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профілактичні показання, насамперед, є доціль-
ними для потреб військовослужбовців.

Результати відповідних досліджень щодо 
інших регіонів України були майже тотожними 
[13, 19].

У заключному етапі проводилась уніфікація 
рецептури засобів на основі цілющих рослин із 
широкою сировинною базою на території усіх 
областей України. Проаналізовано 55 ЛР різно-
го спектра фармакотерапев-тичної дії, зроблено 
вибірку можливої рецептури на відповідні екс-
темпоральні та фармацевтичні засоби, наведено 
опис технології їх виготовлення. Загалом про-
аналізовано 388 рецептів, представлені загальні 
технологічні принципи виготовлення фітопрепа-
ратів.

Висновки
За	рахунок	 грамотного	проведення	реабілі-

таційного	 періоду	 із	 застосуванням	 природ-

но-оздоровчих	факторів	країни,	 зокрема	 її	фі-
торесурсів,	 можливо	 істотно	 полегшити	 стан	
хворого/пораненого,	 прискорити	 одужання	 та	
повернути	 військовослужбовця	 до	 виконан-
ня	 своїх	 професійних	 обов’язків.	 З’ясовано	
сучасне	 ботаніко-географічне	 районування	
можливої	заготівлі	ЛР	по	кожній	з	25	областей	
України.	 Визначено	 регіони-лідери	 за	 загаль-
ною	 чисельністю	 та	 різноманітністю	 видів,	
обсягами	 сировинних	 запасів.	 Увага	 акцен-
тувалась	 на	 40	 дикорослих	 ЛР,	 максимально	
розповсюджених	на	території	кожного	регіону.	
Вивчено	 взаємозв’язок	між	 хімічним	 складом	
і	 лікувально-профілактичним	 спрямуванням	
вичленованих	рослин,	можливі	ЛФ	та	напрям-
ки	 фармакотерапевтичної	 дії.	 Результати	 до-
слідження	 дозволяють	 суттєво	 скоригувати	
плани	 проведення	 можливих	 заготівель	 ЛРС	
для	 потреб	 особового	 складу	 військових	 час-
тин	із	відповідним	місцем	дислокації.
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