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Зокрема на лікаря загальної практики покладається 
загальність медичної допомоги, яку він повинен забез-
печити, передбачити вирішення проблем із здоров’ям 
всього населення, незалежно від віку, статі, релігії, со-
ціального стану�� І як визначає ВООЗ, медична допомога 
повинна бути легкодоступною з мінімальною втратою 
часу [4, 12]��

Також сімейну медицину, як спеціальність, відрізня-
ють надзвичайно важливі принципи, із яких можна виді-
лити головні: довготривалість і безперервність спостере-
ження; багатопрофільність первинно-медичної допомоги; 
ставлення до сім’ї як до одиниці медичного обслуговуван-
ня; превентивність як основа діяльності сімейного лікаря; 
економічна ефективність і доцільність допомоги; коор-
динація медичної допомоги; відповідальність пацієнта, 
членів його сім’ї і суспільства за збереження і покращання 
його здоров’я��

Лікар загальної практики – сімейний лікар має бути 
обізнаним з можливостями методів народної медицини, 
зокрема фітотерапії, аби рекомендувати фітозасоби до 
застосування своїм пацієнтам у комплексному лікуванні 
захворювань внутрішніх органів, а також у превентивній 
та реабілітаційній терапії�� Це питання з часом може бути 
знятим, коли ці методи, зокрема фітозасоби, будуть вклю-
чені у стандарти лікування�� Але існує інша сторона ме-
далі цього дійства – індивідуальний підхід у лікуванні і, 
зокрема, це може стосуватися осіб різних вікових груп з 
коморбідною патологією [3]��

Фітотерапія як специфічний напрямок лікувальної 
і превентивної медицини, заснованої на використан-
ні у практичному лікарюванні галенових форм із лі-
карських рослин, попри тисячолітню практику емпі-
ричного траволікування, до сьогодні позбавлена чітко 
визначеної доктрини у концепції стратегії наукового 
вивчення, у тактиці використання в лікарській прак-
тиці�� Донині ідеологія сучасної доказової фітотера-
пії фактично не визначена, як і не визначені основні 
ідеї і принципи її асиміляції та інтеграції з іншими, 
насамперед офіційними, засобами і методами ліку-
вання та профілактики хвороб людини�� Але на тлі по-
зитивних фармакологічних ефектів фітотерапії та її 
засобів сформувались уявлення про доцільність їх ви-
користання як одного з допоміжних засобів базисної 
фармакотерапії�� Це обумовлено наявністю у їхньому 
складі не лише фармакологічно активних речовин, які 
за аналогією із синтетичними препаратами здатні дія-
ти на функціональні та симптомні прояви недуги, а й 
інші численні біологічно активні сполуки і метаболіти 
– ферменти, гормони, вітаміни, амінокислоти, пепти-
ди, мікро- і макроелементи та інші, які безпосередньо 
втручаються у біохімічні процеси організму та актив-
но впливають на інтимні мембранно-клітинні і мета-
болічні механізми патологічного процесу, що забезпе-
чує поліфункціональний механізм їх дії��

Хворобливі стани, з якими доводиться зустрічатися 
лікарю, мають різноманітно еволюціонуючий процес зі 

складною зміною і переміщенням активності метаболіч-
них і функціональних проявів в органах і тканинах, що 
потребує диференційованого підходу при застосуванні 
симптоматичної і метаболічної терапії на різних етапах 
розвитку захворювання�� Так, у хворих при перебігу го-
строго процесу (або на стадії загострення хронічної неду-
ги), коли на перший план виступають активно адаптаційні 
механізми, також функціональні клініко-патофізіологічні 
прояви, провідну роль у медичній практиці лікаря ма-
тимуть засоби адаптогенної і симптоматичної терапії із 
включенням активно діючих медикаментозних препа-
ратів, у тому числі і лікарських засобів рослинного поход-
ження із фармакологічним ефектом дії��

При хронічному перебігу захворювання на початко-
вому етапі розвитку хвороби або у період медичної реа-
білітації, коли основні прояви патологічного процесу зо-
середжуються в мембранах і метаболічних порушеннях, 
перевагу слід віддавати засобам корегуючої мембранопро-
текторної і метаболічної терапії, зокрема із застосуванням 
засобів фітотерапії��

Тому, враховуючи такий концептуальний підхід, фі-
тозасоби мають своє гідне місце у сучасній практичній 
медицині як самостійна система в комплексному ліку-
ванні та профілактиці захворювань людини [8, 10]��

Ефективність фітотерапії не може бути досягнута при 
спрощеному і необґрунтованому призначені лікарських 
рослинних засобів [5, 8]��

Тому, для досягнення найкращих результатів необхід-
но дотримуватися наступних правил:

• Фітозасоби призначають відповідно до суворих по-
казань та реальної оцінки їх можливості із врахуван-
ням етіотрапної, патогенетичної або симптоматичної 
терапії��

• Розпочинати лікування на початку слід із монокомпо-
нентних прописів, а потім переходити на комплексні з 
урахуванням фітохімічної, фармацевтичної та фарма-
кологічної сумісності компонентів��

• Для отримання лікарської форми необхідно використо-
вувати оптимальну технологію приготування з метою 
забезпечення в лікарському засобі наявності діючих 
речовин як в якісному, так і кількісному еквіваленті��

• Фітозасоби повинні призначатися з урахуванням 
індивідуальних особливостей організму хворого, 
форми та характеру перебігу захворювання, а також 
в адекватних дозах, використовуючи оптимальні 
шляхи введення та достатній курс тривалості ліку-
вання��

• Призначаючи фітотерапію, необхідно пам’ятати про 
можливі побічні ефекти та не призначати лікарський 
засіб, протипоказаний хворому��

• Фітозасоби призначаються як у комплексній, реабілі-
таційній, так і превентивній терапії, зокрема, з метою 
запобігання ускладненням фармакотерапії��
Враховуючи, що патологія нирок та сечовивідних 

шляхів пов’язана з багатьма чинниками: недоброякісною 
питною водою, надлишковим вживанням незбалансова-


