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А л ь т е р н а т и в н а  м е д и ц и н а ,  л е к ц і ї
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(LECTURE)
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Issues of the human organism organization and functioning from 
the position of the traditional Chinese medicine�� Basic information 
about function of the organs and organism components is provided�� 
The organization of the canal system is described�� The article is a short 
version of a lecture of the course of thematic improvement "Topical 
issues of modern practice of reflexology in family medicine" for general 
practitioners-family medicine doctors��



© Л. Я. адегова, В. М. Байбаков, Т. В. Євтушенко, В. П. Степура, Л. О. Богомольна

■ Л. Я. адегова, асист., каф. трад. і нетрад. мед.
В. М. Байбаков, д. мед. н., проф., перший проректор
Т. В. Євтушенко, зав. каф. трад. і нетрад. мед.
В. П. Степура, к. м. н, асист., каф. трад. і нетрад. мед.
Л. О. Богомольна, асист., каф. трад. і нетрад. мед.

■ Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

ЛиХОМанКи ОЧиМа ГОМеОПаТа
(ОГЛЯд ЛІТераТУри)

Вступ. Холодна пора разом із вірусними інфекціями 
щороку випробовує людство на витримку та виживан-
ня�� Цього року, без виключення, населення зіткнулося з 
новою, більш серйозною інфекцією – коронавірусом�� У 
даний момент медична спільнота має об’єднатися перед 
зіткненням із випробуванням і використовувати всі мож-
ливості для збереження життя та здоров’я людей�� 

Один з проявів вірусної інфекції – це лихоманка. 
Еволюція організму «винайшла» лихоманку як засіб 
реакції нашого тіла на причини захворювання�� Підви-
щена температура тіла, з одного боку, прояв активності 
імунної системи, яка стимулює захисні механізми ор-
ганізму, а з іншого боку – це навантаження на організм 
і воно може навіть становити для нього небезпеку�� 
Клінічні прояви лихоманок різноманітні при різних 
захворюваннях, у різних людей за конституцією та за 
віком�� Фармакологічні жарознижувальні препарати ма-
ють універсальну дію�� Ефективність їх безсумнівна, але 
неможливо запобігти їх побічним діям, таким як пригні-
чення імунної реакції, алергії тощо�� Одним з резервних і 
успішних методів лікування лихоманок є використання 
гомеопатичних засобів, суто індивідуальних до картини 
хвороби у конкретної людини�� Гомеопатичний метод в 
історії медицини має найкращі позитивні приклади в 
лікуванні інфекцій�� Так, лікар В�� Чермінський успішно 
використовував гомеопатичні ліки в лікуванні дифтерії 
в Житомирі у 1831році, а в Європі та Північній Америці 
(30-50 роки ХІХ сторіччя) гомеопати ефективно лікува-
ли холеру��

Метою даної роботи було надання інформації і 
знань медичній спільноті про можливості використання 
альтернативного методу медичної допомоги в незвич-

них ситуаціях�� Цим методом є гомеопатія, яка викорис-
товує природні засоби і має способи індивідуального 
підбору ліків для кожного складного випадку, навіть 
без визначеної етіології��

Для успішного лікування слід оцінити загальний стан 
хворого та особливості прояву лихоманки�� Завдання лі-
каря – правильно впізнати гомеопатичний препарат – за 
«лікарським патогенезом»�� Найчастіше при лихоманці 
стануть ефективними наступні засоби�� 

аконіт (Аconitum), борець 
Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується аконітом, є така: захворювання проявляється 
лихоманкою після переохолодження холодним вітром��

Треба виділити основні симптоми цієї лихоманки – це: 
раптовий бурхливий початок з крижаного холоду обличчя 
і рук із почуттям їх оніміння, з швидким підйомом тем-
ператури; спраги, з подальшим підйомом температури; 
психічне і фізичне занепокоєння за свій стан, страх важкої 
хвороби, яка призведе до смертельного результату; важка 
запалена голова з пульсацією судин, з відчуттям, немов 
вона розривається; червоне обличчя, яке блідніє, коли 
хворий переходить з горизонтального положення у верти-
кальне; відсутність потіння, підвищена чутливість до ше-
лесту; сухий з хрипінням кашель; тахікардія при повному 
і напруженому пульсі��

Особливості психічного стану при «аконітовій лихо-
манці»: острах майбутнього, несприйняття музики і шере-
хів, загальне занепокоєння��

Беладонна (Веlladonna), беладонна звичайна
Головні прояви лихоманки, яка лікується беладонною, 

в гострому початку, особливо після сильного збудження 
та пітливістю, більше голови��
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