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Прочитав книгу Лариси Петрівни Гуцол «Сила 
гомеопатії». Гортаю сторінки книги знову і знову… 
Ми особисто знайомі з автором з 1998 року�� Наше 
знайомство відбулося на Міжнародному конгресі з го-
меопатії в Одесі�� І я, і Лариса Петрівна виступали з 
доповідями�� Потім ми часто зустрічалися, з року в рік, 
на наукових медичних форумах різного рівня�� Книга 
«Сила гомеопатії», як і всі доповіді Лариси Петрівни, 
дійсно яскрава і надзвичайно корисна��

У сучасних умовах глобальних трансформацій у 
системі охорони здоров’я особливо актуальними ста-
ють питання пошуку методів лікування і оздоровлення 
пацієнтів, які здатні забезпечити високу ефективність, 
цілісний підхід до проблем пацієнта, відсутність ток-
сичних та інших побічних дій�� Саме ці риси притаманні 
гомеопатії, що забезпечує цьому методу вагоме місце 
у системі сучасної фармакотерапії�� Це підтверджується 

стратегією Всесвітньої організації охорони здоров’я та 
інших міжнародних медичних організацій щодо розвит-
ку застосування гомеопатії як методу альтернативної 
медицини у сучасних системах охорони здоров’я��

У зв’язку з цим науково-популярна книга «Сила го-
меопатії» викликає особливий інтерес, адже написана 
вона практикуючим лікарем, фахівцем вищої кваліфі-
каційної категорії в області терапії, загальної практики 
– сімейної медицини, народної та нетрадиційної меди-
цини, кандидатом медичних наук, доцентом, Головою 
Правління Гомеопатичної асоціації «ГОМЕОАСТРА» 
Ларисою Петрівною Гуцол, яка успішно практикує го-
меопатію уже понад 25 років�� Крім того, автор має ве-
ликий досвід викладання методу гомеопатії студентам 
Вінницького національного медичного університету 
ім�� М�� І�� Пирогова��

На мою думку, саме поєднання багатого практичного 
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і пам’ятають, що в успіху лікаря є два крила – класична й альтернативна медицина�� А попереду ще багато сторінок іс-
торії кафедри, де з’являться нові славетні імена, традиції, наукові відкриття�� Проте важливо пам’ятати про витоки цих 
здобутків і про тих, хто своєю самовідданою працею заклав у них першу цеглинку і проклав шлях крізь терни до зірок�� 
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