівців, виставки. 

Специфічний та унікальний розвиток острівної держави Японії, що 
супроводжувався тривалими епохами ізольованої внутрішньої інкуба-
ції, тим не менш сприяв подальшому міжнародному взаємозбагаченню. 
Японський народ, як губка, у разі навіть найменшої оказії, всмоктував у 
себе все нове, помножував на власний досвід та спостережливість. Під час 
найбільш суворої фази ізоляції Японії тільки голландцям було дозволено 
торгувати з Японією. Через це японські лікарі збагатилися здобутками 
західної медицини – анатомією, зокрема. І через всі часи японської полі-
тики і медицини виділялися блискучі уми, які вкладали здобутки науки та 
техніки, що і зараз використовуються голкотерапевтами, які сповідують 
японський стиль лікування. 

Період корейського домінування в акупунктурі, що тривав у п’ятому тися-
чолітті, змінився китайським у шостому тисячоріччі, що принесло у японську 
медицину кращі надбання обох країн, у подальшому розширені певними впли-
вами з боку західної медицини. Еклектичний підхід суттєво збагатив меди-
цину Японії, викликав серйозні дискусії щодо наукової доказовості способів 
впливу, і це, без сумніву, заслуговує на повагу. 

Значною мірою в стародавній Японії акупунктурою займалися незрячі лі-
карі, що викликало необхідність вперше застосувати направляючу для голки 
трубку, яка широко застосовується в усьому світі на нинішньому етапі. У 
десятому сторіччі лікар Ішінпо склав найстарішу існуючу медичну книгу в 
Японії, яку він представив імператору в 984 р., що окреслило аутентичність 
японського шляху в орієнтальній медицині. Ця книга містила «поєднання 
матеріалів з медицини, голковколювання, трав, дієт, гігієни та сексуальної 
медицини....»

Велику увагу в Японії донині приділяють цзю (мокса)-терапії – пред-
ставлено багато засобів для припікання / прогрівання, результати наукових 
досліджень щодо ефективності навіть різних видів полину. Метод акупун-
ктури однією голкою – також один з напрямків лікування від японських 
лікарів. Високий рівень доповідей за темами наукових робіт з проблем най-
поширеніших захворювань людини, включно онкологічних, майстер-класів 
з питань больових синдромів, рухових порушень, косметології тощо був 
чітко орієнтований на підвищення кваліфікації гостей конференції, про-
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пагував застосування методів орієнтальної медицини на рівні мистецтва. 
Недарма назва конференції Всесвітньої Федерації Спільнот спеціалістів 
з Акупунктури (WFAS), що відбулася в Японії в 2016 році – «The Art of 
Acupuncture and Moxubustion», тобто, розділ медицини, який був і зали-
шається мистецтвом….

Гомеопатия в Киевском медицинском университете преподается на до-
дипломном и последипломном уровнях. Практически с момента образования 
университета ведется преподавание дисциплины студентам медицинского и 
стоматологического, позже фармацевтического факультетов. С 2003 г. начато 
обучение врачей на курсе специализации «врач народной и нетрадиционной 
медицины», также постоянно проводились курсы по гомеопатии для желаю-
щих. Все это позволило накопить большой опыт преподавания дисциплины 
для разных категорий слушателей, разработать различные методологические 
подходы, которые зависят от целей изучения предмета в заданных временных 
рамках. 

Основной целью преподавания предмета для студентов является формиро-
вание представления о методе классической гомеопатии, особенностях гомео-
патической философии, а также практическое использование при некоторых 
острых ситуациях. 

На курсы специализации по народной и нетрадиционной медицине прихо-
дят как врачи, незнакомые с гомеопатией, так и специалисты, уже изучавшие 
метод ранее в других школах. Достаточно сложно в таких условиях показать 
международный опыт использования гомеопатии при лечении разной патоло-
гии, особенности разных гомеопатических школ, поиск препарата с помощью 
компьютерных программ и пр. Однако, уже после такого первичного знакомс-
тва с методом у врачей часто возникает желание продолжить изучение гомео-
патии. 

С 2016 г. в рамках сотрудничества с Международной академией класси-
ческой гомеопатии Джорджа Витулкаса (Греция) Киевский медицинский уни-

■ Т. Н. Козыменко 

■ ЧВУЗ «Киевский медицинский университет»

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИя КЛАССИЧЕСКОЙ 
ГОМЕОПАТИИ 

УДК 615.015.32
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верситет предлагает для последипломного образования врачей обучение на 2-
годичных курсах по классической гомеопатии с возможностью сдачи экзамена 
на получение диплома Академии.

Уникальная авторская программа Джорджа Витулкаса представляет собой 
24-месячный курс on-line обучения классической гомеопатии и состоит из 400 
академических часов видеолекций и 172 час. клинической практики. Програм-
ма состоит из 9 модулей: 2 модуля – Теория, 3 модуля – Материя Медика, 1 
модуль – Реперторизация, 3 модуля – Случаи с многолетним отслеживанием. 
После окончания каждого модуля проводится проверочный тест, а по оконча-
нии всего курса лица с высшим медицинским образованием лечебного профи-
ля, а также стоматологи и ветеринарные врачи могут быть допущены к сдаче 
экзамена на получение Диплома Международной академии классической го-
меопатии Джорджа Витулкаса.

Джордж Витулкас является Почетным профессором ЧВУЗ «Киевский меди-
цинский университет», Почетным профессором Эгейского университета (Гре-
ция), Почетным профессором Академии медицинских наук (Россия), Профес-
сором Национальной медицинской академии последипломного образования 
имени П. Л. Шупика, Сотрудничающим профессором Бакского медицинского 
университета, Почетным доктором Университета медицины и фармацевтики 
«Др. Виктор Бабеш» (Румыния), Почетным доктором Университета медицины 
и фармацевтики «Юлиу Хатигану» (Румыния).

Джордж Витулкас также является лауреатом Right Livelihood Award, из-
вестной как Альтернативная Нобелевская премия, «за выдающийся вклад в 
возрождение гомеопатического знания и за подготовку гомеопатов высочай-
шего уровня». 

Профессор Витулкас – автор большого количества статей и 15 книг, переве-
денных на 33 языка, а также экспертный обозреватель в научных периодичес-
ких изданиях, таких как Medical Science Monitor, Homeopathy и British Medical 
Journal. В авторитетной Papyros Larousse-Britannica Джордж Витулкас описан 
как «ведущий гомеопат, один из самых известных реформаторов гомеопатии в 
20-м веке, человек, который внедрил в гомеопатию новые научно обоснован-
ные идеи». Также его имя упоминается на страницах веб-сайта Better World 
Heroes, среди примерно тысячи крупных деятелей, чьи труды оказали мировое 
влияние или помогли человечеству. 

Международная академия классической гомеопатии была основана в 
1995 г. на острове Алониссос, Греция. 15000 врачей и практикующих го-
меопатов из 62 стран прошли обучение в Академии. С 2010 г. Академия 
разработала программу электронного обучения классической гомеопатии 
(E-Learning Program in Classical Homeopathy). Данная программа является 
академической on-line программой, базирующейся на высших образова-
тельных стандартах в соответствии с принципами Самуила Ганемана.

Образовательная программа Международной академии классической го-
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меопатии внедрена в следующих университетах: Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения 
России; «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохране-
ния и социального развития Чувашской республики (Россия); Национальная 
медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика 
(Украина); Эгейский Университет (Греция); Кафедра неврологии Университе-
та медицины и фармацевтики «Юлиу Хатигану» (Румыния); Институт фитоте-
рапии и акупунктуры в г. Феникс (США).

Таким образом, у врачей Украины есть возможность получить про-
фессиональное образование по классической гомеопатии с соответствии с 
международными стандартами.

Через рік після створення Київського медичного університету УАНМ в 
1993 р. була організована кафедра гомеопатії під керівництвом проф. Кос-
тинської Наталії Євгенівни. Була розроблена програма для навчання студен-
тів, яка становила 120 навчальних годин. На кафедрі також працювали В. 
Бовсуновський, О. Мартиненко, С. Крисюк. Крім гомеопатії, викладались 
клінічна фармакологія та медична астрологія (надалі біоритмологія), яку ве-
ла Л. Сук. Студенти опановували знання з токсичності та побічної дії ліків на 
клінічній фармакології і органічно переходили до вивчення основ гомеопатії. 
З 1998 р. на кафедрі працює Л. М. Кіркілевська, з 2002 р. – Л. В. Морозова. 
Співробітники кафедри вели курси для лікарів, у тому числі виїздні курси 
для лікарів Львова, Ялти, Сімферополя та Одеси. 

У 1997 р. проф. Н. Є. Костинська сприяла вступу України у Міжна-
родну гомеопатичну лігу і стала першим національним віце-президентом 
Ліги. Проф. Н. Є. Костинська протягом багатьох років гідно представляла 
гомеопатію України на міжнародному рівні, будучи учасником з’їздів з 
гомеопатії в США, Італії, Франції та інших країнах. За цей час написано 
6 книг, захищено дві дисертації, видано близько тридцяти методичних 

■ Т. М. Козименко

■ ПВНЗ «Київський медичний університет»
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розробок, програма викладання для медичного і стоматологічного фа-
культетів. 

У 2002 р. завідувачем кафедри стала к. мед. н., доц. кафедри патофізіології 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Наталія Костян-
тинівна Сімеонова. Яскрава, талановита особистість, патофізіолог з 40-річним 
стажем роботи, вона поєднувала основну роботу з роботою лікаря-гомеопа-
та. Н. К. Сімеонова написала близько 10 книг з гомеопатії, найвідоміші з них 
«Философский камень гомеопатии», «Гомеопатия и астрохимия», «Домашний 
гомеопатический лечебник». Вона розробила і запатентувала енергоінформа-
ційну голограмну теорію механізму дії гомеопатичних препаратів. Н. К. Си-
меонова є лауреатом Державної премії України в галузі науки і авторитетом у 
галузі патофізіології. Вона створила нові програми з гомеопатії для студентів, 
де запропонувала класифікацію гомеопатичних ліків з точки зору типового па-
тологічного процесу (запалення, травма тощо), що стало для студентів більш 
доступним у засвоєнні складного гомеопатичного матеріалу. Сімеонова Н. К. 
написала підручник з гомеопатії для студентів, однак виданий він був невели-
ким накладом за межами України. 

З 2003 р. на кафедрі почали проводити курси для лікарів, які отримують 
спеціальність «Лікар з народної і нетрадиційної медицини», розроблена про-
грама з гомеопатії на 156 год. для лікарів.

З 2007 р. і по теперішній час відповідальною за дисципліну «Гомео-
патія» (у складі кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної 
медицини) є к. мед. н., доцент Козименко Тамара Миколаївна. Гомеопатія 
викладається студентам 4 курсу медичного (72 год.), 3 курсу стоматоло-
гічного (54 год.) і 4 курсу фармацевтичного (46 год.) факультетів. Про-
грама створена на основі базової програми «Основи гомеопатії», затверд-
женої у 2008 р. Міністерством охорони здоров’я України, а також досвіду 
викладання гомеопатії за роки роботи кафедри. Козименко Т. М. також є 
викладачем Міжнародної академії класичної гомеопатії Джорджа Вітулка-
са, учасником багатьох семінарів з гомеопатії в Україні та за кордоном. 
Сформовано основні цілі викладання гомеопатії студентам: дати уявлен-
ня про методи класичної гомеопатії, її можливості, реперторизації з допо-
могою комп’ютерної програми Радар, особливості опитування пацієнта, а 
також навчити використовувати гомеопатичні монопрепарати при гострих 
ситуаціях.
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Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії створена у 2003 р., у 
2008 р. до неї приєднався курс хімії. На кафедрі викладається 17 дисциплін 
для студентів очної і заочної форми навчання фармацевтичного факультету 
Київського медичного університету, серед яких: фармацевтична хімія, ток-
сикологічна хімія, фармакогнозія, ресурсознавство, фармацевтична ботаніка 
та інші. 

Тематика наукової школи, якою керує завідувач кафедри, проф., 
д. фарм. н. О. Ю. Коновалова:

– хемотаксономічне та ресурсне дослідження лікарських рослин флори 
України з метою виявлення перспективних видів для розширення 
номенклатури лікарських рослин;

– комплексне фармакогностичне та фітохімічне дослідження перспектив-
них видів лікарських рослин;

– дослідження тонкої молекулярної структури біологічно активних 
речовин (БАР) методами комп’ютерної хімії та фізико-хімічними 
методами;

– комп’ютерне моделювання та синтез нових сполук на основі відомих 
БАР;

– розробка препаративних методів синтезу нових лікарських субстанцій;
– виявлення та вивчення закономірностей взаємозв’язку структури та 

фармакологічної активності відомих та синтезованих речовин;
– розробка біологічно активних добавок (БАД) та лікарських препаратів;
– розробка проектів МКЯ на перспективну лікарську рослинну сировину 

та препарати.
Головну увагу при виконанні наукової теми кафедра зосереджує на БАР 

лікарських рослин, зокрема, – флавоноїдах (кверцетин, гіперозид, кверцитрин, 
ізокверцитрин, рутин, катехіни), гідроксикоричних кислотах (кавова, хлоро-
генова, ізохлорогенова, неохлорогенова), дубильних речовинах, антраглікози-

■ О. Ю. Коновалова, Т. К. Шураєва, І. І. Геращенко, Н. В. Гудзенко, 
О. Ф. Щербакова, Є. М. Гергель, І. О. Гуртовенко

■ ПВНЗ «Київський медичний університет», кафедра фармацевтичної хімії, 
фармакогнозії та хімії

РОЛЬ ТА МІСЦЕ КАФЕДРИ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ, ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА ХІМІЇ 

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

УДК614.27
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дах, конденсованих похідних антрахінону тощо.
Перспективність і новизна наукових рішень полягає в тому, що прово-

диться систематизований відбір серед природних компонентів, на основі 
яких планується створення біологічно активних композицій спрямованої 
дії. Це дозволить отримати синергічну дію складових компонентів з різним 
механізмом біологічної активності.

У процесі досліджень застосовуються фітохімічні, фізико-хімічні, хімічні 
методи (екстракція БАР, хроматографія на папері та в тонких шарах сорбенту, 
рН-метрія, спектроскопія в УФ- та ІЧ-області, рефрактометрія), методи това-
рознавчого аналізу лікарської сировини, а також методи комп’ютерної хімії 
(квантово-хімічні розрахунки методом РМ3 у напівемпіричному σ, �-валент-
ному наближенні).

Співробітниками кафедри вивчено хімічний склад та кількісний вміст БАР 
ряду рослин: різних видів айви, хеномелесу, герані, базиліку, ліщини, звіро-
бою, рослин роду агастахе, родини маслинкові, семи видів кизильника та ін-
ших. Новизну досліджень підтверджено патентами України на винаходи та 
корисні моделі, а також Європейським Патентом на винахід.

Розроблені методики стандартизації для трави собачої кропиви Leonurus 
cardiaca L., трави хвоща польового Еquisetum аrvense L. та квіток нагідок лі-
карських Calendula officinalis L. Запропоновані речовини-маркери, за допомо-
гою яких можлива якісна та кількісна стандартизація рослинних компонентів 
як в моносировинних, так і в полікомпонентних сумішах.

Результати впроваджені у науково-дослідну роботу, навчальний процес 
кафедри та лекційні курси фармацевтичної ботаніки, фармакогнозії та ресур-
сознавства, а також у навчальний процес цілого ряду кафедр фармацевтичного 
профілю вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів України.

Згідно договору про творчу співпрацю між ПВНЗ «Київський медичний 
університет» та Ботанічним садом ім. акад. О. В. Фоміна кафедра виконала 
етап НДР №14 БП036-01 – «Моніторинг, охорона та кореляція природних 
трансферних та модельних екосистем природньо-заповідних територій та ін-
тродукційні заходи з метою збереження різноманіття та підвищення їх стій-
кості до змін довкілля» – розробка наукового обґрунтування видового складу 
інтродукованих рослин та насіння з фонду насіннєвої лабораторії Ботанічного 
саду ім. акад. О. В. Фоміна і створення на їх основі біологічно активних суб-
станцій з лікувальною метою.

Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії співпрацює з Державною 
лабораторією з контролю якості лікарських засобів та виробів медичного при-
значення ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ» та бере актив-
ну участь у створенні МКЯ до лікарських засобів та субстанцій.

Спільно з Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України спів-
робітниками кафедри згідно Договору про співпрацю виконуються дослід-
ження структурно-адсорбційних властивостей різноманітних природних й 
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синтетичних матеріалів та фітосировини. Методичною базою цих досліджень 
служать рекомендації Державного експертного центру МОЗ України щодо до-
клінічного вивчення ентеросорбентів. Протягом останніх п’яти років дослід-
жено лікарські засоби сорбційної дії на основі нанорозмірного кремнезему 
(атоксіл, біле вугілля, пателен), похідні целюлози (харчова клітковина, мік-
рокристалічна та карбоксиметилцелюлоза, натрій кроскармелоза), глинисті та 
алюмосилікатні матеріали (каолін, смектит, цеоліти, сапоніт), гідрогеліальгі-
нової (лактомарин) і гіалуронової кислот. 

За час існування кафедри (з 2003 р.) співробітниками кафедри захищено 7 
кандидатських дисертацій і заплановано 2 кандидатські та 1 докторська дисер-
тація. Видано 6 монографій; 23 навчальних посібники, в тому числі з грифом 
МОН – 16, з грифом МОЗ – 5; 30 методичних рекомендацій, розробок тощо 
(педагогічних), у тому числі – з грифом МОЗ України – 9;отримано 23 Патен-
ти України на винаходи та на корисні моделі і один Європейський патент на 
винахід; опубліковано біля 200 статей і 250 тез доповідей.

На кафедрі працює студентський науковий гурток, який має дослідницький 
характер.

Члени наукового гуртка беруть активну участь у симпозіумах і конгресах, 
що присвячені питанням і популяризації народної медицини в Україні, а також 
у міжнародних конференціях молодих учених, олімпіадах, де посідали 1, 2, 3 
місця і одержували дипломи, грамоти, сертифікати.

Встигаючи за останніми сучасними тенденціями і поширенням інформа-
ційних технологій, студенти-гуртківці також беруть участь у міжнародних Ін-
тернет-конференціях та онлайн-обговоренні доповідей. 

Особливо обдаровані та працьовиті студенти залучаються до експеримен-
тальної роботи не тільки за темами наукового гуртка, але й беруть участь у 
проведенні експериментальних досліджень зі співробітниками кафедри.

На основі отриманих результатів кожного року успішно захищаються до 
10 дипломних робіт випускниками фармацевтичного факультету КМУ УАНМ 
очної та заочної форми навчання.

Детальніше ознайомитись з персональним складом, публікаціями, науко-
вими та іншими здобутками кафедри можна на сторінці персонального сай-
ту проф. Коновалової О. Ю. за адресою: http://www.pharmacognosy.com.ua/
index.php/nasha-kafedra.
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В останні роки на світовому ринку нових технологій і харчових продук-
тів визначилася тенденція до збільшення кількості якісно нових продуктів, які 
призначені для зміцнення захисних сил організму, зниження ризику впливу 
токсичних сполук і несприятливої екологічної дії. В ринкових умовах харчова 
промисловість динамічно розвивається за рахунок впровадження нових інтен-
сивних технологій і випуску на їх основі харчових продуктів оздоровчого та 
профілактичного напрямку, що забезпечує умови підвищення стану здоров’я 
населення і створює можливість конкурентоздатного виходу на міжнародний 
ринок. Одним із прикладів такої продукції є квас – ферментований напій на 
основі природної рослинної сировини.

Квас – ферментований напій, що готується шляхом незавершеного спир-
тового або спиртового та молочнокислого бродіння екстрактів із зернової си-
ровини (концентрат квасного сусла тощо), а також екстрактів (соків) з овоче-
вої, плодово-ягідної та іншої рослинної сировини і натуральних цукровмісних 
продуктів, в який можуть бути додані натуральні або ідентичні натуральним 
смако-ароматичні добавки. Квас сприяє обміну речовин, регулює функції цен-
тральної нервової системи, сприяє окиснювально-відновним процесам при 
диханні живих клітин, нормальному розподілу солей у кісткових тканинах, а 
також поліпшує діяльність серцево-судинної системи. Тому актуальним є за-
вдання з впровадження нової ефективної технології, здатної забезпечити пов-
не та комплексне використання сільськогосподарської рослинної сировини, 
що дозволить напій зробити більш корисним, а виробництво продуктивнішим. 
Для оновлення рецептури та покращання властивостей хлібного квасу доціль-
ним буде додавання до нього екстракту (соку) лимону. Розбавлений сік ли-
мона стимулює утворення жовчі, звільняє організм від кальцієвих відкладень 
при метаболічних артритах, подагрі, регулює масу тіла, зменшує ймовірність 
закрепів. Позитивно впливає на стан щитоподібної залози. 

Проаналізувавши технологічну схему виробництва ферментованих напоїв 
на основі рослинної сировини, ми розробили технологію одержання квасу із 
використанням концентрату квасного сусла і лимонного екстракту. Отрима-
ний ферментований напій можна рекомендувати до вживання людям з над-
лишковою масою тіла та проблемами із щитоподібною залозою.

■ Л. О. Косоголова, І. С. Кривутенко, Б. В. Поліщук

■ Національний авіаційний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННя 
ФЕРМЕНТОВАНИХ НАПОЇВ ЗА РАХУНОК 

ДОДАВАННя ЕКСТРАКТУ ЛИМОНУ

УДК 603.8.051-035.2:577.15
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В останні роки все більшу увагу приділяють виробництву напоїв, які 
містять біологічно активні речовини (БАР). Асортимент таких напоїв 
постійно розширюється за рахунок розробки нових технологій. Особли-
вою є увага спеціалістів до використання сировини природного поход-
ження, що містить біологічно активні речовини. Найбільш перспектив-
ним типом напоїв є ферментовані напої, такі як вино, пиво, квас, сидр 
тощо. Всі ці напої виготовляють на основі солодового сусла, яке в про-
цесі ферментації збагачує напій БАР, що утворюються при цьому. Нетра-
диційна рослинна сировина в солодових ферментованих напоях формує 
не тільки його органолептичні, фізико-хімічні, а часто й фармакологічні 
властивості. У зв’язку з цим важливим та актуальним є питання пошуку і 
збагачення напоїв біологічно активними речовинами природного поход-
ження, які виявляють лікувальний та лікувально-профілактичний ефект. 
Особливо цінними є екстракти, які показали фармакологічну активність 
при патологічних станах, що важко піддаються корекції традиційни-
ми лікарськими засобами. До таких рослин належить хурма віргінська 
(Dyospyros virginiana L.), яка успішно інтродукована в Україні ще з 20-х 
років минулого століття. В 2001 році відділ акліматизації плодових рос-
лин Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України по-
чав дослідження хурми віргінської як перспективної плодової рослини. 
За останні роки виведені сорти хурми віргінської, в плодах якої відсутня 
терпкість, а за смаковими якостями, вмістом цукру, вітаміну С, калію, 
феруму і йоду деякі з них перевершують найкращі сорти хурми східної. 
Наші дослідження складу БАР плодів та листя хурми та фармакологічної 
активності цієї сировини показали позитивний вплив водних та водно-
спиртових екстрактів плодів хурми на кровотворення, зокрема водний 
екстракт плодів хурми підвищує тромбоцитопоез. 

■ 1 Л. О. Косоголова, 1 І. С. Кривутенко, 1 Б. В. Поліщук, 
2 Т. В. Джан, 3 О. Ю. Коновалова, 4 С. В. Клименко, 4 О. В. Григор’єва

■ 1 Національний авіаційний університет, м. Київ
2 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ
3 ПВНЗ «Київський медичний університет»
4 Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ

ФЕРМЕНТОВАНІ НАПОЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННя 

В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ХАРЧУВАННІ
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На основі принципової технологічної схеми одержання ферментованих 
напоїв нами запропонована технологія ферментованих напоїв лікувально-
профілактичної дії із використанням ячмінно-солодового сусла і водних та 
водно-спиртових екстрактів плодів хурми віргінської. Час приготування фер-
ментованого напою становить 3 доби. Одержані напої можуть бути перспек-
тивними для лікувально-профілактичного вживання людям із порушенням 
кровотворення. 

К традиционной китайской медицине (ТКМ) в настоящее время воз-
рождается интерес как на Западе, так и в нашей стране. Происходит это 
потому, что ТКМ имеет ряд преимуществ. 

Прежде всего, это целостная система, учитывающая все аспекты жизни че-
ловека, которая позволяет лечить причину заболевания – дисбаланс энергии 
ЦИ. 

Для лечения хронических заболеваний ТКМ более эффективна, чем запад-
ная медицина.

ТКМ не полагается на фармацевтические препараты, которые часто вызы-
вают побочные эффекты. Более того, она может быть использована для устра-
нения побочных эффектов лечения фармацевтическими средствами. 

Традиционная китайская медицина представлена хорошо известными у нас 
акупунктурой или акупрессурой, лечебной гимнастикой цигун, направленной 
на восстановление организма и профилактику заболеваний, терапией с приме-
нением трав – фитотерапии, рекомендациями по диете.

Основной принцип ТКМ – активизация естественной способности орга-
низма к самоисцелению. Диета, акупунктура, лечение травами и другие 
методики китайской медицины восстанавливают физический и психоло-
гический баланс, способствуют сохранению гармоничного баланса ИНЬ 
и ЯН внутри человека.

■ Ю. Д. Котляров

■ Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной 
медицины

МЕТОДЫ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА

УДК615.814.1
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В начале терапии главная задача врача – убрать неправильные привычки 
и последствия плохого питания у пациента, которые являются причиной бо-
лезней. Диету можно рассматривать как первую линию лечения в ТКМ. Если 
рекомендации по изменению питания не приводят к выздоровлению пациента, 
то тогда используются акупунктура и фитотерапия. 

Акупунктура – самая известная техника традиционной китайской меди-
цины, она регулирует циркуляцию ЦИ. Болезнь возникает, когда ЦИ блоки-
руется или застаивается, либо когда в теле содержится слишком много или 
слишком мало ЦИ.

Здоровье человека, как считают китайские врачи, напрямую зависит от 
состояния его внутренних органов: сердца, почек, печени и желудочно-
кишечного тракта. Метод фитотерапии в ТКМ позволяет воздействовать 
на эти органы путем доставки к ним веществ, из которых можно извлечь 
энергию и пищу. 

Большинство фармакологических препаратов, применяемых в современной 
медицине, вырабатывается из сырья растительного происхождения. Поэтому 
европейскую фармакологию можно считать наследницей древних традиций 
китайской медицины.

В отличие от лекарств, полученных химическим путём, фитопрепараты 
действуют мягче. Препараты, изготовленные из лечебных трав, легче усваива-
ются организмом, имеют мало побочных эффектов, не вызывают привыкания. 
В результате умелого комбинирования различных лечебных трав составляется 
фитопрепарат, подобранный для конкретного пациента и обладающий макси-
мальным терапевтическим эффектом.

В основу методики традиционной медицины Китая положены знания об 
энергетических процессах, происходящих в организме человека. Лекарствен-
ные сборы и травы используются специалистами ТКМ для воздействия на 
энергетику человеческого тела, для очистки и открытия энергетических кана-
лов (меридианов). Главным в фитотерапии является необходимость регулиро-
вания равновесия Инь-Ян.

В зависимости от биологической активности меридиана, повышаю-
щейся в определенные часы, и от синдрома, можно оказывать эффектив-
ное воздействие на определенный орган.

В практике современного врача правильное и полное сочетание методов 
ТКМ приводит к успеху в восстановлении здоровья пациентов. 
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Дуже часто задовго до виникнення хвороби Паркінсона (ХП) у пацієн-
тів з’являються такі проблеми, як підвищення артеріального тиску, пору-
шення нюху, закрепи та порушення травлення, біль, сексуальна дисфунк-
ція, нетримання калу, двоїння зображень, порушення сну, делюзії, та інші 
немоторні порушення. Пацієнти, не знаючи про їх зв’язок з ХП, звертають-
ся до сімейного лікаря, а не до невролога. Крім того, лікарі самі не завжди 
асоціюють ці симптоми з початком розвитку ХП у ході обстеження. Такі 
немоторні симптоми як порушення шлунково-кишкового тракту та закре-
пи, які викликають в організмі інтоксикацію та пришвидшення розвитку 
патологічного процесу, легко усунути за допомогою нутріціологічної ко-
рекції. Підвищення артеріального тиску та порушення зору і нюху на ран-
ніх стадіях коригуються гірудотерапією та мануальною терапією. 

Матеріали і методи дослідження
Під нашим спостереженням було 25 пацієнтів на ранніх стадіях ХП з 

немоторними порушеннями, які знаходились на амбулаторному лікуван-
ні в комунальній поліклініці № 4 м. Львова. Для оцінки стану пацієнтів 
використовували шкалу немоторних симптомів Non-Motor Symptoms Scale 
(NMSS) та опитувальник пацієнтів для вияву вегетативних розладів (за 
А. М. Вейном, 1998). Застосовували розроблені нами методи лікування. 
Курс лікування гірудо- та мануальної терапії тривав 4-5 тижнів. Нутріціо-
логічну корекцію призначали пожиттєво. Лікувальні сеанси проводили че-
рез день, чергуючи гірудотерапію з мануальною. На один сеанс прикладали 
від двох до п’яти п’явок в залежності від артеріального тиску. У пацієн-
тів зі значно підвищеним артеріальним тиском (вищим від 150 на 110 мм 
рт. ст.) прикладали більшу кількість п’явок на один сеанс. Особливістю 
нутриціологічної корекції було те, що пацієнтам із тривалішими і більш 
вираженими закрепами призначали у денному раціоні більшу кількість 
«баластних» речовин в вигляді 1-2 столових ложки висівок та шротів зер-
нових рослин (росторопші, вівсяних, житніх, пшеничних). Беручи до уваги 
літературні дані про роль порушення функції кишечника у розвитку де-

■ А. Й. Лабінський

■ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

НЕТРАДИЦІЙНА ПРЕВЕНТИВНА ТЕРАПІя РОЗВИТКУ 
ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА ПРИ РАННІХ

НЕМОТОРНИХ ЇЇ ВИяВАХ
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генеративних процесів у нейронах певних структур головного мозку при 
ХП, нутриціологічній корекції надавали особливого значення. Зокрема, 
пацієнтам призначали фолієву кислоту в дозі 5 мг на добу та дещо обмежу-
вали вживання білкової їжі, особливо тваринного походження. Признача-
ли особливий режим харчування. Принцип вживання їжі не за режимом, а 
при настанні стійкого почуття голоду ґрунтується на тому, що активність 
ферментативних процесів та перистальтики при вживанні їжі без стійкого 
почуття голоду є недостатньою для нормального метаболізму первинних і 
вторинних нутрієнтів. Мануальну терапію здійснювали після постізомет-
ричної релаксації та пневмовакуумного масажу у вигляді м’якої мобілізації 
та маніпуляції

Результати дослідження та їх обговорення
За результатами дослідження немоторні симптоми (НМС) були вияв-

лені за шкалою NMSS у всіх обстежених пацієнтів. Загальний сумарний 
бал за вказаною шкалою у пацієнтів до лікування становив 70,6±5,7. Піс-
ля проведеного лікування із застосуванням розроблених нами супутніх 
методик сумарний бал за шкалою NMSS дорівнював 60,3±5,3, що розці-
нювалось як статистично достовірне покращання об’єктивного стану хво-
рих у досліджуваній групі порівняно з контрольною (p<0,05). Сумарний 
бал за шкалою оцінки вегетативних порушень становив 60,3±5,3, а піс-
ля лікування 51± 5,4 бали, що є статистично достовірним покращанням 
об’єктивного стану хворих (p<0,05). Такі позитивні зміни, можливо, від-
булись за рахунок впливу антиоксидантних та інших харчових речовин 
нутріціологічної корекції, біоактивних фракцій секрету алотрофічних за-
лоз п’явок на цитопротоплазматичні мембрани тканин. Певну роль у пок-
ращанні стану хворих та структури тканин відіграло поліпшення процесів 
трофіки у вертебробазилярному басейні внаслідок проведеної мануальної 
терапії, спрямованої на усунення явищ остеохондрозу в шийно-грудно-
му відділі хребта. Існують твердження про те, що порушення кровообігу 
у вертебробазилярному басейні внаслідок остеохондрозу хребта можуть 
призводити до явищ ішемії та дегенеративно-деструктивних процесів і в 
інших відділах головного мозку каротидного басейну кровообігу, зокрема 
екстрапірамідних структурах. Покращання стану хворих, можна припус-
тити, відбулась під впливом проведення розробленого нами інноваційно-
го лікування.

Висновок
Зважаючи на відновлення об’єктивного стану хворого після застосова-

ного нетрадиційного лікування можна рекомендувати вказану терапев-
тичну методику для профілактики та лікування ранніх виявів хвороби 
Паркінсона.
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Герпетична інфекція (ГІ) відноситься до найбільш поширених вірус-
них хвороб людини. Латентно переносять захворювання 80-90 % первинно 
інфікованих і тільки в 10-20 % випадків спостерігаються клінічні прояви 
хвороби. У разі формування імунодефіциту будь-якої природи герпевіру-
си починають активно розмножуватися, і захворювання приймає реци-
дивуючий характер, а також виникає генералізація процесу. Рецидивую-
чими формами ГІ є герпес шкіри і слизових оболонок, офтальмогерпес, 
герпес статевих органів. Рецидивування ГІ нерідко спостерігається на тлі 
стресів, ендокринних порушень, а також наявності нестійкої ремісії су-
путньої патології внутрішніх органів, зокрема захворювань печінки. При 
генералізації ГІ збільшується надходження в печінку вільних жирних 
кислот, в результаті чого відбувається посилення процесів перекисного 
окиснення ліпідів (ПОЛ). Накопичення перекисів ліпідів в тканинах суп-
роводжується руйнуванням молекулярної структури мембран, а інтенси-
фікація процесів ПОЛ залежить від ступеня пошкодження мембран гепа-
тоцитів.

Енгілен – це препарат рослинного походження, який містить у своєму 
складі розторопшу, куркуму та артишок. Екстракт листя артишоку посів-
ного (Cynara scolymus L.) проявляє жовчогінні та діуретичні властивості, 
сприяє зменшенню ендогенної інтоксикації, зменшує розміри печінки при 
гепатомегалії та токсичну дію лікарських засобів на клітини печінки. Біо-
логічно активні речовини, що містяться у плодах розторопші плямистої 
(Silybum marianum) − флавоноїд силімарин (нормалізує обмінні процеси 
у печінці, підвищує стійкість гепатоцитів до дії негативних чинників нав-
колишнього середовища), екстракт кореневища куркуми довгої (Curcuma 
longa L.) (містить куркумін, який проявляє холеретичні і холекінетичні 
властивості, а також є міцним антиоксидантом, який полегшує протиокисні 
і протизапальні процеси). 

Для дослідження ефективності енгілену було обстежено дві групи хво-
рих із рецидивним перебігом ГІ зі стеатозом печінки: основна (42 хворих) 

■ А. Л. Лоскутов, Н. В. Мацюх

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНГІЛЕНУ В ПРОФІЛАКТИЦІ 
РЕЦИДИВУ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ
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та зіставлення (36 хворих). Пацієнти основної групи використовували ен-
гілен по 1 піг. усередину до їжі 1 раз на добу протягом 1 місяця, хворі гру-
пи зіставлення – адаптогени (настоянка лимоннику або кореня женьшеню 
у середньотерапевтичній дозі протягом 20-30 днів). У результаті проведе-
них біохімічних досліджень було встановлено, що до початку проведення 
лікування у хворих обох груп мають місце суттєві зсуви з боку показників 
ПОЛ: зростання маланового діальдегіду (МДА) в 2,22-2,33 рази (Р<0,01) 
та підвищення дієнових кон’югат (ДК) в 1,43-1,55 рази (Р<0,01). Актив-
ність ферментів системи антиоксидантного захисту, навпаки, була ниж-
чою за норму: каталази – в 1,61-1,74 рази (Р<0,01) та супероксиддисмута-
зи (СОД) – майже удвічі (Р<0,01). 

Встановлено антиоксидантний ефект енгілену, що проявлявся віднов-
ленням активності ферментів системи антиоксидантного захисту, сприяю-
чи нормалізації показників пероксидації ліпідів. При повторному дослід-
женні (через два місяці після завершення лікування) активність каталази 
та СОД у хворих основної групи вірогідно від норми не відрізнялася. Од-
нак в групі зіставлення активність каталази зберігалася нижчою за норму 
в 1,23 рази (Р<0,05); активність СОД виросла відносно початкового рівня 
в 1,56 рази, досягнувши при цьому (22,5±1,8) МО/мгHb, що було менше 
показника норми (Р<0,05). Концентрація кінцевого (МДА) та проміжних 
(ДК) продуктів пероксидації ліпідів в основній групі досягали верхнь-
ої межі норми. У групі зіставлення вміст кінцевого метаболіту знизився, 
але залишився вищим за норму в півтора рази (Р<0,05); рівень проміжних 
продуктів ліпопероксидації при повторному обстежені був вищим за нор-
му в 1,32 рази (Р<0,05). Отже, включення енгілену при профілактичному 
лікуванні пацієнтів, які страждають на рецидивні форми ГІ поєднані із 
стеатозом печінки, сприяє відновленню активності ферментів системи ан-
тиоксидантного захисту (каталази та СОД) із забезпеченням нормалізації 
процесів ліпопероксидації. Диспансерне спостереження показало, що в 
групі хворих, які приймали енгілен протягом 6 місяців, клініко-лабора-
торна ремісія ГІ відзначалася у 16 осіб (34,8 %), протягом 3-5 – у 27 осіб 
(58,7 %) і лише у 3 пацієнтів ремісія герпетичного процесу тривала менше 
2 місяців: в групі хворих, які приймали адаптогени тривалість ремісії ГІ 
не перевищувала 2 місяців.
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Популярність альтернативних методів лікування, зокрема, фітотерапії 
стрімко зростає в усьому світі. В Україні близько 80 % населення застосову-
ють рослинні ліки для власної фармакотерапії (ФТ).

Переконання більшості пацієнтів щодо цілковитої безпеки лікарських 
рослин (ЛР) нерідко є хибним, оскільки фітотерапія, як і будь-який інший 
вид ФТ, потребує індивідуального раціонального підходу до призначення та/
або застосування рослинних ліків. Особливої уваги заслуговує проблема са-
мостійного, подекуди неконтрольованого, застосування пацієнтами рослин-
них ліків перед операційним втручанням, що може призвести до небажаних 
взаємодій ЛР з анестетиками, а відтак – до непередбачуваних наслідків у 
передопераційному періоді. 

Проведено опитування пацієнтів (n = 120) у передопераційному періоді 
планових втручань. Встановлено, що 70 % опитаних приймали рослинні ліки. 
Проте, більшість з них (85,7 %) не повідомляли анестезіологу та/або хірургу 
про застосування жодних рослинних ліків. 

Результати аналізу РКД (n = 25) та міжнародних релевантних баз даних 
щодо ефективності та безпеки ЛР підтвердили необхідність відповідного 
моніторингу, оскільки низка рослин взаємодіє з анестетиками, зокрема 
тривале застосування пижма, імбиру, гінкго білоба, засобів часнику мо-
же призвести до тривалої кровотечі під час оперативного втручання, а ЛЗ 
звіробою можуть подовжити тривалість анестезії, валеріана, зокрема, поси-
лює седативний ефект інших ЛЗ, тощо.

Вважаємо, що питання щодо застосування будь-яких рослинних 
ліків має бути одним із ключових у передопераційному опитуванні 
анестезіолога. Одним із методів моніторингу вважаємо впровадження 
в клінічну практику пам’ятки для пацієнта із зазначенням необхід-
ності припинення застосування будь-яких рослинних ліків за 2 тижні 
до проведення операційного втручання. Також постає необхідність у 
забезпеченні лікарів достовірною інформацією про безпеку застосуван-
ня рослинних ЛЗ та можливість їх взаємодії.

■ Х. І. Макух

■ Львівський медичний університет ім. Данила Галицького

ФІТОТЕРАПІя І АНЕСТЕЗІя: 
яК ПОЄДНАТИ НЕПОЄДНУВАНЕ 

УДК:615.322:616-089.5



�3

Відомо, що найкращий метод лікування захворювань є їх попередження, 
тому проводячи профілактичні сеанси ароматерапії, ми можемо суттєво знизи-
ти вірогідність захворювання на грип та ГРВІ. Рекомендується проводити аро-
матизацію приміщень. Для цього застосовують 2-3 краплі олії лимону, сосни, 
піхти, евкаліпту, які додають в аромалампу. 

При виникненні нежиті проводять інгаляції з ефірними оліями м’яти, ев-
каліпту, кипарису або туї. Вони допоможуть вивільнити носові ходи від гус-
тих, липких виділень. Якщо нежить має затяжний характер, то рекомендують 
застосовувати ефірні олії сосни, розмарину, піхти для інгаляцій та масажу. Для 
масажу гайморових пазух в 1 ст.л. олії розчиняють 5-7 крапель вищеперерахо-
ваних ефірних олій. 

Зігріваючі ефірні олії стимулюють потовиділення, сприяють виведенню 
токсинів через шкіру, покращують кровообіг, знімають м’язове напруження і 
біль в суглобах, усувають головний біль, викликаний застудою: базилік, гвоз-
дика, материнка, імбир, гісоп, кардамон, коріандр, кориця, меліса, ялівець, со-
сна, шавлія, евкаліпт, чайне дерево. 

Жарознижувальні ефірні олії: ветиверія, лайм, неролі, бергамот, евкаліпт, 
лаванда, м’ята. Кілька крапель цих олій додають до теплої води (t 36-37 °С) і 
обтирають хворого цією сумішшю якомога частіше, доки температура не зни-
зиться до безпечного рівня. Для стимуляції потовиділення застосовують ба-
зилік, ромашку, кипарис, ялівець, лаванду, м’яту, розмарин і чайне дерево.

Відхаркувальні та пом’якшувальні ефірні олії: аїр, апельсин, гвоздика, ім-
бир, гісоп, кардамон, кориця, лавр, лайм, кріп, шавлія.

При високій температурі тіла рекомендують приймати 1 ч. ложку меду з 
3-ма краплями олії бергамоту або евкаліпту тричі на день, а також застосо-
вують холодні компреси на литкові м’язи (на 100 г. горілки 6-8 крапель олії 
бергамоту або евкаліпту). Інгаляції роблять з ефірними оліями лимону або 
евкаліпту.

Ефірні олії визначають як багатокомпонентні органічні сполуки терпенів, 
спиртів, альдегідів, кетонів і інших речовин, що виробляють рослини.

Застосування ефірних олій дозволить перемогти хворобу, зміцнити здоров’я 
і зробить наше життя кращим і яскравішим.

■ Н. В. Мацко

■ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ЗАСТОСУВАННя ЕФІРНИХ ОЛІЙ 
ПРИ ПРОСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАННяХ

УДК: 615.322
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Впродовж чвертьвікового періоду становлення народної медицини в 
Україні науково обгрунтовано і впроваджено у практику значну кількість 
як суто національних методів народного цілительства, так і запозичених 
та адаптованих методик медицини Сходу. Вони увійшли також до базових 
дисциплін ювіляра – Київського медичного університету УАНМ.

Водночас напрацьована і незатребувана медициною значна частина 
даних про багаторівневу (багатопланову) структуру людини, яку умовно 
можна розділити на дві (дихотомія) основних складові (фізичне тіло і ду-
ша) або три (трихотомія) – тіло, душа і дух. 

Відповідно поняття «душа», з урахуванням сучасних надбань дослідни-
ків у цьому напрямку, може мати наступне визначення: «Душа – це успад-
кована разом із тілом від батьків тонкосубстанційна сутність людини, яка є 
вираженням божественної природи її особистості, набуває своєрідної ана-
томічної форми і обумовлює земне життя людини, володіє відповідними 
властивостями (відчуття, мислення, свідомість, почуття, воля) і піддається 
впливу як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, але залишається безсмерт-
ною після невідворотньої смерті фізичного тіла».

Значний внесок у процес вивчення душі зробив український дослідник, 
професор Запорожець В. М., запропонувавши відтворювану методику комуні-
кації (ченнелінгу) із «ПВ» людини після її смерті («ПВ» – «процесор, що відій-
шов», або душа (дух) – авт.). Під час багаторазових сеансів комунікації із меш-
канцями потойбіччя ним було встановлено, що душа після смерті тіла зберігає 
здатність бачити, чути, відчувати, мислити, зберігає пам’ять про земне життя, 
зцілюється від недуги та ін., а отже, ці функції за життя людини обопільно 
припадають на тіло і душу. У заключному розділі своєї праці професор Запо-
рожець В. М. навів теоретичне обгрунтування існування ефіру як одного із 
агрегатних станів субстанції (матерії) у гомологічному ряду: твердий, рідкий, 
газоподібний, ефірний. У філософії Сходу ефір асоціюється із першоелемен-
том «вогонь», а у класичній фізиці – як «плазма».

Поряд із тим, психологія і психіатрія, під тиском войовничого атеїзму, са-
мовідсторонилися від душі як від об’єкту науки, хоч і продовжують вивчати 

■ А. І. Мельник

■ Клініка «Мелан», м. Дубно

ДУШЕЗНАВСТВО (АНІМОЛОГІя) яК ПРЕДМЕТ 
ОКРЕМОЇ МЕДИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРО ДУШУ ЛЮДИНИ 

УДК 159.9, 612.89
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значну частину її функціональних проявів. Так, «психічна діяльність» стала 
сприйматись за ознаки діяльності окремих ділянок мозку, а «душевні недуги» 
стали «психічними хворобами» – вирази ніби подібні, але акцент зміщений, 
що дало підстави духовні методи зцілення замінювати на фармацевтичні се-
редники.

Метою даної роботи є спроба виокремити доступний матеріал щодо душі 
людини в окрему природничу науку і запропонувати на розгляд широкій ау-
диторії фахівців з медицини концептуальний підхід до вивчення предмету 
«душа» під робочою назвою «Душезнавство» (лат. – Animologia), яка викла-
дена більш детально в авторській монографії «Анімологія або Душезнавство. 
Animologia». 

Душезнавство, узагальнюючи знання про душу в часовому аспекті як «ані-
могенез», охоплює три основних і взаємопов’язаних періоди: перший період 
– це поки що найменш вивчене питання про походження душі; другий – земне 
«співжиття» душі і тіла; третій – це відомості про «життя душі після життя 
людини», або про «загробне життя». 

За схемою посібників з класичної медицини, «Анімологія» включає такі 
основні розділи: «Анатомія і фізіологія душі живої» та «Хвороби душі і 
методи їх лікування». Однією із анатомічних утворень душі живої є аура 
людини, яку формують ефірний, астральний, ментальний і духовний рівні 
реальності. Ауру тренованим людям вдається побачити своїми очима або 
ж «відчути» за допомогою спеціальної рамки чи маятника (метод біолока-
ції або радіестезії). Досягненням останнього часу у напрямку об’єктивних 
методів дослідження аури є відпрацювання методики фазоаурометрії та 
розробка на її основі приладів, таких як ІГА-1 (РФ), або ж серія модифіка-
цій фазоаурометра «Вега» (Україна). 

Інтеграція здобутків медицини Сходу у новітні напрацювання медицини 
Заходу наводить на думку, що такі утворення як енергетичні центри (чакри), 
канали (наді), акупунктурні меридіани (АМ) і біологічноактивні точки (БАТ), 
з властивими їм відповідними функціями енергетичного та інформаційного 
забезпечення, складають повноцінну «Енерго-інформаційну систему» організ-
му. Ця система, окрім основної функції, виконує ще і роль тієї ланки у ба-
гаторівневій структурі людини, яка поєднує субстанційну монаду (речовина-
енергія-інформація) і духовну (інформація-свідомість-дух) у цілісну систему 
«душа жива» або ж – особистість.

До напрацювань психологів у сфері психічної діяльності людини ду-
шезнавство привносить думку християнських богословів, які виокремлюють 
в душі духовну, мисленневу, чуттєво-емоційну і живлющу складові із власти-
вими їм функціями.

До переліку душевних недуг, окрім психотравм, які вивчає психіатрія, 
додано недуги ендогенного походження, що виникають завдяки трансфор-
мації, за певних обставин, «фізіологічного вольового акту» у «гріхотвор-
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ний (хвороботворний) вольовий акт». Прослідковано патогенез важких 
гріховних недуг душі і тіла у вигляді пристрастей, або ж адиктивної (за-
лежної) поведінки (булемія, алкоголізм, наркоманія, токсикоманії, ігрова 
залежність та ін.).

Також наведено опис групи недуг екзогенного походження, названих хрис-
тиянськими богословами «одержимістю», викликаної впливом трансцендент-
ної істоти того чи іншого рівня розвитку на свідомість людини, з наступними 
клінічними проявами неадекватної поведінки. 

Отже «Анімологія» є тою дисципліною, якої не вистачає холістичній ме-
дицині для дотримання принципу цілісного підходу до процесу саногенезу, 
окремі розділи якого знаходяться у наступному порядку:

• духовна сфера душі – церква певних напрямків віросповідання, у язич-
ників – магія; агіотерапія: когнітивна терапія (розуміння стану), аксіо-
логічна (чесноти, цінності) і богословсько-антропологічна (піст, молит-
ва та ін.); православна психотерапія;

• мисленнева сфера душі – вербальна психотерапія (методики, що 
спрямовані на включення мислення в процес зцілення), психохірур-
гія (гіпноз), аутотренінг, медитації; 

• чуттєво-емоційна сфера душі – ігрова психотерапія (методики, що 
спрямовані на включення почуттів і емоцій в процес зцілення, такі 
як сміхотерапія та лікарняна клоунада); зоотерапія з використанням 
дельфінів, коней, собак, кроликів, котів, птахів та ін.;

• живлюща (вегетативна) сфера душі – біоенергосуггестія, зоотерапія, 
дендротерапія, рефлексотерапія, гомеопатія, модипатична і квантова 
інформотерапія та інші апробовані методики;

• щільне фізичне тіло – психіатрія з використанням методик біотерапії, 
загальна терапія, хірургія, фізіотерапія та ін.

Підводячи підсумки аналізу накопиченої інформації щодо багаторівне-
вої природи людини, можна зробити узагальнений висновок, що дослід-
ження у цьому напрямку стають все більш актуальними і охоплюють усе 
ширшу аудиторію зацікавлених науковців. Знаковою подією таких змін мо-
же бути повідомлення у мережі інтернет про завершення у 2016 році широ-
кого за обсягом наукового екперименту, започаткованого реаніматологом 
Семом Парнія у 2008 році, у якому було задіяно 15 клінік Великобританії 
і США. Метою екперименту була перевірка істинності посмертного життя 
людини. Повідомлення про результати досліджень з’явилось із узагальне-
ним висновком – «життя людини після смерті її тіла продовжується». 

Отже, така дисципліна як «Душезнавство» (Анімологія) – саме на 
часі.
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■ А. С. Мельник

■ ФОП Мельник А. С., м. Львів

ВПЛИВ НА ЕНЕРГЕТИКУ ЛЮДИНИ МЕТОДАМИ 
НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

УДК 615.814

Вже давно доведено, що існує постійний обмін між життям людини і 
навколишнім середовищем. Адже саме життя – це вселенська енергія і все, 
що існує, це вібрація і постійний рух. Людина і всесвіт являють собою єди-
ний світовий процес вічного руху, а також обмін інформацією. Людина, яка 
вміє це робити краще за інших (обмін інформацією), більш гармонійно впи-
сується в довкілля і отримує більший привілей в духовному і матеріальному, 
здоров‘я і щастя. А для того, щоб покращити особисте життя, кожна людина 
має навчитись бути в гармонії з енергетикою природи.

У нормальному стані енергетика людини не є однорідною і стабільною. 
Вона постійно змінюється, реагуючи на зміни оточуючого середовища і, ком-
пенсуючи негативні впливи, прагне до найбільш сприятливого для організму 
стану. Кожна людина має свою енергетику, своє біополе, ауру, за якою мож-
на визначити стан здоров‘я, рівень розвитку і навіть настрій. Люди постійно 
спілкуються один з одним, між ними весь час відбувається енергообмін. І він 
буває різним. 

Наявність негативної енергії в людині або окремих органах, частинах тіла 
можна перевірити за допомогою радіестезії (біолокація – рамки, маятник).

Показником наявності від‘ємної енергетики (в народі говорять вроки, пор-
ча, переляк, прокляття тощо) можуть бути:

– тривалий гнітючий стан, депресія;
– постійна слабкість;
– незначні різні хвороби, які виникають дуже часто;
– після сну людина прокидається «розбитою», не відпочивши;
– постійні неприємності на роботі і в особистому житті;
– фізичні травми, які виникають «на пустому місці»;
– хвороби, причини яких не можуть зрозуміти лікарі;
– від людини іде «аура темряви», яка відчувається на великій відстані; 

чим сильніше прокляття, тим більша відстань;
– у дітей безперервний плач, нудота, головний біль, зникає апетит.
Існує багато нетрадиційних народних методів для зняття від‘ємної енергії, 

регулювання аури людини, покращання її фізичного, психічного, емоційного, 
морального стану.
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Перш за все необхідно прийняти холодний душ, можна скупатись в річці і 
т. ін. Людина повинна уявити собі, як з водою все погане виходить з тіла.

Коли звертаються по допомогу до нетрадиційної медицини, використову-
ються різні методи (ритуали) зняття негативної енергетики, а саме:

– викачування свічкою;
– викачування яйцем;
– виливання воску (олова);
– інше.
При викачуванні свічкою вирівнюється біополе (аура) людини, знімається 

негативна енергетика (для цього існують певні рухи, дії зі свічкою).
При викачуванні яйцем організм людини також очищується, вирівнюється 

енергетичне поле. В яйце ніби вбирається весь негатив. Наукою доведено, що 
ще з давніх-давен існує близько 100 методів викачування яйцем.

При виливанні воску спостерігається певна дія: будь-яка гаряча ситуація 
руйнує голограму, так звану дисипативну структуру.

А найголовніше, при проведенні всіх цих дій (ритуалів) народний цілитель 
читає молитву «Отче наш».

Після сеансу у пацієнта з‘являються позитивні ознаки:
- з‘являється добрий настрій;
- людина стає активнішою;
- руки стають теплішими;
- проходить біль у животі;
- інші позитивні ознаки.
Слід зазначити, що хвороби, викликані негативною енергетикою, важ-

ко, а часом і зовсім не піддаються лікуванню звичайними методами. Тому 
багатовіковий досвід народу накопичив багато засобів охорони від нега-
тивної енергії.

Людина є частиною єдиної системи світового енергообміну, яка проходить 
значною мірою через природні фактори оточуючого середовища. А зустріч 
цілителя і пацієнта, їх спілкування, енергообмін двох людських істот має ду-
же велике значення в оточуючому соціумі. І тут значну роль відіграє система 
вірувань.

Наукою доведено і розкрито причини виникнення негативної енергетики 
та її вплив на здоров‘я людини. І існують певні системи психічного захисту. 
Психічний захист являє собою захист від, так званих, психічних нападів, за-
хист від патогенних (хвороботворних) систем вірувань.

Але слід відзначити, що суцільно патогенних систем не існує. Система 
може бути патогенною в своїх особистих аспектах, які дають принципову 
можливість «нападів».

На сьогодні розрізняють три основні патогенні системи вірувань:
1) народна (порча, вроки, наговір, прокляття тощо)
2) окультна («астральний штурм», «промені» тощо)
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3) біопольна (телепатична дія, заряд негативної інформації тощо)
Існує захист абсолютний і відносний. Абсолютний захист – це, в ос-

новному, недовіра та принципова насмішка. Але слід зазначити, що пасив-
но виконаний абсолютний захист не завжди має свій ефект і може давати 
значні збої. 

Існують дві форми захисту від біополя: із заміною об‘єкта сприйняття та із 
заміною суб‘єкта сприйняття.

Безперечно, чим більш свідома людина, чим більше вона оцінює ситуацію, 
тим менше вона потребує психічного захисту. Як правило, це глибоко віруючі 
люди.

Людина, як відомо, може сприймати об‘єкт не тільки зовнішнього, але й 
внутрішнього світу. У внутрішньому світі існує 3 типи об‘єктів сприймання:

– інтелектуальний;
– емоційний;
– енергетичний.
Це особливий тип відчуттів, які пов‘язані із загальним психо-фізіологічним 

тонусом. Ці три якісно споріднені сфери внутрішнього сприйняття є зовнішні-
ми по відношенню до того, хто їх спостерігає. Вони оточують людину, одер-
жавши у зв‘язку з цим назву «оболонка» або «тонкі тіла»:

– ментальне тіло (оболонка);
– вітальне тіло (оболонка);
– ефірне тіло (оболонка).
Тісніше всього до нас приєднується «інтелектуальна» оболонка, потім 

«емоційна», а за нею «енергетична». Власне, ці оболонки (тіла, аура) необхід-
но вміти розрізняти, адже психічний напад проходить не на фізичному рівні, а 
на енергетичному, де виникає порушення енергетичного балансу.

Люди мають знати, що існують різні методи і дії щодо охорони своєї 
аури і біополя. У забезпеченні «тонкоенергетичної охорони» та цілісності 
біополя допоможе і молитва, і відвідування святих місць, церкви. А на ро-
боті допоможе організація робочого простору: бажано сидіти обличчям до 
дверей, розмовляти з клієнтом через стіл, стіна з кришталем тощо.

Для людини головне в житті – це здоров‘я. А для успішного лікування має 
значення очищення аури людини. Коли вирівнюється енергетичне поле (аура), 
знімається негативна енергетика, то і фармакологія дає добрий результат. Ліки 
краще засвоюються організмом людини, краще допомагають у лікуванні.

Щоб зберегти себе і своїх близьких, звертайтеся до молитви. Вона 
впливає своєю гармонізуючою дією на людей і оточуючий простір. У 
молитві кожне слово підібрано таким чином, щоб надати максимальної 
енергетичної дії. Коли молитву читає одночасно багато людей, це поси-
лює її вплив на оточуючій світ.

У нашій країні проводиться велика роботи між інтеграцією офіційної 
та нетрадиційної медицини. Проводяться конференції, симпозіуми, де 
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розглядаються найновіші досягнення в обох галузях. Спільними досяг-
неннями, допомогою один одному можна досягти значних результатів у 
покращанні здоров‘я людини, у лікуванні важких хвороб. Тоді вся спільна 
робота буде направлена на укріплення генофонду українського народу.

■ 1 В. П. Мельник, 1, 2 О. В. Панасюк, 1 М. Т. Клименко, 
2 Г. В. Радиш, 1 Г. В. Садомова-Андріанова, 1 Т. Г. Хурса, 
1 Г. В. Гончарова, 1 я. О. якимова, 1 І. В. Антонюк

■ 1 ПВНЗ «Київський медичний університет»
2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННя МОЖЛИВОЇ 
АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ОКРЕМИХ ЗАСОБІВ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

УДК 616.24-002.5-085-036.8

Мета роботи – співставити результати дослідження активності деяких за-
собів народної медицини проти мікобактерій туберкульозу in vitro.

Матеріали і методи дослідження. Можливу антимікобактеріальну 
активність 21 засобу рослинного походження (з них 7 фітоконцентратів: 
Поліфітол-1, Джерело, Світанок, Ренорм, Лізорм, Антивір, Бронхофіт; 
5 фітонцидоносних: часник посівний, цибуля городня, хрін звичайний, 
часникова перлина, часниковий екстракт у таблетках; 5 ефіроолійних: 
чайне дерево, мирт звичайний, евкаліпт кулястий, ялівець звичайний, 
хлорофіліпт 0,25 % – 2 мл в ампулах; 4 фітопрепарати: камедь ферули, 
арум Королькова, синяк звичайний, пальмова олія) та 6 засобів тварин-
ного походження (медведка, воскова міль, жир байбаковий і борсуко-
вий, педерін, прополіс), а також етозоляту натрію, екстракту Amarantae, 
борошна Amarantae вивчали проти стандартного лабораторного штаму 
мікобактерій туберкульозу (МБТ) H37Rv in vitro у рідкому поживному 
середовищі Проскауера-Бека за методом серійних розведень кожної окре-
мої субстанції в діапазоні відповідних концентрацій.

Результати дослідження. In vitro показано, що 23 із 31 засобу на-
родної медицини виявляють мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) 
щодо МБТ H37Rv у межах 15 мкг/мл-500 мкг/мл, антимікобактеріальна 
активність не виявлена у 6 фітоконцентратів, 2 зоозасобів.
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Таким чином, доведено, що ефірна олія чайного дерева, мирту зви-
чайного, евкаліпту кулястого і ялівцю звичайного, часникова перлина 
або його таблетка, камедь ферули, етозолят натрію, які мають МІК in 
vitro у межах від 15 мкг/мл до 125 мкг/мл, заслуговують на увагу на-
уковців та практичних лікарів. Фітоконцентрати (крім антивіру) та 
зоозасоби (медведка, борсуковий смалець) in vitro не мають антиміко-
бактеріальної активності.

■ В. О. Меньшова, В. І. Березкіна

■ Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології 
та медицини»
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ІНТРОДУКЦІя DIOSCOREA NIPPONICA MAKINO

УДК 631.525:580.006

Інтродукція рослин на сучасному етапі вирішує важливі питання збе-
реження генофонду і біологічного різноманіття різних природних флор. 
Створення колекцій лікарських рослин у Ботанічних садах дає мож-
ливість проводити всебічні дослідження. Дослідження біології розвитку 
лікарських рослин дає змогу вводити їх в агросистему. Це важливо для 
створення сировинної бази для фармацевтичної промисловості. 

Dioscorea nipponica Makino (Dioscoreaceae) росте в Китаї та Японії, 
Приморському краї по долинах річок, лісових галявинах та широколис-
тяних лісах. У кореневищах містяться сапоніни. Рослину використову-
ють як лікарську для профілактики атеросклерозу судин головного мозку, 
серцево-судинної системи. У зв’язку з масовою заготівлею запаси корене-
вищ в природі зменшуються.

Нами досліджувались адаптаційні можливості Dioscorea nipponica в 
умовах культури в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського на-
ціонального університету ім.. Тараса Шевченка. Це багаторічна дводомна 
трав’яниста ліана, гемікриптофіт. В умовах Києва вегетує з другої дека-
ди травня до першої декади жовтня. Цвіте з третьої декади червня по сер-
пень. Насіння достигає в кінці вересня. Період вегетації триває 199 днів. 
Dioscorea nipponica за строками вегетації є довговегетуючою рослиною з 
зимовим станом спокою. Схожість свіжозібраного насіння в лабораторних 
умовах – 58-62 %. Насіння не має періоду спокою. Проростання насіння 
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при температурі 18-20 ºС починається на 8-15 день і триває до 32 днів. 
Фенологічний спектр цвітіння постійний, що свідчить про успішність її ін-
тродукції в умовах Полісся та Лісостепу України.

Результати досліджень показали, що рослини Dioscorea nipponica в 
умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна послідовно проходили 
всі етапи сезонного розвитку, мали стабільне щорічне цвітіння, здатні 
до вегетативного та насіннєвого розмноження, є стійкими до шкідни-
ків та хвороб. Таким чином, Dioscorea nipponica є перспективною для 
введення в культуру в умовах Полісся та Лісостепу України.

■ Н. А. Мырзабаева

■ Казахский Национальный медицинский университет
им. С. Д. Асфендиярова (Алматы)

ФИТО- И РЕФЛЕКСОТЕРАПИя ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ПАЦИЕНТАМ С ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА С 

ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

УДК: 814.1:615.849.19:615.849.11:615.322-616.361/.367-008-07-08

Дисфункциональные расстройства билиарного тракта (ДРБТ) и 
синдром вегетативной дисфункции (ВД) в настоящее время занимают 
ключевые позиции в структуре гастроэнтерологической патологии. 

В последние годы все большую ценность в лечении пациентов гастроэн-
терологического профиля приобретают различные виды рефлексотерапии 
на биологически активные точки кожи (точки акпунктуры – ТА), которые 
правомерно отнесены к числу лечебных воздействий, отвечающих всем 
требованиям, предъявляемым к современной медицине. Также известен в 
ряду современных средств терапии функциональных расстройств пищева-
рительного тракта комбинированный растительный препарат Иберогаст 
(компании «Бионорика», Германия), соответствующий принципам комп-
лексной терапии и состоящий из спиртовых экстрактов на основе вытяж-
ки лекарственных растений. Его эффективность и безопасность, а также 
хорошую переносимость засвидетельствовали многочисленные фарма-
кологические и клинические исследования. Считается, что фитопрепарат 
Иберогаст обладает спазмолитическим, прокинетическим, противовоспа-
лительным, желчегонным, седативным действием, участвует в регуляции 
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секреции желудочного сока и стимуляции защитного слизеобразования в 
желудке, устраняет симптомы диспепсии. 

В нашем исследовании мы попытались применить фитопрепарат 
Иберогаст наряду с рефлексотерапией (РТ) при лечении ДРБТ с ВД. 
Под наблюдением находились 76 пациентов в возрасте от 16 до 45 лет. 
Контрольную группу составили 32 пациента, получавших только медика-
ментозную терапию. До и после лечения, вместе с клиническим обследо-
ванием больных, проводились лабораторные и инструментальные иссле-
дования, включавшие видеоэзофагогастродуоденоскопию с прицельной 
биопсией слизистой оболочки желудка с последующей морфологической 
оценкой биоптата, УЗИ органов брюшной полости, компьютерную рН-
метрию, электрогастрографию, дуоденальное зондирование, рентгеноло-
гическое исследование, а также определяли качество жизни (КЖ) с помо-
щью опросника SF-36 (The MOS-SF36-Item Short Form Health Survey) по 8 
шкалам. Пациентам основной группы назначали Иберогаст по 20 капель 
3 раза в сутки с небольшим количеством воды до или в процессе приема 
пищи. Продолжительность курса лечения составляла 4 недели. Одновре-
менно мы проводили иглорефлексотерапию на аурикулярные точки: АР 23, 
43, 96, 97 по две точки на один сеанс на основные точки в течение 30 мин, 
и на дополнительные точки по 10-12 мин (AP 22, 28, 51 55, 87). Затем осу-
ществляли КВЧ-пунктуру (электромагнитное излучение миллиметрового 
диапазона крайне высокой частоты) на отдаленные точки общего дейс-
твия GI 4, GI 11, E 36, C 7, TR 5, MC 6, RP 6, RP 9, F2, F 3. 

В результате проведенного лечения клиническое улучшение наблюда-
лось уже на 6-7 день у большинства (89,5 %) больных основной группы, 
отмечалась положительная эволюция болевой симптоматики, уменьше-
ние диспепсических явлений, улучшение общего самочувствия, редукция 
психо-эмоциональных и вегетативных расстройств. Устранение клини-
чески релевантных симптомов с улучшением показателей КЖ, восстанов-
ление морфофункциональных нарушений возникали обычно к концу кур-
са лечения. В контрольной группе положительные изменения возникали 
значительно позже.
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Захворювання печінки посідають значне місце серед причин непра-
цездатності та смертності населення. Найчастіше ці захворювання роз-
повсюджені у людей працездатного віку. Перспективним напрямком 
фармакотерапії в гепатології є використання фітопрепаратів гепатопро-
текторної дії, яка обумовлена антиоксидантною активністю флавоноїдів, 
що входять до складу рослин. 

Мета дослідження – доклінічне токсикологічне вивчення рослинно-
го препарату гепатопротекторної дії (у формі капсул), до складу якого 
входять сухі екстракти росторопші плямистої (Silybum marianum), 
чистотілу (Chelidonium majus), жовтого імбіру (Curcuma Longa). Пре-
парат вивчали при внутрішньошлунковому введенні у терапевтичних та 
субтоксичних дозах.

При вивченні гострої токсичності встановлено, що введення препарату в 
дозі 5 г/кг не викликає загибелі мишей, щурів та мурчаків, та не чинить нега-
тивного впливу на їх загальний стан і поведінку. При вивченні субхронічної та 
хронічної токсичності встановлено, що застосування препарату не чинить ток-
сичного впливу на загальний стан, поведінку, масу тіла, фізіологічні, клінічні, 
біохімічні, морфометричні показники кроликів і щурів, а також не викликає 
місцевоподразнювального ефекту. Препарат не чинить ембріотоксичної, гона-
дотоксичної та мутагенної дії, не проявляє сенсибілізуючого та імунотоксич-
ного ефекту.

Досліджуваний препарат за ступенем токсичності можна віднести до класу 
практично нетоксичних речовин. Сприятливий профіль безпеки свідчить про 
можливість використання препарату для лікування та профілактики захворю-
вань печінки.

■ Н. С. Нікітіна, Т. Л. Леонтьєва, В. О. Котляр, я. В. Сомова, Т. В. Губар 

■ ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», 
м. Харків 

ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННя НЕШКІДЛИВОСТІ 
РОСЛИННОГО ПРЕПАРАТУ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ

УДК 615.244:615.322
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Простатити та доброякісна гіперплазія передміхурової залози, що при-
зводять до безпліддя, є найбільш частими захворюваннями чоловіків не 
тільки похилого, але й молодого і середнього віку. Здавна для лікування 
таких хворих застосовувалися лікарські рослини та фітопрепарати. Фар-
макотерапевтичну дію фітопрепаратів обумовлено антисептичним, про-
тизапальним, спазмолітичним, сперматогенним, діуретичним та ін. ефек-
тами, що позитивно впливають на стан пацієнта.

Проведено доклінічне токсикологічне дослідження нового фітопрепарату 
на основі рослинних екстрактів Serenoa serrulata, Urtica urens та Pygeum 
africanum, що мають простатопротекторні властивості. 

Встановлено, що досліджуваний фітопрепарат при гострому впливі у до-
слідах на мишах і щурах обох статей у дозі 5 г/кг не викликає загибелі та не 
чинить токсичного впливу на загальний стан тварин, їх поведінку, масу тіла, 
відносну масу внутрішніх органів. 

Встановлено також, що новий фітопрепарат при тривалому пероральному 
застосуванні в дослідах на кроликах (1 місяць) та щурах (3 місяці) у терапев-
тичній та токсичних дозах не впливає на загальний стан, поведінку кролів та 
щурів, приріст маси тіла тварин, показники периферичної крові, показники, 
що характеризують функціональний стан ЦНС, серця, печінки і нирок. Новий 
фітопрепарат у терапевтичній та токсичних дозах не чинить гонадотоксичної 
та сенсибілізуючої дії. 

Проведені дослідження свідчать про сприятливий профіль безпеки 
нового фітопрепарату на основі рослинних екстрактів Serenoa serrulata, 
Urtica urens та Pygeum africanum.

■ Н. С. Нікітіна, В. О. Котляр, Т. Л. Леонтьєва, я. В. Сомова, Т. В. Губар 

■ ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», 
м. Харків

ДОКЛІНІЧНЕ ТОКСИКОЛОГІЧНЕ 
ВИВЧЕННя НОВОГО ФІТОПРЕПАРАТУ 

ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ

УДК 615 615.25:615.322



106

Запропонована нами нова медична технологія – іридогенетичне ти-
пування (ІГТ) – це новий напрямок в інтегративній та холістичній ме-
дицині, який базується на поєднанні декількох відомих методик – іридо-
логії, сполучнотканинній теорії хвороб, гомотоксикології та електронній 
(цифровій) гомеопатії.

Іридологія була взята нами як діагностичний метод для візуалізації. Рай-
дужна оболонка ока характеризує діяльність діенцефального відділу головного 
мозку, реєструє і акумулює зміни в генетичній програмі організму, які можна 
спостерігати як характерні структурні іридознаки, розміщені в різних секторах 
райдужної оболонки. Це дозволяє провести всебічну індикацію як спадкових, 
так і набутих змін у внутрішніх органах людини, визначити життєвий тонус, а 
також спрогнозувати характер і місце виникнення можливих хвороб ще задов-
го до їх клінічного прояву.

Із гомотоксиксикології ми використали окремий клас препаратів, так 
звані органопрепарати (ОРП), які виготовляють за гомеопатичним при-
нципом із гомологічних органів і тканин молодняка свійських тварин, в 
основному новонароджених поросят і овець, на спеціальних біофермах з 
дотриманням усіх протокольних процедур для такого класу препаратів. 
Основна дія ОРП – регуляція гомологічного органу людини. На відміну 
від багатьох інших засобів, ОРП не мають явно стимулюючого чи при-
гнічувального впливу на відповідний орган чи систему організму. Іх дія 
грунтується на нормалізації відповідних структур організму, що дає змогу 
використовувати їх як при гіпо- так і при гіперфункціях. У дещо спрощено-
му вигляді іридогенетичне типування (ІГТ) класифікує внутрішню «архі-
тектуру» стану сполучної тканини організму в зонах відповідності різних 
органів і систем за трьма основними критеріями (А, В, С). До критерію 
«А» відносяться іридомаркери, яким відповідає певна генетична слабкість 

■ В. Є. Нейко, І. я. Гонський

■ Івано-Франківський національний медичний університет. 
Клініка мед. університету

ІРИДОТИПУВАННя яК МОДЕЛЬ 
ДЛя ВИГОТОВЛЕННя ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

КОРЕКТОРІВ НА ОСНОВІ ОРГАНОСПЕЦИФІЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ – НОВИЙ НАПРяМОК 
У ПЕРСОНАЛІЗОВАНІЙ МЕДИЦИНІ

УДК 615.89+616.1/4:617.721]-073.56
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органів чи систем організму. Це всі іридознаки, для яких характерною є (-) 
мінус тканина в різних секторах райдужки. Фактично це тенденція до так 
званих мікродисплазій, які характеризують певний недорозвиток сполуч-
ної тканини у відповідних органах і системах, і які з часом, або і одразу 
після народження, проявляються певною патологією. До іридознаків типу 
«А» відносяться, насамперед, різноманітні види лакун, крипт, розволокнін-
ня строми райдужки, «тріщини» автономного кільця, а також шпицеподібні 
солярні знаки, дистрофічне кільце тощо.

Ключове слово для цього критерію – дефіцит, недостатність, потреба в 
стимуляції. Для цього ми використовуємо ОРП в D3 або D6 потенціях в за-
лежності від інтенсивності відповідних структурних змін. До критерію «В» 
відносяться іридомаркери, яким відповідає певне ущільнення сполучної тка-
нини у відповідних зонах райдужки, а отже, і у відповідних органах і системах 
організму. Це ущільнення можна трактувати як вроджену аномалію, так і як 
наслідок певних екзо- і ендотоксичних навантажень на організм. Фактично 
це тенденція до гіперплазій сполучної тканини, яка з часом проявлятиметь-
ся у відповідних органах чи системах, власне за гіперпластичною моделлю 
розвитку патології. Специфічні іридознаки відображають (+) плюс тканину на 
райдужці або її імпрегнацію. До них відносяться різноманітні так звані хрома-
тичні знаки, токсичні плями і сектори, пігментні плями, лімфатичний розарій, 
плями сечокислого діатезу, параіридознак – ліпемічне кільце і т. ін. Ключове 
слово для цього критерію – надлишок, компенсаторна гіперфункція, потреба 
в гальмуванні, дренуючій терапії. Для цього ми використовуємо ОРП в D24 i 
D30 потенціях, які мають інгібіторну дію на відповідні органи чи системи. І 
до критерію «С» відносяться іридомаркери, які відповідають за порушення ве-
гетативної регуляції органів і систем. Це різноманітні дисфункції за гіпо- або 
гіпертипом, які починаються як порушення іннервації з подальшим розвитком 
патології дисрегуляторного типу. Іридомаркерами є деформації автономного 
кільця, ущільнення чи дистрофії певних ділянок зіничної кокарди, різні види 
децентрації зіниць та зміни їх форми, а також спастичні, адаптаційні кільця і 
дуги тощо. Ключове слово для цього критерію – дисрегуляція, що потребує 
відповідної регуляції. Для корекції гіпофункції ми використовуємо ОРП в по-
тенціях D3 або D6, а гіперфункції – в потенціях D24 і D30.

Для проведення ІГТ ми використовуємо спеціальну розроблену нами 
комп’ютерну програму «Парадигма». Вона дозволяє в напівавтоматичному 
режимі проводити індивідуальне іридологічне типування по трьох вищезга-
даних критеріях, обробляючи цифрові зображення райдужних оболонок. По 
результатах такого обстеження здійснюється персоналізований підбір комп-
лексних коректорів, що складаються з суміші ОСП, які відповідають всій сумі 
виявлених нами відхилень в організмі.

На початковому етапі для цього ми використовували так звані суїс-орга-
нопрепарати, які були закуплені у фірми-виробника. Препарати наносилися 
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почергово на певну кількість фіз. розчину, а далі проводилася імпрегнація на 
гомеопатичні гранули. У зв’язку з недостатнім асортиментом (існує майже 96 
позицій суїс-препаратів, які випускають двох типів – Інєль і Інєль Форте), ми 
перейшли на так звану інформаційну гомеопатію, для чого використовували 
інформокасети з органопрепаратами фірми «Імедіс». У програмі «Прарадиг-
ма» використовується 165 позицій органопрепаратів, інформоспектри, яких 
охоплюють усі основні органи і системи організму, вегетативні сплетення, 
тканинні структури.

Для кожного пацієнта за результатами ІГТ виготовляли 2 види індивідуаль-
них інформокоректорів – ІКО № 1 і ІКО № 2, які приймали окремо рекомен-
дованим курсами з врахуванням біоритмології. Було проведено перший етап 
дослідження на волонтерах – студентах ІФНМУ.

Перспективи використання методики.
1. Анти-ейдж терапія. Дозволяє оздоровити і омолодити весь організм в 

цілому. Завдяки використанню ІКО-препаратів відбувається відновлення ор-
ганізму на клітинному рівні. Активація обмінних процесів, покращання цир-
куляції крові, виведення токсинів з організму, покращання лімфовідтоку. 
Підвищуються інтелектуальні здібності, покращується зовнішній вигляд. Усі 
ці ефекти описані у відповідній літературі і наукових статтях щодо ефектів 
органопрепаратів.

2. Підвищення якості життя геронтологічних пацієнтів.
3. Профілактичний напрямок. Для підвищення індивідуальної опірності 

організма в боротьбі з інфекціями, а також для зменшення перспектив хроніза-
ції вже наявних захворювань.

Зважаючи на фактичну відсутність протипоказів, методика дозволяє 
практично всім людям після відповідного обстеження і аналізу вжива-
ти індивідуальні комплекси для підвищення захисних сил організму, де-
токсикації і оптимізації здоров’я. Дуже перспективним є поєднання ІКО 
препаратів з паралельним прийомом відповідних фітопрепаратів, біодо-
бавок, пептидних комплексів, що дасть можливість оптимізувати рівень 
здоров’я, беручи до уваги всі індивідуальні особливості кожного конкрет-
ного організму.
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Мануальна терапія (остеопатія) – це неінвазивний, безмедикаментоз-
ний метод лікування, що ґрунтується на концепції цілісності організму. 
Цілісність виявляється як в структурному, так і в функціональному плані. 
Структура і функція взаємопов’язані. Біомеханічний стан структур тіла 
впливає на функціонування органів і тканин, а від їх функціонального ста-
ну залежить правильність розташування структур. У біомеханіці цілісність 
описується концепцією тензегріті, висунутою Р. Бакмінстером Фуллером у 
середині 20-го століття.

Тензегріті (сполучення англійських слів tension – натяг та integrity 
– цілісність), тобто цілісність у стані натягу або флотуюча компресія, це 
інженерна концепція, в основі якої – використання ізольованих компонен-
тів, які знаходяться у стані компресії, в середині мережі, що створює без-
перервний натяг у такий спосіб, що стиснуті елементи (зазвичай балки) 
не торкаються одне одного, а еластичні елементи, що знаходяться у стані 
попереднього напруження і натягу (зазвичай дроти або розпірки) визнача-
ють положення такої системи у просторі. Сили компресії і сили натягу в 
такій структурі знаходяться у стані динамічної рівноваги, а сама структура 
у стані флотації.

Прикладами структур, побудованих відповідно до концепції тензегріті є гео-
дезичні куполи, аероплани, велосипедне колесо і статуя Свободи. Особливіс-
тю цих структур є механічна та сейсмічна стійкість, пружність і спроможність 
розподіляти вплив зовнішніх сил по всій структурі. Під впливом потужних 
зовнішніх сил тензегрічні структури більш схильні до еластичної деформації і 
менш схильні до пластичної деформації.

У медицині концепцію тензегріті вперше було застосовано дослід-
ником з Гарвардського університету Дональдом Інгбером. Він зазначив, 
що будова тіла людини і тварин, органів та клітин відповідає концепції 
тензегріті й уможливлює значний обсяг рухливості. Він також зазначив 
вплив сил компресії (механотрансдукцію) на експресію генів і синтез 
хімічних речовин у клітинах. Це дозволило вважати механічний вплив 

■ А. І. Парахін, В. В. Самбір, Р. В. Антюхов, В. А. Новохатній

■ Кафедра неврології, психіатрії, мануальної терапії та рефлексотерапії 
ПВНЗ «Київський медичний університет»
Відділ підвищення кваліфікації ПВНЗ «Київський медичний університет»
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одним з етіологічних факторів розвитку внутрішніх хвороб і хвороб опорно-
рухового апарату.

Якщо на тензегрічну систему діє дуже потужна зовнішня сила (травма, 
падіння, автомобільна аварія), або вона діє протягом тривалого часу (як на 
дитину в процесі пологів), положення структур у такій системі змінюється, 
виникають зони, в яких вплив сил компресії збільшується, а у відповідь на це 
в іншій частині системи компенсаторно збільшується вплив сил натягу і вини-
кають зони найбільшого напруження. Однак, пружності системи недостатньо 
для повернення у вихідний стан динамічної рівноваги і вона залишається у 
стані патологічної динамічної рівноваги. Виникають соматичні дисфункції.

Для швидкого і ефективного лікування соматичних дисфункцій мануаль-
ний терапевт повинен вміти знаходити зони найбільшого напруження та клю-
чові дисфункції, розташовані в них, і лікувати їх в унікальній послідовності, 
яку підказує саме тіло людини.

Існують кілька методів виявлення ключових дисфункцій:
а) Глобальне та локальне вислуховування (Ж.-П. Барраль) – перцепторне 

сприйняття лікарем натягу тканин у тілі пацієнта в цілому та на окремих його 
ділянках. Також дозволяє визначити мобільність та мотильність внутрішніх 
органів.

б) Остеопатичний механічний зв’язок (П. Шоффур) – система діагностики 
стану еластичності тканин, похідних мезенхіми, що складається з 350 тестів 
натягу та додаткових специфічних тестів інгібіторного балансу. 

в) Аркінг (Дж. Апледжер) – метод виявлення концентричних кіл натягу 
тканин у тілі людини, всередині яких знаходяться ключові соматичні дисфун-
кції.

г) Сіквенсінг (Е. Стайлз) – скринінговий діагностичний метод, який дозво-
ляє швидко оцінити стан усіх суглобів тіла і виявити унікальну послідовність, 
в якій слід лікувати пацієнта.

Застосування скринінгових методів дозволяє скоротити час прийому 
пацієнта до 20-25 хвилин і обмежити його кількома маніпуляціями, спря-
мованими на відновлення феномену тензегріті.
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Среди актуальных причин бесплодия и увеличения количества заболе-
ваний репродуктивной системы в Украине первое место занимает длитель-
ный стресс, в котором находятся украинцы в связи с военными действи-
ями в стране, экономической нестабильностью, хронической усталостью, 
перенапряжением нервной системы. Поскольку гормоны стресса и гормо-
ны яичников/яичек являются антагонистами, повышение уровня гормонов 
стресса вызывает осложнения в зачатии, вынашивании и родах. Кожа и 
нервная система эмбриологически сформированы из одного зародышевого 
листка, и эта связь сохраняется на протяжении всей жизни. Напряжение в 
голове создает напряжение в теле. И наоборот: расслабляется тело – раз-
гружается мозг. Краниосакральная терапия восстанавливает гомеостаз, за-
пускает процессы исцеления в теле. 

Терапевт взаимодействует с краниосакральной системой пациента (кости 
мозгового черепа, позвоночник, крестец, твердые мозговые оболочки, ликво-
родинамика). Это целостная работа с организмом пациента, с восстановлением 
мышечно-фасциального баланса, жидкостной динамики, в том числе ликворо-
динамики. Краниосакральная терапия с помощью мягких микропальпаторных 
техник позволяет устранять ограничение подвижности костей черепа в крани-
альных швах, расслаблять диафрагмы (тазовую, грудобрюшную, вход в груд-
ную клетку, атланто-окципитальный переход). Освобождение фасциальных и 
связочных ограничений в области малого таза может уменьшить давление на 
кровеносные сосуды, тем самым оптимизируя сосудистый тонус и повышая 
эффективность работы лимфатической системы. Эти улучшения, в свою оче-
редь, способствует восстановлению оптимального кровотока к половым орга-
нам, нормализуя синтез гормонов. В пределах половой системы снятие отеков 
может привести к нормализации уровня гормонов, нормализации менструаль-
ного цикла и наступлению беременности. 

■ Т. И. Петрашева

■ Первая украинская школа телесных терапий, 
Институт интегративной психологии и психотерапии

КРАНИОСАКРАЛЬНАя ТЕРАПИя 
КАК БЕЗМЕДИКАМЕТОЗНЫЙ МЕТОД 

ВОССТАНОВЛЕНИя НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНОГО 
БАЛАНСА ПРИ ДИСФУНКЦИяХ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
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На любой стресс, травму физическую или психологическую, на любое 
напряжение мышцы отвечают спазмированием. Мы ощущаем боли в спи-
не, шее, груди; головные боли, хроническую усталость, нарушения в работе 
ЖКТ. Освобождая от зажимов и напряжения спазмированные области, мы 
позволяем артериальной крови проникнуть туда и начать лечение.

Нами раніше розроблено, затверджено в установленому порядку 
(ТУ У 24.5-30634574-019:2009) та виготовляється ТОВ «Сакс» (м. Київ) 
ряд апіфітозасобів комплексної дії у формі косметичних кремів. 

Мета даної роботи – аналіз підходів до конструювання та використан-
ня у профілактиці та лікуванні захворювань людини даних препаратів.

Крем «Вертебронол» складається з біологічно активних апіфітосполук. 
В роботі узагальнено і наведено практичні методики застосування засобу 
при хворобах хребта, в цілому нервової системи: остеохондрозі, радикуліті, 
невралгіях, ревматизмі, артриті, судомах м’язів, також при травмах, розтяг-
неннях м’язів, вивихах суглобів, для відновлення функцій м’язів і органів 
після фізичних навантажень.

Механізм дії крему «Антимасту С» спрямований на розсмоктування та 
очищення від маститних згустків, фурункулів, вугрів, різних гнійних утворень 
з наступною регенерацією тканин. Використовується при маститах, тріщинах 
сосків та шкіри верхніх і нижніх кінцівок, пролежнях, гнійних ранах.

Крем «Еластик С» містить в оптимальному співвідношенні флавоноїди, 
ефірні олії та трофічні сполуки. Існують різні методики його застосування при 
варикозах, тромбофлебітах, запальних та застійних процесах у венах, пору-
шеннях капілярного кровообігу.

«Токанол С» складається з протеїнів та біологічно активних сполук з 
прополісу, живиці соснової, масла чайного дерева, обніжжя бджолиного, 
трутневого розплоду. Рекомендується при гінекологічних (грибкового, бак-
теріального, дріжжевого походження, запальних процесах, для відновлення 
слизових оболонок) та урологічних захворюваннях (запаленнях і змішаних 

■ В. О. Постоєнко

■ ННЦ «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича», м. Київ
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інфекціях сечостатевого тракту, простатитах, аденомі простати, для підви-
щення потенції).

Косметичний крем «Афродіта С» являє собою комбінацію біологічно ак-
тивних сполук з меду, воску, прополісу, масляного екстракту каротиноїдів з 
рослин, олії з зародків пшениці, ефірних олій, ланоліну, масла какао. Сприяє 
відновленню функцій клітин, живленню, підвищенню еластичності, очищен-
ню шкіри; зменшує видимі ознаки старіння, запобігає утворенню зморшок, 
проявляє омолоджуючий ефект, розсмоктує рубці, шрами.

Таким чином, запропоновані нами апіфітозасоби проявляють 
комплексність дії, характеризуються спільними позитивними озна-
ками, при цьому кожен з них виконує певну специфічну функцію, що 
обґрунтовує їх використання як допоміжних засобів у профілактиці 
або лікуванні відповідних захворювань та, в цілому, оздоровленні 
людини.

З фізичним тілом людини працюють лікарі різних спеціальностей, приді-
ляють увагу психіці індивіда психіатри, психоневрологи, психологи і тільки 
тонка енергія хворого залишається маловивченою і маловикористовуваною 
в діагностиці, а також лікуванні. Біоінформаційний спосіб лікування поєд-
нує роботу з тілом і психікою людини, тонкою енергією і біополем пацієнта. 
Традиційна медицина досягла великих успіхів у лікуванні, але є хворі, які 
погано піддаються виліковуванню, пацієнти з хронічними недугами, ліку-
вання яких часто буває малоуспішним. В основному, традиційна медицина 
лікує тіло. Та щоб бути здоровим, потрібно багато працювати, вести самому 
правильний спосіб життя і періодично проводити розвантажувальні дні, за-
гартовуватися і займатися фізичними вправами, підтримувати позитивний 
настрой думок. З тонкою енергією людини, як правило, працюють чаклу-
ни, шамани, знахарі, екстрасенси. Цим, на наш погляд, повинні займатися 
медики, цілителі та поєднувати її з традиційною медициною, доповнюючи 
діагностику і лікування.

■ Г. О. Прокудін, О. В. Недзвецька (парамедик)

■ Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ БІОІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 
В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

УДК 616.08
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Необхідно враховувати, що у людини є умовно три складових. Це – тонка 
енергія, психоемоційне поле і, власне, фізичне тіло. Важливо знайти ті нега-
тивні фактории, які заважають пацієнтові і викликають у нього хворобу, пе-
реконати його робити те, що необхідно для одужання. Це важлива і необхідна 
умова. Потрібно повернути розум пацієнта до усвідомлення можливості вилі-
куватися. Сміливо наводити приклади зі своєї практики, даючи надію і віру в 
можливість одужати. Це одна сторона справи. Друга – пояснити хворому, що 
хвороби в більшості випадків походять від неправильного способу життя, не-
відповідного харчування, негативних думок і емоцій. Віра в можливість вилі-
ковування стимулює позитивний настрій пацієнта. Знайшовши порушення, ми 
виправляємо їх шляхом впливу на біополе, нормалізуючи при цьому потоки 
тонкої енергії. Впливаючи на біополе людини, ми таким чином виліковуємо 
її тіло. Результати вражаючі! Лікар-інформотерапевт виправляє порушення в 
біополі, та після його корекції одужує людина.

Працюючи з біополем пацієнта, його тонкою енергією, доречно зазначити, 
що лікарю необхідно навчитися захищати себе від негативного енергетичного 
впливу хворого. Захист забезпечує здоровий спосіб життя, відсутність шкідли-
вих звичок, спеціальні вправи. Добре допомагають вправи з йоги, медитація, 
аутотренінг. Зміцнюють і підсилюють біополе 5 тібетських вправ з книги Пі-
тера Келдера «Око відродження».

Уміння бачити і відчувати енергетичні порушення пацієнта – складне, але 
досяжне завдання. Цьому потрібно вчитися і систематично вдосконалювати 
свої знання і техніку. Як відомо, тонка енергія – основа всього життя. Посту-
паючи в організм, вона перетворюється в електричну, біохімічну і механічну 
енергії, які і здійснюють життєві процеси в організмі живої істоти. З нею мо-
жуть працювати тільки ті, хто бачить і відчуває біополе. Працюючи з біополем 
людини, можна робити дивовижні речі:

• здійснювати діагностику хворого без аналізів та інструментального 
обстеження;

• зчитувати інформацію про перенесені хвороби, що дає можливість 
передбачити майбутні захворювання пацієнта;

• лікувати на будь-якій відстані;
• підтримувати і стежити за станом пацієнта без його присутності.
Можливості біоінформотерапії величезні та потребують досконалого вив-

чення. Медицина обов’язково буде використовувати її в діагностиці, лікуванні 
та профілактиці захворювань. На наш погляд, потрібно впроваджувати вив-
чення біоінформотерапії в медичних університетах і готувати фахівців за цією 
спеціальністю відповідно до «Стратегії ВООЗ в області народної медицини 
2014-2023 рр.».
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■ О. В. Паталаха, І. В. Лоскутова

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

ІМУНОФЛАЗИД В ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО 
ПАРОДОНТИТУ У НАРКОЗАЛЕЖНИХ 

З ТОКСИЧНИМ ГЕПАТИТОМ

УДК 615. 322: 616. 981.214.2

Регулярне вживання наркотичних речовин призводить до суттєвих 
зрушень в імунній системі людини, що підтверджується розвитком в да-
них умовах імунодефіцитних станів. Зниження антиінфекційної резис-
тентності у пацієнтів, які зловживають опієм, пов’язують і з дисфункціо-
нальними змінами на рівні неспецифічної імунологічної резистентності 
організму. Опійні речовини викликають отруєння організму продуктами 
розпаду у зв’язку з тим, що печінка не справляється зі своїми функціями, 
і в організмі накопичуються токсичні речовини. Розвиток патологічного 
процесу у хворих на генералізований пародонтит (ГП) супроводжується 
дисбалансом цитокінів в рідині ясенних каналів, зі значним підвищенням 
рівня прозапальних на тлі зниження вмісту протизапальних цитокінів. 
Доведено, що активовані пародонтогенними мікробами моноцити і мак-
рофаги продукують каскад прозапальних цитокінів, викликаючи дисба-
ланс між їх про- і протизапальним пулом, що сприяє пошкодженню тка-
нин пародонта і резорбції альвеолярної кістки.

Імунофлазід – лікарський препарат з вираженою противірусною і іму-
ностимулювальною діями, отриманий з суміші трав щупаки дернистої 
(Herba Deschampsia caespitosa L.) та вейника наземного (Herba Calamagrostis 
epigeios L.). Препарат захищає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, 
нормалізуючи показники місцевого імунітету (лактоферин, sIgA і лізоцим). 
Встановлено, що препарат нормалізує неспецифічну резистентність організму 
до вірусної та бактеріальної інфекцій.

Наркозалежним із ГП та токсичним гепатитом для досягнення клініко-
лабораторної ремісії призначали імунофлазід у вигляді зрошування ротової 
порожнини по 9,0 мл сиропу двічі на день протягом 30 днів (основна група). 
У групі зіставлення хворих призначали професійну гігієну ротової порож-
нини та чищення зубів лікувальним гелем «Гликодент». В результаті про-
ведених досліджень було встановлено, що концентрація TNFα у змішаній 
слині збільшувалася в 3,71-3,82 рази (при нормі (5,6±0,35) пг/мл; Р<0,001); 
рівень IL-1β – в 3,62-3,78 рази (при нормі (8,2±0,6) пг/мл; Р<0,001); вміст 
IL-2 – в 1,93-1,98 (при нормі (12,7±1,1) пг/мл; Р<0,01). Вміст протизапаль-
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ного цитокіну (IL-4) у змішаній слині був нижчим за норму у середньому в 
1,40-1,48 рази (при нормі (3,0±0,6) пг/мл; Р<0,01). 

В основній групі, яка отримувала імунофлазід, після завершення лікуван-
ня відзначалося вірогідне зниження рівня прозапальних цитокінів у змішаній 
слині: TNFα – в 3,35 рази, IL-1β – 3,41 рази та IL-2 – в 1,76 рази, які дося-
гали верхньої межі норми. Концентрація IL-4 у змішаній слині під впливом 
лікування з включенням імунофлазіду зростала в середньому вдвічі (P<0,01) 
і досягала (4,1±0,4) пг/мл. В групі зіставлення, яка отримувала загальноприй-
няте лікування, відзначалася менш виражена динаміка зменшення вмісту про-
запальних цитокінів, тому вони залишалися вищими за норму: TNFα – в 1,64 
рази, IL-1β – в 1,49 рази і IL-2 – в 1,24 рази (Р<0,05). Концентрація протиза-
пального цитокіну у змішаній слині поступово збільшувалася, але при повтор-
ному обстеженні зберігалася нижче референтної норми в 1,22 рази (Р>0,05). 
Нормалізація прозапальних цитоікінів у змішаній слині відзначалася у 80,6 % 
випадків основної групи і лише у 45,9 % осіб групи зіставлення. У решти об-
стежених обох груп після завершення лікування концентрація TNFα та IL-β 
була високою, хоча рівень IL-2 вірогідно від норми в обох групах не відріз-
нявся. У більшості групи зіставлення рівень протизапального цитокіну (ІL-4) 
був помірно підвищений, а у решти обстежених залишався на початковому 
рівні, що ймовірно, пояснювалося відсутністю проведення адекватної терапії. 
В основній групі в 61,7 % випадків вміст ІL-4 зростав суттєво (майже 2,5 рази), 
хоча в 17,0 % випадків концентрація цього цитокіну вірогідно від початко-
вого значення не відрізнялася. Отже, під впливом імунокорекції відзначалося 
зростання протизапального цитокіну IL-4, що сприяло не лише гальмуванню 
запального процесу, але й пригніченню остеокластогенезу. 

■ Д. М. Сенишин, П. Д. Сенишин, Б. Ф. Блистів 

■ Львівська обласна лікарня відновного лікування

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННя ХВОРИХ
НА РОЗСІяНИЙ СКЛЕРОЗ 

НА БАЛЬНЕОЛОГІЧНОМУ КУРОРТІ «СХІДНИЦя»

УДК 615.324+638.1(09) 

Розсіяний склероз (РС) – одне з найпроблемніших захворювань в невро-
логії. Має мультифакторну природу, характеризується множинними розсіяни-
ми вогнищами демієлінізації в головному і спинному мозку. Хворіють люди 
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у віці 20-40 років, частіше жінки. 65 % хворих з перших років захворювання 
мають дефіцит рухової функції. На сьогоднішній день в Україні 19760 хворих 
на цю патологію, що становить 498 випадків на 100000 населення. В Європі 
3 млн. хворих, що становить 79 випадків на 100000 населення. За останні 10 
років даний показник по Україні зріс на 14,3 %.

Патогенез. При потраплянні в кров носія антигену включаються ме-
ханізми клональної селекції, активізуються і проліферують певні кло-
ни Т-лімфоцитів, які мають специфічні для даних антигенів рецептори. 
Утворюються комплекси антиген-антитіло, які проникають через гема-
то-енцефальний бар’єр, викликаючи демієлінізацію аксонів. Крім цього, 
пошкоджуються ДНК мітохондрій нейронів, що призводить до дефіциту 
вироблення енергії, необхідної для проведення нервового імпульсу по 
аксону. Для проведення імпульсу по демілізованому волокні потрібно в 
300 разів більше енергії. За один рік хворий на РС втрачає до 1 % мозко-
вої речовини (в нормі 0,2 %). розбалансовується робота натрій-калієвого 
насосу в сторону збільшення надходження калію, що веде до посилення 
дегенеративних процесів. Знижується синтез ендогенного антиоксиданту 
сечової кислоти.

Порівняльна таблиця патогенезу розсіяного склерозу і фізіологічної дії апітоксину 
мінеральних вод на організм людини

№
п\п

Патогенез розсіяного 
склерозу

Апітоксин, 
продукти 

бджільництва

Мінеральні 
води 

Східницького 
родовища типу 

«Нафтуся»

Медпрепарати
1-ої лінії 

(бетаферон, 
авонекс, ребіф, 

копаксон)

1
Ослаблення сісцевого 
імунітету, зменшення 
вироблення імуноглобулінів 
слини

Забрус, мед, 
прополіс --- ---

2 Циркуляція вірусу в крові апітоксин --- імунопротектори

3
Активація Т-лімфоцитів, 
утворення комплексів антиген-
антитіло

апітоксин --- ---

4 Підвищення прохідності 
гемато-енцефального бар’єру апітоксин --- імуномодулятор

5 Розсіяна демієлінізація аксонів апітоксин --- копаксон

6
Пошкодження ДНК 
мітохондрій нейронів, 
зменшення вироблення енергії

апітоксин позитивно ---

7 Розлади в роботі 
натрій-калієвого насосу апітоксин позитивно ---

8
Зниження синтезу сечової 
кислоти (ендогенного 
антиоксиданта)

апітоксин позитивно ---
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Лікування РС. Існуючі на даний час методи лікування хворих з розсіяним 
склерозом мають обмежену патогенетичну активність (впливають лише на три 
ланки) /порівняльна таблиця/.

Офіційно у медичній літературі про відновне лікування сказано дуже ма-
ло, в основному використовується фітотерапія. Через тривале високовартісне 
медикаментозне лікування, відсутність спеціалізованих центрів відновного 
лікування більше 90% хворих залишаються один на один зі своїми пробле-
мами. Керуючись вищенаведеним, беручи до уваги порівняльну таблицю па-
тогенезу розсіяного склерозу і фізіологічної дії апітоксину мінеральних вод 
Східницького родовища на організм людини виникла потреба пошуків шляхів 
профілактики і лікування розсіяного склерозу природними факторами.

Особливості відновного лікування на бальнеологічному курорті 
«Східниця»:

1. Апітерапія
2. Втирання по ходу хребта в гіпотичні м’язи мазі при температурі 

38-40 °C (прополіс, забрус, віск, олія обліпихи, шипшини, оливкова олія)
3. Вживання забрусу, сумішей (мед, маточне молочко, перга, пилок) 
4. Інгаляції з міні-вулика
5. Релаксація під гудіння бджіл у міні-вулику
6. Дозований пройом мінеральних вод типу «Нафтуся»
Апітерапія – це введення природним шляхом в міжклітинну рідину ор-

ганізму людини апітоксину. Апітоксин – продукт секреторної діяльності двох 
спеціальних залоз робочої бджоли. До складу апітоксину входить більше як 
100 складників, найактивнішим є мелітин (фракція Ф1); при попаданні меліти-
ну в міжклітинний простір активізуються нанопроцеси в організмі, надпоро-
гово збуджується дієнцифальна ділянка головного мозку, одномоментно вики-
дається велика кількість ендорфінів, дана реакція триває кілька секунд. Після 
чого поєднуються інші чинники апітоксину.

Методика:
Укуси бджолами проводяться по схемі 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 9, 7, 5, 3, 1 з пе-

рервою один день між укусами. Перед початком апітерапії двічі проводяться 
проби на чутливість до апітоксину. Перший день – один укус тривалістю 10 
секунд, на другий день робиться аналіз сечі на наявність білка і цукру, аналіз 
крові на рівень еозинофілів, а також вимірюється величина папули. Через день 
1 укус тривалістю 30-40 секунд, повторні аналізи, і лише після цього прово-
диться курсове лікування. Кожного тижня проводяться повторні аналізи сечі і 
крові, таким чином курс апітерапії триває 30 днів.

Прийом мінеральних вод типу «Нафтуся».
Організм людини складається на 65-70 % з води. Вода в організмі знахо-

диться на трьох рівнях: кровоносні, лімфатичні судини, міжклітинна рідина в 
клітині. Взаємовідношення між рівнями вод збалансоване, обмін відбувається 
на певній програмі.
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Окисно-відновний потенціал води (ОВП) в організмі становиить від 
-100 до -200 мВ. Зовнішня питна вода має ОВП від +100 до +400 мВ. Для 
того, щоби вода з кишечника проникла до кровоносного русла, потрібно 
затратити енергію для структуризації води. Залежно від різниці між ОВП 
питної води, ці затрати становлять 15-20 % від загально виробленої ор-
ганізмом енергії. Мінеральні води типу «Нафтуся» мають ОВП від -50 до 
-220 мВ. Таким чином, прийом даної води протягом дня від 1 до 1,5 літрів 
економить внутрішню енергію. Крім цього «Нафтуся» вирівнює роботу 
натрій-калієвого насосу, покращує роботу клітин печінки, нирок, синтез 
сечової кислоти.

Упродовж 3 років на відновному лікуванні в Східниці було 8 хворих, 
з них 6 жінок і 2 чоловіки, віком 28-36 років, з них 3 інваліди ІІ групи, 5 
інвалідів І групи. Тривалість захворювання – від 6 до 12 років, шестеро з 
них приймали специфічне лікування. Всі хворі обстежені за місцем про-
живання, консультовані в спеціалізованих центрах. Обстеження на курор-
ті «Східниця» включало оцінку неврологічного статусу і оцінку рухової 
активності за шкалою Куртцке. Ефективність лікування визначалося за 
суб’єктивною оцінкою хворих і динамікою об’єктивних показників (ди-
намометрія, об’єм рухів, координації).

Схема лікування:
07.00-07.30 – пробудження, ранковий туалет 
07.45 – прийом 1 ст. ложки забрусу
08.00 – прийом 150-200 мл Нафтусі джерела № 5, 25, 18 С
09.00 – сніданок
10.00 – прийом 150-200 мл Нафтусі джерела № 6, 26
11.00-11.45 – масаж, втирання по ходу хребта мазі (прополіс, забрус, віск, 

олія обліпихи, шипшини, оливкова олія)
13.00 – прийом 150-200мл Нафтусі і джерела № 5, 25,18 С
14.00 – обід, 200 г сироватки
15.00 – прийом 150-200 мл Нафтусі джерела № 6, 26
16.00-17.00 – постізометрична релаксація, апітерапія
18.00 – прийом 150-200 мл Нафтусі джерела № 5, 25, 18 С
19.00 – вечеря
20.00 – інгаляції
22.00 – релаксація шумом бджіл з міні-вулика.

Результати відновного лікування. На 10-12 день від початку відновного 
лікування всі хворі відчувають покращання самопочуття, нормалізується сон, 
покращується настрій, наростає м’язова сила, збільшується рухова активність, 
покращується функція тазових органів. Віддалений аналіз через 3-6 місяців 
– позитивна динаміка.
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Висновок 
Поєднання використання апітерапії з прийомом продуктів бджіль-

ництва і мінеральної води типу «Нафтуся» може використовуватися як 
допоміжний метод лікування таких захворювань, як РС, паркінсонізм, 
подагра. А також як один з основних методів лікування хворих після 
обширних оперативних втручань, хіміотерапії, променевої терапії.

■ 2 Н. К. Симеонова, 1 Л. Н. Киркилевская, 
2 Н. А. Мариловцева, 2 О. В. Кисиль 

■ 1 ЧВУЗ "Киевский медицинский университет"
2 Медицинский центр "Family Care", г. Киев

ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАя 
ГОЛОГРАММНАя КВАНТОВАя ТЕОРИя 

ГОМЕОПАТИИ

УДК 615.814 

Для понимания механизма действия гомеопатии выдвинуто немало теорий. 
Из них наиболее известная «память воды», предложенная киевским физиком 
А. Антонченко. Она впервые привлекла внимание к особенностям гомеопатии. 
Сам основатель гомеопатии С. Ганеман рассматривал действие гомеопатичес-
ких лекарств как некую «жизненную силу» человека, что соответствовало иде-
алистическому представлению того времени. 

Наиболее известным исследованием в медицине, касающимся гомеопатии, 
является работа профессора Кравкова – основателя советской фармакологии. 
Он описал олигодинамическое действие лекарств, исследуя в эксперименте на 
изолированных сосудах уха кролика вещества в разных концентрациях. Он 
показал, что при различных концентрациях свойства вещества меняются. 

На кафедре гомеопатии Киевского медицинского университета поддержи-
вается теория гомеопатии, предложенная и опубликованная в 1989 году ки-
евским гомеопатом-патофизиологом Симеоновой Н. К., к. мед. н., лауреатом 
Государственной премии в области науки, которая дала ей название «инфор-
мационно-энергетическая голограммная квантовая теория гомеопатии». 

Факты, положенные в основу построения теории
1. При приготовлении гомеопатических лекарств обязательными являются 

процедуры именно последовательных разведений или растираний. Одно-
кратное (одномоментное) разведение лекарственного вещества не дает ни-
какого биологического эффекта.
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2. Разведения лекарств в гомеопатии выходят за пределы числа Авогадро.
3. Разные гомеопатические лекарства, не имеющие ни малейшего содержа-

ния исходного вещества, обладают разным действием. 
4. Более высокие разведения чаще дают обострение (действуют сильнее).
5. Любой объем готового гомеопатического лекарства имеет одинаковое 

действие.
6. Носитель лекарственных свойств можно менять. Вода, с помощью которой 

проводят последовательные разведения, потом применяется для смачива-
ния крупинок молочного сахара, и носителем действующего начала стано-
вится молочный сахар. В свою очередь, крупинки при растворении в воде 
передают лекарственные свойства воде. 

7. Ритм приема гомеопатических лекарств очень редкий. 
8. Можно наблюдать очень быстрое действие гомеопатического лекарства 

(например, начальное усиление острой боли в первую минуту). 
9. При выборе гомеопатического лекарства нозологический диагноз не яв-

ляется решающим без учета конституциональных параметров пациента, 
относящихся к биосфере, таких как время (биоритмы, день, ночь, утро, 
вечер), пространство (открытое, закрытое, верх, низ, внутренние органы, 
поверхность), движение (скорость, покой), отношение к воде, температуре, 
к солнцу, луне, погоде и т.д. 

10. При гомеопатическом лечении наблюдается улучшение не только в том 
органе, нарушение которого послужило поводом для лечения, но и во всем 
организме. Терапевтический эффект гомеопатии подпадает под определе-
ние общего адаптационного синдрома.
Основные положения теории – действующее начало гомеопатических ле-

карств, точка приложения в организме, механизм взаимодействия лекарства с 
организмом. 

Действующее начало гомеопатического лекарства с точки зрения пред-
лагаемой теории видится следующим. Очевидно, в процессе приготовления 
гомеопатического лекарства путем последовательных разведений, встряхи-
ваний или растираний лекарственное вещество переходит из молекулярного 
состояния в другую форму, трудную для определения в современных терми-
нах. Происходит передача свойств лекарственного вещества среде, которая 
специфически структурируется и приобретает способность к биологическому 
действию. Создается впечатление, что эта информационная энергия освобож-
дается из лекарственного вещества порциями, квантами, так как необходим 
ряд последовательных актов растворения, и чем больше таких актов, тем го-
меопатическое лекарство более динамизировано, потенцировано. Можно 
предположить, что в среде возникает поле, имеющее силовой и информацион-
ный компоненты (информационно-силовое квантованное поле). Оно усили-
вается при каждом последовательном разведении. Оно способно к переходу с 
одного носителя на другой без потери лекарственных свойств. Оно обладает 
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■ З. Д. Скрипнюк,  О. М. Костюк  

■ Науково-дослідний інститут Інформаційної медицини

ФАРМАКОІНФОРМОТЕРАПІя

УДК 615.004

биологическим действием при отсутствии самого лекарственного вещества в 
молекулярном виде. (Возможно, при разрушении лекарственного вещества 
освобождаются энергия и информация, затраченные природой на его созда-
ние). Поскольку для готового гомеопатического лекарства утрачивает значе-
ние объем, и любая его часть обладает одинаковым действием, действующее 
начало названо голограммой лекарства. 

Что касается точки приложения гомеопатических лекарств, то с пози-
ций предлагаемой теории она по своей природе такая же, как лекарство, то 
есть антропогенное информационно-энергетическое поле, которое названо 
биоголограммой человека. Научные представления об антропогенном энер-
гетическом поле еще не разработаны, но многие феномены, не только гомео-
патические, требуют для своего объяснения введения такого понятия.

Попытки объяснить взаимодействие гомеопатического лекарства с ми-
шенями организма с точки зрения метаболизма гомеопатического лекарс-
тва неплодотворны, если учесть примеры мгновенного действия. С позиций 
предлагаемой теории, механизм взаимодействия – резонанс с той системой 
организма, которая является центром функции адаптации. Однако, в научной 
физиологии нет представлений о такой инстанции, ее локализации и меха-
низме быстрого запуска. В соответствии с предлагаемой теорией, носителем 
(центром) стратегической функции организма – адаптации – является 
антропогенное информационно-силовое поле. Этот резонанс является пер-
вым звеном механизма действия гомеопатических лекарств. Далее следует 
включение исполнительных регуляторных физиологических систем (нервной, 
эндокринной, иммунной). Далее – цепные разветвленные реакции исполни-
тельных органов, ведущие к терапевтическому эффекту.

Таким образом, терапевтический эффект гомеотерапии является 
следствием адаптационной перестройки организма, активизации защит-
но-приспособительных реакций. С позиций предлагаемой теории, меха-
низм действия не связан с созданием концентрации лекарственного ве-
щества в крови, а является информационным стимулом для активизации 
адаптации. Именно поэтому гомеопатические лекарства вводят редко. С 
позиций предлагаемой информационной теории преимущество имеет мо-
нотерапия, введение одного лекарства.
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Носіями інформації, які використовують у фармакоінформотерапії, можуть 
бути різні речовини. Необхідними умовами використання того чи іншого носія 
інформації є можливість досягнення цим носієм рецепторів організму, які мо-
жуть сприйняти лікувальну інформацію.

У мікрогенераторній інформотерапії носієм інформації є електромагнітні 
випромінювання в діапазоні від низькочастотних до надвисокочастотних. Час-
то для ефективного лікування необхідно змінити конформацію білків плазма-
тичних, цитоплазматичних мембран, скоротливих білків, РНК, ДНК.

Носії інформації мають властивість при взаємодії з патологічним рецепто-
ром припалювати їх, тобто діяти як полинна сигара, при цьому міняти колір 
рецепторів, що дозволяє діагностувати захворювання та його інтенсивність. 

Проводили діагностику і лікування інсульту при допомозі есциніну. Реа-
білітація цього захворювання проходила значно швидше порівняно з звичай-
ним методом лікування.

■ Е. В. Супрун, С. В. Терещенко, В. М. Кузнєцова

■ Національний фармацевтичний університет, м Харків

ВИВЧЕННя ЗМІН ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД 
ВПЛИВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

УДК 616-08-06 + 616-035.4

Сьогодні важко або практично неможливо уявити роботу лікаря будь-
якого фаху без залучення методів лабораторної діагностики для постанов-
ки або встановлення діагнозу, для оцінки ефективності або безпеки про-
веденого лікування. Відомо, що 60-70 %, а за деякими оцінками – і 80 % 
всіх медичних рішень приймають за результатами клініко-лабораторних 
досліджень, від встановлення діагнозу до вибору терапії та визначення 
прогнозу для хворого.

У ході лабораторного процесу, а також на попередньому етапі збору 
і транспортування матеріалу, існує низка ситуацій, які можуть виявитися 
джерелами помилок. Позалабораторні помилки в лабораторній діагностиці 
виникають ще до надходження досліджуваного матеріалу в лабораторію. 
Внутрішньолабораторні – залежать від роботи співробітників лабораторії. 
Помилкам в діагностиці сприяють як похибки при виконанні лабораторних 
досліджень, так і невірне трактування результатів досліджень лікарями-
клініцистами. Тому важливим фактором у точній діагностиці захворювань 
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стає інформованість лікарів щодо змін лабораторних показників організму 
(наприклад, клінічних, біохімічних, імунологічних), характерних для тієї 
чи іншої нозологічної форми, а також знання про можливий вплив різних 
чинників на результати проведених досліджень.

Особливе значення для клінічної практики має проблема зміни лаборатор-
них показників під впливом лікарських засобів, які приймаються пацієнтами 
та  можуть надавати вплив на лабораторні показники, що тягне за собою не-
правильне трактування отриманих даних, помилки у встановленні діагнозу, 
оцінки проведеного лікування і прогнозу для пацієнта в цілому.

Діючі речовини, що входять до складу лікарських препаратів, впливають 
на лабораторні показники різними шляхами:

1) зміною перебігу патологічного процесу і захворювання в цілому;
2) побічною дією відносно органів і систем;
3) загальнотоксичним ефектом, пов’язаним з передозуванням і кумуля-

цією;
4) за допомогою механізмів інтерференції в процесі проведення лаборатор-

них досліджень.
Правильна інтерпретація результатів досліджень в різних клінічних 

ситуаціях можлива тільки при достатньому знанні особливостей біохіміч-
них зрушень в організмі і механізмів порушень, що виникають, як при най-
патологічнішому стані, так і на тлі фармакологічної корекції лікарськими 
засобами різних класів.

З іншого боку, лікарські препарати можуть змінювати функції органів і 
систем, які не задіяні в патологічному процесі. Зміна лабораторних показників 
функцій органів і систем як побічна реакція того чи іншого лікарського пре-
парату – найпоширеніший факт, який лікар повинен враховувати при оцінці 
лабораторних аналізів, випереджаючи оцінку отриманих даних збором анам-
незу про лікарські засоби, які пацієнт приймав тривалий час, або про ті, які він 
приймав за 2-3 дні до проведеного обстеження.

Таким чином, при проведенні лабораторних досліджень важливе 
значення має якісно проведений процес лабораторного дослідження, 
облік всіх факторів преданалітичного етапу можливого впливу лі-
карських засобів, що застосовуються безпосередньо перед процедурою 
взяття проби або за кілька днів до цього. Саме тому інформація, що 
отримується при лабораторних дослідженнях, може бути головним, але 
не повинна бути єдиним критерієм у встановленні діагнозу.
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■ Е. Н. Тлас

■ Медцентры «Велес», «Лель и Лада», г. Киев

ПУСТЬ ПИЩА БУДЕТ ТВОИМ ЛЕКАРСТВОМ… 
(ГИППОКРАТ)

УДК 615.03:613.2

Ещё в 400 г. до н.э. великий Гиппократ говорил: «Пусть пища будет твоим 
лекарством, а лекарство – пищей».

Болезни сердца, рак, инсульт, диабет непосредственно связаны с тем, 
что мы едим. За свою жизнь человек съедает 60 тонн продуктов. Неужели 
кто-то думает, что неважно, что он в себя “пихает”. Статистика показыва-
ет, что в странах с высоким стандартом жизни с увеличением потребления 
мяса, колбасы, яиц, молока и молочных продуктов, сахара и кондитерских 
изделий, консервов растёт число заболеваний, таких как атеросклероз, диа-
бет, гипертония, кариес зубов, болезни нервной и пищеварительной систе-
мы, рак и многих других.

По оценкам 90 % болезней происходит от неправильного питания, а изле-
чение возможно лишь одной диетой.

Человека с детства приучают к неестественной для него еде и результат 
очевиден… Геному человека полтора миллиарда лет, а есть так, как мы знаем, 
он стал только в последние несколько тысяч лет, и за это время не приспосо-
бился к такому питанию ни на йоту. У коптов есть книга «Изречения египетс-
ких жрецов» и там говорится: «…люди были бессмертными, а потом изменили 
питание, стали слабыми и смертными».

Каждый лично сам для себя может решить вопрос, что положить на стол в 
качестве пищи? Как составить рацион, чтобы он стал не источником болезней, 
а источником здоровья?

Обратимся к фактам. Далёкий предок человека питался сочными плодами 
и зеленью, злаками. Об этом свидетельствует строение желудочно-кишечного 
тракта, анатомия и физиология человека.

У нас есть наше видовое питание – мы существа плодоядные.
Никто лучше самого организма не знает, что нужно сделать, чтобы вер-

нуться к состоянию, при котором этот организм синхронизован и упорядочен, 
как задумано природой.

Абсолютное здоровье – это норма. Болезни – это отклонение от нормы. 
«Нормальное питание», навязанное нам цивилизацией – это вообще диверсия 
какая-то.

При переходе человека на правильное питание организм очищается от 
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шлаков, токсинов, камней, слизи, нормализуется (постепенно) работа органов 
и систем.

Сыроедение – это метод оздоровления. Переходить на такое питание не-
обходимо постепенно – год, полтора – под наблюдением доктора. В рационе 
человека в окончательном виде варёная еда не должна превышать 30 %, мясо 
необходимо исключить. Особенно приветствуется переход на такое питание 
после голодания.

Пациент Косенко В. Н., 54 года, г. Житомир обратился с жалобами на час-
тые простуды, поллиноз, гипертонию, остеохондроз позвоночника, запоры.

Пациент переходил на полное сыроедение после курса голодания: запоры 
прекратились с первой недели, через четыре месяца простудные заболевания 
перестали беспокоить, симптомы сенной лихорадки в первый год были намно-
го менее выражены, а через 2 года прекратились, нормализовалось давление, 
спина не причиняет беспокойства, с первого дня на сыроедении исчезли голо-
вные боли (раньше беспокоили часто). У пациента заметно улучшилось общее 
состояние, нормализовался вес (был повышен). Анализы крови и УЗИ органов 
в норме.

Приведенный пример подтверждает, что сыроедение лечит организм 
в целом.

Наша цель – не мешать человеческой природе. В результате лечения па-
циенты избавляются от сердечно-сосудистых проблем, аллергии, астмы, вы-
равнивается рН внутренней среды, очищается кровь, происходит много по-
ложительных изменений и ещё, что очень важно, значительно улучшается 
состояние психических больных.

Метод лечения сыроедением доступен каждому в домашних условиях. Ре-
зультаты будут обязательно. Многие из тех, кто осознал эту простую истину, 
узнали её слишком поздно – изменения в организме уже необратимы, поэтому 
очень важно обязательно проконсультироваться с доктором. Метод потрясаю-
ще работает вместе с голоданием – помогает закрепить и улучшить результа-
ты, и остаётся только недоумевать: почему я не задумывался раньше, ведь всё 
оказывается так просто?

С помощью сыроедения основоположник советской науки о питании 
М. И. Певзнер лечил такие болезни как подагра, экзема, диатез, сахарный 
диабет, панкреатит, грибковые заболевания, все сердечные болезни, мигрень, 
неврастению, эпилепсию, шизофрению, бессонницу, а также все хронические 
болезни пищеварения, печени и почек. Сыроедение более чем в три раза уве-
личивает устойчивость к радиации, является хорошим средством против рака 
крови.

А бонусом к вашему оздоровлению будет нормализация веса!
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КОМПЛЕКСНІ ПІДХОДИ НАТУРАЛЬНОЇ/
КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ОЗДОРОВЛЕННІ 

ТА ВІДНОВЛЕННІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УДК 615.814

Використання і вживання рослин людиною – це закономірний процес, 
що безпосередньо випливає з умов розвитку і відновлення людського ор-
ганізму. Природа заздалегідь потурбувалася про зцілення людини та інших 
живих істот. 

Рослини – це високоорганізовані організми з природним комплексом 
біологічно активних речовин, які відображають екологічні та кліматичні 
умови тієї зони, в якій вони сформувалися. Протягом мільйонів років у тіс-
ному зв’язку з вищими рослинами, які були і є головним джерелом їжі, 
в процесі еволюції природний відбір відшліфовує і пристосовує до вимог 
біологічного виду під задані параметри основних чинників довкілля (зони), 
його формування в кліматично-екологічних умовах. Для накопичення ліку-
вальних речовин в рослині має велике значення сума активних температур. 
Чим вища температура, тим вище транспірація (поглинання і рух) росли-
ною поживних речовин (рослинного соку). Дуже багато рослин та їх родин 
не вивчено, а саме не вивчено їх фармацевтичну активність і лікувальний 
вплив на організм людини. Лікувальна дія багатьох видів рослин пов’язана 
з наявністю в них не однієї речовини, а комплексу різних біологічно актив-
них речовин, які при надходженні в організм людини визначають той чи ін-
ший фізіологічний ефект. Перш ніж використати рослинні засоби, потрібно 
знати не тільки про їх лікувальні властивості, але про їх протипоказання до 
застосовування.

На жаль, невміло користуючись рослинними засобами, займаючись само-
лікуванням, хворі роблять великі помилки, іноді ціною в життя. Багато людей 
вважають, що лікування рослинами не є шкідливим, і з ними не можна погоди-

«Пусть наши сердца постоянно будут наполнены 
радостью и благодарностью за то, что Творец всего 
сущего по Своей любви повелел произрасти растениям 

и полевой траве, которые приносят нам исцеление».
Эдвард Бах. 
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тись. У рослин також зустрічаються речовини, які накопичуються в організмі 
і при тривалому застосуванні призводять до небажаних побічних дій. Багато 
які з природних сполук мають високу фармакологічну активність і вимагають 
особливої обережності. Через наявність в рослинах високоактивних діючих 
речовин передозування їх неприпустиме. Кожний організм своїм чином реа-
гує на лікарські засоби, навіть у одного і того ж організму реакція може бути 
різною в залежності від часу та умов прийому. 

З особливою обережністю треба підходити до змішування різних рослин, 
роблячи різні суміші: взаємодія різних речовин може бути непередбаченою. 
Речовини можуть припинити дію, а інколи такі комбінації підсилюють її. Не 
знаючи властивостей рослин, ми не знаємо, як будуть реагувати між собою 
численні фактори суміші. На Землі немає двох генетично однакових людей, 
кожна людина має свою чутливість, та ще і змінюється протягом усього життя 
з різних причин. У таких складних умовах дозування активних речовин майже 
виходить з-під контролю. Якісне лікування цілющими силами Природи розра-
ховане на правильний підхід та індивідуальність.

Народна медицина – це багатовікова невичерпна скарбниця народних 
знань, яка пройшла дуже складний шлях розвитку. В історії народної медици-
ни існує так багато методів лікування, що зосередитися на одному було б не-
справедливо. Одні методи широко визнані, а інші – тільки проходять важкий 
шлях визнання офіційною медициною.

На даний час ми з гордістю можемо говорити про досягнення вчених: 
біологів, хіміків, фізиків у народній і нетрадиційній медицині.

На високому рівні розроблена і використовується в усіх напрямках меди-
цини електропунктурна діагностика та терапія. Особливої уваги заслуговує 
метод німецького лікаря Рейнхольда Фолля (R.Voll,1909-1988гг.). Це метод, за 
допомогою якого находимо причини захворювань.

Метод Р. Фолля широко використовується у лікарській практиці поряд 
з іншими методами електропунктурної діагностики. Інтерес до питань 
діагностики і терапії з використання метода Р. Фолля постійно зростає, як 
і кількість спеціалістів, які використовують цей метод у своїй діяльності. 
Незважаючи на появу інших методів електропунктурної діагностики, ме-
тод Р. Фолля не втратив своєї актуальності. А саме, на сьогоднішній день 
жоден з сучасних методів електропунктурної діагностики та терапії не 
викликає такої великої кількості суперечок, як феномен електропунктур-
ного тестування медикаментів та підбору лікарських рослин. Існування 
цього феномена як наукового факту, з точки зору сучасних біофізичних 
уявлень про взаємодію живої і неживої Природи, ставиться під сумнів. А 
саме, як говорив Клод Бернар: «Когда попадается факт, противоречащий 
господствующей теории, его нужно признать и отвергнуть теорию».

Розробка підходів до аналізів та оцінки результатів досліджень за допомо-
гою комп’ютерної техніки, формалізації нових діагностичних алгоритмів доз-
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воляє використовувати цей метод в складі експертних систем з оцінки впливу 
різних факторів, наприклад, фізичних або хімічних, різних інтенсивностей та 
доз.

Методологію ЕАФ побудовано на інтеграції емпіричних концепцій і ев-
ристичних моделей класичної китайської акупунктури та останніх досягнень в 
області електрофізіології, гомеопатії, імунології, хронопатології та інших спе-
ціальних розділів експериментальної і клінічної медицини. 

На відміну від довгого існування думок, що акупунктурні меридіани є тіль-
ки умовно відображеними лініями топографічного розміщення БАТ на шкірі, 
в ЕАФ вони розглядаються як інформаційні канали, зв’язуючи між собою різні 
органи в єдине ціле. 

Для підтвердження цього положення Р. Фолль і одночасно з ним Ф. Крамер 
провели низку оригінальних експериментів, які підтвердили реальність існу-
вання меридіанів. 

Вивчення цього методу сприятиме формуванню у лікарів різних спеціаль-
ностей нового світогляду, заснованого на єдиному системному підході до 
оцінки життєдіяльності людини в умовах складних взаємодій людини з нав-
колишнім середовищем.

Народна медицина, перевірена віками і народною мудрістю, не повинна 
бути знехтувана сучасною медициною. Сучасній медицині є чому повчитися у 
народної медицини з її безмежним потенціалом накопиченого досвіду людства 
протягом багатьох тисячоліть. Народна і сучасна медицина вирішують одне й 
те саме завдання – «допомога людині». При мудрому поєднанні, використову-
ючи народну, нетрадиційну та сучасну медицини, ми досягаємо високих рівнів 
у лікуванні та профілактиці. 

Народна медицина в багатьох країнах світу впевнено поєднується з 
офіційною медициною, отримуючи фінансову підтримку. Натуропатичні 
засоби використовуються як перша лінія лікування багатьох захворювань, 
а загальноприйняті методи – лише при вимушених обставинах та на про-
хання хворих.

Народна медицина – це коріння, на якому росте дерево, стовбури з 
листками – це напрямки медицини. Не шануючи коріння, ми не будемо 
мати плодів, які ми повинні залишити для наших нащадків.
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ДОСВІД ВИКЛАДАННя ОСНОВ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ 
В КУРСІ ФАРМАКОЛОГІЇ

УДК  615. 89+614:314.144+612.68

Народна медицина, яка включає медикаментозні і немедикаментозні ме-
тоди лікування, одержує все більше поширення в Україні і в світі. Її розвиток 
відбувається під пильним наглядом та за підтримкою ВООЗ. Перші знання 
про лікарські засоби, що прийшли в наукову медицину з народної медицини, 
студенти отримують на молодших курсах. Їм також розповідають по те, що 
відповідні накази МОЗ регулюють функціонування народної та нетрадицій-
ної медицини. Розвитку народної медицини в Україні сприяють існуючі відо-
мості щодо індивідуальної непереносимості лікарських засобів, поліпрагмазія, 
алергізація, забруднене довкілля, поширене самолікування. Методи народної 
медицини включені в схеми лікування ряду хронічних захворювань печінки, 
травного каналу, нервової, серцево-судинної системи, а також алергічних і де-
рматологічних хвороб. 

Усі фітопрепарати до впровадження в практику мають пройти доклінічні та 
клінічні дослідження згідно методичних рекомендацій ДЕЦ МОЗ України для 
отримання дозволу до реєстрації цих засобів. Надалі розвивається фітопірінг, 
який означає суміщення можливостей класичної фітотерапії із сучасними тех-
нологіями виробництва лікарських засобів. Викладаючи основи народної ме-
дицини в курсі фармакології, необхідно підкреслити, що тільки взаємодія ме-
тодичних підходів між традиційною, народною і нетрадиційною медициною 
може забезпечити більш високий лікувальний ефект зі зменшенням ліжко-
днів. Опануванню основами народної медицини сприяє вірно складений мо-
дульний контроль знань, вірно побудовані семінари, посібники та методичні 
рекомендації з предмету. Викладачі, які формують парадигми навчання лікарів 
основам народної медицини, мають добре володіти базовими фаховими знан-
нями, здійснювати аналіз монографічної, періодичної спеціальної літератури 
та електронних джерел інформації, що сприяє розвитку досвіду спеціалістів в 
галузі народної медицини.
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НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ

УДК 159.972+616.8-085.82+085.851

Проблема интеллектуального развития детей и подростков все больше 
волнует не только украинское общество, но и человечество в целом. Люди 
с интеллектуально-когнитивным дефицитом становятся серьезной экономи-
ческой обузой для общества, требуют на свое содержание как ресурсы семьи, 
так и небогатые муниципальные средства. Иногда приходится слышать, что 
некоторые специалисты рекомендуют родителям не спешить с профессио-
нальным вмешательством в развитие ребенка и выждать примерно до 5-6 
лет, мол, «перерастет». И тогда родители, потеряв драгоценное время, до-
статочно поздно прибегают к специальной помощи своему ребенку. Учиты-
вая мировой опыт, в научной группе профессора А. П. Чуприкова творчески 
используются методы, применяемые как за рубежом, так и созданные и за-
патентованные непосредственно в Украине, для улучшения когнитивных и 
социальных навыков детей и подростков.

В частности, ранее мы неоднократно (А. П. Чуприков, Т. В. Черная, 2013; 
Т. В. Черная и др., 2012) обращали внимание специалистов на то, что ранняя 
сенсорная интеграция у детей с разного рода отклонениями в развитии пси-
хики и поведения может быть самостоятельным альтернативным методом 
исправления «ошибок» природы, или серьезным дополнительным методом 
реабилитации таких детей. Для ее осуществления не нужны никакие разре-
шения Минздрава, т.к. многие варианты могут применяться в семьях руками 
родителей. К таким методам принадлежит комплексная игровая кинезите-
рапия, которая только внешне напоминает некоторыми элементами кинези-
терапию, проводимую неврологами у детей с ДЦП, а на самом деле скорее 
принадлежит к кругу методик телесноориентированной психотерапии, т.к. в 
ее исполнении учитываются многие параметры психики и соматопсихичес-
кого состояния ребенка в момент его встречи со специалистом.

Объяснение поразительных успехов комплексной игровой кинезитерапии 
лежит в области новых достижений нейронаук. Ранее считалось, что с окон-
чанием детского возраста клетки головного мозга теряют свою способность 
правильно развиваться, получают повреждения или умирают и восстановить 
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их невозможно. Согласно теории неменяющегося мозга, люди c врожденны-
ми патологиями головного мозга или получившие повреждения мозга будут 
неполноценными до конца жизни. Однако, еще в 1960-70-х годах ученые, 
изучая возможности мозга, обратили внимание на то, что с каждым нашим 
новым действием мозг преобразует свои схемы для улучшения решаемой за-
дачи. Так появилось понятие нейропластичности мозга. Ученые опровергли 
теорию неменяющегося мозга и смогли доказать, что поврежденный мозг 
способен осуществлять собственную реорганизацию вплоть до возмещения 
утраченных клеток. Человек в процессе обучения, мышления или выполняя 
активные действия, способен «включить» или «выключить» те или иные ге-
ны (Норман Дойдж «Пластичность мозга», 2011).

Для активизации умственных способностей многими специалистами и 
нами широко применяется так называемая гимнастика для мозга («мозговая 
гимнастика»), которая была разработана 1970-х гг американским доктором 
Полом Деннисоном. При помощи несложных упражнений можно научиться 
координировать работу правого и левого полушарий, развивать взаимодейс-
твие тела и мышления. Для этого выполняются два типа упражнений. Это 
движения, пересекающие среднюю линию тела, в несколько раз ускоряющие 
передачу информации, способствуя оптимизации работы нервной системы, и 
односторонние движения, направленные на сосредоточение и концентрацию 
сознания. Все эти движения опосредственно задействуют механизмы, стоя-
щие в основе познавательной деятельности мозга.

Так как многие дети любят играть со своими пальчиками, то родителям и 
специалистам не составляет большого труда вовлечь ребенка в совместную 
игру в виде т.н. пальцевой гимнастики. Она создана японским реабилитоло-
гом Йосиро Цуцуми (1991) и пока еще мало знакома специалистам в Украи-
не. В ходе методики дети, повторяя движения взрослых, активизируют мо-
торику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 
движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Раз-
нообразное сплетение пальцев помогает ребенку по-другому прочувствовать 
свое тело, выполнить движения, которые в обычной жизни не выполняются. 
Такая гимнастика активизирует логическое мышление, внимание, скорость 
восприятия, реакцию, способность к концентрации и, что важно, активизи-
руя мелкую моторику, пробуждает у ребенка речь.

Проходя курс нейрокоррекции с использованием вышеописанных мето-
дов, дети и подростки за короткий срок смогли улучшить свои когнитивные 
способности и повысить уровень социализации. 

Пример.
Богдан М., 8 лет, органическое поражение головного мозга, умеренная 

умственная отсталость, общее недоразвитие речи І уровня. После ухода из 
детского сада находится дома под присмотром близких. На улице пытает-
ся общаться со сверстниками, но в связи с отсутствием речи продуктивный 
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контакт не получается. После курса нейрореабилитации начал произносить 
новые звуки и слова, появилась усидчивость и аккуратность при выполнении 
заданий, повторяет буквы за «говорящей» азбукой, стал спокойнее, появи-
лась возможность обучения на дому по курсу вспомогательной школы.

Олег Д., 17 лет. Черты аутизма, признаки легкой умственной отсталости. 
Не смотрел в глаза, избегал общения с незнакомыми людьми, боялся ходить 
по улице без сопровождения матери. Окончил школу, будучи в т.н. «инклю-
зиве» и не проявлял интереса к знаниям. После прохождения двух курсов 
нейрокорекции стал самостоятельно перемещаться по городу, пользоваться 
общественным транспортом, в разговорах с родными впервые стал отстаи-
вать свое мнение, интересоваться устройством на работу. К нашему удив-
лению, врачебная комиссия военкомата признала Олега годным к несению 
воинской службы.

Таким образом, нелекарственная нейросенсорная интеграция у детей 
и подростков с отклонениями в развитии психики и поведения, осущест-
вляемая методами современной кинезитерапии, является новым междис-
циплинарным достижением, которое, может быть, поможет осуществлять 
лечебную практику детских психоневрологов, реабилитологов, кинезите-
рапевтов, психологов.

■ 1 І. С. Чернуха, 1 Є. М. Решетнік, 1 Н. Є. Нурищенко,
1 С. П. Весельський, 2 К. В. Гарник

■ 1 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
2 ПВНЗ «Київський медичний університет»

ВИВЧЕННя ВПЛИВУ ТЕСТОСТЕРОНУ НА 
СПІВВІДНОШЕННя У ЖОВЧІ МЕТАБОЛІТІВ 

ЖОВЧНОКИСЛОТНОГО ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ
У РІЗНОСТАТЕВИХ ЩУРІВ

УДК 612,35:616.36

Обґрунтування і мета роботи. Дослідити вплив тестостерону на співвід-
ношення холатів і холестеролу та фосфоліпідів і холестеролу, інтенсивність 
етерифікації холестеролу й процеси кон’югації жовчних кислот з таурином 
або гліцином в гепатоцитах самців і самок щурів.

Методи. Вплив тестостерону на жовчосекреторну функцію печінки та 
співвідношення органічних компонентів жовчі вивчався у гострих дослі-
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дах на щурах-самцях (0,18-0,23 кг, n = 12) і самках (0,18-0,23 кг, n = 10) з 
канюльованою жовчною протокою. Тварини знаходилися під тіопентало-
вим наркозом (60 мг/кг) впродовж трьох годинного гострого експерименту. 
Визначення концентрації жовчних кислот і ліпідів в півгодинних пробах 
жовчі проводили за допомогою тонкошарових хроматографічних мето-
дик, удосконалених у нашій лабораторії. Проводили розрахунки холато-
холестеролового коефіцієнта (коефіцієнта літогенності жовчі), коефіцієнта 
етерифікації холестеролу (співвідношення вільного холестеролу до його 
етерів), розраховували співвідношення фосфоліпідів до загального холес-
теролу жовчі та співвідношення гліко- і таурокон’югатів жовчних кислот 
жовчі щурів.

Результати. При одноразовому внутрішньопортальному введенні тес-
тостерону пропіонату у гострому досліді самцям щурів спостерігається 
суттєве зростання співвідношення концентрації жовчних кислот до кон-
центрації загального холестеролу жовчі. А саме, холато-холестериновий 
коефіцієнт жовчі самців щурів виявляється вищим від контролю на 29,3 % 
(р<0,01). Під впливом тестостерону у самців щурів зростає інтенсивність 
реакцій кон’югації вільних холатів з гліцином. В умовах гострого експе-
рименту тестостерону пропіонат не викликає значних змін етерифікації та 
надходження етерів холестеролу до жовчі, а також не змінює співвідно-
шення фосфоліпідів до загального холестеролу.

Холато-холестериновий коефіцієнт жовчі самок, які отримували гормон, 
зростав порівняно з вихідним рівнем, зокрема у останній пробі печінкового 
секрету на 26,15 % (р<0,01). В жовчі, зібраній у самок через 2-2,5 години після 
внутрішньопортального введення тестостерону пропіонату, співвідношення 
вільного холестеролу до етерифікованого зменшується відносно вихідного 
рівня на 13,36 % (р<0,05), тоді як у контрольній групі самок статистично зна-
чимих коливань коефіцієнту етерифікації для зразків жовчі, зібраних впро-
довж усього гострого досліду, не спостерігається. Динаміка змін співвідно-
шення фосфоліпідів до загального холестеролу в жовчі самок, яким введено 
тестостерон, не відрізняється від такої у тварин контрольної групи. У самок 
щурів тестостерон не викликав статистично значимих змін співвідношення 
глікокон’югатів до таурокон’югатів жовчних кислот, але цей показник вияв-
ляється нижчим, ніж у самців щурів.

Висновок
При внутрішньопортальному введенні в умовах гострого досліду 

тестостерону пропіонат (0,7 мг/кг) викликає поступове, хвилеподібне 
зростання холато-холестеринового коефіцієнту, а отже і зменшення 
літогенності та збільшення стабільності колоїдної системи жовчі як 
у самців, так і у самок щурів. У самців щурів під впливом гормону 
зростає інтенсивність реакцій кон’югації вільних холатів з гліцином. 
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Натомість, у самок при дії тестостерону посилюється етерифікація 
вільного холестеролу та збільшується відносно початкового вихідного 
рівня співвідношення фосфоліпідів до загального холестеролу жовчі. 
Механізми виявлених ефектів тестостерону та, особливо, їх прояв при 
курсовому призначенні гормону потребують подальшого вивчення.

■ М. Є. Чіжикова 

■ Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ

МІКРОАКУПУНКТУРНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ 
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ БОЛЮ У 

НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

УДК  616.831-005.1-085

Вступ. Мікроакупунктурні системи (МА) являють собою соматотопічну 
проекцію органів та систем тіла людини в зменшеному масштабі на різних 
ділянках, найбільш відомими з яких є вухо, кисть, стопа, скальп, радужна обо-
лонка ока, ніс, живіт. Лікувальний ефект впливу на МА обумовлений складни-
ми переплетіннями аферентних шляхів черепних нервів та висхідних шляхів 
ЦНС на стовбуровому рівні та на тих, що знаходяться вище. Підґрунтям ліку-
вального ефекту скальп акупунктури є спільність іннервації окремих ділянок 
мозку, переважно кори великих півкуль та скальпу. Абдомінальна акупункту-
ра (спосіб, запропонований др. Bo Zhi-yun) – відносно недавно розроблена МА 
система, яка локалізована навколо пупка та ґрунтується на тому, що наше тіло 
розвивається і отримує все необхідне через пуповину матері. Стопа та кисть, 
запропоновані як МА системи південнокорейським вченим Паком Чже Ву, 
сформовані в окремий підрозділ акупунктури, відомий як Су-Джок терапія. 
Тему співставлення органів та систем з проекцією на долоні та стопі продов-
жував Ф. Б. Кандаров (2012 р.), який розробив свої проекції тіла людини, до 
речі, не тільки на кисті та стопі, а також на скальпі, орбіті, носі, язиці. 

Між проекцією органів тіла в МА системі та відповідним органом існує 
двобічний зв`язок. Впливаємо на МА зону – і отримуємо відповідь в органі 
і, навпаки, патологічний процес в органі буде відображатись в його проекції 
в МА системі (почервонінням, розширенням судинного малюнка, лущенням 
шкіри, наявністю депігментації або гіперпігментації, підвищеною чутливість 
при пальпації, наявністю больових точок, підвищеною кровоточивістю точки 
після уколювання та ін.). 
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Лікування. На базі КЛ «Феофанія», а саме відділень відновної медицини, 
центру загальної та судинної неврології, ревматології та центру болю, нами 
проаналізовано 120 хворих з хронічними больовими синдромами, причиною 
яких була вертеброгенна патологія, обумовлена екструзіями дисків шийного 
та попереково-крижового рівнів. Голкотерапія була застосована в комплек-
сному лікуванні цих хворих і включала як дію на корпоральні точки, так і 
дію на різні МА системи. Помічено, що у випадках помірного та вираженого 
больового синдрому (70 % хворих), а також за наявності супутньої патоло-
гії (наприклад, наслідків інсульту, ревматоїдного артриту, цукрового діабету) 
підключення МА систем до основного рецепту значно покращило результати 
лікування – пацієнт відчував значне полегшення болю вже на сеансі, або од-
разу ж після нього. Особливо вираженим ефект був при підключенні кількох 
(2-3, навіть до 5) МА систем одночасно на один сеанс (до 7-8 балів полегшення 
з 10). Найбільш ригідними до лікування були випадки наявності супутнього 
цукрового діабету та діабетичної полінейропатії. Дослідження триває. 

Висновок
Голкотерапія у вигляді впливу на мікроакупунктурні системи є 

цікавим ефективним методом в тамуванні больового синдрому у не-
врологічних хворих. Потрібно подальше вивчення.

■ 1 О. Л. Шаурін, 1 Д. О. Старюк, 1 Т. О. Шитіков, 
2 Л. П. Толкачьова, 2 С. О. Стасевич, 2 Л. Д. Данілко 

■ 1 Волонтерський реабілітаційний центр для учасників 
АТО «Допоможи собі сам», м. Дніпро
2 Міський Центр спортивної медицини та ЛФК, м. Дніпро

КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІя ВОЇНІВ АТО 
МЕТОДАМИ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА НЕТРАДИЦІЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ

УДК 615.828

Внаслідок бойових дій з російсько-терористічними угрупованнями на 
Сході України спостерігається зростання випадків черепно-мозкових та 
мінно-вибухових травм (БТ) серед військовослужбовців ЗСУ – від 25 до 
80 % від загальної кількості травм. Незважаючи на значні досягнення су-
часної медицини та численні наукові дослідження з даної проблематики, 
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бойова травма є однією з провідних причин смертності та інвалідизації. За 
даними сучасних дослідників, комбінована (міно-вибухова, вогнепальна, 
контузійна) БТ зустрічаєтся до 90 % серед учасників бойових дій. Відомо, 
що 30-96 % осіб, які перенесли БТ легкого та середнього ступеня тяжкості, 
страждають від наслідків травматичної хвороби головного мозку, міофас-
ціальних больових синдромів, порушень кровообігу та інш. Наслідки БТ 
надзвичайно різноманітні та залежать як від тяжкості первинного пошкод-
ження, так і від вторинних пошкоджень, а також від перебігу відновлення. 
Особливе значення мають наслідки контузійно травматичних пошкоджень 
голови та мінно-вибухові травми кінцівок, бо вони призводять не тільки до 
збільшення кількості травматизму.

Метою нашої роботи була оптимізація тактики комплексної і реабілітації 
(КР) хворих із наслідками БТ легкого та середнього ступеня тяжкості з ви-
користанням безмедикаментозних методів: масаж, мануальна вісцеральна, 
вертебральна, краніо-сакральна терапія (МТ), гірудотерапія, ЛФК, лікувальне 
плавання, фізіотерапія апаратами «Корона-С» (м. Хмельницький, Україна) та 
«Радіус-01-Інтер-СМ» (Республіка Білорусь).

Матеріалом стали спостереження за 960 учасниками АТО віком від 19 
до 45 років. У групу спостереження увійшли бійці з наслідками комбінова-
ної (міно-вибухова, вогнепальна, контузійна) бойової травми. Термін початку 
спостереження після травми складав від 3 до 10 місяців. Нами використову-
вались методи клінічного та неврологічного огляду, електроенцефалографії, 
рентгенографії, пульсоксиметрії, кардіоінтервалографії, нейропсихосоціомет-
рії. Всім пацієнтам проводились сеанси КР 2-4 рази на тиждень № 5-6. Нами 
застосовувались методи гірудотерапії, рефлексотерапії та кінезіотерапії, ману-
альної терапіі: акупресура, шкіряно-міофасциальний реліз, післяізометрична 
релаксація м’язів (ПІР) за А. Лієвим (2003), деторзія твердої мозкової оболон-
ки за Д. Аппледжером (1978), мобілізація швів черепа за Гіхіним (2006), віс-
церальні мануальні техніки за Ж.-П. Баралем (2009), маніпуляції на хребцевих 
сегментах краніовертебрального переходу за К. Левітом. Реабілітація хворим 
проводилась в кількості від 3 до 8 сеансів на курс. Хворі проходили навчан-
ня самостійному виконанню ЛФК, ауто-ПІР, відвідували плавальний басейн. 
Термін спостереження складав від 10 діб до 1 року. Статистична обробка ма-
теріалу проводилась у середовищі «Statistics for Windows 6,0».

Отримані результати: виявлено, що хворі скаржилися (95,7±0,1 %) на по-
рушення руху, біль у кінцівках, загальну слабкість, головний біль (5,8 балів 
за ВАШ); погіршення пам’яті, уваги; зниження зору, слуху; запаморочення. 
До початку реабілітації у 98,0±0,2 % хворих мали місце такі синдроми: пору-
шення кровообігу, когнітивні порушеня, цефалгічна та вегетативна дистонії, 
рівень яких на фоні проведення КР зменшився (16,4 %). Після реабілітації 
кількість скарг зменшилась на 83,2±0,11 %, та вони були представлені пере-
важно головним болем (2,1 балів за ВАШ), загальною слабкісттю. Виявлені 
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зміни біоелектричної активності головного мозку під час обстеження свідчили 
про дифузне зниження функціональної активності, що корелювало з показни-
ками пульсоксіметрії тканин голови (88,2± 0,4 % до реабілітації та 98,3± 0,3% 
– після). Критерієм ефективності ми обрали оптимізацію рухового стереотипу, 
обсягу рухів, зниження інтенсивності больового синдрому, психо-емоційних 
розладів, а також параметри сатурації киснем тканин. Після проведення комп-
лексної реабілітації у хворих відновились рухові та когнітивні функції. 

У 93,3±0,2 % пацієнтів встановлений позитивний результат після прове-
деної КР з використанням технік масажу, мануальної терапії та фізіотерапії. 
Отримані позитивні ефекти підтверджені клінічними та кардіоінтервалогра-
фічними показниками. 

Висновки та перспективи подальших розробок: використання ком-
плексної безмедикаментозної реабілітації у хворих із наслідками БТ 
середнього ступеня тяжкості з використанням традиційних (народних) 
та сучасних засобів поліпшує якість неврологічного відновлення, ней-
ропротекції, периферійного й церебрального кровообігу локомоторної 
та когнітивноої функції.

■ Е. П. Шмерко, 
практикующий врач-фитотерапевт, член-корреспондент Белорусской 
инженерной академии

■

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИя АЛКОГОЛИЗМА

УДК 615.814

Сказать алкоголику «Не пей!» равнозначно тому, что туберкулезнику: 
«Не кашляй!» Это опасная болезнь, которая выжигает не только здоровье, 
но еще и совесть. Более того, если в семье есть пьющий, страдают все до-
мочадцы. Алкоголизм трудноизлечим. Но, осознав, что болен, все равно 
необходимо начинать лечиться. На сегодняшний день официальная меди-
цина борется с этим злом, внедряя все новые и новые методы лечения.

Кодировка
Кодирование – это способ воздействия на больного алкоголизмом с 

целью сделать для него употребление алкоголя невозможным. На данный 
момент насчитывается несколько эффективных подходов, каждый из ко-
торых предлагаю рассмотреть подробнее.

Кодирование с использованием лекарственных имплантов. Суть этого ме-
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тода, используемого уже не одно десятилетие, заключается в том, что больно-
му имплантируется («вшивается») в подкожно-жировую клетчатку дисульфи-
рам – химическое вещество, которое оказывает задерживающее воздействие 
на фермент альдегид дегидрогеназу, участвующую в метаболизме этилового 
спирта. Все это, в конце концов, приводит к повышению концентрации ме-
таболита этилового спирта ацетальдегида и вызывает приливы крови к лицу, 
тошноту, рвоту, общее недомогание, тахикардию, понижение артериального 
давления (АД) и даже судороги, что делает употребление алкоголя чрезвычай-
но неприятным. Данное вещество входит в состав большого количества ле-
карственных препаратов, например, торпедо, эспераль, тетурам и др. Получа-
ется, что, несмотря на различные названия имплантов, действие на организм у 
них одинаковое: дисульфирам медленно рассасывается из подкожно-жировой 
клетчатки, и пациент около года не может употреблять спиртные напитки.

Перед приемом дисульфирама больному сообщают не только о последс-
твиях приема алкоголя, но и демонстрируют на нем самом эффект неприятных 
ощущений – дают принять таблетку с лекарством, а затем небольшое коли-
чество алкоголя. Возникает реакция препарата на алкоголь, и человек воочию 
убеждается, насколько она тяжела и неприятна.

Иногда вместо имплантации дисульфирама пациент самостоятельно 
длительное время может ежедневно принимать этот препарат в виде таб-
леток или капель. Преимущество такого способа заключается в том, что у 
больного остается выбор – принимать лекарство или нет, а после имплан-
тации у него такой выбор отсутствует. Возможность выбора имеет огром-
ный положительный психологический аспект для пациента, что позволяет 
улучшить результаты лечения в долгосрочной перспективе.

В то же время у кодирования есть и минусы. Дисульфирам опасен при 
хронических заболеваниях сердечной мышцы и сосудов, а также при частых 
стрессовых ситуациях. Поэтому, когда больной выбирает метод кодирования 
от алкогольной зависимости, он обязательно должен проконсультироваться с 
наркологом.

Методы психологического воздействия
Когда по ряду причин использование дисульфирама оказывается не-

возможным, на помощь приходит психологическое кодирование. Больно-
му внушается, что он не может принимать спиртные напитки без угрозы 
для его здоровья или даже жизни (именно внушается). Конечно, такой 
угрозы в действительности нет. Но это не означает, что психологический 
метод воздействия – недейственный. Например, после сеанса гипноза, во 
время которого пациенту внушили, что запах алкоголя у него будет вы-
зывать тошноту и рвоту, у больного действительно возникает рвота даже 
при виде алкоголя и ощущении его вкуса и запаха. Эта, так называемая, 
рефлекторная рвота – следствие психологической установки, которая бы-
ла сформирована во время гипнотического сеанса. Благодаря установке 
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подсознание больного воспринимает водку как яд и заставляет организм 
очиститься от него путем рвоты.

Помимо гипноза к методикам психологического воздействия относится 
рефлексотерапия (иглоукалывание) или акупунктура. Во время акупунктуры 
врач специальными иглами воздействует на организм через особые активные 
точки на теле посредством введения их в эти точки и манипуляций ними. Та-
кой метод кодирования от алкоголизма помогает человеку начать новый образ 
жизни за достаточно короткий период времени. Существует как тепловое, так 
и механическое воздействие на биологически активные точки тела (прижига-
ние, массаж). 

Методы психологического воздействия не дают гарантии быстрого избав-
ления от пагубной зависимости, так как от больного требуется, в первую оче-
редь, терпение и время. Зато в этом случае на первый план выходит волевое 
решение зависимого. Но и при таком лечении есть минусы. Гипноз и рефлек-
сотерапия бесполезны, если больной не верит в их эффективность.

Следует учесть, что во всех случаях кодирования целесообразно регулярно 
посещать клуб анонимных алкоголиков.

Каждый из современных методов кодирования от алкоголизма хорош по-
своему. Но, как советуют многие специалисты, лучшим способом при лечении 
алкогольной зависимости является комплексное лечение, которое сочетает в 
себе разные процедуры.

Не кодировка
На сегодняшний день в наших аптеках продается множество лекарствен-

ных препаратов, якобы предназначенных для лечения алкоголизма. На самом 
деле, они лишь уменьшают симптомы алкогольной интоксикации. 

Например, зорекс, в состав которого входит унитиол, способен быстро 
выводить из организма этиловый спирт и продукты его распада. Данный 
препарат рекомендуют принимать накануне праздника. Однако возникает 
логичный вопрос: не лучше ли просто ограничить себя в алкоголе и избе-
жать тем самым многих проблем со здоровьем?

Шипучие таблетки алка-зельтцер – по сути, обычная ацетилсалицило-
вая кислота (аспирин). Конечно, они способны уменьшить головную боль 
или ломоту в суставах, которые возникают при алкогольном отравлении. 
Но они не имеют ничего общего с лечением не только от алкоголизма, но 
даже абстинентного синдрома, и могут быть с таким же успехом заме-
нены обычной таблеткой аспирина, парацетомола или анальгина. И еще. 
Принимать данные таблетки можно лишь спустя 10-12 часов после того, 
как была выпита последняя рюмка спиртного. Это позволит снять острую 
головную боль и нормализовать кровообращение. Если же алка-зельтцер 
употребить раньше, велик риск, что таблетки будут взаимодействовать с 
остатками спиртного, что может привести к серьезным негативным пос-
ледствиям.
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Фитотерапия
Фитотерапия – самое безопасное, но и длительное лечение. Это связано с 

тем, что алкоголизм вызывается хронической интоксикацией организма этано-
лом, которое проявляется через патологическое влечение к спиртным напит-
кам, неконтролируемое их употребление, похмельный синдром, соматические 
и неврологические нарушения. При алкоголизме всегда назначается почечно-
мочегонный сбор. Предлагаем его в следующем составе:

– сушеница топяная (трава) 15 г;
– хвощ полевой (трава) 10 г;
– толокнянка обыкновенная (побеги) 20 г;
– брусника обыкновенная (побеги) 20 г;
– спорыш (трава) 15 г;
– череда трехраздельная (трава) 25 г;
– береза повислая (листья, собранные в мае) 10 г;
– береза повислая (почки) 5 г;
– овес посевной (семена) 50 г;
– шиповник коричный (толченые плоды) 50 г;
– рябина обыкновенная (плоды) 50 г;
– бузина лекарственная (трава) 20 г;
– можжевельник обыкновенный (плоды) 5 г.
Сбор рекомендуется тщательно перемешать, 2 ст. л. (с верхом) смеси за-

лить 0,5 л крутого кипятка (или березового сока, разведенного в пропорции 1:1 
водой). Дать настояться в течение 1 часа. Затем процедить и принимать по ½ 
стакана (250 мл) 5-6 раз в день в теплом виде.

Известно, что печень играет одну из ключевых ролей в обезвреживании 
внешних и внутренних токсических веществ в организме, в том числе и алко-
голя. Для нормализации активности печеночных клеток используются такие 
лекарственные растения как череда, одуванчик, подорожник, тыква, черника, 
земляника, вишня, арника и др. Поскольку пищевой этиловый спирт получает-
ся биологическим путем из растений, то и нейтрализовать его необходимо так-
же с помощью трав, блокирующих токсическое действие этанола. Чаще всего 
для этих целей используется следующий сбор:

– сушеница топяная (трава) 20 г;
– бессмертник песчаный (цветки) 15 г;
– календула лекарственная (цветки) 20 г;
– ромашка аптечная (цветки) 20 г;
– спорыш (травы) 15 г;
– кукуруза обыкновенная (рыльца) 10 г;
– одуванчик лекарственный (корень) 30 г;
– тысячелистник обыкновенный (трава) 15 г;
– тмин обыкновенный (плоды) 10 г;
– овес посевной (семена) 50 г;
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– шиповник коричный (толченые плоды) 50 г;
– кориандр обыкновенный (плоды) 10 г;
– береза повислая (листья, собранные в мае) 5 г;
– рябина обыкновенная (плоды) 50 г.
Сбор тщательно перемешать, 2 ст. л. (с верхом) смеси залить 0,5 л кру-

того кипятка. Дать настояться в течение 40 минут. Затем процедить и при-
нимать по 150 мл 3 раза в день в теплом виде. При этом утром за 15 ми-
нут до приема настоя рекомендуется съедать тертую морковь или пареную 
тыкву с медом.

Постоянная необъяснимая тревога, депрессия, бессонница, порой не-
предсказуемые агрессия и конфликтность… Все это – незаменимые спут-
ники алкоголизма. При таких симптомах помогут растения, обладающие 
успокаивающим действием. Состав сбора:

–сушеница топяная (трава) 40 г;
– барвинок малый (трава) 15 г;
– пустырник пятилопастный (трава) 25 г;
– чистотел большой (трава) 15 г;
– боярышник кроваво-красный (плоды) 50 г;
– хмель обыкновенный (соплодие) 20 г;
– мелисса лекарственная (трава) 20 г;
– календула лекарственная (цветки) 15 г;
– валериана лекарственная (корневище) 25 г;
– тысячелистник обыкновенный (трава) 15 г;
– шиповник коричный (толченые плоды) 50 г;
– овес посевной (семена) 50 г.
Сбор тщательно перемешать, 2-3 ст. л. (с верхом) смеси залить 0,5 л 

крутого кипятка. Дать настояться в течение 1 часа. Затем процедить и при-
нимать по ½ стакана (250 мл) утром и на ночь в теплом виде.

■ Е. Д. Осипенко, Ю. В. Буянов

■ Центр позитивной практической астропсихологии «Селена», г. Киев
г. Ганновер, Германия

НОВЫЕ АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 
И КОРРЕКЦИИ В АСТРОПСИХОЛОГИИ ДЛя 
ФОРМИРОВАНИя У ЛЮДЕЙ ПОЗИТИВНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

УДК 615.814 
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В настоящее время наш мир переживает кризис. Сегодня каждый из нас 
ощущает на себе следствия политического, экологического, финансового 
кризиса, кризиса брачных отношений, кризиса в сфере здоровья. Если мы 
хотим выжить, то необходимо изменить наш механистический и потреби-
тельский взгляд на мир экологический, превратить манию анализировать в 
способность к творческому синтезу, соединить части в динамическую це-
лостность. Главное поле сражения лежит внутри каждого из нас. Стремле-
ние к достижению целостности и единства личности и есть первый шаг к 
исцелению нашего мира. 

Для преодоления кризисных ситуаций необходим общий эволюционный 
процесс гармонизации психики, пробуждение ее глубинных резервов. Этот 
процесс каждый человек должен начать с самого себя. Если внутри человека 
психологический конфликт с самим собой или с внешним миром – говорить 
об экологии сознания здесь невозможно. Рано или поздно этот внутренний 
кризис выходит наружу, как фактор неудовлетворенности собой и миром, а 
дальше начинает разрушать и самого человека, и природу, и окружающих его 
людей.

Нашим коллективом впервые была разработана и предложена комплексная 
методология астрологической диагностики, астропрогнозирования и психо-
логической коррекции методом холодинамики клиентов с физиологическими 
и психологическими проблемами. Подтверждением эффективности нашей 
концепции являются результаты статистической обработки психологического 
анкетирования и медицинских диагностических исследований до и после про-
веденной астропсихологической коррекции методом холодинамики.

Астрология и психология являются двумя важнейшими направлениями 
науки, которые помогают нам познавать себя и, с помощью эффективных 
психологических методик, изменять свое отношение к себе, людям и к ми-
ру в целом. Астропсихология соединяет два направления – астрологию и 
психологию. Она объединяет средства натальной астрологии, различные 
методы прогнозирования и психотерапевтические методики и подходы и 
позволяет более полно разобраться в проблемных ситуациях, возникающих 
в жизни человека.

Астропсихология использует базовые научные понятия психологии лич-
ности и практические методы, базирующиеся на научных данных. 

Когда рождается человек, у него уже есть свой гороскоп, но родители вос-
питывают его по образу и подобию себя. То есть общественная культура и 
семейные верования накладывают отпечаток на развитие человека. И многие 
люди только в осознанном возрасте начинают понимать суть и индивидуаль-
ность собственной жизни. Человеку важно принять себя таким, какой он есть, 
только так человек может ощущать себя счастливым.

Астропсихолог работает с космограммой или гороскопом и дает возмож-
ность своему клиенту получить методы для решения и профилактики своих 
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проблем, для прогнозирования событий в своей жизни во времени. Таким об-
разом, человеку легче понять и принять себя, а также значимых в его жизни 
людей, а также лучше понимать периоды своей жизни, чтобы более эффектив-
но реализовывать свой потенциал.

Метод астропсихологического анализа 
- позволяет моделировать при помощи символических категорий индиви-

дуальные психофизические состояния личности, определять их структурные и 
динамические особенности (т.е. индивидуальное развитие психологического 
типа во времени, его эволюция).

- позволяет разрешать индивидуальные (семейные) и социальные психоло-
гические проблемы, обретать состояние душевного комфорта.

- позволяет поддерживать гармонию с внешним миром за счет состояния 
внутренней устойчивости внутреннего мира, основанного на понимании того, 
что счастье и радость в нас самих. 

Комбинация методов астрологии и психологии создана для того, чтобы че-
ловек смог обрести основы своего жизненного успеха:

- внутренний покой (свобода от страха, гнева, зависти, чувства вины);
- высокий уровень здоровья и энергии;
- способность любить других, создавать и поддерживать соответствующие 

отношения с другими;
- достойные цели и идеи;
- финансовую независимость;
- чувство самореализации.
Итак, астрология помогает человеку изучить себя с позиции символов и 

логики, познать и принять, а психология – вторая сторона медали – позволяет 
реально что-то изменить внутри себя, изменить ситуацию с учетом своих пла-
нетарных потребностей и проявить свой Полный Потенциал.

В одном из древних трактатов написано, что нет гармонии и порядка на 
Земле, но есть гармония на небесах, во Вселенной. И тот, кто сможет жить по 
законам Вселенной, обретет гармонию в душе, а в делах и поступках его воца-
рятся порядок и справедливость.

Вселенная, сознание и человек – голографичны. Вселенная – макрокосм, а 
человек – микрокосм. Работая над собой, изменяя себя и свои мысли в пози-
тивном направлении мы, даже неосознанно, влияем на окружающую среду, на 
мир вокруг себя. Именно таким образом мы с вами можем улучшить экологию 
Земли, позитивно повлиять на масштабные социальные процессы в мировом 
сообществе. Экология сознания микрокосма человека повлечет за собой изме-
нения на уровне макрокосма вселенной.
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