Конгреси, конференції, симпозіуми
ним наближенням їх до екологічно чистих місцевостей
і рослинних та інших біологічних ресурсів, створюючи відповідні аграрні господарства та взаємодію цих
структур на різних рівнях.
Однією із форм реакції на вищезазначене на Коломийщині в мальовничому передгірському селі організовано та прогресивно розвивається фітофармацевтичне
підприємство «Чиста флора».
Мета дослідження – донести інформацію медичній
спільноті про стан та перспективи розвитку підприємства «Чиста флора», його сировинну базу, продукцію та зв’язки і взаємодію з осередками фітосировини
Карпатського регіону в контексті «Стратегіі ВООЗ в
галузі народної медицини на 2013-2023 рр».
Основний зміст
Ініціатором, координатором виробничої сфери та
науковим керівником, генератором ідей, асортименту
продукції, створення власної сировинної бази та використання сировинних ресурсів Прикарпаття є місцевий біолог з 25-річним стажем – М. М. Стовпюк,
фітотерапевтичний світогляд якого формувався під
керівництвом відомого фітотерапевта В. Д. Осетрова
та за тісної співпраці з вченими-лісничими, науковцями-клініцистами Буковини і Прикарпаття.
На теперішній час підприємство має сучасні виробничі цехи з автоматичною і напівавтоматичною
лініями для виготовлення полікомпозитних зборів з
Карпатської сировини за відомими й автентичними рецептурами, максимально наближеними до профілактики найбільш поширених недуг сучасного людства (за

консультаціями з вченими-клініцистами Буковини і
Прикарпаття). Сучасні дизайн упаковок та інструктивні вказівки до продукції виготовляються у фармфірмі
«Галичфарм». Іншими варіантами є поєднання фітоекстрактів із продуктами бджільництва у вигляді драже, третій варіант – у вигляді водорозчинних екстрактів на основі спельти, чорниці та інших. Асортимент
готової продукції складає більше як 100 найменувань
та поширюється згідно світових тенденцій переважно
через систему спеціальних магазинів органічної і неорганічної продукції.
Підприємство має сертифіковану контрольноаналітичну лабораторію, підготовлених провізора і
фармацевта та інших фахових професіоналів. Розвинено також власну сировинну базу, переважно з вирощування дефіцитних гінкго-білоби, арніки, перстачів,
тирличу жовтого, родовика тощо.
На теперішній час активний збут продукції підприємства йде до країн Балтії; є перспективи (через
українську діаспору) розвитку подібного напрямку
до США і Канади. Вбачається також перспективним
розширення виробничої бази та впровадження сучасних конвеєрних ліній з виготовлення фітопродукції та
подальше розширення її асортименту, а також розширення наукових зв’язків з провідними фітоцентрами і
науковцями України.
Отже, попри неувагу МОЗ України до дуже важ
ливого документу «Стратегія ВООЗ в галузі народної
медицини на 2013-2023 рр.», паростки реалізації цієї
програми все таки почалися, але знизу, одним із прикладів
цього є існування і розвиток ПП «Чиста флора».


Doi:10.33617/2522-9680-2019-4-75
УДК 572.02 : 611/612

НОВА СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ «МЕДИЦИНИ
ЗДОРОВ’Я»

■
■

В. В. Крутов, к. пед. н., д. юрид. н., проф., віце-президент Глобального Союзу вчених за мир по розвитку
Штаб квартира США

Постановка проблеми
На сьогодні матеріалістична парадигма розглядає
людину як білково-нуклеїнову форму життя, тоді як
в дійсності вона є біо-психо-енерго-інформаційним
комплексом, морфогенетичною і квантово-механічною системами, псі-метальною та духовною суттю,
що стверджується дослідженнями науковців зі світовим іменем. Насправді, людина, окрім фізичного, є
суб’єктом і об’єктом інформаційно-енергетичного і
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духовного світу, який діє незалежно від матеріального буття і повністю керує ним. Необхідно усвідомити
і прийняти, що базисом еволюції оточуючого середовища є енергообмін, який повинен бути гармонічним,
якщо людина хоче в своєму житті досягти здоров’я,
успіху і безпечного стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Розширенню знань про істинну природу людини, і на
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