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У лекційній статті автори висвітлюють історично-практичні ас-
пекти застосування лікарських рослин як носіїв різних біологічно 
активних сполук, які мають лікувально-профілактичні властивості і 
застосовують із давніх часів відомого лікаря, дослідника – Гіппок-
рата�� У статті наведено наукову новітню інформацію про широку 
фармакотерапевтичну дію лікарських засобів рослинного походжен-
ня у різних лікарських формах, а саме: настої, відвари, чаї, ефірні 
олії, соки рослинні, спеції��

Отже, наголошено на необхідності використання рослинних за-
собів з лікувально-профілактичною метою у первинній ланці охорони 
здоров’я��
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В лекционной статье авторы освещают исторически-практичес-
кие аспекты применения лекарственных растений как носителей 
различных биологически активных соединений, которые имеют ле-
чебно-профилактические средства и применяются с давних времен 
известного врача, исследователя – Гиппократа�� В статье приведена 
новая научная информация о широком фармакотерапевтическом 
действии лекарственных средств растительного происхождения в 
различных лекарственных формах, а именно: настои, отвары, чаи, 
эфирные масла, соки растительные, специи��

Таким образом, отмечена необходимость применения растительных 
средств с лечебно-профилактической целью в первичном звене здраво-
охранения��
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In a lecture article, the authors highlight the historical and practical 
aspects of the use of medical plants as carriers of various biologically 
active compounds that have thearapeutic and prophylactic agents and 
have been used since ancient times by the famous doctor, researcher – 
Hippocrates�� The article provides new scientific information on the broard 
pharmacotherapeutic effect of herbal medicines in various dosadge forma, 
namely: intusions,decoctions,teas, essential oils, vegetable juices, spices��

Thus, the need for the use of herbal remedies for thearapeutic and 
prtventive purposes in the primary health care system is noted��
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