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Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження 
«Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну 
ланку охорони здоров’я

Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю 22 листопада 
2019 року // За редакцією д. мед. н., проф. Т.П. Гарник, д. мед. н., проф.
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У виданні представлені матеріали, а саме – тези доповідей наукового 
симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні теоретико-практичні аспекти 
реалізації впровадження «Стратегії розвитку народної і нетрадиційної 
медицини» у первинну ланку охорони здоров’я», які були заслухані і 
розглянуті під час засідань, при проведені майстер-класів і наукових 
дискусій. Ученими, практикуючими лікарями  розглянуті можливості 
та досвід, застосування методів, засобів народної (комплементарної/
альтернативної) медицини на принципах наукової, доказової медицини у 
комплексній, превентивній терапії та медичній реабілітації у осіб різних 
вікових груп, а також розглянуті актуальні проблемні питання щодо 
подальшої стратегії і перспективи фундаментальних досліджень, розвитку 
народної (комплементарної/альтернативної) медицини та впровадження 
в національну систему охорони здоров’я, а саме: досвід організації і 
інтегрування народної (комплементарної/альтернативної) медицини у 
первинну ланку охорони здоров’я.
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ, НАУКОВЦІ, ЛІКАРІ, СТУДЕНТИ, 
ЦІЛИТЕЛІ, УЧАСНИКИ НАУКОВОГО ЗІбРАННЯ!

Оргкомітет наукового симпозіуму з міжнародною участю «Сучасні тео-
ретико-практичні аспекти реалізації впровадження «Стратегії розвитку 
народної і нетрадиційної медицини» у первинну ланку охорони здоров’я» 
(далі – Симпозіум), має честь запросити Вас до участі у роботі наукового захо-
ду в якості доповідачів і слухачів. 

Симпозіум внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-
практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводяться у 
2019 році МОН України», Свідоцтво № 182 від 02 липня 2018 р. за адресою 
м. Київ, вул. Льва Толстого 7, у великій конференційній залі Національної 
наукової медичної бібліотеки.

Метою заходу є обговорення актуального стану щодо вивчення і реаліза-
ції методів народної та нетрадиційної медицини (НіНМ) поміж інших методів 
у контексті рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) 
«Стратегія розвитку народної медицини на 2014-2023 рр.» та впровадження 
найбільш ефективних, безпечних методів НіНМ у первинну ланку охорони 
здоров’я України і інших країн світу.
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У той час, як в одних країнах світу методи НіНМ успішно розвивають-
ся, а в деяких країнах, включаючи Україну, з впровадженням методів НіНМ 
виникають складнощі в контексті освіти, лікувальної практики, що потребує 
обговорення та опрацювання рішень та їх адаптації до актуальних, сучасних 
умов сьогодення в Україні.

Тож запрошуємо фахівців ділитись досвідом, надихаючи один одного на 
творчі рішення та нестандартні підходи, керуючись нормативно-правовими 
документами в Україні і рекомендаціями ВООЗ. 

У межах Симпозіуму 25 жовтня 2019 р. на окремих майданчиках була 
проведена з різних напрямків і методів НіНМ, спеціалізована виставка 
«Альтернативна медицина – 2019: Здоров’я і довголіття від приро-
ди. Ярмарок здоров’я» та в межах Національної програми «Медичний 
Олімп України», якою були визначені, вшановані і нагородженні практи-
куючі лікарі, медичні сестри, науковці Почесною Грамотою та орденом 
«Медична Слава України» за сумлінну працю, високий професіоналізм 
та вагомий внесок в охорону здоров’я, у тому числі і фахівці за фахом 
«Народна та нетрадиційна медицина».

Всі ми є свідками і учасниками цікавих тем Симпозіуму, які будуть 
розглянуті, зокрема:

1. Розвиток народної (комплементарної/альтернативної) медицини в Ук-
раїні та світі у відповідності з основними напрямками, викладеними у «Стра-
тегії ВООЗ по народній медицині на 2014-2023 роки».

2. Структура НіНМ в Україні, правові та юридичні аспекти. Науково-
методичне обґрунтування застосування методів НіНМ у первинній ланці 
охорони здоров’я, їх реалізація.

3. Економічна доцільність ефективності застосування методів НіНМ в 
умовах економічної кризи в Україні.

4. Фармакогнозія і фітотерапія: досвід впроваждення і застосування у 
медицині.

5. Гомеопатія: досвід викладання і застосування у медицині.
6. Аюрведа і тибетська медицина: реалії та перспективи.
7. Інформаційна медицина: досвід впроваждення і застосування у меди-

цині. Реалії та перспективи.
8. Інформаційна гігієна і інформаційний простір у сучасному світі: «Слово 

лікує, слово вбиває». Психологічне і фізичне «вигорання».
9. Відновлення психічного і фізичного здоров’я превентивними методами 

НіНМ в учасників і мешканців території бойових дій, керуючись досвідом та 
настановами НАТО. 

10. Електрозональна, електропунктурна та інформаційна діагностика: 
досвід впровадження як скринінг-методу діагностики та контролю ефек-
тивності лікування у первинній ланці охорони здоров’я.

11. Біорезонансна терапія: принципи та перспективи.
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12. Питання деонтології та лікарської етики у сфері НіНМ.
13. Актуальні питання і перспективи діяльності громадських організацій-

асоціацій у захисті, збереженні і примноженні громадського здоров’я.
14. Якість, ефективність і безпечність методів НіНМ у первинній ланці 

медичної практики.
Ми не вперше розглядаємо наступні напрямки комплементарної/

альтернативної (народної та нетрадиційної медицини, натуропатії), на 
Симпозіумі, які практикують у багатьох країнах світу, які визнанні у тому 
числі і в Україні та мають достатнє застосування, визнання та довіру як серед 
лікарів, так і широких верств населення:

• Фітотерапія
• Ароматерапія
• Апітерапія
• Гірудотерапія
• Аюрведа
• Традиційні системи детоксикації та харчування.
• Інформаційна медицина.
• Біорезонансна терапія.
• Мікрогенераторна терапія
• Гомеопатія
• Акупунктура (рефлексотерапія), су-джок терапія
• Традиційні системи діагностики (пульсова, за зонами проекції органів)
• Електропунктурна діагностика
• Масаж, мануальна терапія
• Остеопатія, краніо-сакральна терапія
• Цілительські практики
• Психологічна підтримка фахівців
• Навчання фахівців
• Законодавча база, організаційні питання
Колеги і учасники, ми з вами будемо свідками різних форм участі у 

Симпозіумі:
• Усна доповідь з можливістю презентації в Power Point;
• Презентація компанії (ролик або міні-презентація Power Point);
• Учасник–очно;
• Майстер-клас;
• Публікація тез, статей;
• Виставка продукції та медичних практик;
• Заочна участь.
Матеріали Симпозіуму будуть опубліковані у збірнику і на сторінках про-

фесійного науково-практичного видання «Фітотерапія. Часопис» відповідно 
до стандартів і рекомендацій ВАК МОН України до наукових публікацій.

Тези (до 1 сторінки) і статті (до10 сторінок із списком літературних джерел, 
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резюме та ключовими словами українською, російською, англійською мовами) 
подаються за такою структурою: УДК; трьома мовами (укр., рос., англ.): назва 
роботи (великими літерами), ініціали та прізвища авторів, наукове звання, на-
уковий ступінь (магістр, аспірант, докторант, практикуючий лікар, цілитель); 
повна назва установи (місце роботи, навчання); розділи тез і статті: актуаль-
ність, мета роботи, матеріали і методи дослідження, результати дослідження 
та їх обговорення, висновки про доцільність практичного використання набу-
того досвіду. Перспективи подальших досліджень. Посилання на літературні 
джерела для статті обов’язкові.

Матеріали, в яких порушуються принципи біоетики та які не відповідають 
зазначеним вище вимогам, публікуватися не будуть.

Анкету учасника, тези надсилати на 
e-mail: phitotherapy.chasopys@gmail.com

Офіційні мови спілкування:
українська, англійська, російська.
Шановні, по завершенні наукового заходу ви отримаєте сертифікати із 

зазначенням кількості балів, які враховуються при проходженні атестації, або 
вони будуть надіслані поштою за адресою, вказаною в анкеті учасника.

Регламент нашої співпраці наступний:
09:00-09:55 – Реєстрація учасників
10:00-10:15 – Відкриття заходу.Вітання учасників
10:20-11:55 – I Пленарне засідання
12:00-12:45 – Перерва, кава
12:50-14:55 – Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа
15:00-15:25 – Перерва, кава
15:30-17:55 – Друге пленарне засідання
18:00-18:30 – Третє пленарне засідання: звіти головуючих на засіданнях
(дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції, вручення сертифікатів)
18:30 – Закриття Симпозіуму
Ми вдячні нашому секретаріату Симпозіуму, які забезпечували роботу за 

наступною адресою: 
кафедра фітотерапії, гомеопатії і біоенергоінформаційної медицини – 
(044) 560-88-27 Матюшко Наталія Миколаївна
Парчамі Сепідех Газае +38 (066) 217-13-21
НДІ Інформаційної медицини: 
Головаха Марина Олександрівна Вайбер +38 (050) 351-80-50
Голова організаційного комітету
Гарник Тетяна Петрівна +38 (050) 353-03-26.

Бажаємо всім плідної співпраці, нових науково-практичних досягнень, 
міцного здоров’я, щастя, родинного затишку, успіхів і наснаги. 

Ми з надією крокуємо у майбутнє, де буде панувати порозуміння, повага, 
злагода, взаємодопомога на благо здоров’я усіх верств населення.
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ
МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ!

Багато років спостерігаю за вашою прекрасною діяльністю, яка 
спрямована на використання знань народної і нетрадиційної медицини в 
досягненні гуманної мети – зцілення людей.

Проведення сьогодні Наукового симпозіуму з міжнародною участю 
«Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження 
«Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини» у первинну 
ланку охорони здоров’я» – яскраве підтвердження того, що у всьому 
світі використовують знання народної і нетрадиційної медицини на 
благо людства.

Дуже важливо, що на Симпозіумі будуть підведені підсумки розвитку 
народної та нетрадиційної медицини в Україні як цілого медичного 
спрямування, її впровадження у первинну ланку охорони здоров’я.

Бажаю учасникам здоров’я і миру, удачі і благополуччя, нових 
відкриттів і наукових досягнень!

Заслужений лікар України, 
доктор медичних наук БАхТЕЄВА Т. Д.

22 листопада 2019 р.
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Приветствие к участникам Симпозиума
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВНЕДРЕНИЯ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОй И НЕТРАДИЦИОННОй 
МЕДИЦИНЫ» В ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО 

ЗДРАВООхРАНЕНИЯ»

ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ, КОЛЛЕГИ!

Обращаемся к вам от лица Европей-
ской медицинской ассоциации – про-
грессивного сообщества европейских 
медиков, объединяющего специалистов 

классической и комплементарной медицины из разных стран.
Наша главная задача – налаживание взаимного диалога между 

специалистами разных стран, привлечение внимания международной 
медицинской и академической общественности к инновациям и 
достижениям представителей здравоохранения разных стран.

Уверены, что среди делегатов Вашего сегодняшнего собрания 
немало новаторов, деятельность которых достойна изучения и вни-
мания современников и потомков. Именно такие люди – золотой 
фонд нашей профессии.

Надеемся на сотрудничество и плодотворные совместные проекты с 
Вами и искренне желаем всем участникам Симпозиума плодотворной 
и успешной работы. Считаем крайне важной тему взаимного сотруд-
ничества специалистов классической и комплементарной медицины, 
и дальнейшей имплементации эффективных методов народной меди-
цины в систему здравоохранения. Новых замечательных достижений в 
главном деле Вашей жизни, а также во всех иных сферах, коллеги!

Пусть великолепная программа, над которой Вы все работаете, 
продолжает свое поступательное развитие и совершенствование, а 
прекрасные традиции, которые здесь сложились, дополняются самы-
ми современными новациями.

Пусть судьба будет благосклонна к реализации Ваших самых 
смелых планов и начинаний, а Ваша продуктивная деятельность во 
имя здоровья нынешнего и будущего поколения славно продолжа-
ется долгие годы!

Президент 
Европейской медицинской ассоциации 
доктор Винченцо Костиглиола

"

lada@ebaoxford.co.uk

"
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УВАЖАЕМыЕ ДРУЗьЯ!

Позвольте поприветствовать сегодня ваше собрание от лица 
руководства проекта «Best Medical Practice», который объединил усилия 
двух влиятельных международных организаций – Европейской бизнес 
ассамблеи (Великобритания) и Европейской медицинской ассоциации 
(Бельгия) в деле распространения передового медицинского опыта, 
развития медицинского туризма и медицинского маркетинга.

В числе приоритетов нашей деятельности – интеграция классической 
и народной медицины, оздоровительных практик в одну общую систему 
оздоровления человечества, профилактики недугов, внедрения в сознание 
людей здорового образа жизни как базовой составляющей жизненного 
успеха и развития современного общества.

Не можем не отметить важность и актуальность темы заявленной 
темы – формирование и внедрение в практику здравоохранения четкой, 
соответствующей современным стандартам и требованиям ВОЗ 
стратегии развития народной медицины. 

Впечатляют усилия оргкомитета форума по составлению интересной 
программы, привлечению к работе форума достойных, профессиональных 
специалистов, чья деятельность соответствует международным 
стандартам, а успехи в работе подтверждаются рейтингами народного 
доверия и безупречной репутацией.

Спасибо всем присутствующим за ваши усилия по оздоровлению 
украинцев, просветительскую работу по распространению в обществе 
навыков, способствующих ментальному и физическому здоровью, красоте, 
долголетию.

Считаем ваши усилия по имплементации древних целительных знаний 
в современную систему здравоохранения чрезвычайно важными! Спасибо 
вам за ваш труд!

Желаем научному собранию плодотворной работы, а каждому из вас 
новых достижений, дальнейшего развития, совершенствования, достойного 
признания заслуг!

Руководитель проекта Best Medical Practice
в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии
Л. И. Литвинова
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Академия Целостной Медицины
14612 Фалькенсее, Германия

Уважаемая Татьяна Петровна, уважаемые коллеги, 
уважаемые участники научного Симпозиума 

с международным участием

«СОВРЕМЕННыЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТы РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ «СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ И НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНы 
В ПЕРВИЧНУю СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Поздравляем всех участников Симпозиума с началом работы. 
Желаем интересных, успешных докладов, творческого обмена и 
сил в продвижении научного направления по интеграции методов 
классической, народной и нетрадиционной медицины.

Сочетание современных технологий и древних медицинских 
учений, практик, которые помогают нам по-новому понять и 
оценить эти знания.

Коллектив нашей Академии целостно поддерживает это 
ученое собрание и надеется на дальнейшее научное и творческое 
сотрудничество.

С уважением, президент Академии
профессор, д. м. н. В. А. Цыганов 

Фалькенсее, Германия, 22.11.2019

〃＆°￥＄＠％↑"〕＄＊☆●◎§☆＃"｜＄￥％■％§※""なねはなに"）°＊〒＆＄§●＄＄┸"〆＄○＠°§％↑"
（″°¢°＄＠°↑"”°◎〒↑§°"‘＄◎○☆″§°┸"◇″°¢°＄＠※＄"～☆＊＊＄℃％┸""◇″°¢°＄＠※＄"◇△°●◎§％＆％"§°◇△§☆℃☆"“％＠★☆£％◇＠°"●"＠＄¢￥◇§°○☆￥§※＠"◇△°●◎％＄＠"
«でだゑづぎぜぎぞぞぼぎ どぎだづぎどごとだ-ぢづんとどごぶぎでとごぎ んでぢぎとどぼ づぎんずごげんぴごご

ゑぞぎがづぎぞごé «でどづんどぎゎごご づんげゑごどごé ぞんづだがぞだざ ご ぞぎどづんがごぴごだぞぞだざ
ぜぎがごぴごぞぼ ゑ ぢぎづゑごぶぞばù でごでどぎぜば げがづんゑだだびづんぞぎぞごé»""""‘☆£￥○°″＊↑＄＠"″●＄□"◇△°●◎§％＆☆″"“％＠★☆£％◇＠°"●"§°△°＊☆＠"○°′☆◎※┻"―＄＊°＄＠"％§◎＄○＄●§※□┸"◇●★＄▲§※□"￥☆＆＊°￥☆″┸"◎″☆○△＄●＆☆℃☆"☆′＠＄§°"％"●％＊"″"★○☆￥″％¢＄§％％"§°◇△§☆℃☆"§°★○°″＊＄§％↑"★☆"％§◎＄℃○°■％％"＠＄◎☆￥☆″""＆＊°●●％△＄●＆☆＃┸"§°○☆￥§☆＃"％"§＄◎○°￥％■％☆§§☆＃"＠＄￥％■％§※┻"""""“☆△＄◎°§％＄"●☆″○＄＠＄§§※□"◎＄□§☆＊☆℃％＃"％"￥○＄″§％□"＠＄￥％■％§●＆％□"◇△＄§％＃┸"★○°＆◎％＆┸"＆☆◎☆○※＄"★☆＠☆℃°←◎"§°＠"★☆┽§☆″☆＠◇"★☆§↑◎〒"％"☆■＄§％◎〒"→◎％"£§°§％↑┻"""""～☆＊＊＄＆◎％″"§°▲＄＃"〃＆°￥＄＠％％"■＄＊☆●◎§☆"★☆￥￥＄○¢％″°＄◎"→◎☆"◇△＄§☆＄"●☆′○°§％＄"％""§°￥＄＄◎●↑"§°"￥°＊〒§＄＃▲＄＄"§°◇△§☆＄"％"◎″☆○△＄●＆☆＄"●☆◎○◇￥§％△＄●◎″☆┻"

で Üçí¢ñÖóñ½ äëñ£óÑñÖö ん¡íÑñ½óó
äëÜâñïïÜë Ñ ½ Ö ゑ ん ぴ▲ÇíÖÜç

ぱí¿á¡ñÖïññ ゎñë½íÖó　

      Akademie für ganzheitliche Medizin UG        

      14612 Falkensee  Deutschland

ACADEMY OF HOLISTIC MEDICINE 



11

Міністерство освіти і науки України
Національна наукова медична бібліотека  МОЗ України

Академія наук вищої школи України,
Відділення фундаментальних проблем медицини

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини

ПВНЗ «Київський медичний університет»,
Кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини»

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

ПРОГРАМА
наукового симпозіуму з міжнародною участю

«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ 
АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

«СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ 
І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У 

ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

22 листопада 2019 р.

Київ-2019

Затверджена рішенням Вченої Ради 
ПВНЗ «Київський медичний університет»

(протокол № 2 від 29.10.2019 р.)
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Інформація для учасників
Місце проведення Симпозіуму:
м. Київ, вул. Льва Толстого, 7. 
Національна наукова медична бібліотека, конференційна зала
Зупинка метро: площа Льва Толстого

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СИМПОЗІУМУ

Засідання 22.11.2019 р.

Реєстрація учасників 09:00-09:55

Урочисте привітання учасників Симпозіуму 10:00-10:15

Перше пленарне засідання 10:20-11:55

Перерва, кава 12:00-12:45

Майстер-клас, семінар, стендові доповіді, школа  12:50-14:55

Перерва, кава 15:00-15:25 

Друге пленарне засідання 15:30-17:55

Третє пленарне засідання: 18:00-18:30 
звіти головуючих на засіданнях
(дискусії, обговорення, прийняття проекту резолюції,
вручення сертифікатів)

Закриття Симпозіуму 18:30 

Офіційні мови Симпозіуму:
українська, англійська, російська
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Модератори:

Доан Світлана Іванівна – д. мед. н. проф., проректор з науково-педагогічної 
роботи та післядипломної освіти ПВНЗ «Київський медичний 
університет» 

Туманов Віктор Андрійович – д. мед. н., проф., почесний ректор ПВНЗ 
«Київський медичний університет»

Абрамов Віктор Васильович – д. мед. н., проф., президент Дніпровського 
медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини 
(ДМІТНМ) 

Наконечний Олександр Григорович – д. фізико-матем. н., проф., президент 
Академії наук вищої школи, Україна

Гарник Тетяна Петрівна – д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерапії, 
гомеопатії біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ «Київський 
медичний університет»; екс-головний позаштатний спеціаліст 
МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна 
медицина» (2012-2017 р.); президент ВГО «Асоціація фахівців 
з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії 
з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; 
академік Академії наук вищої школи, Україна

Андріюк Лук’ян Васильович – д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації і 
нетрадиційних методів лікування ДВНЗ «Львівський національний 
медичний університет імені Данила Галицького»; головний 
позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської 
обласної державної адміністрації за спеціальністю «Народна та 
нетрадиційна медицина»

Члени організаційного комітету:

Абрамов Сергій Вікторович – к. мед. н., доц., ректор ДМІТНМ

Волошин Олександр Іванович – д. мед. н., проф. каф. пропедевтики 
внутрішніх хвороб ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет», м.Чернівці, академік Академії наук вищої школи, 
Україна

Коваленко Ольга Євгенівна – д. мед. н., проф., професор каф. сімейної 
медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО 
імені П. Л. Шупика; президент ВГО «Українська асоціація 
рефлексотерапії та медичної акупунктури»
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Радиш Ярослав Федорович – д. н. з державн.управл., проф.

Соколовський Сергій Іванович – к. мед. н., доц., проректор з 
міжнародних зв’язків ДМІТНМ

Шкляр Сергій Петрович – д. мед. н., проф., зав. каф. сімейної медицини, 
народної і нетрадиційної медицини та санології ХМАПО

Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації комплементарної 
медицини, Латвія

Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної медицини, 
Туреччина

Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хімічних наук Naturopathic 
Sciences. Директор Європейського інституту досліджень у галузі 
природничих наук. Керуючий директор Натуропатичної колегії 
Організації Іспанії

Секретаріат оргкомітету:

Демидова Олена Якимівна +38 (063) 4518485

Гарник Кирило Володимирович, к. мед. н., доц.  +38 (050) 3522840

Головаха Марина Олександрівна +38 (050) 3518050

Матюшко Наталія Миколаївна  +38 (099) 2804848

Парчамі Сепідех Газае, к. біол. н., асист. +38 (066) 2171321

Потоцька Світлана Володимирівна +380 50 205 95 14.



1�

Урочисте привітання:
• Поканевич Олександр Валерійович – президент ПВНЗ «Київський 

медичний університет»
Вітальне слово почесних гостей:

• Бахтеєва Тетяна Дмитрівна – Заслужений лікар України, доктор 
медичних наук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’я 6-7 скликання

• Литвинчук Надія Юхимівна – Державний експерт Апарату Ради 
Національної безпеки і оборони України 

• Наконечний Олександр Григорович – президент Академії наук вищої 
школи, Україна

• Альфредо Абаскаль Альберназ – доктор хім. н. Naturopathic Sciences, 
Іспанія

• Євтушенко Вячеслав Вікторович – заступник завідувача відділу з 
питань охорони здоров’я Департаменту гуманітарної та соціальної 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

• Челомбітько Лада Іванівна, керівник проєктів та програм ЄМА в 
країнах Східної Європи

• Li Yong Hong – офіційний представник в Україні Департаменту 
Охорони Здоров’я і Планового Дітонародження Провінції Ганьсу, 
Китай

• Гокхен Айдогду – голова правління Асоціації комплементарної 
медицини, Туреччина

• Терехов Ерік – голова правління Міжнародної асоціації 
комплементарної медицини, Латвія

• Радиш Ярослав Федорович – доктор наук з державного управління, 
професор 

Засідання 22 листопада 2019 р.

9:00 – 9:55 Реєстрація учасників Симпозіуму

10:00 – 10:15 Відкриття наукового симпозіуму з міжнародною участю
«Сучасні теоретико-практичні аспекти 
реалізації впровадження «Стратегії розвитку 
народної і нетрадиційної медицини» у 
первинну ланку охорони здоров’я» 
Вітання учасників 
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10:20-11:55 ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 15 хв.

Модератори: Наконечний Олександр Григорович
 Андріюк Лук’ян Васильович
 Гарник Тетяна Петрівна
 Радиш Ярослав Федорович

Секретарі: Головаха Марина Олександрівна
 Потоцька Світлана Володимирівна

Регламент доповідей І-пленарного засідання – до 15 хв.:

• Гарник Т.П., Петріщева В.О., Гарник К.В., Парчамі Сепідех Газае, 
Ігнатова А.Ю. Фітотерапія як складова натуральної і комплементарної 
медицини. Концепція і стратегія її розвитку в Україні і світі

• Андріюк Л.В. Системна корекція організму методами гідротерапії

• Гревцова Р.Ю. Народна медицина і Закон: що потрібно знати лікарю і 
цілителю

• Лупенко С.А. Випереджувальні стратегії ангрейду народноїї медицини 
як важливої складової майбутньої інтегративної наукової медицини

• Гарник Т.П., Петріщева В.О., Туманов В.А., Гарник К.В.,
Ігнатова А.Ю. Сучасний погляд на пробіотики останнього по-
коління і Омега-3 ПНЖК у профілактичних заходах

• Мощич О.П. Місце фармакопейних біорегуляційних препаратів у ліку-
ванні захворювань респіраторної системи у дітей 

• Коваленко О.Є., Євтушенко Є.В., Коваленко О.В. Шкірна патологія з 
позицій Традиційної Східної медицини

• Глоба О.П. Комплементарна реабілітологія: сучасні засоби діагностики 
та немедикаментозної корекції психофізичного стану дітей і дорослих

• Ніколаєв М.М. Пірамідотерапія – триєдність медицини: профілактика, 
оздоровлення і реабілітація

• Гуцол Л.П., Гуцол К.М. Розвиток доказової бази гомеопатії як необ-
хідний фактор врегульованої імплентації цього напряму альтернативної 
медицини у систему охорони здоров’я

• Євтушенко В.В., Радиш Р.В., Радиш Я.Ф. Регулювання розвитку 
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комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах 
Європейського Союзу 

• Антюхов Р.В. Основні напрямки розвитку мануальної терапії у світі

• Наумова М.І., Давтян Л.Л., Коритнюк Р.С., Оліферова Т.Ф., 
Дроздова А.О. Викладання фітотерапії на циклі тематичного удоско-
налення лікарів у системі безпереривного професійного розвитку

• Присяжнюк О.А., Мирна А.І. Ефективність використання гомеопатії 
при вегетативних порушеннях у кардіології

• Степура В.П., Байбаков В.М., Євтушенко Т.В. Актуальність 
інтеграції культурної спадщини медицини народів світу у первинну 
ланку охорони здоров’я України

• Абрамов С.В., Соколовський С.І. Концептуальні питання традиційної і 
нетрадиційної медицини у підготовці майбутніх спеціалістів 

• Назарчук І.А. Досвід застосування методів народної і нетрадиційної 
медицини в лікуванні хворих з вертеброневрологічними розладами

• Жукова Л.П., Войтенко А.В. Цілительство як складова народної і 
нетрадиційної медицини в Україні

12:00-12:45 Перерва, кава 

12:50-14:55 МАЙСТЕР-КЛАСИ
Регламент – 20 хв.

Модератори:
 Головаха Марина Олександрівна
 Парахін Анатолій Іванович
 Самбір Володимир Володимирович
 Потоцька Світлана Володимирівна
 Антюхов Роман Володимирович

МАЙСТЕР-КЛАС № 1
Місце проведення – Льва Толстого, 7, читальна зала 

• Галян Я.О. Відновлення психічного і фізичного здоров’я методами 
тібетської йоги сну

• Ніколаєв М.М. Медична піраміда – сучасний інструмент біохакінга

• Черненко І.В. Відкриття енергетичних каналів за допомогою практики 
вичитки хрестом 
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• Овчаренко О.М. Можливості СуДжок терапії 

• Яковчук М.С. Післяпологові проблеми у жінок

• Малий О.В. Стимулін-Д терапія

МАЙСТЕР-КЛАС № 2
Місце проведення – Велика Конференційна зала (12.50-14.55)
Модератори:
 Абрамов С.В.
 Андріюк Л.В.
 Коваленко О.Є.
 Мощич О. П.

• Мощич О.П. Міжнародний досвід застосування гомеопатичних 
лікарських засобів з позицій доказової медицини (відповідно 
рекомендацій ВООЗ)

• Кобилянський В.Я., Кобилянська Р.М. Векторна зональна 
діагностика PSI Vector Diacor. Можливості та перспективи 
практичного застосування 

• Земна Н.П. (Зубицька) Що на зиму заготовляють із лікарських засобів 
рослинного походження:  «Кошик здоров’я»

• Кобилянська Р.М., Кобилянський В.Я. Моніторинг стану імунної 
системи і контроль ефективності застосування імунокоректорів з 
використанням АПДК «DiaCor»

• Головаха М.О., Скрипнюк З.Д. Інформаційні технології в медицині

15:00-15:25 Перерва, кава 

15:30-17:55 ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 15 хв. 

Модератори:
 Доан Світлана Іванівна
 Туманов Віктор Андрійович
  Відьма Аурелія В’ячеславівна
 Андріюк Лук’ян Васильович
 Гарник Тетяна Петрівна
 Соколовський Сергій Іванович
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Секретар: Гарник Кирило Володимирович
  Потоцька Світлана Володимирівна

Регламент доповідей ІІ-го пленарного засідання – до 15 хв.

• Семенюк Л.І. Метафізика крові: допоможи своєму серцю

• Філатович О.В. Практика Живого Слова

• Осипенко О.Д., Буянов Ю.В. Застосування астрологічних методик з 
метою вирішення різних задач у діяльності людини

• Зубицька В.О., Зубицька Н.І. Авторська фітотерапія п’яти поколінь 
Зубицьких у медичній практиці

• Пленова Т.М., ходунС.В. Метод RANC у практиці лікаря-інтерніста 

• Чорна Т.В. Кольор і асиметрія мозку (до пам’яті про професора 
А. П. Чуприкова)

• Березкіна В.І., Меньшова В.О. Інтродукція Archangelica officinalis 
Hoffm. (Apiaceae) 

• Галян Я.О. Йога сну

• Євтушенко Т.В., Адегова Л.Я. Про викладання дисципліни 
«Фізіологічна регуляційна медицина»

• Шитіков Т.О. Комплементарна медицина у реабілітації воїнів ЗСУ з 
наслідками бойової ЧМТ

• Дорошенко А.І., Зайченко А.В., Горчакова Н.О., Суворова З.С. Вплив 
композиту нанодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину 
гідрохлориду на формування біоплівки сформовані P. aeruginosa

• Волошин О.І., Горевич С.С., Волошина Л.О. Апіфітотерапевтичні 
підходи до лікування хворих із синдромом хронічної втоми

• Анохіна Г.А. Інноваційні форми заліза в лікуванні залізодефіцитної 
анемії

• Шолойко Н.В. Перспективні лікарські засоби рослинного 
походження і Традиційні лікарські засоби в ЕМА та в Україні

13.50-14.40 Нарада правління ВГО «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України» (у холі)
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15.30-16.55 СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ (читальна зала бібліотеки) 

Модератори:
 Потоцька Світлана Володимирівна
 Дмітрієва Алла Володимирівна
 Коваленко Ольга Євгенівна
 Соколовський Сергій Іванович

Секретар: Демидова Олена Якимівна

• Відьма А.В. Від Ренесансу скарбів народної медицини в Україні та 
світі до сьогодення – «Національна наукова медична бібліотека МОЗ 
України: флагман літопису народних і наукових здобутків»

• Волошин О.І., Бойчук Т.М., Іващук О.І., Мещишен І.Ф., Сенюк Б.П., 
Васюк В.Л., Волошина Л.О., Малкович Н.М. Стратегія Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023:
ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного 
університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині 
(www uаnm.org.ua)

• Білай І.М., хільковець А.В. Вивчення нейролептичної активності 
фітопрепаратів

• Головацька Л.О. Гіпотензивна ефективність немедикаментозних 
методів лікування у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі 
метаболічного синдрому

• Гузинець Є.Ф. Застосування тіворелю в комплексній терапії цукрового 
діабету другого типу у хворих на деформуючий остеоартроз

• Лоскутова І.В., Бічевська Р.Г. Ефективність профілактичного 
лікування невиношування вагітності у передгравідарний період у жінок 
із хронічними захворюваннями гепатобіліарної системи 

• Мирзабаева Н.А. Комплементарные методы в привентивной 
и реабилитационной терапии пациентов с ожирением и 
дисфункциональными расстройствами билиарного тракта с 
вегетативной дисфункцией, Казахстан

• Стешенко Я.М., Мазулін О.В. Доослідження ліпофільних сполук трави 
чебрецю мішанно-запашного 
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• Лоскутова І.В., Бережний Є.П., Карандаш Н.П. Профілактика 
загострення хронічного обструктивного захворювання легень у хворих 
із рецедивною герпетичною інфекцією

• Попова Я.В., Мазулін О.В. Накопичення флавоноїдів та 
гідрооксикоричних кислот у траві осоту польового

• Лоскутов А.Л. Імунореабілітація хворих на неалкогольний 
стеатогепатит в коморббідності із деформуючим остеоартрозом на фоні 
хелікобактеріозу

• Смелянець А.Б., Головаха М.О. Новини в організації апаратних 
методів електропунктурної діагностики та інформотерапії

• Гевелюк М.М., Постоєнко В.О. Синишин Д.М. Апітерапія, 
апіпродукти та лікарські засоби на їх основі – перспектива 
для майбутнього здоров’я населення України та міжнародної 
співпраці

• Крамар Е.Д. Фітоароматичні олії в профілактиці і оздоровленні

• Кіркілевська Л.М. Про правильність вибору гомеопатичного 
препарату

• Ігнатова А. Ю. Впровадження перспективних стандартизованих 
фітозасобів у комплексній, превентивній і реабілітаційній терапії 
хворих із хронічними обструктивними захворюваннями легень на 
тлі метаболічного синдрому. Віддалені результати спостереження та 
контролю проведеної терапії

• Парчамі Сепідех Газае. Перспективи навчально-методичного 
забезпечення «Основ фармакогнозії і фітотерапії» у англомовних 
студентів та студентів України на медичному і стоматологічному 
факультетах

• Петріщева В.О., Гарник К.В., Гарник Т.П. Історичні 27-річні 
аспекти щодо формування і становлення професорсько-викладацького 
колективу кафедри фітотерапії з основами фармакогнозії з 
послідуючою трансформацією у кафедру «фітотерапію, гомеопатію 
та біоенергоінформаційну медицину ПВНЗ «Київський медичний 
університет» до реаліїв сьогодення
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17:50-17:55 Перерва

18:00-18:30 ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Регламент – 5 хв. 

Модератори:

 Доан Світлана Іванівна 

 Андріюк Лук’ян Васильович

 Волошин Олександр Іванович

 Гарник Тетяна Петрівна

 Шкляр Сергій Петрович

Секретар: Потоцька Світлана Володимирівна 

18:00-18:20 ОбГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ. ДИСКУСІЇ. 
ЗВІТИ ГОЛОВУюЧИХ НА ЗАСІДАННЯХ 

18:25-18:30 УХВАЛЕННЯ РЕЗОЛюЦІЇ СИМПОЗІУМУ. ВРУЧЕННЯ 
СЕРТИФІКАТІВ, ПОСВІДЧЕНь 

18:30 УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ



Міністерство освіти і науки України
Національна наукова медична бібліотека МОЗ України

Академія наук вищої школи України,
Відділення фундаментальних проблем медицини

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини

ПВНЗ «Київський медичний університет»,
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Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини»

ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

Матеріали
Наукового симпозіуму з міжнародною участю

«СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ 
АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

«СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ 
І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У 

ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

22 листопада 2019 року

За редакцією д. мед. н., проф. Т.П. Гарник, 
д.мед.н., проф. Л.В. Андріюка, 
д. мед. н., проф. В.А. Туманова

Київ-2019

Затверджено рішенням Вченої Ради 
ПВНЗ «Київський медичний університет»

(протокол № 2 від 29.10.2019 р.)





2�

«Єдине велике мистецтво медицини – лікувати пацієнта.
Неважливо, як це досягається».

Гіппократ

Реалізація державної політики у будь-якій сфері суспільного життя 
і державне управління суспільством в цілому полягають, насамперед, 
у реалізації схвалених законодавчим органом відповідних нормативно-
правових актів. У той же час, особливості перехідного розвитку, який пере-
живає Україна в процесі демократичної трансформації суспільства, вима-
гають створення сучасного законодавства як юридичної основи публічної 
влади і державного управління.

Автори публікації поділяють думку дослідників [1], які стверджують, 
що проблема регулювання, контролю відповідності, стандартизації якості 
та безпеки товарів і послуг в царині народної медицини в Україні стоїть 
досить гостро. Адже методи та механізми, що запроваджувались, модифі-
кувались досить часто були малоефективними. Нормативно-правова база, 
яка за понад 20 років часто зазнавала корінних змін, завжди наражалась 
на критику фахівців та практиків, часто стримувала розвиток народної і 
нетрадиційної медицини (НіНМ).

Нижче представимо перелік нормативно-правових актів, які впродовж 
20 останніх років регулювали розвиток НіНМ в Україні.
• Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII “Основи за-

конодавства України про охорону здоров’я” – стаття 741.
• Указ Президента України від 31 липня 1998 року №823/98 “Про 

■ 1 В. В. Євтушенко, заступник завідуючого відділом з питань охорони 
здоров’я
2 Р. В. Радиш, студент спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 
ступінь вищої освіти «Магістр»
3 Я. Ф. Радиш, доктор наук з державного управління, проф.

■ 1 Управління гуманітарної політики Департаменту гуманітарної 
та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
2 Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія 
неперервної освіти»
3 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

РЕГУЛюВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ 
ТА АЛьТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ ТА 

КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСьКОГО СОюЗУ
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заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної і нетрадиційної ме-
дицини”.
• Наказ МОЗ від 4 грудня 1998 р. № 343 “Про утворення Комітету з 

питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ”.
• Наказ МОЗ від 15 червня 2001 р. № 234 “Про заходи щодо вре-

гулювання діяльності в сфері народної і нетрадиційної медицини” Про 
створення банку даних, який буде використовуватись при плануванні на-
укових досліджень у сфері народної та нетрадиційної медицини.
• Наказ МОЗ від 23 серпня 2002 р. № 324 “Про затвердження По-

рядку визначення установ з проведення атестації та експертизи в галузі 
народної і нетрадиційної медицини”.
• Наказ МОЗ від 28 жовтня 2002 р. № 385 “Про затвердження 

переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, 
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад 
професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі 
охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я”.
• Наказ МОЗ від 3 березня 2003 р. № 93 “Методи народної та нетра-

диційної медицини, на які видаються спеціальні дозволи”.
• Наказ МОЗ від 19 червня 2003 р. № 267 “Про контроль за здійс-

ненням незаконної медичної діяльності у галузі народної і нетрадиційної 
медицини”.
• Наказ МОЗ від 27 липня 2006 р. “Про реорганізацію Комітету 

з питань народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони 
здоров’я України” Реорганізувати Комітет з питань народної і нетради-
ційної медицини при Міністерстві охорони здоров’я України у Державне 
підприємство “Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ 
України”.
• Наказ МОЗ від 23 вересня 2013 р. № 822 “Про порядок видачі 

атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи ці-
лительських здібностей”.
• Наказ МОЗ від 16 березня 2016 р. № 169 “Про організацію роботи 

фізичних осіб-підприємців, які займаються народною медициною (ціли-
тельством)”.
• Наказ МОЗ від 18 квітня 2019 р. № 879 “Про зміну найменування 

та затвердження Статуту Державного підприємства “Укрмеддіяльність” 
Міністерства охорони здоров’я України (нова редакція)”. Змінено найме-
нування Державного підприємства “Комітет з питань народної та нетра-
диційної медицини МОЗ України” на Державне підприємство “Укрмед-
діяльність” МОЗ України.

Аналіз національних нормативно-правових актів 1992-2019 рр., зокре-
ма, виявлення їх впливу на розвиток або стримування розвитку НіНМ в 
Україні, дає підстави стверджувати, що останній наказ МОЗ України, із 
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наведених вище, (Наказ МОЗ від 18 квітня 2019 № 879) не тільки гальмує, 
але й фактично унеможливлює розвиток НіНМ в Україні.

Автори публікації підтримують думку О. Башук, що така практика по-
казала неефективність підходу МОЗ для розвитку НіНМ в Україні, а наказ 
МОЗ від 18 квітня 2019 р. № 879 навіть шкідливий для кінцевого спожи-
вача – пацієнта чи людини, яка оздоровлюється народними методами, а 
відтак і для суспільства в цілому.

Кращим вбачається інший, традиційний для відкритих суспільств, 
підхід. Хоча він, як стверджує О. Башук, табуйований в Україні – це 
функціонування самоврядної системи корпоративного (“галузевого”) 
контролю та регулювання, де ініціатором запровадження тих чи інших 
вимог і стандартів виступатимуть самі фахівці в галузі НіНМ, а реалізо-
вуватиметься контроль за їх дотриманням недержавними об’єднаннями 
цих спеціалістів. Державні уповноважені органи в цій системі діятимуть 
виключно як реєстратори та арбітри за згодою сторін спору, коли такі 
спори виникатимуть. Корпоративні об’єднання фахівців НіНМ (гільдії, 
спілки, асоціації тощо) дбатимуть за справжню якість товарів та про-
фесійність і ефективність послуг своїх членів, бо над ними стоятиме 
головний арбітр – суспільство, в очах якого буде необхідно боротися за 
свій авторитет [1].

Обнадійливими для подальшого розвитку НіНМ в Україні є і заяви 
укладачів “Стратегії ВООЗ в галузі народної медицини 2014-2023 рр.” [2].

Додаються позитивні сподівання для розвитку НіНМ в Україні і те, 
що свого часу нова Міністр охорони здоров’я України Зоряна Чернен-
ко у своїй науковій праці “Шляхи вдосконалення правового регулювання 
народної та нетрадиційної медицини відповідно до досвіду країн Євро-
пейського Союзу” зазначала таке: “Для всіх країн Європейського Союзу 
згідно Програми Здоров’я 2020 важливим є знайти відповіді на питання 
щодо вартості, безпеки та ефективності НіНМ оскільки збільшення заці-
кавлення та використання населенням таких методів зумовлює необхід-
ність обґрунтування рішень щодо впровадження чи не впровадження їх 
до системи надання медичної допомоги. Враховуючи різний досвід країн 
ЄС варто очікувати уніфікованого регулювання правового статусу НіНМ, 
обсягу потреб населення в послугах НіНМ, визначення способів фінансу-
вання досліджень в НіНМ та включення послуг НіНМ до пакетів медичної 
допомоги. Відмінність в підходах до рівня регулювання чи його деталіза-
ції в різних країнах ЄС не відповідає засадничим підходам в ЄС щодо сво-
боди пересування товарів, людей чи пацієнтів. Відсутність гармонізації 
норм щодо НіНМ між країнами ЄС може спричинити конфліктні ситуації, 
зокрема порушення права іншої країни та пацієнтів” [2].

У другій частині нашого дослідження зупинимось на висвітлені досвіду 
розвитку НіНМ у розвинених країнах ЄС.
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Нами встановлено, що комплементарна та альтернативна медицина 
(САМ) впродовж останніх 25 років зазнала значного розвитку у країнах сві-
ту. Так, стверджують досліджені нами наукові джерела, порівняння аналізу 
145 оглядів рандомізованих контрольованих випробувань (RCT) в галузі 
САМ у базі даних Cochrane та аналіз 1016 оглядів RCT у галузі медицини 
показали, що комплементарна та альтернативна медицина (САМ) є набага-
то безпечнішою, ніж наукова медицина. Також було показано, що позитив-
ні ефекти теж відчутні. Саме тому громадськість у розвинених країнах все 
частіше використовує САМ.

Потрібно наголосити ще й на тому, що розвинені країни підтриму-
ють дослідження альтернативної медицини (САМ). Про це свідчить той 
факт, що кількість науково-дослідних центрів для САМ значно зросла 
з 90-х років. Тільки в ЄС існує 112 дослідницьких центрів САМ, інші 
працюють у США, Канаді та Австралії, не кажучи вже про Східну Азію. 
Дедалі більше країн мають у своєму розпорядженні національний інсти-
тут дослідження САМ. За даними бази даних Ульріха кількість наукових 
журналів САМ сягнула 358.

Слід звернути увагу й на те, що співпраця між САМ та науковою ме-
дициною також починає зростати. Наприклад, королівська лондонська 
лікарня інтегративної медицини у Великобританії працює під егідою ко-
ролівської родини; в італійській Тоскані моделі співпраці медицини та 
САМ перевіряються в реальних ситуаціях групами лікарів. В Європі існує 
47 центрів інтегративної онкології (де методи САМ використовуються як 
підтримуюча терапія при лікуванні раку). У престижних університетах – 
наприклад, Гарварді, Єлі, Стенфорді – створюються академічні оздоровчі 
центри інтегративної медицини (кількість центрів-членів Американсько-
го консорціуму центрів охорони здоров’я інтегративної медицини зросла 
з 8 у 1999 р. до 70 у 2018 р.). За даними опитувань, проведених у Вели-
кобританії, Швеції та Німеччині, 40-60% лікарів надають своїм пацієнтам 
лікування САМ або рекомендують такі методи лікування. У Японії ця 
кількість сягає 60-70%.

А як реагують Європейські урядові структури на серйозні наукові дані 
щодо ефективності САМ?

Як відомо, у 1999 р. Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила 
Резолюцію щодо Європейського підходу до нетрадиційних ліків. У вказа-
ному документі Рада Європи підтримує використання нетрадиційних ліків 
і надання пацієнтам свободи вибору в галузі охорони здоров’я, а кваліфіка-
ція практиків повинна бути підвищена, що обумовлюється забезпеченням 
безпеки та ефективності САМ.

Країни Європейського Союзу відреагували на рішення Парламентської 
асамблеї Ради Європи, поступово роблячи кроки, які ведуть до інтеграції 
САМ в системи громадської охорони здоров’я.
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Європейська комісія фінансувала загальноєвропейський дослідницький 
проект САМbrella (2010-2012) у рамках 7-ї рамкової програми досліджень 
та технологічного розвитку. Цей проект є основою перспективного скоор-
динованого підходу до САМ в ЄС. Всього у проекті взяли участь 16 нау-
ково-дослідних інститутів з 12 країн Європи. Остаточний звіт щодо проек-
ту та наступний документ Дорожня карта досліджень комплементарної та 
альтернативної медицини – що нам потрібно знати до 2010 р., однозначно 
рекомендують подальші дослідження в галузі САМ та його раціональну 
інтеграцію до сфери охорони здоров’я країн-членів ЄС. Основними напря-
мами роботи країн-членів ЄС загальноєвропейський дослідницький проект 
САМbrella:

• продовжувати дослідження САМ;
• оцінити здоров’я та економічні переваги САМ;
• розгорнути моделі інтеграції САМ в охорону здоров’я.
Як відомо, Європейський Парламент ще в 1997 р. прийняв Постанову 

про статус нетрадиційних лікарських засобів. Починаючи з 2010 р. Єв-
ропейський Парламент регулярно обговорював використання потенціалу 
САМ у світлі останніх криз фінансового забезпечення систем охорони 
здоров’я та посилення загрози антимікробної стійкості. Деякими з обгово-
рюваних тем були:

• квітень 2011 р. – здорове старіння, хронічні захворювання та 
САМ;
• травень 2012 р. – рак та внесок САМ;
• червень 2013 р. – САМ: інвестиції в здоров’я;
• квітень 2014 р. – САМ: зменшення споживання антибіотиків. 
9 жовтня 2012 р. в Європейському Парламенті відбулася міжнарод-

на конференція “САМ: інновації та додаткова вартість для європейської 
охорони здоров’я. Кінцева резолюція “Заклик до дії” була схвалена всіма 
учасниками конференції і містить наступне: 

Сучасна ситуація САМ у Європі:
• понад 100 мільйонів європейських громадян використовують 
САМ;
• САМ має важливий потенціал щодо охорони здоров’я та фінансів;
• доказова база щодо безпеки та ефективності САМ значно зросла 
завдяки проведеним дослідженням;
• розроблена якісна університетська освіта, гарантована професій-
ними талантами.
Тому держави-члени Європейського Союзу повинні:
• забезпечити раціональне використання САМ для громадян та 
рівний доступ до САМ для всіх громадян;
• належним чином інтегрувати САМ у свої національні системи 
охорони здоров’я;
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• запровадити системи кваліфікації, акредитації чи ліцензування для 
постачальників послуг САМ.
На завершення нашого дослідження, коротко висвітлимо питання 

використання комплементарної медицини в НАТО. 
У 2017 р. Науково-технічна організація НАТО опублікувала 

розгорнутий звіт “Інтеграційні медичні втручання для військового 
персоналу”, в якому розглядається використання САМ в силах НАТО. У 
даному документі робиться висновок про те, що:

• попит і пропозиції САМ у військових структурах значно зросли 
(понад 50 % військовослужбовців використовують САМ);
• невдоволення існуючими системами охорони здоров’я зростає, 
вартість традиційного лікування збільшується і стає загрозою;
• державні програми все частіше беруть участь в САМ, а інвестиції 
в дослідження і розробки САМ зростають: Національний центр додат-
кової і комплексної охорони здоров’я в США збільшив свій бюджет з 1 
мільйона (1993 р.) до 123 мільйонів доларів (2014 р.). 
Базуючись на отриманих результатах, дослідницька група НАТО RTG 

HFM-195, визначальними для себе сформулювала наступні завдання: 
• оцінити поточну ситуацію для САМ;
• оцінити можливий внесок САМ у підвищення ефективності охо-
рони здоров’я у військах НАТО;
• сформувати основу для подальших досліджень (для подальшого 
впровадження обраних методів САМ в системи охорони здоров’я ар-
мії).
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Мета дослідження: обґрунтувати можливість більш прицільного впливу 
гідротерапії при розладах капілярного кровообігу.

На даний час підтверджено і доведено, що механізм лікувальної дії 
скипидарних ванн полягає в активізації нефункціонуючих капілярів, від-
новленні кровопостачання тканин, посиленні припливу кисню і видаленні 
шлаків, в результаті чого життя клітин відновлюється. Таким чином, здій-
снюється профілактика мікротромбозів і капілярних стазів, поліпшується 
мікроциркуляція. Скипидарні ванни стимулюють захисні механізми ор-
ганізму та обмінні процеси.

Матеріали та методи дослідження
Здавна гідротерапія (водолікування) застосовується в лікувальних 

цілях у вигляді обливань, обтирань, душів і ванн. Вода впливає на ре-
цептори шкіри, розподіл крові, процеси теплообміну і обміну речовин в 
організмі. Фізіологічну основу гідротерапії складають реакції пацієнта 
на термічний, механічний і хімічний фактори, серед яких провідна роль 
належить термічному. Гідротерапія включає в себе лікування теплом, хо-
лодом і гіпертермією (гарячим теплом). Її арсенал складають скипидарні 
ванни, гарячі грудні обгортання, ручні і ножні ванни, холодні зігріваючі 
компреси, холодні і контрастні ванни і душі, міхури з льодом, грілки, 
кишкові клізми і багато інших водних процедур.

Теплові гідротерапевтичні процедури стимулюють циркуляцію в крово-
носних і лімфатичних судинах, стимулюють потоки внутрішньо- і позаклі-
тинних рідин, прискорюють оновлення плазми крові і спинномозкової рі-
дини, полегшують доставку поживних речовин клітинам і видалення з них 
продуктів життєдіяльності.

При приготуванні робочих розчинів для ванн використовуються два 
запропоновані А.С. Залмановим прописи, які забезпечують емульгування 
скипидару у воді, названі ним «біла емульсія» і «жовтий розчин».

Біла емульсія включає дистильовану воду – 550 мл, саліцилову кислоту 
– 0,75 г, мило дитяче (подрібнене) – 30 г і живичний скипидар 500 мл.

До складу жовтого розчину входить дистильована вода – 200 мл, 
касторове масло – 300 г, натр їдкий – 40 г, кислота олеїнова – 225 г, 
скипидар живичний – 750 мл.

■ Л. В. Андріюк, д. мед. н., проф., зав. каф. реабілітації та нетрадиційної мед.

■ Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

СИСТЕМНА КОРЕКЦІЯ ОРГАНІЗМУ МЕТОДАМИ 
ГІДРОТЕРАПІЇ
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В препаратах для скипидарних ванн використовується тільки нату-
ральний живичний скипидар найвищої якості, виготовлений з хвойної 
живиці. Цю живицю збирають ручним методом – робляться спеціальні на-
січки на сосні для збору смоли, що виділяється і її подальшої переробки.

Отримані результати
Результат будь-якої хвороби вирішує стан кровообігу, дихання, печінки, 

травлення, стан нирок і шкіри і рівень їх мікроциркуляції. Тому скипидарні 
гіпертермічні ванни і гарячі грудні обгортання, як процедури капіляротерапії, 
які суттєво впливають на кровотік і лягли в основу методики.

Природна речовина – живичний скипидар – може опосередковано, через 
шкіру благотворно впливати на капіляри.

Білі скипидарні ванни підсилюють пульсацію капілярів, прискорюють 
потік крові, що сприяє інтенсифікації периферичного кровообігу і поліп-
шенню трофіки всіх тканин організму, їх зазвичай застосовують при гі-
потонії, артериїті, деформуючих поліартритах, м’язових атрофіях, вялих 
паралічах, імпотенції, для прискорення зрощення переломів.

Жовтий розчин знижує артеріальний тиск крові, розсмоктує екзос-
този, що зустрічаються при гіпертрофічних деформуючих артритах, 
розчиняє відкладення кальцієвих солей в сухожиллях і зв’язках. При 
наслідках мозкових інсультів, мієлопатіях, що супроводжуються руй-
нуванням мієлінових оболонок нервових волокон, цей розчин вимиває 
залишки загиблих клітин, що скупчилися поряд із здоровими нейронами 
і створює найсприятливіші фізіологічні умови для регенерації та віднов-
лення нервових клітин.

Змішані ванни готуються на основі суміші жовтого розчину і білої 
емульсії. Змішані скипидарні ванни покращують капілярний кровообіг, 
нормалізують водно-сольовий обмін, сприяють розсмоктуванню кровови-
ливів, спайок і рубців, мало змінюють артеріальний тиск крові. Змішані 
ванни завдяки різним сполученням двох рідин створюють велике поле 
діяльності для пристосування ванн відповідно стану кожної людини.

Висновки
В даний час скипидарні ванни використовуються при санатор-

ному та амбулаторному лікуванні, у спортивній медицині, входять 
в стратегію бальнеотерапії при різних захворюваннях. Дані ванни 
можна застосовувати цілий рік. Цим вони вигідно відрізняються від 
тепловодолікування на курортах, де воно проводиться в основному 
в теплу пору року. Величезний позитив скипидарних ванн полягає в 
зручності їх застосування.
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На порядку денному фундаментальне завдання – домогтися свідомої 
гармонізації взаємодії людей з фізичним середовищем їхнього життя, щоб 
ця взаємодія відбувалася адекватно людській природі.

Багато захворювань людини характеризуються незвичайною і склад-
ною картиною. Аналіз механізмів, що лежать в основі таких захворю-
вань, неминуче пов’язаний з теоретичним аналізом спостережуваних по-
рушень. Перспективною метою дослідників є допомога в розробці нових 
діагностичних, терапевтичних і профілактичних стратегій в оздоровленні 
людей. Діагноз і оздоровчі заходи можуть бути більш ефективними, якщо 
їх будувати на основі знань про біоритми.

біологічні ритми – це періодично повторювані зміни інтенсивності і 
характеру процесів життєдіяльності біологічних систем. З огляду на люд-
ський організм – це активність його складових, що характеризується пев-
ною періодичністю (дихальна активність, періоди бадьорості і спокою, 
ритм серцебиття, м’язовий тонус і т.д.). Таким чином, вивчення біоритмів 
є невід’ємною частиною розуміння базових фізіологічних характеристик 
організму.

біологічний ритм – це один з механізмів, які дозволяють організму 
пристосовуватися до мінливих умов життя. Подібна адаптація відбу-
вається протягом усього нашого життя в умовах мінливого зовнішнього 
середовища.

Іншими словами, життя – це узгодження ритмів живих організмів, а 
їхня неузгодженість між собою і з ритмами зовнішнього середовища оз-
начає хворобу. Неузгодженість може бути в клітці, в конкретному органі 
організму людини, в екосистемі і в біосфері.

Часову організацію біологічних систем, роль фактора часу в здійсненні 
біологічних явищ і в поведінці живих систем, природу, умови виникнення та 
значення біологічних ритмів для організмів, вивчає наука біоритмологія.

Проводиться велика робота з дослідження біологічних ритмів ор-
ганізму людини, їхнього взаємозв’язку з функціональним станом органів 

■ В. М. байбаков, д. мед. н., проф., заст. директора
Л. О. богомольна, асист. каф. трад. і нетрад. мед. 
Т. В. Євтушенко, к. мед. н., доц., зав. каф. трад. і нетрад. мед. 

■ ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної 
медицини»

УЗГОДЖЕНІСТь бІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ –
ОСНОВА ЗДОРОВ’Я. АКТУАЛьНІСТь ЗНАНь ПРО 

бІОРИТМИ У РОбОТІ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ
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Актуальність
В документах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

зі «Стратегії в області народної медицини 2002, 2005, 2014-2023 рр.» 
стверджується, що: «народна медицина – важлива і часто недооцінювана 
частина системи охорони здоров’я». ВООЗ підкреслює, що в останнє 
десятиліття в світі відзначався стійкий попит на послуги народної 
медицини. В даний час широкий обмін інформацією між різними 
народами і континентами об’єднав і сприяв стандартизації в світовій 
альтернативної медицини методи, які були притаманні тільки окремим 

■ В. М. байбаков, д. мед. н., проф., заст. директора
В. П. Степура, к. мед. н., асист. каф. трад. і нетрад. мед.
Т. В. Євтушенко, к. мед. н., доц., зав. каф. трад. і нетрад. мед.

■ Дніпровській медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

АКТУАЛьНІСТь ІНТЕГРАЦІЇ КУЛьТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ МЕДИЦИНИ НАРОДІВ СВІТУ У 

ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

і систем. Пошуки дослідників спрямовані на визначення можливостей 
управління біоритмами з метою усунення їхніх порушень. Завдання це 
особливо актуальне в даний час, коли захворювання неінфекційного ха-
рактеру набувають характеру епідемій і пандемій. У зв’язку з цим пред-
ставляють інтерес нові найбільш ефективні і абсолютно нешкідливі мето-
ди усунення порушень, в основі яких лежить вплив різними ритмічними 
подразниками.

Розумінням важливості та зусиллями дослідницької діяльності вчених 
на стику біоритмології і клінічної медицини сформувалася хрономедици-
на – галузь, що вивчає взаємозв’язки біоритмів з плином різних захворю-
вань, розробляє раціональні схеми діагностики, лікування і профілактики 
хвороб з урахуванням біоритмів, досліджує інші медичні аспекти біорит-
мів і їхніх порушень. Досягнення хрономедицини сьогодні охоплюють 
практичні аспекти фармакотерапії різних захворювань, методів лабора-
торної діагностики, космічної медицини, гігієни праці тощо.

На наш погляд сучасний грамотний лікар, як мінімум, повинен знати 
особливості біоритмів людського організму, а в ідеалі – однозначно 
застосовувати принципи і методи хрономедицини в своїй практиці.

Успіху Вам!!!
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народам як їх національна культурна спадщина. Тепер для всіх видів 
медичної практики, яка не є частиною доказової медицини, у світі широко 
використовується загальне поняття – комплементарна і альтернативна 
медицина (КАМ).

Мета роботи: вивчити сучасні тенденцій і акценти в світової системі 
охорони здоров’я; досвід країн світу з питань використання, наукового 
дослідження і стандартизації методів КАМ; можливі шляхи їх інтеграції 
у сучасну доказову медицину.

Матеріали та методи дослідження
Аналіз наукових публікацій, що стосуються методів КАМ; контент-аналіз 

історичної бази та наукових джерел народної медицини країн світу.

Результати дослідження та їх обговорення
Очікується, що в XXI столітті акценти в медицині повинні повністю 

зміститися в напрям заходів щодо запобігання появи хвороб. Саме це 
сприяло появі нової парадигми охорони здоров’я майбутнього під назвою 
«медицина 4П», яка має чотири складові властиві КАМ: 1) прогнозуван-
ня (визначення факторів ризику); 2) профілактика (запобігання хвороби, 
поки людина ще здорова); 3) персоналізація (індивідуальний підхід до 
кожної людини; орієнтованість не на лікування хвороби, а на конкретного 
пацієнта); 4) партисипативність (активна участь самого пацієнта в ліку-
вальному процесі). Проект «Медицина 4П» був запущений при Інституті 
системного здоров’я в Сіетлі (США) в березні 2014 року і триватиме 25 
років. Впровадження «4П» в світову систему охорони здоров’я плануєть-
ся тільки у середини XXI століття.

За результатами дослідження на симпозіумі запланована доповідь в 
PowerPoint.

Висновки
1. Поступове вибіркове впровадження науково обґрунтованих методів 

КАМ у систему охорони здоров’я України дозволило б підвищити якість 
надання сучасної медичної допомоги за принципом «медицина 4П» при 
значному зниженні витрат на дороге устаткування і медикаменти.

2. Набираючи популярність і визнання в світі, в Україні КАМ як 
і раніше залишається в тіні. Про неї офіційно не прийнято говорити. 
При цьому обсяг українського комерційного ринку послуг КАМ до-
сить великий (тільки ліцензованих комерційних установ КАМ біль-
ше 550), що вказує на наявність наукової та клінічної бази та вели-
чезний потенціал інтеграції її методів в систему вітчизняної охорони 
здоров’я.

3. Ми рекомендуємо створення при Комітеті з питань народної і 
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нетрадиційної медицини МОЗ України експертної групи (комісії) по 
вибіркової інтеграції ефективних безпечних видів кваліфікованої 
практики і засобів КАМ в систему охорони здоров’я.

4. Необхідна підготовка на високому рівні фахівців-практиків КАМ, 
включаючи післядипломну освіту лікарів. Вивчаючі це питання, колек-
тив кафедри традиційної і нетрадиційної медицини Дніпровського медич-
ного інституту традиційної і нетрадиційної медицини розробляє сучасні 
підходи щодо реалізації освітньої програми і концепції «медицина 4П», 
що є аналогом давніх медичних технологій.

Завданням даного дослідження є вивчення нейролептичної активності 
зборів проведено на щурах по тестам впливу на поріг агресивності та часу 
находження на стрижні, що обертається.

Встановлено, що настої з рослинних зборів № 1, 5, 9, та 10 зменшують 
чутливість ноцицепторів на електричну стимуляцію та підвищують поріг 
агресивності від 42,8% до 68,9% (p<0,05). Найбільш виразне зменшення 
чутливості больових рецепторів спостерігали після введення настою з збо-
ру № 9, який підвищував поріг агресивності у тварин на 68,9% (p<0,05). До 
складу збору № 9 входять лікарські рослини: плоди глоду кроваво-черво-
ного, квіти калини звичайної, трава материнки звичайної, пагони омели бі-
лої, трава пустирника серцевого, трава деревію звичайного та плоди кропу 
запашного.

Заміна квітів калини звичайної та трави пустирника серцевого на кору 
осики звичайної і пагони ниркового чаю (збір № 7), листя берези боро-
давчастої та квітів календули лікарської (збір № 8) призводить до втрати 
нейролептичної активності.

З метою вивчення деяких сторін нейролептичної активності, були прове-
денні дослідження по вивченню впливу настоїв з рослинних зборів № 1-10 на 
поведінкових реакцій у щурів в умовах екстремальних ситуацій.

Більшість водних настоїв з рослинних зборів № 1-10 надають седативну 
дію, підвищуючи поріг писку, який викликається під дією електричної сти-

■ І. М. білай, д. мед. н., проф., зав. каф. клін. фармації,
фармакотерапії та УЕФ
А. В. Хільковець

■ Запорізький державний медичний університет

ВИВЧЕННЯ НЕЙРОЛЕПТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ФІТОПРЕПАРАТІВ



37

муляції. Найбільш виразною депримуючою дією володіє настій з рослинного 
збору № 6, що містить у своєму складі плоди глоду кроваво-червоного, квіти 
калини звичайної, пагони омели білої, траву пустирника серцевого, траву де-
ревію звичайного та плоди кропу запашного, який викликає підвищення поро-
гу писку у тварин на 73,5%.

Виразні нейролептичні властивості були виявлені у настоїв з рослинних 
зборів № 1, 5, 9 та 10, які збільшували поріг писку у тварин в середньому на 
44,5-68,5% (р<0,05).

Заміна в зборі № 10 квітів калини звичайної та трави пустирника серцево-
го на кору осики звичайної і пагони ниркового чаю (збір № 4), листя берези 
бородавчастої та квіти календули лікарської (збір № 8) призводить до втрати 
нейролептичної активності.

Таким чином, настій із збору № 6 проявляє нейролептичні властиво-
сті, перевищує дію настою валеріани.

Актуальність
Синдром хронічної втоми (СХВ) – поліорганне захворювання недо-

статньо дослідженого патогенезу, діагностика і лікування якого на тепе-
рішній час є складними та незадовільними. СХВ вражає найбільш креатив-
ну частину населення будь-якої країни, особливо жінок, і має тенденцію 
до подальшого зростання. Встановлено, що в основі його лежать стійкі і 
глибокі системні гіпометаболічні порушення, явища вторинного імуноде-
фіцитного стану, оксидативного, нітрозитивного стресів, системного за-
палення та латентних вірусних інфекцій. Нині продовжуються інтенсивні 
пошуки шляхів підвищення ефективності лікування цієї недуги, особливо 
на ІІ етапі – стабілізації ремісії.

Мета роботи – підвищити ефективність комплексного лікування 
хворих із СХВ на ІІ етапі шляхом застосування апіфітотерапевтичних 
продуктів.

■ О. І. Волошин, д. мед. н., проф., каф. пропедев. внутріш. хвор.
С. С. Горевич, лікар-інтерн
Л. О. Волошина, д. мед. н., доц. каф. внутріш. мед. та інфекц. хвор.

■ ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці

АПІФІТОТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ
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■ Я. А. Галян, специалист по восточным методам оздоровления, директор

■ ЦВМ «Тибет-Днепр», г. Днепр

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО И 
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВьЯ МЕТОДАМИ ТИбЕТСКОЙ 

ЙОГИ СНА. РАбОТА С ПОДСОЗНАНИЕМ. СНы 
НЕРВНыХ ЛюДЕЙ, ИЛИ ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР. СНы 
СИЛьНыХ ЛюДЕЙ – КАК ОбУЗДАТь ЖЕЛЧь. СНы 

бОЛьНыХ ЛюДЕЙ – КАК УМЕНьШИТь СЛИЗь

Матеріали та методи дослідження
Проспективні дослідження проведені у 48 хворих із СХВ у віці 28-53 років 

на ІІ етапі реабілітації, в яких застосовували базовий комплекс (дозовані 
фізичні навантаження, психотерапія, оздоровче харчування і полівітамін-
но-мікроелементний комплекс Вітрум) у 23 осіб (група порівняння) та 
додатково продукти бджільництва: прополіс, мед та пилок бджолиний в 
загальноприйнятих дозуваннях упродовж 2-3 місяців (основна група – 25 
осіб). Критерії ефективності: стійкість, тривалість ремісій, частота реци-
дивів упродовж року, показники якості життя.

Результати дослідження та їх обговорення
У хворих основної групи тривалість ремісії була у 2,1 рази довшою 

(8,1 ± 0,5 місяця в основній та 3,9 ± 0,4 місяця в порівняльній; р<0,05), 
частота рецидивів у 2,2 рази меншою (1,5 ± 0,2 та 3,8 ± 0,4 випадки від-
повідно; р<0,05), якість життя була значно вищою. Результати лікування 
в основній групі у більшості (19 осіб – 76%) оцінені як добрі, у 6 (24%) 
– як задовільні; у хворих групи порівняння відповідно 5 (21,7%) як добрі 
та у 18 (78,26%) – як задовільні. Комплаєнс в основній групі до продуктів 
бджільництва в усіх випадках оцінений як добрий, побічних ефектів не 
відмічено.

Висновок
Продукти бджільництва (прополіс, пилок бджолиний та мед) – 

ефективні засоби підвищення ефективності другого етапу реабілітації 
хворих із синдромом хронічної втоми. Доцільні подальші пошуки їх 
застосування в аспекті повного одужання від цієї недуги.

Актуальность
Хороший сон чрезвычайно важен. Наряду с питанием сон является 
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наиболее важным для нашего здоровья, мы не можем жить без еды и пи-
тья и не можем жить без сна – это нужно нам на глубоком биологичес-
ком уровне жизни. Один из лучших способов успокоить ум – это хорошо 
выспаться. Польза, которую мы получаем от хорошего сна – спокойный 
и чистый ум, равновесие ума, сильная энергия, здоровое тело и баланс, 
эффективность работы тела, хорошая иммунная система и превосходный 
тонус. В «Четырёх медицинских Тантрах» традиционной тибетской меди-
цины говорится: «Отсутствие сна ночью ведет к усилению губительных 
сторон нашего тела и поэтому необходимо спать в удобстве. Если вы не 
спали предыдущей ночью, пропустите завтрак следующим утром и пос-
тарайтесь поспать половину времени когда вы не спали. Отсутствие сна 
для людей с ослабленным телом при отравлении и подавленности, для 
истощенных напряженной деятельностью, словоохотливым, старым или 
испуганным может привести к потере физической силы, может вызвать 
немедленное расстройство Ветра, особенно в начале лета». Безусловно, 
весь набор вышеуказанных проблем сполна присутствует в современной 
жизни нашего общества. Поэтому древние рекомендации тибетской меди-
цины как никогда актуальны в наше время. 

Цель работы: почувствовать мудрость подхода древних к исцелению, 
понять основы науки и практики сновидений, осознать влияние снов на наше 
сознание, каналы и чакры. Обнаружить связь между сновидениями и тибет-
ской астрологией. Выяснить, как влияют наши сны на наше здоровье. Сны 
и болезни. Сны-предупреждения. Символика сновидений – универсальные 
символы. Провести анализ сновидений и интерпретацию снов.

Материалы и методы исследования
Были исследованы теоретические источники по тонкой анатомии в по-

нимании тибетской медицины, также были исследованы и адаптированы 
к современным условиям диагностические тесты древних для интерпре-
тации снов. Были использованы кристаллы для работы с визуализацией. 
11 добровольцев вели запись своих сновидений в течение месяца, сравни-
тельная группа и 10 добровольцев просто лечились обычными методами 
без использования йоги сновидений. 

Результаты исследования и их обсуждение
Всем 11 пациентам был проведен тест физического состояния, а также 

тест качеств личности, была определено понимание того, как они раз-
делены на 7 типов в психосоматике. Согласно клиническому мышлению 
тибетской медицины, были определены 4 пациента Ветра, три пациента 
Желчи и три пациента Слизи. У 6 пациентов было исправлено неправиль-
ное положение тела во время сна, в результате уменьшился физический 
дисбаланс – дисбаланс тонкой энергии, в результате специфических уп-
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ражнений в виде визуализации и специальных звуковых медитаций у 7 
пациентов был выравнен цикл Солнечной и Лунной энергии, выравнена 
энергия Ла, снизился эмоциональный дисбаланс и были развязаны узлы 
энергии внутри ума. Один пациент обнаружил пророческий сон с угро-
зой для жизни, был сделан правильный вывод, и он снизил вероятность 
возникновения ситуации в реальной жизни. У 7 пациентов были исследо-
ваны сны с хорошим значением. У 4 пациентов из 11 в снах были обнару-
жены универсальные символы: воды, змеи, рыбы, снега, а также железа, 
характерные для большинства культур, живущих на планете Земля. У 4 
пациентов из 11 были обнаружены благоприятные символы с позитивным 
значением, у трех пациентов обнаружены неблагоприятные символы с хо-
рошим значением, у двух пациентов были сны о сексе, у одного пациента 
были обнаружены детские сны, три пациента обнаружили влияние своих 
снов на сны других людей, детально была проработана символическая 
составляющая снов, пациентам были задействованы точки для расслабле-
ния и улучшения памяти для воспроизведения снов. У 4 пациентов были 
восстановлены дисфункции Ветра, что положительно отразилось на их 
симптоматике гипертонии, у 3 пациентов было улучшено состояние Жел-
чи, что положительно отразилось на уменьшении головных болей и сни-
жении синдрома хронической усталости. Ещё у 4 пациентов было умень-
шено состояние Слизи, что положительно отразилось на лимфооттоке, 
уменьшилась симптоматика отёчности, особенно утренней, уменьшилась 
тугоподвижность суставов.

Вывод о целесообразности практического использования приоб-
ретенного опыта заключается в том, что в дальнейшем необходимо 
продолжить исследования в этом направлении, провести сегментацию 
пациентом по типам дисфункций, в частности, по психосоматическим 
типам, по первоэлементам и по их параллелям в европейской нозоло-
гии, а также собрать больше количественных данных для анализа. Уже 
этот небольшой опыт показал, что при относительно небольшом вло-
жении энергии и сил можно получить достаточно надежный предска-
зуемый результат по улучшению состояния пациентов при множестве 
заболеваний.

Перспективы последующих исследований: впоследствии можно 
было бы подключить использование европейских диагностических ме-
тодов для подтверждения положительной динамики, в частности элек-
троэнцефалограммы, тому подобных вещей до и после использования 
йоги сновидения, а также создать группы и сообщества, которые бы 
обменивались опытом под непосредственным руководством опытных 
инструкторов по йоге сна, что улучшило бы качество проработки диа-
гностических методов йоги сна, а также качество проработки её оздоро-
вительных аспектов.
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У м. Анкара (Туреччина) у приміщенні університету Газі, на базі фар-
мацевтичного факультету відбувся 5-й ювілейний міжнародний конгрес 
02-06 жовтня 2019року «Природне харчування і здоровий спосіб життя. 
Спорт», в якому взяли участь близько 500 делегатів із більш ніж 20 країн 
світу: Туреччини, Казахстану, Туркменістану, Румунії, Угорщини, Азер-
байджану, Вірменії, Німеччини тощо.

У відкритті конгресу взяли участь міністри Туреччини, ректори провідних 
вузів, вчені у галузі природних методів лікування. Серед запрошених фахівці 
класичної медицини, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, а також 
практикуючі лікарі у сфері фітотерапії, рефлексотерапії, апітерапії тощо та ін-
ших сфер діяльності, які мають першочерговий вплив на формування здоров’я 
населення.

Українську делегацію на конгресі представили доктор медичних 
наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, президент 
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України» 
Гарник Тетяна Петрівна і головний лікар медичного центру ТОВ «Фіто-
Данімир», лікар терапевт вищої категорії, лікар УЗД діагностики Зубиць-
ка Вікторія Олександрівна.

Доповіді, що були представлені на конгресі мали широкий спектр – від 
особливостей застосування методів фітотерапіі, апітерапіі, рефлексотерапіі, 

■ 1 Т. П. Гарник, президент
2 В. О. Зубицька, головний лікар 

■ 1 ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»
2 Медичний центр ТОВ «Фіто-Данімир»

«ЧУЖОМУ НАВЧАЙТЕСЯ І СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЯ» – 
ЗА РЕЗУЛьТАТАМИ УЧАСТІ У юВІЛЕЙНОМУ
5-му МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ «ПРИРОДНЕ 

ХАРЧУВАННЯ І ЗДОРОВИЙ СПОСІб ЖИТТЯ. СПОРТ», 
02-06 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ, АНКАРА (ТУРЕЧЧИНА)

Л и т е р а т у р а

1. «Бум-Ши» ЧебуТрише. Тибетский медицинский текст. Пер. Дашиева. 1988 г., Улан-Удэ.
2. «Едже монпей милам» текст традиции Бон. 1962 г.
3. «Индийская традиция толкования снов» Гуру Падмасамбхава. Изд. Весь. 2003 г.
4. «Чжуд-Ши» Ютог ба старший. Пер. Дашиева, 1986 г.
5. «Путь сновидений» ДжуМипам, Изд. Питер, 2009 г.
6. «Йога Сна» Нида Ценанцзанг. Т. 1 и 2. Изд. Ганга, 2016 г.
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озонотерапіі до особливостей природного, органічного харчування, здорового 
способу життя, а також підкреслювалась позитивна дія спорту в житті кожної 
людини. Хотілося б зазначити, що близько 15 напрямків з народної медицини 
мають ліцензування у Туреччині і входять до складу офіційної медицини.

Туреччина виділяє великі кошти для розвитку і наукового дослідження 
природних методів лікування, починаючи з університету. Так, в Малакіі іс-
нують сучасні лабораторії, де студенти мають можливість вивчати напрям-
ки нетрадиційної медицини – це апітерапія, рефлексотерапія, фітотерапія, та 
новий напрямок іпотерапія. Для студентів наголошується, що фітотерапія, 
апітерапія, рефлексотерапія мають своє коріння, починаючи з Давніх віків і 
донині широко використовуються у лікуванні пацієнтів, бо близько 60-65 % 
населення Туреччини лікується саме цими методами. Право практикувати у 
сфері народної медицини, що входить до складу офіційної медицини Туреччи-
ни, мають лише лікарі, що після спеціалізації отримали ліцензію на медичну 
практику. Причому діє ліцензія 7 років.

Фахівці з апітерапії наголосили, що широко використовують продукти 
бджільництва – мед, пилок, прополіс. Так, бджолиний пилок – це природний 
антибіотик, фітонцид, фітогормон. Містить мікро- і макроелементи: хром, 
свинець, мідь, залізо, селен, амінокислоти, фолієву кислоту, калій і кальцій, 
близько 27 металів, а також цілий спектр вітамінів групи В (В1, В2, В6

), С, Е 
і А. Співвідношення всіх перерахованих компонентів ідеально збалансоване 
природою. Тому використовують пилок для лікування проблем у жінок, чо-
ловіків і дітей.

Прополіс – смолиста клейка речовина темно-зеленого кольору і гірко-
го смаку, яку збирають медоносні бджоли з бруньок різних рослин. Містить 
ефірні олії, дубильні речовини, віск, квітковий пилок. Виявляє протимікробні, 
антиоксидантні, протизапальні, імуномодулюючі і кардіотонічний ефекти. А 
також прополіс має антиракові властивості. Цікаво, що в Туреччині випуска-
ють питний прополіс, який можна вживати, розвівши з водою.

Викликало занепокоєння вчених, що після Чорнобильської аварії в 
1986 році, в Україні різко зменшилась кількість бджіл, і як наслідок, про-
дуктів бджільництва.

Для виготовлення фітопрепаратів використовують близько 520 ен-
демічних лікарських рослин Туреччини, серед них шавлія, звіробій, чеб-
рець, материнка, м‘ята, наперстянка, лаванда, меліса тощо. Широко ви-
користовують і досліджують ефірні олії. Надзвичайно багато досліджень 
пов’язано із куркумою – бо вона має протизапальні, антибактеріальні, 
дезинфікуючі властивості. Використовується у лікуванні ревматоїдного 
артриту, псоріазу, цукрового діабету, опіків, анемії, попереджує рак мо-
лочної залози, тонзиліти, бронхіти.

Цікаві доповіді з озонотерапіі. Цьому методу приділили достатню увагу 
при лікуванні міжхребцевих гриж.
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З цікавістю учасники конгрессу слухали доповідь Гарник Тетяни Пет-
рівни, яка входила до складу організаційного комітету наукового заходу і 
була модератором секції засідання. Вона наголосила, що проблеми здоров‘я 
мають значення як в Україні, так і в усьому світі. Оздоровлення відбуваєть-
ся натуральними методами – фітотерапії, гомеопатії, ароматерапії, апіте-
рапії. Саме ці методи вивчаються у вузах України. Навчання відбувається 
інтегративно, поступово – починаючи з ботаніки, фармакогнозіі, фармако-
логії до лікарських препаратів з рослинної сировини, що стандартизовані 
і зареєстровані в Україні і за кордоном. Використовують ці препарати з 
лікувальною метою при багатьох захворюваннях, так і з метою реабілітації. 
Вивчають фітотерапію, гомеопатію, аромо- і апітерапію у 18-ти вузах. Ці 
методи базуються на основі доказової медицини і викликають інтерес не 
лише у студентів, але й у лікарів. В Україні видається науково-практичний 
журнал «Фітотерапія. Часопис», де розміщуються наукові статті, дослід-
ження, а також практичний досвід використання лікарських рослин.

Отже, інтерес до природних методів лікування у світі надзвичайно висо-
кий, має тисячолітню історію і сьогодні підтверджується основами доказової 
медицини.

Згідно рекомендацій ВООЗ «Стратегії розвитку народної і нетрадицій-
ної медицини 2014-2023 роки» Туреччина на майбутнє планує, щоб основні 
методи народної і нетрадиційної медицини входили у страхову медицину. 
Нині над цим питанням провідні організатори охорони здоров’я, юристи і 
науковці Туреччини працюють разом із фахівцями Європи, США та з Ки-
таю і Кореї.

■ 1,2 Т. П. Гарник, д. мед. н., проф., зав. каф. фітотерап., гомеоп. та 
біоенергоінформ. мед., президент
2,3 В. О. Зубицька, лікар терапевт вищої категорії, лікар УЗД діагностики, 
головний лікар медичного центру

■ 1 ПВНЗ «Київський медичний університет»
2 Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і 
нетрадиційної медицини України», м. Київ
3 ТОВ «Фіто-Данімир», м. Київ

ПОГЛЯД НА ТРАДИЦІЙНУ МЕДИЦИНУ ТУРЕЧЧИНИ 
ЗА РЕЗУЛьТАТАМИ ВІЗИТУ ДО КРАЇНИ ТА УЧАСТІ 
У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З НАТУРАЛьНОЇ 

МЕДИЦИНИ У ЖОВТНІ 2019 р.
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Департамент традиційної медицини та методів лікування (далі – Депар-
тамент) був створений у 2010 році при МОЗ Туреччини. Над правовими 
документами працювали п’ять співробітників, яківи вчали досвід США, 
Китаю, Кореї, а саме: законодавчу базу, відвідували освітні центри, а також 
спілкувалися з пацієнтами, що лікувалися у центрах народної і нетрадицій-
ної (комплементарної/альтернативної) медицини (далі – КАМ).

У своїй законодавчій базі співробітники Департаменту традиційної 
медицини Туреччини використовували і використовують Камбреллу. 
Камбрелла – робота Европейського товариства з анкетування у галузі ме-
дицини. Співробітники Департаменту з метою вивчення та аналіза довіри 
як населення, так і фахівців, застосували це анкетування і для жителів Ту-
реччини. Так, в опитуванні взяли участь жителі з 15 провінцій Туреччини 
– 5800 людей. Цікаво, що нетрадиційними методами лікування лікуються 
і їм довіряють 60-65% населення країни. Але на початку роботи Депар-
таменту з традиційної медицини і методів лікування у 2010 році – 95% 
лікарів офіційної медицини не довіряли методам КАМ у лікуванні.

Після такого анкетування виникла потреба законодавчо регламенту-
вати роботу лікарів з КАМ і нетрадиційних методів лікування. Бо в Ту-
реччині лікувати методами КАМ можуть лишелі карі, які мають вищу 
медичну освіту. Тільки вони мають право приймати пацієнта, оглядати і 
виписувати рецепт на лікування. Існує у світі від 41 до 42 методів з КАМ. 
Вивчали співробітники Департаменту PapMed. Нині уТуреччині існує 
законодавча база на 15 основних методів КАМ та нетрадиційної меди-
цини, а саме: акупунктури, фітотерапїі, лікування гіпнозом, гомеопатії, 
мезотерапії, музичної терапії, остеопатії, рефлексотерапії, апітерапії, озо-
нотерапії, гірудотерапіїі тощо. Нині розробляється законодавча база для 
Каєро-практики. 

У законодавчій базі необхідно саме на рівні доказової медицини підтвер-
дження нетрадиційних методів лікування. Такі дослідження проводилися і 
проводяться, в основному, в Китаї, Кореї, Америці.

У медичній практиці допомагати лікарям з КАМ і нетрадиційних методів 
лікування можуть також медичні сестри і реабілітологи. Практикувати з КАМ 
і нетрадиційних методів лікування можуть лише лікарі, які пройшли навчання 
в акредитованих освітніх центрах як навчання, так і наступна медична практи-
ка провадяться в умовах ліцензованої клініки.

У Туреччині існує лікар з КАМ і нетрадиційних методів лікування зі 
своєї спеціальності. Відносно майбутньої тактики співпраці з лікарями з 
офіційної медицини переймають досвід лікарів з Південної Кореї. Там не-
традиційна медицина входить до складу комплементарної медицини. Так у 
2018 році, у Стамбулі відбувся Конгрес з нетрадиційних методів лікування, 
де був присутній голова спілки лікарів з нетрадиційних методів лікування 
Кореї, що об‘єднує 25 тисяч лікарів. 
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Тому, використавши досвід колег, у правовому полі Туреччини регламен-
тується робота лікарів з КАМ і нетрадиційних методів лікування наступним 
чином:

1) практичнийдосвід – доказова база;
2) освітні центри, де після отримання вищої медичної освіти проводиться 

спеціалізація з певного методу КАМ і нетрадиційної медицини;
3) інспектування. Відбувається у кожному регіоні певною кількістю 

інспекторів, що можуть у будь-який час перевірити роботу лікаря з КАМ 
і нетрадиційних методів лікування. Вони, інспектори, можуть не мати ме-
дичної освіти.

Згідно законодавчої бази Туреччини займатися медичною діяльністю у 
сфері КАМ і нетрадиційних методів лікування можуть лише лікарі, що мають 
вищу медичну освіту. Якщо займатися лікуванням буде людина без медичної 
освіти і без дозвільних документів, то інспектори звертаються до правоохо-
ронних органів і таке правопорушення карається від 1 до 5 років позбавлення 
волі.

У законі прописано, що від огляду пацієнта до написання рецепту відпові-
дальність несе лише лікар. Нині, коли законодавчо прописано, що лікувати 
КАМ і нетрадиційними методами можуть лише лікарі, то довіра до лікарів 
офіційної медицини значно зросла. Проте з недовірою ставляться до методів 
нетрадиційної медицини – 80% лікарів.

Як в Україні, так і в Туреччині фармакологічні компанії витісняють КАМ і 
нетрадиційні методи лікування. Тому в Туреччині державою регламентується 
проведення спонсорських конференцій 1-2 рази на рік і не більше. 

Освітні центри з КАМ і нетрадиційних методів лікування знаходяться 
при університетах Туреччини. Вони працюють відповідно до нормативно-
правової бази Туреччини. Практикувати з КАМ і нетрадиційних методів 
лікування можуть лікарі, що після спеціалізації отримують свідоцтво на 
практику і ліцензію! Так, навчання з фітотерапії складає 280 годин, а з 
акупунктури 500 годин. Навчання відбувається в групах у залежності від 
напрямків спеціалізації: озонотерапія 12 чоловік, фітотерапія 28 чоловік, 
акупунктура 30 чоловік. Ліцензія видається на 7 років, і потім її треба 
підтверджувати. Перевіряти лікаря з КАМ і нетрадиційних методів ліку-
вання можуть інспектори – 2 рази на рік. 

Таким чином, щоб отримати ліцензію на медичну практику з КАМ і нетра-
диційних методів лікування, треба звернутися у регіональну структуру, де по-
даються документи на приміщення – кабінет лікаря 12 м2, а також інструмен-
тарій, що відповідає закону, а також дотримання санітарно-епідеміологічного 
режиму. В одному кабінеті можуть приймати лікарі 2-х спеціальностей.

У вищих медичних навчальних закладах можуть викладати і лікарі без уче-
них ступенів, але вони повинні мати великий практичний досвід і доказову 
базу. 
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Актуальність
Підвищення ефективності лікування артеріальної гіпертензії (АГ) 

на тлі метаболічного синдрому (МС) вимагає розширення спектру вико-
ристання медикаментозних засобів, при цьому перспективним підходом є 
введення до базисної терапії немедикаментозних технологій, перш за все 
фітопрепаратів. Водночас, специфічні особливості впливу на організм і 
функціональні системи пацієнтів різних лікувальних комплексів залиша-
ються остаточно не з’ясованими.

Матеріали та методи дослідження
У дослідження включено 130 пацієнтів віком від 25 до 75 років з АГ 

І-ІІ стадії, серед яких – 59 чоловіків (45,4 %) та 71 жінка (54,6 %). До 
основної групи увійшли 80 хворих, яким одночасно з антигіпертензивою 
терапією ірбесартаном і гідрохлортіазидом призначали заспокійливі фі-
тозасоби (валеріану, пасифлору), що було обгрунтовано необхідністю 
корекції порушеного соматопсихологічного і вегетосудинного статусів 

■ Л. О. Головацька, асист. каф. внутріш. та професійн. хвор.

■ ПВНЗ «Київський медичний університет»

ГІПОТЕНЗИВНА ЕФЕКТИВНІСТь 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ У 
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛьНУ ГІПЕРТЕНЗІю НА ТЛІ 

МЕТАбОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Лікувати методом фітотерапії можуть лікарі, що отримують препарат, що 
відпускається аптекою. 

У розвитку КАМ і нетрадиційних методів лікування у Туреччині мають 
наступні пріоритети:

1) Освіта – можуть практикувати лікарі з вищою медичною освітою.
2) Лікування проводиться у клініках, або відділеннях, що є в складі 

лікувальних закладів з офіційної медицини також. 
3) Виробництво дієвих лікарських засобів з лікарських рослин. 
Для розвитку КАМ і нетрадиційних методів лікування біля Анкари 

виділяється близько 300 тис. м2 землі для вирощування лікарських рослин, 
будівництва сучасних дослідницьких лабораторій, басейнів для п‘явок, 
розміщення вуликів, щоб використовувати продукти бджільництва.
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пацієнтів. Група порівняння склала 50 хворих, яких лікували лише при-
значенням ірбесартану і гідрохлортіазиду.

Результати дослідження та їх обговорення
Виявлено, що серед пацієнтів переважали помірно і значно виражені 

клінічної симптоми вегетосудинної дисфункції, у більшості випадків 
кожний хворий мав 2-3 симтоми, що значно обтяжувало перебіг основно-
го захворювання. 

Динаміка клінічної симтоватики при комплексній антигіпертензивій 
терапії представлена у табл.

Таблиця
Динаміка клінічної симптоматики при комплексному лікуванні хворих на АГ ІІ стадії 
2-3 ступенів з МС

Показник

Значення показників у балах
1 група (n=80) 2 група (n=50)

до
лікування

після
лікування

до
лікування

після
лікування

Головний біль 2,6±0,2 1,4±0,1** 2,6±0,2 1,6±0,2*
Головокружіння 2,6±0,2 1,2±0,1** 2,6±0,2 1,64±0,2*
Кардіалгічний синдром 2,7±0,2 1,4±0,2** 2,5±0,2 1,6±0,2*
Серцебиття 2,3±0,3 0,7±0,2** 2,3±0,2 1,5±0,2#
Задишка 1,5±0,2 0,6±0,2* 1,5±0,2 0,8±0,2#
Розлади сну 1,3±0,1 0,8±0,1** 1,2±0,2 0,7±0,1*
Загальна слабкість 1,9±0,2 1,1±0,1** 1,6±0,2 0,7±0,1*

Примітка: # – p<0,05; * – p<0,01; ** – p<0,001 – достовірність різниці порівняно з
показниками до лікування

Таким чином, клінічна ефективність схеми комплексного лікування 
виявилась очіковано вищою, ніж за призначення лише базисної терапії, 
що проявлялося зменшеннм кількості та тяжкості проявів захворювання, 
а також покращенням суб’єктивної оцінки пацієнтами власного самопо-
чуття: на 44,5 і 34,7 %, відповідно, зменшилась кількість випадків голо-
вного болю; на 49,0 і 37,0 % – частота головокружіння; на 51,0 і 37,6 % 
– проявів кардіалгічного синдрому; на 40,6 і 33,3 % – серцебиття; на 56,3 
i 43,6 % – нападів задишки; 61,5 і 50,0 % пацієнтів, відповідно, позбави-
лись розладів сну, у 61,0 і 52,8 % – зменшились прояви загальної слаб-
кості. Отримані дані свідчать про вагомі переваги призначення комплек-
сної терапії з включенням фітозасобів, що нормалізують психоемоційні 
та вегетосудинні порушення при лікуванні пацієнтів на АГ із супутньою 
патологією.
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При зменшенні вмісту кисню в навколишньому середовищі, зокрема 
у гірських районах, відмічається формування гіпоглікемічної реакції та 
гіпоксії тканин, що сприяє розвитку коморбідної патології. Потрібне за-
стосування лікарських засобів, які відновлюють засвоєння кисню ткани-
нами та відновлюють метаболічний стан організму. До складу тіворелю 
входить L-аргінін, який регулює вміст глюкози у крові, особливо при 
фізічичному навантажені.

Мета дослідження – визначити доцільність використання тіворелю у 
мешканців гірських районів хворих на цукровий діабет ІІ-го типу в комор-
бідності з деформуючим остеоартрозом.

Обстежено 53 хворих на ЦД П-го типу у коморбідності з ДОА, які мешка-
ли у гірських районах Закарпатської області. Визначали рівень цукру у крові 
натще до початку лікування та через 1 місяць після завершення курсу терапії. 
Пацієнти були розподілені на дві групи основна (24 особи) та зіставлення (29 
осіб), які рандомізовані за віком, статтю, рівнем цукру у крові. Обидві групи 
отримували лікування – дієтотерапія, дозоване фізичне навантаження, а також 
пероральні цукрознижуючі засоби. Пацієнтам основної групи додатково при-
значали тіворель по 100,0 мл внутрішньовенно, крапельно через день, № 5. В 
якості референтної норми визначено рівень цукру у крові здорових місцевих 
мешканців, який складав у середньому (4,20±0,1) ммоль/л.

До початку лікування в обох групах обстежених рівень цукру в крові натще 
дорівнював (5,62±0,18) ммоль/л (основна група) та (5,65±0,2) ммоль/л, що вище 
референтної норми в 1,34 рази (Р<0,01). При повторному дослідженні встанов-
лено, що показники концентрації цукру та ліпідів у крові хворих різнилася між 
групами. У хворих основної групи вміст цукру дорівнював (4,30±0,14) ммоль/л,
що не виходило за межі референтної норми для горців. В групі зіставлення 
його рівень зменшувався більш повільно (до (4,75±0,15) ммоль/л), що було в 
1,10 рази вище ніж в основній групі (Р<0,01), а також вище норми в 1,13 рази 
(Р<0,001). Застосування тіворелю дало змогу зменшити, а у більшості па-
цієнтів (16 осіб – 66,7%) і зовсім уникнути використання цукрознижуючих 
засобів. Отже, застосування тіворелю в комплексній терапії хворих на ЦД 
П-го типу, який перебігає в коморбідності з деформуючим остеоартрозом. 
Вважаємо дослідити вплив тіворелю на імунологічний статус хворих.

■ Є. Ф. Гузинець, аспірант 

■ ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

ЗАСТОСУВАННЯ ТІВОРЕЛю В КОМПЛЕКСНІЙ 
ТЕРАПІЇ ЦУКРОВОГО ДІАбЕТУ ДРУГОГО ТИПУ У 

ХВОРИХ НА ДЕФОРМУюЧИЙ ОСТЕОАРТРОЗ
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Сьогодні актуальним є впровадження ефективних методів лікування. 
У зв’язку з цим особлива увага приділяється методам комплементарної 
та альтернативної медицини (КАМ).

За даними ВООЗ, останніми роками у світі спостерігається стійке знач-
не зростання попиту на послуги у сфері КАМ, що обумовлює важливість 
інтеграції КАМ у системи медико-санітарної допомоги (МСД). Найчасті-
ше використовуються такі методи КАМ як гомеопатія,остеопатія, нату-
ропатія та антропософська медицина. ВООЗ заохочує стратегічні наукові 
розробки в галузі КАМ шляхом підтримки клінічних досліджень з про-
блем безпеки та ефективності КАМ. У «WHO traditional medicine trategy: 
2014-2023» зазначено, що у наш час КАМ активно розвивається. Водно-
час зростає економічне значення КАМ: використання КАМ для зміцнення 
здоров’я, медичної самодопомоги і профілактики захворювань реально 
знижує витрати на медичну допомогу (МД), що доведене рядом науко-
вих досліджень, виконаних у різних країнах світу.

Відповідно до оновленої стратегії, ВООЗ має на меті підтримати зу-
силля держав-членів щодо використання потенціалу КАМ для зміцнення 
здоров’я, підвищення благополуччя та розвитку МСД, орієнтованої на 
людину, а також сприяти ефективному і безпечному застосуванню КАМ 
шляхом регулювання (встановлення норм і правил) продукції і діяльності 
практиків, інтеграції КАМ у системи охорони здоров’я у світовому мас-
штабі. У зв’язку з цим  вимогою часу є забезпечення доказової бази на 
гомеопатії, яку вже понад двох сторіч практикують лікарі багатьох країн 
світу.

Сьогодні у світі активно проводяться наукові дослідження в рамках дока-
зової медицини, які направлені на вивчення механізмів лікувального ефекту 
гомеопатичної терапії, а також її ефективності, безпечності та економічної 
переваги. Результати цих досліджень висвітлюються на багатьох наукових 
форумах та відображені у журналі Homeopathy (The Journal of the Faculty of 
Homeopathy, Великобританія), інших наукових виданнях та Інтернет-ресурсах. 

■ Л. П. Гуцол, к. мед. н., доц.
К. М. Гуцол, магістр медицини

■ Громадська організація «Медична асоціація ГОМЕОАСТРА», м. Вінниця

РОЗВИТОК ДОКАЗОВОЇ бАЗИ ГОМЕОПАТІЇ 
ЯК НЕбХІДНИЙ ФАКТОР ВРЕГУЛьОВАНОЇ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦьОГО НАПРЯМУ 
АЛьТЕРНАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ У СИСТЕМУ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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Вивчення дієвості методу гомеопатії проводять шляхом дослідження фізико-
хімічних та фармакодинамічних особливостей дії гомеопатичних лікарських 
засобів на різних експериментальних моделях – на молекулярному, клітинно-
му та організмовому рівнях.

Вагомий внесок у створення доказової бази методу гомеопатії зробле-
но вченими різних країн світу і на рівні клінічних досліджень, виконаних 
у відповідності до вимог сучасних наукових стандартів. Так, у розробці 
Європейського комітету з гомеопатії (ECH) та Міжнародної медичної го-
меопатичної ліги (LMHI) «Scientific Frame work of Homeopathy. Evidence 
Based Homeopathy 2013» наведено результати досліджень клінічної та 
економічної ефективності методу гомеопатії при різних хронічних за-
хворюваннях дорослих і дітей, зокрема, мета-аналізи, які відповідають 
рівням доказовості Ia, IIa, IIb, IIIa, ІIIb, IV за шкалою рівнів доказовості 
Оксфордського університету.

Вагомим є також внесок у розвиток доказової бази гомеопатії сучасних 
вітчизняних вчених. Серед них, наприклад, дослідження, проведені на ка-
федрі фармакології Національного медичного університету імені О. О. Бо-
гомольця під керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН, професора 
І. С. Чекмана, а також співробітниками Національного фармацевтичного 
університету України під керівництвом професора О. І. Тихонова.

Таким чином, на сучасному етапі гомеопатія має достатньо вагому дока-
зову базу, що відповідає сучасним шкалам доказовості.

З метою ширшого використання методів КАМ у МСД на виконання 
стратегії ВООЗ актуальним є проведення подальших досліджень клінічної 
та економічної ефективності гомеопатії.

На сьогоднішній день головними проблемами застосування антибіотиків 

■ 1 А. І. Дорошенко, асист. каф. фармакол.
1 Г. В. Зайченко, д. мед. н., проф., зав. каф. фармакол.
1 Н. О. Горчакова, д. мед. н., проф. каф. фармакол.
2 З. С. Суворова

■ 1 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ
2 ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

ВПЛИВ КОМПОЗИТУ НАНОДИСПЕРСНОГО 
КРЕМНЕЗЕМУ ТА ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ 

ГІДРОХЛОРИДУ НА ФОРМУВАННЯ бІОПЛІВКИ 
СФОРМОВАНІ P. AERUGINOSA
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для лікування інфекційних захворювань є генетична та набута резистентність 
мікроорганізмів та здатність бактерій до формування біоплівок. Біоплівки яв-
ляють собою прикріплені до поверхні та оточені біополімерним матриксом 
мікробні угруповання, здатні формуватись на біотичних та абіотичних поверх-
нях. Бактеріальні клітини у складі біоплівок характеризуються високим рівнем 
патогенності, стійкістю до ефекторів імунної системи та резистентністю до 
антибіотиків.

Нами було досліджено вплив компоненту композиту нанодисперсного 
кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (НДК+ПГМГ-ГХ) 
–ПГМГ-ГХ у концентраціях 40 мкг/мл та 90 мкг/мл, які є нетоксичним при 
нашкірному застосуванні, та препаратів порівняння ципрофлоксацину та 
гентаміцину у дозах 0,5 та 5,0 МІК.

Дані дослідження свідчать, що розчин ПГМГ-ГХ в обох концентраціях 
майже повністю пригнічує плівкоутворення синьогнійної палички. Так, за 
умови присутності в інкубаційному середовищі розчин ПГМГ-ГХ в кон-
центрації 40 мкг/мл формування біоплівки складало 6,5 %, при 90 мкг/мл 
– 7,9 % у порівнянні з контролем. ПГМГ за ступенем інгібуючої активності 
має переваги перед препаратами порівняння. Серед препаратів порівняння 
найактивнішим виявився ципрофлоксацин – його антибіоплівкова дія спос-
терігається тільки у бактерицидній концентрації і складає 79,8 %, гентамі-
цин пригінчував плівкоутворення на 16,2% та 29,1% (5,0 МІК та 0,5 МІК 
відповідно).

ПГМГ-ГХ також активний відносно 1-добової біоплівки, у концентрації 
90 мкг/мл призводить до руйнування біоплівок на 89,8 %, при концентрації 
40 мкг/мл – 74,3 %.

Серед препаратів порівняння найбільш активними виявився гентаміцин 
– у концентрації 5,0 МІК інгібуюча дія становить 34,2 %, а при 0,5 МІК 
вона збільшується і дорівнює 73,5 %. Ципрофлоксацин порушує сформо-
вану біоплівку P. аeruginosa у концентраціях 0,5 та 5,0 МІК на 38,5 % та 
66,4 % відповідно.

5-добові біоплівки є менш чутливими, порівняно з 1-добовими до дії 
ПГМГ, який у досліджених концентраціях викликає деструкцію біоплів-
ки у концентрації 90 мкг/мл – на 70,4 %, у концентрації 40 мкг/мл – на 
72,3 %. Ципрофлоксацин в концентрації 5,0 МІК руйнує зрілу біоплівку 
на 94,4 %, у концентрації 0,5 МІК – на 50,9 %. Гентаміцин проявляє 
інгібуючу дію у низькій концентрації (0,5 МІК). Підвищення концентра-
ції до 5,0 МІК супроводжується зниженням антибіоплівкової активності 
препарату.

Таким чином, доведено, що розчин ПГМГ виявляє інгібуючий ефект 
по відношенню до процесу плівкоутворення та сформованих біоплівок 
синьогнійної палички на різних етапах формування. Встановлено, що ак-
тивність ПГМГ майже не залежить від концентрації. Показано, що 5-до-
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Актуальність
Види роду Achillea L. (Деревій) родини Asteraceae L. (Айстрові) 

широко розповсюджені у Північній півкулі, де на наш час ідентифіковано 
до 140 основних видів. Для заготівлі, вирощування в спеціалізованих 
господарствах та отримання лікарських засобів велике значення мають 
види пізнього терміну цвітіння (липень-жовтень), які накопичують 
найбільші концентрації біологічно активних речовин. До них слід віднести 
деревій подовий (Achillea micranthoides Klok.).

Метою роботи було дослідження якісного складу та кількісного вміс-
ту поліфенольних сполук у траві деревію подового (Achillea micranthoides 
Klok.).

Матеріали і методи дослідження.
Заготовлю трави рослини згідно вимог ДФУ проводили у вегетаційний 

період (липень-жовтень, 2017-2019 рр.) на території південних та півден-
но-східних регіонів України. Методом ВЕРХ на пристрої "Agilent 1260 
Infinity HPLC System Open LAB CDS Software" (Японія).

■ І. Ф. Дуюн, аспір. каф. фармакогн., фармхім. і технол. лік.
О. В. Мазулін, д. фарм. н., проф., зав. каф. фармакогн., фармхім. і технол. 
лік.

■ Запорізький державний медичний університет

ПОЛІФЕНОЛьНІ СПОЛУКИ ТРАВИ ДЕРЕВІю 
ПОДОВОГО

бові біоплівки P. аeruginosa були більш стійкими до дії ПГМГ та препа-
ратів у порівняні з 1-добовими.

Отже, проведені експерименти свідчать що розчин ПГМГ прояв-
ляє активність по відношенню до синьогнійної палички, інгібує ріст 
та розмноження планктонних мікроорганізмів і бактерій у формі 
біоплівок. ПГМГ впливає як на процес плівкоутворення, так і руй-
нують вже сформовані біоплівки P. аeruginosa. До дії розчину ПГМГ 
більш чутливі біоплівки, які знаходяться на стадії її формування, ніж 
сформовані біоплівки, що свідчить про профілактичну направленість 
дії та перспективність створення препаратів для профілактики плів-
коутворення.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено накопичення у траві рослини до 12 флавоноїдів та 8 

гідроксикоричних кислот. Вперше ідентифіковано та визначено кількіс-
ний вміст 8 поліфенольних сполук.

Висновки
У траві деревію подового з різних місць заготівлі флори України, 

методом ВЕРХ встановлено накопичення 12 флавоноїдів та 8 гідрок-
сикорічних кислот. Вперше ідентифіковано 8 біологічно активних спо-
лук. Екстракти з трави деревію подового перспективні для отримання 
високоефективних лікарських засобів з вираженою антиоксидантною, 
гемостатичною, гепатопротекторною активністю.

Курс «Фізіологічна регуляційна медицина» є новим предметом, що 
ввійшов до магістерської навчальної програми зі спеціальності «медицина», 
як елективний курс.

Метою даного кроку є надання студентам послідовної цілісної інформації 
про ״мікродозову медицину״.
«Фізіологічна регуляційна медицина» – це інноваційний медичний 

напрямок інтеграції сучасної медицини з природною на основі останніх 
результатів досліджень в галузі молекулярної біології, квантової фізики, 
мікроімунології та в психо-нейро-ендокринній імунології, створення на-
прямку датується 1994 роком.

Стрижнем наукової концепції фізіологічної регуляційної медицини є 
важливість впливу гомеопатизованих концентрацій гормонів, цитокінів 
і нейропептидів, що відповідають фізіологічним, на психо-нейро-імуно-
ендокринну регуляцію життєдіяльності організму. Особливістю напрям-
ку є використання в комплексних препаратах компонентів і методик го-
меопатії, гомотоксикології, сучасної молекулярної біології та імунології 
на основі гомеопатичного методу приготування, що забезпечує їм високу 
ефективність і безпеку.

■ Т. В. Євтушенко, к. мед. н., доц., зав. каф. трад. і нетрад. мед. 
Л. Я. Адегова, асист. каф. традиційної і нетрадиційної мед.

■ Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

ПРО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЧНА 
РЕГУЛЯЦІЙНА МЕДИЦИНА»
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Актуальність
«Медицина способу життя» – це наукова та медична спеціальність, що 

формується в сучасній медицині США. Її принципи однозначно відображають 
зміну акцентів у веденні пацієнтів на первинних ланках охорони здоров’я. Ук-
раїнська медицина має ті ж наміри і формує свої підходи.

Мета роботи
Донести необхідність вивчення фахівцями медичної освіти традиційних 

підходів до базового оздоровлення організму.

■ Н. В. Євтушенко, асист. каф. традиц. і нетрадиц. мед.
Наталія Марзола Лейте, студ. 6 курсу, лікувальна справа
Т. В. Євтушенко, к. мед. н., доц., зав. каф. трад. і нетрад. мед.

■ Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

«МЕДИЦИНА СПОСОбУ ЖИТТЯ» – АКТУАЛьНИЙ 
НАПРЯМ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Цикл проводиться на 5 курсі, складається з 4-х модулів.
Модуль 1. Основи класичної гомеопатії.
Навчаємо принципам гомеопатії, бачити людину в цілому, ранжувати сим-

птоми хвороби, визначати конституційний тип хворого, знайомимо с теорією 
міазмів.

Навчаємо регуляторному впливу солей Шюссслера і тактикою їхнього 
використання.

Модуль 2. Теорія циклогенії Ендерляйна, залежність форм патогенних 
збудників від особливостей життєдіяльності організму, інформація про цикли 
розвитку ендобіонтів, засоби терапії.

Модуль 3. Гомотоксикологія. Теоретичні і практичні основи гомотокси-
кології, співвідношення захворювань за фазами гомотоксикозу, визначення 
рівнів інтоксикації, структура препаратів антигомотоксичної терапії та вико-
ристання на практиці.

Змістовий модуль 4. Фізіологічна регуляційна медицина.
Ідеологія, концепції фізіологічної регуляційної медицини, способи досяг-

нення рівноваги в психо-нейро-ендокринно-імунній регуляції при основних 
порушеннях здоров’я.

В кінці циклу студенти усвідомлено формують та обґрунтовують склад 
аптечки з вивчених засобів для надання допомоги при невідкладних станах в 
кабінеті лікаря та домашнього використання.
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Матеріали та методи дослідження
Аналіз та узагальнення світової наукової інформації щодо новітніх 

напрямків охорони здоров’я.

Результати дослідження та їх обговорення
У 2020 році «Всесвітня організація охорони здоров’я» прогнозує, що 

дві третини захворювань у світі будуть результатами обраного способу 
життя з неприроднім зовнішнім режимом харчування, працею і відпочин-
ком, з соціальними ритмами життя, з набутими соціальними негативними 
вадами. У США проаналізували причини передчасної смерті, пов’язані зі 
змінами життя, які показали, що 33,3 % спричиняє паління, 18,1%, неа-
декватне харчування, і зниження фізичної активності – 15,2%. Це приз-
вело до створення сучасної медичної спеціальності – «Медицина способу 
життя», яка стала науковим напрямом. Група дослідницьких фахівців у 
галузі «медицини способу життя» визначає її як «науково обґрунтова-
ну практику допомоги відокремленим особам і сім’ям у зміні способу 
життя, що впливає на здоров’я і якість життя». Традиційна медицина, як 
пам’ятаємо, наприклад аюрведа, виробила два головних принципи збере-
ження здоров’я – це режим життя і режим харчування. Всі інші лікувальні 
та профілактичні заходи аюрведа використовує як додаткові. Всесвітня 
традиційна медицина мала ті ж самі принципи. Союз національних органі-
зацій: Американська кардіологічна асоціація та Американська діабетична 
асоціація, використовуючи консенсусні панелі для розробки практичних 
підходів, дійшли висновку, що перед розглядом питання щодо прийому 
лікарських препаратів необхідно використати способи змін сучасної діє-
ти, інтеллектуальних та фізичних навантажень, сформувати правильний 
режим життя. В Україні немає медичних напрямків з такою формулою, 
але санітарно-гігієнічні напрями частково формують ці знання і кожен 
лікар вважає за потрібне допомогти пацієнтам розібратися в цих питан-
нях. Кращий досвід пацієнт може отримати від лікарів, які володіють 
знаннями традиційної медицини. Усі дисципліни кафедри традиційної і 
нетрадиційної медицини Дніпровського інституту традиційної і нетради-
ційної медицини протягом усіх років навчання у медичному вузі форму-
ють знання здорового способу життя і вміння розробляти рекомендації 
для оздоровлення пацієнта.

Висновки
Досвідчене формування знань з «медицини способу життя» в ме-

дичній школі має базуватись і на сформованих традиційних знаннях, 
постійному поетапному навчанні, бути першочерговою роботою для 
тих, хто зацікавлений у реальній реформі охорони здоров’я. Необхідно 
розробити критерії практичних навичок і вимог з «медицини способу 
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Джереми Шерр (Англия). Нет нужды представлять Джереми – он рев-
ностный поборник гомеопатии, замечательный педагог, а также известен 
тем, что возродил искусство гомеопатических прувингов – может ли быть 
более одного подобнейшего лекарства (simillimum).

Я общался со многими людьми, и вот что я вынес из бесед с Раджаном 
Шанкараном или с Яном Схолтеном. Если у тебя есть молоток, всюду 
тебе будут мерещиться гвозди. Так, если сейчас Ян работает над мине-
ральными препаратами, он будет искать случаи, где можно применить 
эти препараты. Если вы проводите прувинг шоколада, вы будете искать 
случаи, соответствующие теме данного прувинга; если Шанкаран работа-
ет над классификацией растений, он предпочтет назначать те препараты, 
которые связаны с его работой. На конференциях мы видели много виде-
опримеров гомеопатического лечения, но если бы один из тех пациентов 
обратился к вам, назначили бы вы те же препараты? Скорее всего, нет!

Кроме того, я убедился, что существует огромная разница в исполь-
зовании препаратов на разных континентах. В Индии большинство го-
меопатов все еще часто работают с препаратами, описанными Ганема-
ном, Герингом и Алленом. Ян часто назначает препараты минерального 
происхождения, которые сложно получить в других частях мира. Но 
несмотря на эти различия, мы все достигаем успеха в той или другой 
степени. Итак, мой вопрос – возможно ли существование более одного 
подобнейшего?

Если бы гомеопатия действовала только через одно подобнейшее, это 
была бы не гомеопатия. Мы все были бы не у дел. Даже если бы паци-

■ Л. Н. Киркилевская

■ Клиника семейной медицины «Family сare», 
Международный центр гомеопатии, г. Киев

О ПРАВИЛьНОСТИ ВыбОРА ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА (ДИАЛОГ РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА 

«ГОМЕОПАТИЯ ДЛЯ КАЖДОГО» 
МАНИШ бХАТьЯ И ДЖЕРЕМИ ШЕРРА)

життя». Цей напрям треба впровадити на первинній ланці охорони 
здоров’я. Лікарі повинні допомогти пацієнтам у взаємодії їх з природ-
ним середовищем, щоб побачити ризики для здоров’я і обов’язково 
формувати соціальні зміни.
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енту могли помочь только пять препаратов, мы все равно были бы не у 
дел. Имея 25-летний опыт преподавания и разъяснения историй болезни, 
я знаю, что в классе из 20 студентов будет предложено 15 разных ва-
риантов лечения одного пациента. После этого преподаватель говорит: 
«Этому пациенту я назначил такой-то препарат», и весь класс думает: «О! 
Я ошибся, так как этот препарат подействовал, и преподаватель, должно 
быть, прав». Таким образом, все утверждаются в мысли о существовании 
только одного подобнейшего. Но я думаю, что каждому пациенту может 
помочь достаточно большое количество препаратов. Я путешествовал по 
всему миру и видел, что разные врачи-гомеопаты назначают разные пре-
параты и получают результаты. Как вы и говорили, все достигают успеха, 
в той или иной степени. Это важно. И если в классе, например, оказыва-
ется, что ваше предложение в выборе препарата не совпало с выбором 
преподавателя, не нужно смущаться и думать, что он прав, а вы ошиб-
лись. Может оказаться, что и ваше предположение тоже правильно. Это 
первое.

Существует очень четкий критерий для определения того, является ли 
препарат подобнейшим. Так, например, по определению Кента, после приема 
подобнейшего лекарства наступает обострение имеющихся симптомов, затем 
следует улучшение состояния пациента, а затем опять повторение первона-
чальных симптомов.

Давайте посмотрим, что по этому поводу говорил Ганеман. Он утверж-
дал, что подобнейшего как такового вообще не существует. Он говорил, 
что подобнейшее – это абстрактная идея. В §156 он заявляет, что нельзя 
подобрать препарат для пациента так же легко, как наложить один на дру-
гой два треугольника с одинаковыми углами и сторонами. Так не бывает. 
Не существует некое подобнейшее. Когда мы говорим «это подобнейшее», 
мы утверждаем, что только один препарат мог бы подействовать в этом 
случае. Но если вы назначили Pulsatilla nigricans, вполне возможно, что 
Pulsatilla nutalliana или Pulsatilla из другой части света будет более по-
добна пациенту или, возможно, препарат из паука подойдет еще лучше, 
мы не знаем этого точно. Все эти препараты могут помочь в различной 
степени, но рассуждая логически, мы никогда не сможем утверждать, что 
где-то рядом нет более подходящего препарата.

Препараты как стихи. Некоторые трогают вас более, другие менее, но 
вы никогда не сможете сказать, что есть один-единственный стих, который 
взволнует человека сильнее всех; всегда может найтись лучший.

Вполне возможно, что люди, далекие от гомеопатии, могут сказать: 
«Если не существует одного подобного лекарства, то гомеопатия – это не 
наука. Наука должна давать только один ответ». Но это не предмет спора. 
Гомеопатия – это наука не о том, как назначить лекарство один раз. Гомео-
патия – наука о том, как назначить лекарство один раз, а затем наблюдать, 
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и потом следуют 2-е, 3-е, 4-е и 5-е назначения, что и является наилучшим 
способом вылечить пациента полностью. Можно стать у подножья горы 
с любой стороны и начать подниматься. Можно выбрать легкую тропу 
или тяжелее. Но если вы сделали первый шаг, т.е. первое назначение, вы 
должны благоразумно ее придерживаться, пока не найдете следующую 
точку опоры, затем следующую и т.д., до тех пор, пока не подниметесь 
до вершины. К вершине ведет много троп. Гомеопатия как наука лежит 
в понимании второго назначения и его принципов, в движении вперед и 
контроле за ходом всего лечения в течение длительного срока, до полно-
го излечения пациента. Однако большинство методик обучения уделяют 
внимание только первому назначению препарата.

Но ни на одном семинаре или конференции нам не рассказывают об этом 
аспекте гомеопатии. Никогда не говорится, что даже мастера в процессе ле-
чения переходят от одного препарата к другому. Демонстрируется, как один 
препарат действует на все хронические и острые жалобы на протяжении двух 
лет. На практике этого трудно достичь.

Большинство преподавателей любят показывать видеоматериалы и, 
конечно, они выберут свои наилучшие истории болезней. Лично я пред-
почитаю работать с длинными историями болезней, которые чаще встре-
чаются на практике. Обычно мои студенты изучают случаи, лечение ко-
торых длилось около 3-х лет.

Но если я собираюсь выступать на конференции, я не беру случаи с Nat-m. 
Также я не беру тяжелые случаи, когда требовалось долговременное наблю-
дение, потому как люди не готовы сидеть и разбирать их. Для этого у них нет 
ни времени, ни желания. Люди приходят на конференции, чтобы увидеть один 
препарат, одну картину болезни и результат. Поэтому я выбираю мои лучшие 
случаи удивительных исцелений. 

Потом они уходят домой с ощущением, что только так и бывает. Но реаль-
ность совсем другая, и на практике так случается редко.

Мне кажется, это что-то вроде «пришел, увидел, победил». Когда я 
был студентом, я ходил на семинары Шанкарана и всегда воодушевлялся 
чудесными исцелениями. Затем я возвращался домой и пытался работать 
так же, но у меня так никогда не получалось.

Чаще всего ни у кого не получается. Я разговаривал с сотнями людей, 
и ни у кого так не получалось, за исключением нескольких удивительных 
случаев. Препараты меняются. И вы не всегда найдете наилучший с перво-
го раза. Это и есть гомеопатия. Если вы спросите у практикующего врача, 
скольких пациентов он лечит одним препаратом пять лет, то ответ будет: 
совсем немного, 5 %.

Это так. На то есть свои причины. Семинар – это коммерческое и раз-
влекательное мероприятие, и кроме того, студенты ждут воодушевления 
от семинара. Вы не хотите, чтобы он был нудным. Этот недостаток есть 



��

у конференций. В вашем распоряжении 45 минут и вы должны продемон-
стрировать свои наилучшие достижения.

Я веду трехлетние курсы, и я разбираю только те случаи, которые ча-
ще всего встречаются на практике, почти без всяких видеоматериалов, 
так как мне нужно, чтобы студенты видели и хорошее, и плохое, и ужас-
ное. Я хочу, чтобы они все видели в процессе. И более всего я хочу, чтобы 
они поняли, как назначать второй препарат. Потому как в этом, для меня, 
и есть настоящее искусство и наука.

Багато дерматологічних захворювань, таких як псоріаз, атопічний дерма-
тит, екзема та деякі інші мають хронічний характер та потребують тривалого 
лікування та змін способу життя. В сучасній медицині нагальною є проблема 
поліпрагмазії, тому актуальним та ефективним є застосування немедикамен-
тозних методів лікування, зокрема Традиційної Східної медицини (ТСМ) та 
заснованої на ній сучасної рефлексотерапії. Відомим є той факт, що шкірні 
хвороби часто є проявом соматичних та ендокринологічних захворювань.

Мета: дослідити наявність патології дихальної системи та патології 
кишківника у хворих з патологією шкіри.

Матеріал та методи дослідження
Досліджено 68 випадків хворих, 33 жінки та 25 чоловіків з різною 

шкірною патологією, середній вік 36±8,4 р. Контрольна група склала 30 
осіб – без шкірної патології. Проведено загальноклінічне обстеження з 
детальним анамнезом, вивченням амбулаторних карт.

Результати дослідження та їх обговорення
Визначено, що всі хворі зі шкірною патологією мали ті чи інші зміни з 

боку дихальної та кишкової систем, що підтверджено зі скарг, об’єктивно та з 
даних амбулаторних карт. З боку дихальної системи: починаючи з хронічних 
ринітів, фарингітів, трахеобронхітів до запалень легень в анамнезі, схильність 

■ О. Є. Коваленко, д. мед. н., проф.,
Є. В. Євтушенко, лікар інтерн кафедри дерматології
О. В. Коваленко, лікар експерт з моніторингу клінічних досліджень

■ НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, м. Київ

ШКІРНА ПАТОЛОГІЯ З ПОЗИЦІЙ ТРАДИЦІЙНОЇ 
СХІДНОЇ МЕДИЦИНИ
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до ГРВІ та грипу (за рік пацієнти могли захворіти 3-5 разів). З усієї когорти 17 
(25 %) були курцями (переважно чоловіки). З боку травного тракту – болі та 
здуття живота, проноси та запори. Більшість (близько 70 %) мали проблеми 
зі здоров’ям ще з дитинства – ексудативні діатези, кишкові коліки, запори 
тощо. Спостерігалася наявність патологій з боку обох систем, хоча їхня ви-
разність була неоднакова в різні періоди життя. Показники досліджуваних 
хворих достовірно відрізнялись від таких контрольної групи. Медикаментоз-
не лікування давало тимчасовий і, нерідко, маловиразний ефект. Пошук ін-
ших/комплементарних шляхів до лікування поєднаної патології потребував 
обгрунтування. Як же трактує ТКМ взаємозалежність зазначених патологій? 

Філософія традиційної китайської медицини (ТКМ) полягає в уявленні 
про меридіани (канали), якими рухається енергія (Ци). Саме дисбаланс двох 
її складових – Інь та Ян – призводить до порушень в організмі, що веде до ви-
никнення захворювань. В місцях, де меридіани проходять близько до шкіри, 
знаходяться біологічно активні точки – точки акупунктури (ТА), стимулю-
ючи які можна впливати на рух енергії – прискорювати чи уповільнювати її 
за необхідністю. Меридіан легень відповідає здебільшого за функціональну 
складову, що охоплює верхні дихальні шляхи, бронхи, легені та шкіру, тоб-
то, всю систему дихання. Шкіра, як відомо, бере суттєву участь у забезпе-
ченні організму киснем. Існує думка, заснована на клінічних спостережен-
нях, що шкірні зміни викликає саме патологія кишківника. Цей факт легко 
пояснюється з позицій ТКМ: меридіан товстого кишківника є найбільш 
енергетично близьким до меридіану легень, адже вони є парними, й баланс 
енергії першочергово зміниться в одному з них в разі пошкодження в парі.

Впливаючи на ТА меридіанів легень та товстого кишківника, а також 
регулюючи їхні зв’язки з іншими меридіанами, можна покращити стан шкі-
ри та лікувати дерматологічні захворювання. Проте варто пам’ятати, що в 
місцях шкірних висипів інфекційного характеру (в зоні піодермії, везикул 
тощо) інвазивні методи не застосовується для попередження поширення 
інфекції, доцільною буде неінвазивна дія червоного низькоінтенсивного 
лазерного випромінювання на точки акупунктури, рефлексогенні зони та 
локальні ділянки (лазеропунктура).

Висновки
Шкірна патологія є важливим маркером внутрішніх негараздів, то-

му потребує цілісного діагностичного та лікувального підходів, одни-
ми з яких є методи ТКМ та сучасна рефлексотерапія. Для отримання 
найкращого результату в лікуванні шкірних хвороб невід’ємною його 
складовою є рефлексотерапія, зокрема такі її методи як акупунктура та 
лазеротерапія.

Перспективним є диференційоване визначення характеру шкірних 
змін та соматичної патології.
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Деформуючий остеоартроз (ДОА) вважається хронічним незапальним 
захворюванням суглобів із дегенеративними процесами у хрящах. З іншого 
боку, інфікування Helicobacter pylori розглядають як наявність системного за-
пального процесу в організмі, яке може погіршувати клінічний перебіг інших 
хронічних процесів в організмі.

Метою роботи було дослідити ефективність нуклексу в імунореабілітації 
хворих на ДОА у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) на 
фоні хелікобактеріозу.

Обстежено дві групи пацієнтів (основна та зіставлення) на ДОА у 
поєднанні з НАСГ на фоні хелікобактеріозу. Після закінчення лікування 
загострення ДОА пацієнтам обох груп призначено курс медичної реабілі-
тації: в основній – нуклекс по 500 мг (2 піг) двічі на день протягом 21 дня, 
група зіставлення – хондропротектори у середньотерапевтичних дозах. 
Дослідження концентрації циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у си-
роватці крові проводили методом преципітації в розчині поліетиленгли-
колю (ПЕГ), із аналізом молекулярного складу шляхом диференційованої 
преципітації в 2 %, 3,5 % й 6 % розчинах ПЕГ. Дослідження ЦІК проводи-
ли до та після курсу імунореабілітації.

Загальний рівень ЦІК у сироватці крові був підвищений у всіх обсте-
жених хворих, за рахунок патогенних – середньо та дрібномолекулярних 
фракцій. В результаті імунореабілітації рівень ЦІК у крові достовірно 
зменшувався і відповідав верхній межі норми ((1,94±0,11) г/л при нормі 
(1,88±0,09) г/л; P=0,77). В групі зіставлення концентрація ЦІК у сиро-
ватці крові дорівнювала (2,25±0,13) г/л, що вище за норму в 1,20 рази 
(Р<0,01). Аналіз динаміки молекулярного складу ЦІК виявив більш ви-
ражену ефективність після імунореабілітації. Після закінчення імуноре-
абілітації кількість середньомолекулярних ЦІК складала (0,64±0,08) г/л, 
що менше початкового значення в 1,87 рази (Р<0,01) і досягала норми. 
В групі зіставлення цей показник залишався вище норми в 1,27 рази, що 
відповідало (0,75±0,06) г/л (Р<0,01). Концентрація ЦІК дрібного розмі-
ру у хворих основної групи також досягала межі норми ((0,45±0,05) г/л; 
Р=0,80), тоді як в групі зіставлення – (0,61±0,06) г/л, що було в 1,5 рази 

■ А. Л. Лоскутов, к. мед. н., ас. каф. терапії ФПО

■ ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

ІМУНОРЕАбІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛьНИЙ 
СТАТЕТОГЕПАТИТ В КОМОРбІДНОСТІ ІЗ 

ДЕФОРМУюЧИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ НА ФОНІ 
ХЕЛІКОбАКТЕРІОЗУ
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більше за норму (Р<0,01). Однак, в обох групах обстежених кількість ве-
ликомолекулярних ЦІК досягала норми. Отже, використання нуклексу в 
курсі медичної реабілітації пацієнтів на ДОА в коморбідності із НАСГ 
на фоні хелікобактеріозу показало зменшення проявів імунотоксикозу, за 
концентрацією ЦІК у крові. У подальшому планується проведення дослід-
ження віддалених наслідків ефективності нуклексу із вивчення цитокіно-
вого профілю та показників неспецифічної реактивності організму.

При хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ) на-
явність вірусних антигенів, зокрема герпетичної інфекції (ГІ), стимулю-
ють інфекційно-запальні процеси з активацією аутоімунної відповіді на 
рівні ефекторного ланцюга імунних механізмів, що дає змогу визначити 
напрямок, тяжкість та вихід патологічного процесу. Раціональні методи 
корекції імунних порушень при ХОЗЛ потребують подальшого удоскона-
лення.

Мета дослідження – обґрунтування профілактичного лікування для 
запобігання загострень ХОЗЛ у хворих із рецидивними формами ГІ.

Для визначення ефективності профілактичного лікування ХОЗЛ було 
обстежено дві групи пацієнтів (основна та зіставлення). Пацієнти основної 
групи отримували комбінацію хлорофіліпту по 1 табл. сублінгвально тричі 
на добу та мексипрім 1 табл. один раз в день. В групі зіставлення хворі вико-
ристовували адаптогени в комбінації з полівітамінами. В обох групах ліку-
вання проводилося протягом 1 місяця. Досліджували динаміку природного 
інгібуючого фактору (ПІФ) у сироватці крові в реакції інгібіції активності 
антитіл (РІА) із обчисленням індексу інгібіції (ІІ) РІА: до лікування, через 1 
та 3 місяці після завершення лікування. 

В результаті проведеного дослідження відмічалося зростання рівня 
ПІФ у хворих на ХОЗЛ із ГІ у середньому в 2,11 рази стосовно норми (при 
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нормі 1,05±0,02; Р<0,01) в основній групі та в групі зіставлення – в 2,08 
рази (Р<0,01), що трактовалося як наявність млявого запального процесу 
у легенях. Про зниження рівня аутоімунного компоненту в динаміці ліку-
вання хворих на ХОЗЛ у сполученні з ГІ при використанні комбінації хло-
рофіліпту та мексипріму свідчило зменшення рівня ПІФ в крові. В основ-
ній групі хворих показник ІІ РІА достовірно зменшувався по відношенню 
до початкового значення (в 1,84 рази) і наприкінці лікування складав у се-
редньому 1,20±0,04 (P<0,001), однак залишався вищим норми в 1,14 рази 
(Р<0,05). В групі зіставлення рівень ПІФ після завершення профілактич-
ного лікування показник ІІ РІА зменшувався повільніше і при повторному 
дослідженні був в 1,47 рази нижче вихідного значення (Р<0,01). У хворих 
основної групи у періоді диспансерного спостереження (через 3 місяці) ІІ 
РІА досягав верхньої межі норми. Поряд з цим в групі зіставлення на цей 
час у переважної більшості обстежених (87%) показник ПІФ вірогідно 
відрізнявся від норми (1,16±0,05), хоча у решти – нормалізувався. Отже, 
використання комбінації хлорофіліпту та мексипріму сприяє досягненню 
стійкої клінічної ремісії ХОЗЛ у хворих із ГІ, про що свідчило зменшення 
ІІ РІА. У подальших дослідженнях планується дослідити динаміку показ-
ників гуморальної ланки системного імунітету.
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Оцінка факторів ризику невиношування вагітності (НВ) та їх своє-
часна корекція є основною умовою запобігання акушерських і перинаталь-
них ускладнень. Незважаючи на те, що за останні роки досягнуто вагомих 
успіхів в профілактиці і лікуванні НВ, частота цієї патології залишається 
досить високою. Перегравідарна підготовка необхідна для батьків, що ма-
ють хронічні захворювання і є обов’язковою умовою, що визначає перебіг 
вагітності та її результат. 

Мета дослідження – вплив профілактичного лікування у передграві-
дарному періоді пацієнток із захворюваннями гепатобіліарної системи 
(ГбС) при невиношуванні вагітності (НВ) у першому триместрі. 

Під наглядом знаходилося 66 жінки з НВ в анамнезі, в яких встановлена 
хронічна патологія ГБС (неалкогольний стеатогепатит та стеатоз печінки) 
в стадії нестійкої клініко-лабораторної ремісії. Лабораторне обстеження 
включало вивчення рівня білірубіну та його фракцій, активності сиро-
ваткових амінотрансфераз (АлАТ і АсАТ) та тимолової проби у крові за 
допомогою уніфікованих методів. Всі обстежені жінки розподілені на дві 
групи (основну та зіставлення, по 33 особи), які рандомізовані за кількіс-
тю викиднів та тяжкістю хронічної патології ГБС. Пацієнтки обох груп 
отримували курс профілактичного лікування передгравідарного періоду. 
Пацієнтки основної групи отримували курс гепатопротектора сілібору по 
70 мг (2 табл.) в комбінації з мексипрімом по 1 табл. двічі на добу про-
тягом 1 місяця. До початку лікування в обох групах обстежених відзна-
чалися помірно виражені зсуви з боку функціональних проб печінки, які 
характеризувалися підвищенням вмісту у крові фракції прямого білірубі-
ну (Р<0,05), гіпертрансфераземією (Р<0,01), помірне зростання тимолової 
проби в обох групах (Р<0,05). Після завершення лікування за допомогою 
сілібору нормалізувалася фракція прямого білірубіну (4,0±0,18 мкмоль/л) 
у крові, активність АлАТ та АсАТ знизилася до норми (Р>0,1), що свід-
чило про ліквідацію синдрому цитолізу та покращання функціонально-
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Епштейн-барр вірусна (ВЕб) інфекція це інфекційна хвороба із хроніч-
ною персистенцією віруса, при цьому у 50-70 % інфікованих ця хвороба пе-
ребігає безсимптомно або із помірною активністю печінкових ферментів. 
Водночас наявність ВЕБ-інфекції у хворих із соматичною патологією, зокрема 
хронічного калькульозного холециститу (ХНХ), процес одужання триває до 
кількох тижнів, а у частини реконвалесцентів, а у подальшому залишаються 
залишкові явища у вигляді післяінфекційної астенії.

Метою роботи було вивчення впливу комбінації нуклексу та мексипрі-
му на стан системи неспецифічної реактивності у хворих із ХНХ на фоні 
ВЕБ-інфекції в періоді реконвалесценції. 

Під наглядом перебувало 74 хворих на ХНХ із хронічною ВЕБ-інек-
цією, після завершення лікування загострення у жовчовивідних шляхах. 
Всі хворі розподілені на дві групи – основну (36 осіб) та групу зіставлен-
ня (38 хворих); в обох груп хворі отримували спазмолітики або жовчо-
гінні, а в основній групі – додатково одержували комбінацію нуклексу 
та мексипріму. Для оцінки стану неспецифічної реактивності організму 
були вивчені показники фагоцитарної активності моноцитів (ФАМ) у 
периферійної крові за допомогою чашечкового способу відносно живої 
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го стану паренхіми печінки в обстежених пацієнток. У пацієнтів групи 
зіставлення залишалися підвищеними фракція прямого білірубіну, актив-
ність сироваткових амінотрансфераз та тимолової проби, що характеризу-
вало ознаки нестійкої ремісії патології ГБС. Протягом 6 місяців 26 хворих 
основної групи та 22 хворі групи зіставлення завагітніли. Причому у всіх 
жінок основної групи період гестації перебігав без ускладнень, тоді як у 
5 жінок групи зіставлення зареєстровано мимовільні викидні у І-му три-
местрі. Отже, ефективність гепатопротекторів в періоді передгравідарної 
підготовки у жінок із хронічними захворюваннями ГБС із обтяженим аку-
шерським анамнезом. В подальших дослідженнях буде проведено дослід-
ження імунологічного статусу у даного контингенту пацієнток.
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добової культури Staph. aureus (штам 505): фагоцитарного індексу (ФІ), 
фагоцитарного числа (ФЧ), індексу атракції (ІА) та індексу перетравлення 
(ІП). У всіх хворих, які були під наглядом відзначалось зниження ФІ та ІП 
в середньому вдвічі (при відповідних нормах (28,6±1,5)% та (26,5±1,4)%; 
Р<0,01), а також зменшення ІА  в 1,9 рази (при нормі 14,5±1,1; P<0,01). 
При цьому ФЧ невірогідно відрізнявся від норми ( 3,8±0,09 при нормі 
4,00±0,15; Р>0,05). В результаті проведеного лікування з включенням 
комбінації нуклексу та мексипріму виявлялося вірогідне підвищення кіль-
кості фагоцитуючих клітин, із зростанням їх поглинаючої здатності. Мож-
на відзначити, що в основній групі відзначалося відновлення метаболічної 
функції моноцитів. На момент закінчення лікування у 28 хворих (77,8 %) 
основної і 12 хворих (31,6 %), які не отримували імунокорекцію, відзнача-
лось покращання показників ФАМ. Перш за все, це стосувалося вірогідно-
го збільшення ФІ і ІП. Застосування комбінації нуклексу та мексипріму в 
комплексному лікуванні хворих на ХНХ на фоні ВЕБ-інфекції обумовлює 
нормалізацію імунологічних показників. У подальшому доцільно вивчи-
ти вплив означених засобів на цитокіновий профіль у даного контингенту 
хворих.

Незважаючи на існування вже трьох стратегій ВООЗ в області народної 
медицини, народна медицина постійно перебуває у тіні, а подекуди і під 
всезростаючим ідеологічним гнітом конвенційної (західної, сучасної, науко-
вої) медицини, що не дає змоги не лише розвинути потужний потенціал цих 
стародавніх медичних та оздоровчо-профілактичних систем, а й приводить 
до їх занепаду та зникнення. Такий стан справ потребує розробки та засто-
сування випереджувальних стратегій апргрейду народної медицини з метою 
формування її перспективного іміджу та повного розкриття її потужного по-
тенціалу.

Дана доповідь присвячена теоретичним та практичноорієнтованим 
випереджувальним стратегіям розвитку народної медицини як важливої 
складової майбутньої Інтегративної наукової медицини. Показано, що 
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повноцінний апгрейд народної медицини можливий завдяки впровад-
женнюузгодженої системи її теоретичних, експериментально-клінічних, 
інформаційно-технологічних та соціально-інституційнихінновацій. Та-
кий підхід суттєво розвиває та конкретизує ідеї третьої Стратегії ВООЗ 
у сфері народної медицини (ідеї цієї Стратегії грунтуються на класично-
му типі наукової раціональності і не враховують холістичні, віталістич-
ні, суб’єктні, персоналізовані аспекти народної медицини), а саме, більш 
адекватно та повно відображає онтологічні, епістемологічні, аксіологіч-
ні та праксеологічні смислові культуральні регіони народних медичних 
напрямів та грунтується на здобутках сучасної науки з орієнтацію на 
некласичні та постнекласичні типи наукової раціональності, концепцію 
технонауки та методологію полідисциплінарних, міждисциплінарних, 
трансдисциплінарних досліджень, які активно розвиваються в умови гло-
балізації, плюралізму культур та постмодернізму.

Врачи древности успешно применяли в своей практике лечебный ме-
тод «СТИМУЛИ», суть которого заключалась в раздражении разными 
способами (термическими, химическими, механическими) определенных 
участков на теле человека.

Мы с своей практике для этой цели используем препарат «СТИМУ-
ЛИН-Д».

«СТИМУЛИН-Д» – натуральный препарат на основе насекомых Паедерус 
и некоторых фитокомпонентов.

Главным действующим веществом его является pederin.
Нарывниковые насекомые Паедерус и другие на протяжении тысячелетий 

успешно применялись в древнекитайской, тибетской, арабской, армянской и 
европейской медицинах.

Pederin активно исследуется современной наукой в основном за его 
способность блокировать синтез белка в онкологических клетках.

Однако, огромный клинический опыт, накопленный за время приме-
нения СТИМУЛИНА у нас в стране, открывает множество других его 
возможностей.

Стимулин регулирует работу гипоталамо-гипофизарной системы, восста-

■ А. В. Малый, врач-педиатр, остеопат

■ Медицинский центр Святого Луки, г. Киев

СТИМУЛИН-Д ТЕРАПИЯ
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навливает нервную проводимость и способствует образованию новых 
нейронных связей, лечит крайние проявления аллергии и повышает ак-
тивность клеточного иммунитета, защищает ДНК при лучевом и хими-
ческом воздействии, обладает ярко выраженными регенераторными и ра-
нозаживляющими свойствами, в тибетской медицине считается «лучшим 
средством, очищающим сосуды» (что успешно применяется при лечении 
диабетических ангиопатий).

Обнаружено противовирусное действие по отношении вируса герпеса и 
папилломавируса.

Обладает свойством в 3-4 раза усиливать и ускорять действие фармаколо-
гических препаратов, фитотерапии и гомеопатических препаратов.

Одним из интереснейших свойств Стимулина является способность 
регулировать процессы подсознания.

■ В. О. Меньшова, старш. наук. співроб., к. біол. н.
В. І. березкіна, старш. наук. співроб., к. біол. н.

■ Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та 
медицини»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНТРОДУКЦІЯ ARCHANGELICA OFFICINALIS HOFFM. 
(APIACEAE)

Проблема збереження лікарських рослин займає одне з провідних 
місць у розвитку лікарського рослинництва. Об‘єктом досліджень є 
Archangelica officinalis Hoffm. (Apiaceae) з колекції Ботанічного саду ім. 
акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Завдячуючи різноманітному хімічному складу A. officinalis 
використовується у народній медицині, в ароматерапії, у кондитерській 
промисловості, в кулінарії. Всі частини рослини містять ефірні олії і ма-
ють сильний аромат.

A. officinalis в Україні зростає на Поліссі, Лісостепу, в Карпатах, За-
карпатті, рідко – в Степу, рослина трапляється по берегах річок, поблизу 
водойм, по болотах, на лісових луках. У зв’язку зі зниженням рівня ґрун-
тових вод, обмілінням річок і водойм кількість A. officinalis у природних 
умовах зменшується.

Нами досліджувалися адаптаційні можливості A. officinalis ex situ. A. 
officinalis – дворічна монокарпічна стержнекоренева трав’яниста росли-



��

на. A. officinalis притаманні всі періоди онтоморфогенезу – від латент-
ного до постгенеративного. В умовах культури A. officinalis формує пов-
ноцінне насіння, довжина якого складає 4-7 мм; ширина 3-4 мм. Маса 
1000 штук – 8,4–8,9 г. Дозріває насіння в липні – першій декаді серпня. 
Проростання насіння надземне. Для проростків характерні сім’ядолі та 
надсім’ядольний листок, який нагадує справжній листок. У перший рік 
розвитку особини переходять до ювенільного стану – формуються розет-
кові листки. Пластинка листка широкотрикутна. Генеративні пагони ут-
ворюються на 2-3 рік, квітує у кінці травня – червні. Квітконосні стебла 
досягають 1,2-2 м, суцвіття – складний зонтик. Квітки дрібні, двостатеві, 
п’ятироздільні, зелені або зелено-білі, зібрані у кулясті зонтики 10-17 см 
у діаметрі. На одній рослині крім верхівкового зонтика утворюються зон-
тики 2-3 порядку.

Плід – двосім’янка. Для посіву придатне насіння з зонтиків першого та 
другого порядку. Насіння потребує стратифікації. Із збільшенням періоду 
стратифікації підвищується енергія проростання насіння. Тривалість збері-
гання насіння до 2-3 років.

В результаті досліджень виявлено, що рослини A. officinalis в умо-
вах ex situ проходили всі етапи сезонного розвитку, регулярно цвіли, 
плодоносили з утворенням життєздатного насіння. Генеративний період 
починався у рослин з другого року життя. A. officinalis на суглинистих і 
супіщаних грунтах потребує поливу. A. officinalis є перспективною рос-
линою для введення у промислову культуру в Україні.

■ О. П. Мощич, д. мед. н., проф. каф. дитяч. отоларингол., аудіол. та фоніатрії

■ НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

СУЧАСНА ТЕРАПІЯ ЗАХВОРюВАНь ОРГАНІВ 
РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ бІОРЕГУЛЯЦІЙНИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ ЯК ДОКАЗОВА бАЗА ЕФЕКТИВНОЇ 

МЕДИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ВООЗ

Мета
Огляд доказової бази застосування в клінічній практиці біорегуляційної 

терапії на прикладі деяких відомих фармакопейних комплексних гомео-
патичних препаратів при захворюваннях респіраторної системи у дітей і 
дорослих.



70

Матеріали та методи дослідження
Проведено ретроспективний огляд літератури за даними світових до-

сліджень використання гомеопатичних препаратів при захворюваннях 
ЛОР-органів у дітей і дорослих. Увагу було зосереджено на деяких комп-
лексних гомеопатичних препаратах, занесених у Методичні рекомендації 
МОЗ України з лікування та профілактики грипу «Альтернативні методи 
лікування та профілактики грипу та ГРВІ у дітей» (Крамарьов С. О., Па-
латна Л. А., Шамугія Б. К.) 2006 року видання. Як базові рекомендовані 
основні альтернативні препарати, які можна застосовувати в комплексному 
лікуванні грипу та ГРВІ, в цьому документі вказані Грип-Хеель, Енгістол 
та Еуфорбіум композітум назентропфен С; як додатковий препарат, вико-
ристання якого доцільне при гіпертермії, зазначається Вібуркол.

Результати досліджень та їх обговорення
В затвердженій Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) 

Стратегії розвитку народної медицини на 2014-2023 рр. (WHO Wester Strategy 
on traditional medicine: 2014-2023. Geneva) рекомендовано:

- впровадження найбільш ефективних методів компліментарної медици-
ни (фітотерапії, голкотерапії, гомеопатії, апітерапії та інш.) у професій-
ну освіту фахівців на додипломному та післядипломному етапах

- ширше впровадження в практичну охорону здоров’я лікувальних за-
собів природного походження (фітотерапевтичних, гомеопатичних та 
ін.), як добре вивчених з доведеною профілактичною і терапевтичною 
дією

- всебічно сприяти інтеграції традиційної (компліментарної, народної) 
медицини в національні системи охорони здоров’я.
Д-р Маргарет Чен, Генеральний директор ВООЗ.
У зв’язку з цим комплексні гомеопатичні препарати розглядались з 

позиції доказової медицини в ході багатоцентрових рандомізованих про-
спективних плацебо-контрольованих клінічних досліджень. Проведений 
огляд даних літератури доводить ефективність застосування препаратів 
Енгістол, Еуфорбіум композітум назентропфен С та Вібуркол при захво-
рюваннях ЛОР-органів у дітей і дорослих.

Так, з метою порівняння ефективності та переносимості препаратів 
Вібуркол і парацетамол при симптоматичному лікуванні гострих гаряч-
кових станів у дітей у 2002 році було проведене багатоцентрове проспек-
тивне контрольоване когортне дослідження, участь у якому взяли 767 ді-
тей (віком до 12 років) з лихоманкою. Вібуркол був призначений загалом 
361 дитині, парацетамол – 406 дітям. Загальна ефективність у зниженні 
температури тіла, зменшенні проявів інтоксикаційного синдрому та пок-
ращенні загального самопочуття, а також переносимість обох препаратів 
у 90% випадків оцінювалися як «дуже хороша» та «хороша». Аналогічне 
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за метою багатоцентрове проспективне наглядове когортне дослідження, 
виконане у 2005 р. M. Derasse і співавт. у 38 медичних центрах Бельгії, 
включало дітей віком до 11 років із гострими інфекційними захворюван-
нями, що супроводжувалися лихоманкою. В обох групах (Вібуркол і пара-
цетамол) відзначено виражене покращення стану. Загальна оцінка ефекту 
лікування виявила статистично значимі відмінності на користь препарату 
Вібуркол: лікування було оцінено як «відмінне» в 69,1 % випадків у групі 
Вібурколу та в 57,1 % випадків у групі парацетамолу (р=0,008); оцінку 
«задовільно» дали 2,8 % пацієнтів з групи застосування Вібурколу та 12,1 % 
пацієнтів контрольної групи. 

Ефективність препарату Енгістол у лікуванні респіраторно-синцитіаль-
ної (РС) вірусної інфекції у немовлят вивчалася в рандомізованому пла-
цебо-контрольованому дослідженні Torbicka E., за участю 128 дітей від-
повідного віку, 66 з яких (основна група) отримували упродовж 2 тиж. 
стандартну терапію та Енгістол, а 62 (контрольна група) – стандартну 
терапію та плацебо. Уже на 5-й день після початку терапії препаратом 
Енгістол зафіксовано достовірне послаблення симптоматики та покра-
щення стану немовлят. При подальшому спостереженні було встановле-
но, що через 6 міс після лікування значно менше дітей у групі препарату 
Енгістол знову мали епізод РС-вірусної інфекції в порівнянні з групою 
плацебо – 45 % проти 91 % (р<0,0025). Виконане Enbergs H. У 2006 році 
експериментальне контрольоване дослідження in vitro з оцінки дії препа-
рату Енгістол на продукцію гамма-інтерферону Т-лімфоцитами виявило 
стимуляцію активності фагоцитів, гранулоцитів і гуморальної відповіді. 
Енгістол стимулює продукцію інтерлейкіну-2 та фактора некрозу пухли-
ни (ФНП), впливає на продукцію гамма-інтерферону та може бути вико-
ристаний для профілактики та терапії вірусних інфекцій.

У низці експериментальних досліджень з вивчення противірусної 
ефективності препарату Еуфорбіум композитум назентропфен С було 
продемонстровано активність препарату щодо вірусу простого герпесу та 
РС-вірусу, а також щодо вірусу парагрипу, яка реалізується неспецифіч-
ним шляхом внаслідок активації синтезу інтерферону. У проспективному 
багатоцентровому обсерваційному дослідженні Uriea-Schon I., Corgiolu 
V. за участю 283 дітей віком 2-6 років було продемонстровано, що на 
фоні використання препарату Еуфорбіум композитум назентропфен С у 
формі назального спрея перше очевидне полегшення симптоматики бу-
ло зафіксовано в середньому через 2,1±1,3 дня після початку лікування. 
Кількість хворих, вираженість симптомів у яких була помірною та тяж-
кою, зменшилася зі 137 (48 %) на початку дослідження до 18 (6 %) через 
6 днів лікування. Після 6 днів лікування у 95 % пацієнтів було очевидним 
покращення стану, а у 82 % симптоми повністю зникли. У подвійному слі-
пому рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні Weiser M., 



72

■ М. І. Наумова, к. мед. н., доц. каф. фармацевт. технол. і біофармац.
Л. Л. Давтян, д. фарм. н., проф. каф. фармацевт. технол. і біофармац.
Р. С. Коритнюк, д. фарм. н., проф. каф. фармацевт. технол. і біофармац.
Т. Ф. Оліферова, к. фарм. н. каф. фармацевт. технол. і біофармац.
А. О. Дроздова, д. фарм. н., проф. каф. фармацевт. технол. і біофармац.

■ НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ

ВИКЛАДАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ НА ЦИКЛІ 
ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ

В СИСТЕМІ бЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ

Актуальність
Відновлювальне лікування, комплементарна медицина, немедика-

ментозні методи лікування, реабілітаційна медицина – ці ще не зовсім 
популярні для лікарського загалу поняття поступово повинні входити в 
систему безперервного професійного розвитку лікарів. На сьогодні фіто-

Clasen B., до якого було включено 173 пацієнти з хронічним рецидивую-
чим синуситом, ефективність спрея Еуфорбіум композитум назентропфен 
С у хворих значно зменшилася назальна обструкція в денний і нічний час. 
Виконана S. Zenner і співавт. оцінка ефективності лікування на основі 
результатів опитування самих пацієнтів з урахуванням етіології та стадій 
захворювання засвідчила, що результати терапії препаратом Еуфорбіум 
композитум назентропфен С оцінили як «дуже добрі» та «добрі» 94,4 % 
пацієнтів із гострим синуситом (n=576), 93,4 % пацієнтів із гострим рині-
том (n=686) і 75,4 % пацієнтів із хронічним синуситом (n=509).

Висновки
Таким чином, основними перевагами фармакопейних комплек-

сних гомеопатичних препаратів Енгістол, Еуфорбіум композітум 
назентропфен С та Вібуркол є підтверджена низкою міжнародних 
високорейтингових доказових клінічних досліджень ефективність, 
відсутність істотних нозологічних обмежень у застосуванні, високий 
профіль безпеки, а також можливість їх застосування протягом три-
валого часу як у режимі монотерапії, так і в комплексі з іншими засо-
бами та методами, що підвищує інтегральну ефективність лікування. 
Названі препарати, як високоефективні і безпечні можуть бути реко-
мендовані до широко застосування в терапії дітей і дорослих.
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терапія, що є складовою частиною комплементарної медицини, все біль-
шою мірою може залучатись до комплексного лікування та реабілітації 
хворих, це зумовлено існуючою поліпрагмазією та загрозою медикамен-
тозних ускладнень в терапії хворих. 

Мета роботи
Підвищити роль та значення викладання фітотерапії в системі безпере-

рвного професійного розвитку лікарів.

Результати дослідження та їх обговорення
Призначаючи фітозасоби, ми маємо значну широту терапевтичної дії, 

зумовлену наявністю в рослинах багатьох біологічно активних речовин 
з різноманітною фармакологічною дією. Вони поступово нарощують 
клініко-фармацевтичний ефект. Завдяки широкому спектру фармакобіо-
логічної та фармакотерапевтичної активності проявляється комплексний 
вплив на різні механізми патологічного процесу. Складові компоненти 
фітопрепаратів за хімічною будовою подібні фізіологічно активним ре-
човинам організму людини. Їх комбінація з іншими медикаментами по-
силює терапевтичну дію і зменшує побічний ефект синтетичних засобів. 
Фітозасоби мають незначну токсичність, вони біологічно безпечні для 
організму. Рослинні препарати спричиняють менше ускладнень, тому їх 
можна призначати тривало, особливо для лікування хворих з хронічними 
процесами.

Науково доведено, що фітотерапія дає можливість суттєво підвищити 
ефективність загальноприйнятого лікування та зменшити фармакологічне 
навантаження на організм пацієнта. В основі розвитку та застосування 
цього «природнього» способу лікування та реабілітації лежить цілеспря-
моване зміцнення та оптимізація реакцій саногенезу. Саногенез – це сис-
тема залежно-пристосувальних механізмів боротьби з хворобою, одужан-
ня та підтримання здоров’я.

Тому для всіх лікарів, а особливо для лікарів загальної практики – 
сімейної медицини, при сучасному підході до професійного вдосконалення 
доцільним стає питання розширення і поглиблення знань у царині фітоте-
рапії. На нашій кафедрі викладання фітотерапії проводиться в рамках цик-
лу тематичного удосконалення «Актуальні питання сучасних лікарських 
засобів». Цикл триває 1 місяць і включає лекції, практичні та семінарські 
заняття. Метою викладання є вивчення та формування цілісного уявлення 
про можливості, форми і методи фітотерапії, розуміння її місця і ролі в ком-
плементарному лікуванні, реабілітації та профілактиці.

Кваліфікований та компетентний лікар на лекціях отримує матеріал, який 
насичено інформацією та наочністю, про сучасні ліки рослинного походжен-
ня, нові технології та особливості їх застосування. На практичних заняттях 
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Астрология – одна из наук, которые помогут вам в нелегком пути са-
мопознания. Используя знания астрологии, мы можем получить знания 
о потенциале, с которым пришла на Землю ваша душа, обо всех ваших 
талантах и способностях понять, какой путь предстоит пройти ей, чтобы 
достичь полной реализации. Главное поле сражения лежит внутри каждо-

■ Е. Д. Осипенко, д-р астропсихологии и интегративной психологии, 
зав. каф. астропсихол. факульт. мед. реабил., психол. и оздоровит. 
практик, астролог международной категории, 
автор «Астрологического календаря для Украины» и серии книг по 
астропсихологии, специалист по холодинамике

■ Европейский институт исследований и образования (Германия, Дрезден)

ИСПОЛьЗОВАНИЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНыХ ЗАДАЧ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

демонструються окремі хворі з певною нозологією для показу раціонально-
го поєднання ліків синтетичного походження з фітозасобами. На заключному 
семінарі-співбесіді з лікарями проводиться анонімне анкетування щодо пози-
тивних і негативних сторін у викладанні наданого матеріалу. За результатами 
анкетування, що проводились на попередніх циклах викладання, курс завжди 
отримував високу оцінку.

Висновки
1. В системі безперервного професійного розвитку лікарів повинні бути 

представлені методи комплементарної медицини, зокрема фітотерапія.
2. Конкурентноспроможний на ринку праці, інтегрований у сві-

тову медичну спільноту, кваліфікований та компетентний лікар вже 
сьогодні повинен вміти трактувати взаємозв’язок між біологічно 
активними речовинами лікарських рослин і їх фітотерапевтичними 
ефектами, оволодіти методикою виготовлення основних лікарських 
форм із рослин і використанням фітозасобів, визначити ключові по-
няття фітотерапії як клінічної дисципліни, вибирати фітозасоби за-
гальної дії залежно від наявних функціональних розладів у хворих 
різного профілю.

3. Структура системи вивчення комплементарних методів медицини 
повинна включати як додипломне, так і післядипломні етапи навчання.
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го из нас. Стремление к достижению целостности и единства личности и 
есть первый шаг к исцелению нашего мира.

Наш опыт применения астрологии для различных сфер человеческой 
деятельности изложен в «Астрологическом календаре для Украины», ко-
торый мы издаем ежегодно. Он пользуется успехом у врачей и народных 
целителей, госслужащих и бизнесменов, а также у всех людей, которые 
живут в соответствии с космическими ритмами и занимаются духовным 
ростом.

Если вести речь о болезнях и их лечении, можно обратиться к много-
вековому опыту целителей. Они учитывали положение Луны и в своей 
практике соотносили его с протеканием болезни пациента. Для подтверж-
дения этого обратимся к изречениям Гиппократа, учителя всех врачей, 
который указывал на силу Луны: «Глупец тот, кто занимается медициной, 
не обращая внимания на движение звезд», или «Не стоит оперировать 
часть тела, управляемую знаком, который сейчас проходит Луна». Как 
следует из высказываний ученого, каждый знак Зодиака не только влия-
ет на определенный участок тела, но и управляет им, и это необходимо 
учитывать.

Элективная астрология – это одно из направлений астрологии, кото-
рое ставит своей задачей выбор (elect – выбирать) наиболее благоприят-
ного времени для начала каких-либо дел: начала лечения, проведения ме-
дицинской операции, а также вступления в брак, открытия фирмы, сборов 
в поездку, ремонта, строительства, выступления с докладом, лекцией и 
т.д. Когда мы составляем прогноз и его даты совпадают с важными собы-
тиями человека, он начинает понимать, что все происходит неслучайно, 
ему легче принять и осознать, почему произошли эти события, как на них 
реагировать. Если человек осознал урок события, он переходит на следу-
ющий уровень эволюции и начинает подниматься вверх. Если обиделся, 
не понял процесса – остается «на второй год» до следующего подобного 
цикла, когда этот урок повторится и, возможно, в более суровом виде. 
Человек – ученик вечности – постоянно стоит перед выбором: между доб-
ром и злом, долгом и искушением, ложью и истиной и так далее. Чем 
выше уровень вашего развития, тем более сложные вопросы на вашем 
камне, тем больше ответственность за принимаемое решение.
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Актуальність
Перспективними джерелами для поглибленого фітохімічного дослід-

ження з метою  створення високоефективних лікарських засобів з проти-
запальною, антиоксидантною та гепатопротекторною дією є види роду 
Cirsium L. (Осот) род. Asteraceae (Айстрові). Вони нараховують у сві-
товій флорі  до 300 видів багаторічних трав’янистих рослин. Представ-
ники роду дуже широко розповсюджені  по  території країн Європи, у 
Африці, Америці.

Метою роботи є дослідження складу та кількісного вмісту флавоноїдів 
та гідроксикоричних кислот у траві осоту польового (Cirsiumar vense (L.) 
Scop.).

Матеріали і методи дослідження 
Траву рослини заготовлено під час цвітіння (червень-липень, 2013-

2019 рр.). Дослідження речовин проведено методом ВЕРХ “Agilent 1260 
Infinity HPLC System Open LAB CDS Software” (Японія).

Результати дослідження та їх обговорення
У траві досліджуваного виду Cirsiumar vense (L.) Scop. ідентифіковано та 

кількісно визначено до 16 флавоноїдів та 5 гідроксикоричних кислот. З котрих 
7 сполук були ідентикіфовані вперше. 

Висновки
У траві осоту польового з різних місць зростання України методом 

ВЕРХ встановлено присутність 16 флавоноїдів та 5 гідроксикорічних 
кислот. Вперше ідентифіковано 7 біологічно активних сполук. Ліофілі-
зовані екстракти з трави осоту польового перспективні для отримання 
лікарських засобів з вираженою протизапальною, антиоксидантною та 
гепатопротекторною активністю.

■ Я. В. Попова, ас. каф.  клін. фармац., фармакотерап. і управл. та екон. фармац.
О. В. Мазулін, д. фарм. н., проф., зав. каф. фармакогноз., фармхім. і 
технолог. ліків

■ Запорізький державний медичний університет

НАКОПИЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ ТА 
ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У ТРАВІ ОСОТУ 

ПОЛьОВОГО
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Вегетативні порушення є невід’ємним атрибутом практично всіх кар-
діологічних захворювань. Якщо розглядати пацієнтів з хронічною пато-
логією, то саме вегетативні порушення найчастіше знижують якість жит-
тя таких хворих. Успіхи останніх років в лікуванні гіпертонічної хвороби, 
ішемічної хвороби серця можуть бути нівельовані тим, що самопочуття 
хворого не покращується саме через вегетативні розлади. Це призводить 
не тільки до зниження працездатності пацієнтів, але також погіршує 
сприйняття схеми основного лікування і, як наслідок, підвищує кардіо-
васкулярний ризик. До того ж, виникає цілий ряд небажаних побічних 
ефектів. Фармакологічна корекція вегетативної активності та нормаліза-
ція впливу автономної нервової системи на діяльність серця може допо-
могти знизити рівень стресу у пацієнтів з серцево-судинними патологіям. 
У комплексній терапії цих хворих найчастіше застосовують седативні 
засоби, анксіолітики, нейролептики, ноотропи, антидепресанти. Однак 
слід зазначити, що багатьом з цих препаратів притаманні властивості, які 
можуть викликати міорелаксацію, загальмованість, зниження мислення, 
сонливість, що обмежує їх застосування, особливо на амбулаторному ета-
пі лікування. Також існує ризик небажаних взаємодій психотропних за-
собів із препаратами стандартної терапії. На сьогодні одним з найкращих 
шляхів вирішення вищевказаних проблем є використання натуропатич-
них засобів. Дані препарати є проміжним варіантом, з одного боку, маючи 
точне і гомеопатичне дозування, з іншої – включають у себе складові, 
які не беруть участі в негативних взаємодіях. Окрім цього, вони є без-
рецептурними засобами, що робить їх більш доступними для більшості 
пацієнтів на амбулаторному етапі лікування. Препаратом вибору в нашо-
му дослідженні став «Хомвіо-Нервін». Він виготовлений за прийнятими 
гомеопатичними методиками та містить цілий комплекс компонентів. До 
складу препарату входять біологічно активні продукти вторинного син-
тезу тваринного і рослинного походження. Серед них: алкалоїди чорнил 
каракатиці (Sepia officinalis), що знімають спазми судин, венозну недо-
статність, відчуття страху; алкалоїди з китового воску (Ambra grisea), 
які укріплюють нервову систему, стабілізують сон; алкалоїди (гіосціамін, 
скополамін, атропін) та глікозиди (гіосципирин, холін), отримані з бле-

■ О. А. Присяжнюк, к. хім. н., доц. каф. фіз. терап. та ерготерап.
А. І. Мирна, к. мед. н., доц. каф. фіз. терап. та ерготерап.

■ Національний університет «Запорізька політехніка»

ЕФЕКТИВНІСТь ВИКОРИСТАННЯ ГОМЕОПАТІЇ ПРИ 
ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕННЯХ В КАРДІОЛОГІЇ
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коти чорної (Hyoscyamus niger) зі спазмолітичною, антидепресивною та 
седативною дією; алкалоїди стрихнін та бруцин з бобів ігнації (Ignatia 
amara), які усувають перепади настрою, знімають головний біль, страх і 
дратівливість. Така комбінація дозволяє посилити дію препарату на різні 
ланки патогенезу завдяки синергізму його складових.

В дослідженні брали участь 20 жінок віком 55-60 років, хворих на ста-
більну стенокардію напруги (СН) II функціонального класу (ФК). Най-
більш частими скаргами хворих були: болі в області серця, що виника-
ють при фізичних та емоційних навантаженнях, перебої в роботі серця, 
головні болі, запаморочення, шум у вухах, дратівливість, порушення 
сну. Дослідження стану здоров’я хворих до та після медичної реабіліта-
ції проводилася з визначенням: САТ, ДАТ, середній АТ і ЧСС, динамі-
ка індексів Робінсона і Кердо; оцінювання якості життя за Сіетлівським 
опитувальником щодо стенокардії (SAQ). Після проведення медичної 
реабілітації практично у всіх хворих зменшилась кількість та інтенсив-
ність ангінозних нападів, зменшилися відчуття перебоїв в роботі серця і 
серцебиття, головний біль, запаморочення, зменшилися прояви емоційної 
лабільності. Відзначалися нормалізація артеріального тиску і ЧСС, підви-
щення толерантності до фізичного навантаження, економізація серцево-
судинної діяльності, достовірно підвищилась якість життя.

В результаті було вирішене питання безпечного застосування медика-
ментозних засобів, вдалося відокремити прогностично загрозливі морфо-
логічні зміни в серцево-судинній системі від функціональних вегетатив-
них порушень. Даний напрямок є дуже перспективним в медичному та 
реабілітаційному аспекті для подальшого вивчення як у кардіології, так і 
для інших груп хворих.

Актуальною проблемою сучасної фармації є пошук перспектив-
них лікарських рослин з вираженою протимікробною, протизапальною 
та антиоксидантною активністю. Перспективною рослиною є чебрець 
лимонно запашний (Thymus Citriodorus, var. «Silver Queen»), гібрид 

■ Я. М. Стешенко, аспір. каф. фармакогноз., фармхімії і технол. ліків 
О. В. Мазулін, д. фарм. н., проф., зав. каф. фармакогноз., фармхімії і 
технол. ліків 

■ Запорізький державний медичний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПОФІЛьНИХ СПОЛУК ТРАВИ 
ЧЕбРЕЦю ЛИМОННО ЗАПАШНОГО
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чебрецю блошиного (Thymus pulegoides L.) та чебрецю звичайного 
(Thymus vulgaris L.). 

Метою роботи було: дослідження методом ГРХ-МС якісного складу та 
кількісного вмісту ліпофільних сполук у траві чебрецю лимонно запашного.

Матеріали і методи дослідження
Рослинну сировину заготовляли в південних регіонах України, на те-

риторії яких вирощується рослина. Ідентифікацію сполук та встановлен-
ня їх кількісного вмісту проводили на приладі ГРХ «НР-6890 series з МС 
детектором 5973 N (Японія). 

Результати дослідження та їх обговорення
Отримані результати свідчать про накопичення в траві рослини до 15 

біологічно активних сполук ліпофільної природи. Вперше ідентифікова-
но 8 речовин. 

Висновки
В результаті проведених досліджень у траві чебрецю лимонного з 

різних місць зростання флори України, методом ГРХ-МС встановле-
но присутність 15 біологічно активних сполук ліпофільної природи. 
Вперше ідентифіковано 8 речовин. Ліпофільні екстракти з трави чеб-
рецю лимонно запашного перспективні для отримання високоефек-
тивних лікарських засобів протизапальної та антимікробної дії.

В практике врачей разных специализаций зачастую возникают ситуа-
ции, когда необходимо оказывать помощь пациентам, имеющим несколь-
ко хронических заболеваний, патогенетически связанных между собой. 
Такое коморбидное состояние снижает качество жизни и предусматри-
вает использование значительного количества лечебных средств и ме-
дикаментозных препаратов, что далеко не всегда приводит к желаемому 
результату, чревато частым возникновением побочных эффектов, а сам 
процесс лечения требует значительных материальных вложений. В по-
добных ситуациях актуальным и целесообразным является применение 

■ С. В. Ходун, руков. центра
Т. Н. Пленова, практик. врач

■ Киевский центр фунготерапии, аюрведы и биорегуляции

МЕТОД RANC В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНТЕРНИСТА
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экологически безопасных, не имеющих токсических и аллергических пос-
ледствий, материально экономных оздоровительных методов системного 
воздействия, стимулирующих процессы саногенеза.

Таким является метод восстановления активности нервных цент-
ров RANC (The Restoration Of The Activity Of Nerve Centers), запатен-
тованный и предложенный врачом-неврологом Андреем Пономаренко. 
Метод направлен на активную перестройку работы всей нервной системы 
в целом, основываясь на том, что большинство болезненных изменений 
в работе органов и систем нашего тела являются отражением нарушения 
функциональной активности нервных центров головного мозга.

Восстановить нормальную активность нервных центров возможно, 
оказав на них влияние посредством короткого мощного потока болевых 
импульсов путём болевого раздражения определённых участков мышц. В 
данном случае в качестве площадки воздействия выбраны трапециевидные 
мышцы спины, учитывая их уникальное место на теле человека и особен-
ности иннервации добавочным нервом, который берёт начало от много-
численных ядер ствола головного мозга, анатомически и функционально 
тесно связан с ядрами ретикулярной формации, которая контролирует ра-
боту всех отделов головного мозга. Это делает трапециевидные мышцы 
своеобразной картой мозга, на которой болезненные (напряжённые) учас-
тки соответствуют отделам и центрам мозга, функционирующим в режиме 
повышенной активности. Мышцы имеют достаточно большую площадь и 
удобное для манипуляций расположение, так как в месте их нахождения 
отсутствуют близко лежащие структуры, которые можно было бы повре-
дить при манипуляциях. Интенсивная стимуляция ретикулярной формации 
через добавочные нервы, управляющие трапециевидными мышцами, поз-
воляет оказывать воздействие практически на все регуляторные системы. 
Это достигается с помощью инъекций изотонического физиологического 
раствора и воды для инъекций в равных частях путем быстрого введения 
объемов 1-0,5 мл в триггерные точки на теле пациента, определяемые на-
кануне врачом.

Данный метод мы применяли у пациентов с выраженным болевым син-
дромом на фоне остеоходроза позвоночника, плекситами с двигательными 
нарушениями в мышцах плечевого пояса, при остаточных явлениях после 
перенесенных нарушений мозгового кровообращения, заболеваниях суставов 
с артралгиями и ограничением объема движений, вегето-астеническими про-
явлениями, связанными со сложными пережитыми стрессовыми ситуациями. 
Ранее больные длительно и безуспешно применяли внушительный арсенал 
медикаментозных средств, что, собственно, и стало причиной их обращения 
к нам. Курсы лечения состояли из 3-5 ежедневных сеансов с перерывом от 1 
до 2 месяцев. В результате наблюдалось исчезновение болей, полностью или 
в значительной мере восстанавливался объем движений в суставах, исчезала 
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асимметрия лица, непроизвольные насильственные движения мимических 
мышц, нормализовался сон, улучшалась память, восстанавливался менстру-
альный цикл у женщин, исчезало ощущение внутреннего напряжения, также 
имели место косметические эффекты в виде повышения тургора мышц лица, 
уменьшения или исчезновения жировых отложений и отечности в области 7 
шейного позвонка.

Учитывая начальный опыт применения метода RANC и наблюдаемые 
положительные результаты, а также принимая во внимание простоту, бе-
зопасность и экономичность метода, считаем целесообразным внедрение 
данной методики в широкую лечебную практику.

По решению ЮНЕСКО с 16 мая 2018 года отмечался Международ-
ный день света. Ученые всего мира обсуждают, как световые техноло-
гии могут способствовать решению различных задач в таких областях как 
медицина, образование, сельское хозяйство и энергетика. В Осло члены 
Международной Ассоциации Света (International Light Association), прак-
тики-представители различных областей светотерапии обсуждали вли-
яние света на психоэмоциональное состояние людей, делились резуль-
татами своих исследований в области применения новейших световых 
технологий. Внимание руководства ILA привлекли работы профессора 
А. П. Чуприкова по латерально-цветовой стимуляции глаз, известные как 
«очки для настроения». А. П. Чуприков и его ученики получили авто-
рские свидетельства на новый метод лечения депрессий, а также патент 
США (1992), который вошел в историю изобретательства. Теперь этот па-
тент является прототипом других патентов изобретателей Европы и Азии. 
Именно это послужило признанием профессора А. П. Чуприкова в 2018 
году Почетным изобретателем Европы.

Существуют разные варианты очков, в том числе напоминающие обыч-
ные очки, а также электронные очки с мигающими светодиодами. В этих 
очках в каждом окуляре было два цвета, противоположных по длине вол-

■ Т. В. Черная, мед. психол., д. философ. в обл. психол.
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ны: с одной стороны красный (620-680 нм), с другой стороны или зеле-
ный (510-530 нм), или синий (430-490 нм), или фиолетовый (320-430 нм). 
Было выявлено, что латеральная светотерапия обладает закономерной 
психотропной активностью: прямые засветки вызывали активирующее, 
а обратные – релаксирующее действие. Было доказано, что латеральная 
светотерапия может применяться при легких или умеренно выраженных 
депрессиях, при необходимости может сочетаться с фармакотерапией. В 
ходе многолетних исследований впервые обнаружена общебиологическая 
закономерность, заключающаяся в том, что латерализованная слабовыра-
женная стимуляция тела человека раздражителями разной модальности 
способна вызывать дифференцированные нервно-психические и психо-
соматические эффекты, зависящие от стороны раздражения головного 
мозга.

Выводы
В ходе многолетних исследований впервые обнаружена общебиоло-

гическая закономерность, заключающаяся в том, что латерализованная 
слабовыраженная стимуляция тела человека раздражителями разной мо-
дальности способна вызывать дифференцированные нервно-психические 
и психо-соматические эффекты, зависящие от стороны раздражения голо-
вного мозга.
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В самой почитаемой тремя религиями книге «Библия» сказано: 
«… время разбрасывать и собирать камни» (Екклезиаст, 5). Так, большинс-
тво исследователей и экспертов считает, что 21-й век – это «возвращение 
здравоохранения и медицинской науки к своим истокам, от принципов уз-
кой специализации к объединению, от принципов чисто анализа к принци-
пам интеграции (синтез)». Этот принцип положен в основу «перспектив 
развития глобального здравоохранения и решения «головоломных про-
блем», стоящих перед мировым сообществом» (Здоровье – 2020). Постав-
ленные задачи сложны, они изложены в Тринадцатой общей программе ра-
боты (ОПР-13), принятой Международной медицинской ассамблеей в мае 
2018 г на период 2019-2024 гг.

Сотрудники Медицинского университета Вашингтона при подведении 
итогов международного проекта GBD предприняли попытку оценить под-
верженность человечества различным болезням на глобальном уровне и 
определить, как много лет здоровой жизни ими утрачивается. Главный вы-
вод исследования: доля больных людей за последние 20-25 лет в обществах 
мира быстро растет на фоне снижения общей смертности. В результате 
этого почти у 95 % людей на нашей планете регистрируется синдром уве-
личения «груза накопленных болезней», а у трети одновременно регистри-
руется пять и более заболеваний (сидром «полиморбидности»). Ежегодно 
человечество утрачивает около 730 миллионов здоровых лет жизни, около 
60 % детей в странах третьего мира рождается больными.

Анализ эффективности официальной (академической) медицины, прове-
денный экспертами ВОЗ, за последние 30-40 лет показал ограниченность ее 
возможностей в лечении полиморбидной патологии. В современных условиях 
жизни у каждого пациента, как правило, диагностируется 3-5 и даже более за-
болеваний, а стандарты лечения ориентированы на монопатологию. В рамках 
узкоспециализированной модели организации оказания медицинской помощи 
эффективность диагностики по основным группам хронических заболеваний 

■ С. В. Абрамов, к. мед. н., доц., ректор
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возросла только на 5-7 %, а лечения на 5-10 %, при удорожании медицинских 
услуг в десятки раз.

Глобальные изменения климата, антропогенные и техногенные загряз-
нения сред обитания человека («зона жизни»), стрессогенные влияния 
привели к изменению не только качества жизни, связанного со здоровь-
ем, но и адаптационного потенциала организма. Результат – изменение 
соотношения острой и хронической патологии, которое в начале XX века 
выражалось как 70/30 (%), а в начале XXI века как 30/70 (%).

Диктат фармацевтического рынка и неконтролируемая реклама лекарств 
привели к тому, что человечество (пациенты) ежегодно тратят на лечение 
«последствий лекарственной терапии» более 5 биллионов долларов США. 

Это только часть вопросов, которые внесены в группу «глобальных про-
блем здравоохранения». Решения их достаточно сложные, имеются субъек-
тивные и объективные препятствия, не только связанные с ресурсами, но и 
другими, без решения которых не представляется возможным продвижение 
вперед.

1. Проблема терминологии 
В современной медицине разные научные школы используют одни и те 

же понятия в различном значении. Например, в здравоохранении термин 
«комплементарная/альтернативная; традиционная и нетрадиционная меди-
цина; интегративная и восстановительная медицина» некоторыми специа-
листами используется как сугубо медицинская задача, а другими – принцип 
«био-психо-социальной интеграции». И наоборот, при использовании раз-
личных терминов ставятся тождественные задачи. Например, «восстано-
вительное лечение» и «медицинская реабилитация».

«Терминологический хаос» вносит сложности не только для студен-
тов, но и практикующих врачей, организаторов здравоохранения, а также 
имеет юридические последствия в вопросах «признания законности ис-
пользования лечебно-восстановительных практик». Это привело к тому, 
что некоторые специалисты системы здравоохранения вынуждены делать 
категоричное замечание «Практика показывает, что новые понятия без 
их чёткого определения вводят для того, чтобы вызвать путаницу в 
мыслях, а затем воспользоваться этим для достижения определённых 
целей. Причём цели эти могут долго оставаться завуалированными или 
даже скрытыми. Мы назвали такие действия: „терминологический тер-
роризм“» (профессор Н. Ф. Давыдкин). 

Элементы административно-командной системы управления бывшего 
СССР, которые используются ведомствами Украины, не учитывают, что «здо-
ровье населения» – это национальное богатство и показатель национальной 
безопасности государства, которое обеспечивается при участии всех без ис-
ключения ведомств (Декларация тысячелетия, ООН, 2000). Согласно оценкам 
экспертов ВОЗ, степень влияния медицинских факторов на здоровье человека 
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не превышает – 8-10 %, а остальные – 90-92 % зависят от человека и ресурсов 
других ведомств. 

2. Современный взгляд на проблемные вопросы комплементарной 
медицины. 

Эксперты ВОЗ считают, что в практической деятельности медицин-
ских учреждений должна быть создана материально-техническая база, 
подготовленные специалисты и все условия для: – комбинированной и 
комплексной терапии злокачественных новообразований, оперативное 
лечение – при острых хирургических заболеваниях, прием антибиотиков 
в случае бактериальных инфекций, а также вакцинация от заразных за-
болеваний, несущих угрозу жизни) – безальтернативное (Протокольное) 
лечение, а пациентам с прочей патологией – показано индивидуализиро-
ванное альтернативное (многовариантное) лечение. 

Комплексные Программы лечения пациентов предусматривают прове-
дение «терапии сопровождения» для коррекции последствий агрессивной 
терапии и «терапии восстановления здоровья». 

За последние годы сформировалось мощное всемирное движение в систе-
ме здравоохранения, способствующее интеграции безопасных и эффективных 
альтернативных/комплементарных практик и методов предоставления услуг в 
официальную систему здравоохранения. Согласно определений ВОЗ, терми-
ны «комплементарная медицина» или «альтернативная медицина» означают 
широкий диапазон медико-санитарной практики, которая не является частью 
собственной традиции данной страны или обычной медицины и не полностью 
интегрирована в преобладающую систему медицинской помощи. В некото-
рых странах они используются на взаимозаменяемой основе с народной ме-
дициной, которая определяется как «сочетание знаний, навыков и практики, 
основывающихся на объяснимых или необъяснимых теориях, верованиях и 
опыте различных культур, которые применяются для поддержки здоровья, а 
также для предупреждения, диагностики, облегчения тяжести или лечения 
физических и психических заболеваний». По сути, эти определения являются 
синонимами.

Причина формирования этого направления связана с неудовлетворен-
ностью населения официальной (академической) медициной, с ее односто-
ронним акцентом на высокотехнологичные вмешательства, использование 
большого количества фармацевтических препаратов, симптоматическая 
терапия в диагностике и оценке лечения заболеваний, которые включены 
в Международные классификации. Более комплексный подход к индиви-
дуальным потребностям в отношении здоровья должен быть обеспечен с 
помощью диагностических и терапевтических методов с помощью нетра-
диционной «дополнительной и альтернативной медицины (CAM)». Этот 
термин уже давно используется Национальным институтом здравоохране-
ния США. 
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В последние десятилетия в глобальном здравоохранении произошла «реа-
нимация» принципа «Patientes estote ad morbo, nec est Lechi» (Лечи больно-
го, а не болезнь), который на протяжении многих тысячелетий лежал в основе 
не только медицины, но и здравоохранения в целом. 

Доказано на уровне Международных организаций и Комитетов ООН, 
что система здравоохранения, в которой слишком много внимания уделя-
ется патологии, а не здоровью, не является ни этически оправданной, ни 
разумной, и вынуждает врачей ждать, пока у пациентов не появятся симп-
томы болезни. Каждый год миллионы людей умирают от причин, которые 
возможно предотвратить. Для исправления этой ситуации, нужны мно-
гочисленные профессиональные «личностно-ориентированные подходы 
к обучению граждан самоуправлению». Это может быть единственным 
способом избежать факторов риска, восстановить защитные факторы и 
– тем самым – эффективно минимизировать возникновение заболеваний 
и максимально улучшить здоровье.

В 1994 года Эндрю Вейль с соавт. (Университет Аризоны), предложили 
термин «Интегративная медицина» (холистическая медицина) в США и за ее 
пределами. Он основывается на идее, что каждый человек несет ответствен-
ность за свое здоровье: «Вы должны научиться поддерживать его и защищать 
потенциал своего организма для самоисцеления на протяжении всей жизни. 
Ни врачи, ни лечение, ни система не могут сделать это за вас или заставить вас 
сделать это самостоятельно».

Таким образом, укрепление здоровья и профилактическая медицина стали 
фундаментальными чертами «Интегративной медицины». Его концепция ох-
ватывает все аспекты образа жизни, стремится оптимизировать врожденные 
способности человека к лечению в случае болезни и подчеркивает участие па-
циента в максимизации ресурсов личного здоровья и защитных факторов.

3. Выводы
1. Области «профилактической медицины и общественного здравоох-

ранения» (ВОЗ) имеют потенциальный синергизм и общие цели: укреп-
ление здоровья, профилактика заболеваний и применение не только эпи-
демиологических методов, но и индивидуальной работы с пациентом для 
достижения этих целей. 

2. На глобальном уровне удалось достигнуть консенсус между профи-
лактической медициной и общественным здравоохранением (ВОЗ) под 
общим названием «интегративная медицина», методология которой мо-
жет использоваться на всех уровнях профилактики. 

3. К сожалению, в доступной литературе до настоящего времени ре-
гистрируется относительный дефицит исследований по эффективности 
интегративной помощи, основанной на практике. 

4. Одна из целей интегративной медицины состоит в том, чтобы предо-
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ставить пациентам самый широкий спектр подходящих вариантов услуг, 
в конечном итоге стирая границы между традиционной и комплементар-
ной медициной.

5. Обе дисциплины должны подвергаться строгому научному исследо-
ванию, с тем чтобы вмешательства, которые являются эффективными и 
действенными, систематически отличались от вмешательств, которые не 
являются таковыми. 

6. Кроме того, принципы профилактической медицины могут быть 
внедрены в распространенные практики в области комплементарной и 
интегративной медицины, способствуя укреплению общественного здо-
ровья в контексте более ответственных практик.

Простой аргумент в пользу комплексной помощи заключается 
в том, что современная медицинская наука и знания, несмотря на 
глубокие успехи, охватывают гораздо меньше, чем потребности 
пациентов. Интеграционная помощь не является всеобъемлющим 
решением, но расширяет спектр возможностей пациентов и может 
повысить вероятность успеха, которая может быть собрана на всех 
этапах профилактики. 

Представленные данные позволяют обеспечить консенсус между 
принципами традиционной и нетрадиционной медицины, между 
методологией врачевания и целительства, с переходом на современную 
систему «многодисциплинарной командной помощи» гражданам 
Украины.

4. Дополнения
Работа выполнена на базе Днепровского медицинского института 

традиционной и нетрадиционной медицины с использованием методо-
логии имплементации нормативной и методической базы ЕРб ВОЗ.

■ О. С. Шпичак, д. фарм. н., проф., зав. каф. промис. фармації та екон., 
Президент Громад. орг. «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів», 
академ. Української Академії наук

■ Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного 
фармацевтичного університету, м. харків

АКТУАЛьНІ ПИТАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛьНОСТІ 
ГРОМАДСьКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСьКА 
АСОЦІАЦІЯ АПІТЕРАПЕВТІВ», ЯК СКЛАДОВОЇ В 

СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН
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На сьогоднішній день створення апіпрепаратів та лікувально-
профілактичних і косметичних засобів на основі продуктів бджільництва 
та їх стандартизованих субстанцій в Україні єодним із стратегічних 
напрямків галузі медицини, фармації, бджільництва та косметології. 
Науково-практичні конференції, з’їзди, симпозіуми з апітерапії завжди 
були нагодою для публічних діалогів фахівців медицини і фармації, 
лікарів, провізорів, виробників лікарських препаратів, представників 
бджільницьких організацій на різнінаукові тематики даного напрямку, які 
викликали значний інтерес науковців, для яких питання, що стосуються 
оздоровлення нації, є предметом науково-дослідницької роботи та їх 
практичної діяльності.

Теми вищеозначених заходів з апітерапії, організованих під час чергових 
засідань паралельно з робочими засіданнями наукових конгресів, носять при-
кладний характер і в цілому відповідають завданням «Апімондії» і її зусил-
лям, спрямованим на розвиток і удосконалення методів лікування лікарськими 
апіпрепаратами із застосуванням методик акупунктури і рефлексотерапії.

Результати теоретичних положень та прикладних досліджень, одержаних 
в рамках спеціалізованих наукових закладів ряду європейських країн та країн 
пострадянського простору, в тому числі й України, особистий внесок діячів 
науки і практики, зацікавлених в роз’ясненні різних аспектів, пов’язаних з 
раціональним використанням продуктів бджільництва для галузі охорони 
здоров’я людини і тварин завоювали цінний науковий авторитет в світі після 
їх обговорення та компетентного кваліфікованого аналізу з боку фахівців, які 
висловлювались з цього приводу на місцевих і міжнародних форумах.

Завданням створеної у 2013 р. під керівництвом академіка О. І. Тихонова 
Громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів» було про-
ведення національної політики щодо об’єднання фахівців різних галузей з 
метою оздоровлення громадян України на державному рівні. Організація 
з’їздів, науково-практичних конференцій, виставок-ярмарок бджільниць-
кої продукції та інших заходів, які проводились у даному напрямку, здій-
снювалась в умовах повної незалежності окремих фахівців різних галузей, 
для того щоб ідеї, ініціативи, думки і результати вченихі практиків вільно 
обговорювалися як на регіональному, всеукраїнському, так і міжнародному 
рівнях, у зв’язку з тим, що обмін інформацією сприяє більш детальному 
висвітленню або уточненню питань, що обговорюються.

На даний час реалії та перспективи застосування продуктів бджільництва в 
галузях медицини, ветеринарії та косметології з метою оздоровлення зводять-
ся до необхідності проведення кваліфікованих науково-виробничих конгресів, 
з’їздів, конференцій, семінарів, засідань робочих груп і нарад та ін.

Водночас навколо питань щодо раціонального застосування продуктів 
бджільництва з точки зору їх лікувально-профілактичних властивостей пос-
тійно ведуться суперечки, у зв’язку з чим повністю не досягнута згода щодо 
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однозначної їх оцінки терапевтичної дії та безпечності для організму людини. 
Тому, розширення кругозору представниками різних організацій у складі Гро-
мадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів» та обговорення 
питань щодо ефективності апітерапії і впровадження законопроектів щодо її 
легалізації на державному рівні Міністерства охорони здоров’я та профільно-
го комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, на наш погляд є вкрай 
своєчасним і необхідним.

Разом з цим, продукти життєдіяльності бджоли, зокрема отрута бджолина, 
прополіс, перга, пилок квітковий, мед натуральний й інші апіпродукти, а та-
кож їх біологічно активні субстанції та лікарські препарати, виготовлені на їх 
основі, набувають все більшої актуальності щодо їх застосування в лікуваль-
но-профілактичній практиці охорони здоров’я багатьох держав світу.

У ряді колишніх радянських республік, у тому числі й в Україні, підпри-
ємства фармацевтичної промисловості стали виробляти дані апіпрепарати в 
масових масштабах, що в свою чергу призвело до впровадження на пасіках 
методів масового одержання високоякісних продуктів бджільництва й перехо-
ду на рентабельне промислове бджільництво з метою отримання цінної при-
родної лікарської сировини для підвищення економіки вищеозначених галузей 
цих країн.

Останнє відкриває нові можливості й перспективи розвитку для бджільни-
цьких господарств різних країн, їх хіміко-фармацевтичних підприємств, у тому 
числі й розвиток різних галузей, що вимагає розширення і проведення більш 
поглиблених випробувань науково-дослідної роботи по всебічному вивченню 
терапевтичних властивостей продуктів бджільництва, розширенню спектру їх 
фармакологічної дії й більш широкому застосуванню з профілактичною, хар-
човою і лікувально-профілактичною метою.

Відповідно до вищевикладеного повідомляємо, що на даний час на тери-
торії України існує зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Громадська ор-
ганізація «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів», згідно Статуту метою якої 
є добровільне об’єднання громадян, учених, практиків у галузі бджільництва, 
фармації, медицини, біології та апітерапії для поліпшення профілактичного і 
медичного обслуговування населення України.

Основними завданнями Громадської організації «Всеукраїнська асоціація 
апітерапевтів» є захист своїх законних професійних, соціальних, економічних, 
творчих та інших інтересів та сприяння науковим теоретичним і практичним 
розробкам з проблем апітерапії.

На сучасному етапі з метою впровадження заходів щодо подальшого 
розвитку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів» 
необхідно виокремити декілька напрямків її професійної діяльності:
 сприяння органам охорони здоров’я у виконанні державних науково-

технічних програм «Здоров’я людини», «Діти України» та «Допомога 
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ветеранам АТО» шляхом активної пропаганди і впровадження в 
лікувально-профілактичну медичну практику, косметологіюта дієтичне 
харчування продуктів бджільництва, їх похідних та методів оздоровлення 
з використанням апітерапії;

 сприяння підготовці, підвищенню кваліфікації та атестації лікарів-
апітерапевтів, розширенню їх більш поглиблених спеціальних знань в 
області апітерапії;

 сприяння удосконаленню технології виготовленнята розфасування 
продуктів бджільництва, а також доклінічної та клінічної апробації 
дієтичних, лікувально-профілактичних та косметичних засобів, отриманих 
на їх основі;

 розширення асортименту медової кулінарії, використання народних 
рецептів продуктів харчування та різних напоїв з продуктами 
бджільництва;

 налагодження і зміцнення прямих зв’язків між бджологосподарствами, 
виробниками, переробниками та споживачами бджолопродуктів, бджіль-
ницькими товариствами, організаціями та кооперативами, пасічниками-
виробниками, провізорами,фармацевтами і косметологами, медичними та 
науково-дослідними закладами, підприємствами харчової та косметоло-
гічної промисловості, косметичними салонами та ін.;

 пропаганда досягнень вітчизняної та зарубіжної апітерапії; значення біо-
логічно активних продуктів бджільництва в зміцненні здоров’я людини, 
збільшення її фізичної, розумової працездатності і ділової активності із 
застосуванням усіх доступних засобів масової інформації;

 надання та захист ініціатив вітчизняної апітерапії в державних органах;
 організація науково-виробничих з’їздів та міжнародних науково-практич-

них конференцій щодо вирішення різних проблем з апітерапії;
 сприяння у встановленні і розвитку Міжнародних наукових зв’язків;
 здійснення видавничої діяльності та розповсюдження інформації щодо 

нових розробоку цьому відношенні.
Необхідно також зазначити, що згідно положень затвердженого 

Статуту Громадська організація «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів» 
є неприбутковою організацією, однак має право на відкриття у кожній 
області України відокремлених підрозділів, чим і скористались на 
сьогодні вже чотири області: Харківська, Полтавська, Рівненська та 
Волинська. Відкриті в зазначених областях відокремлені підрозділи у 
вигляді апіцентрів розпочали свою діяльність згідно мети та завдань та 
положень статутної діяльності організації.

Наразі реєстрація та відкриття нових апіцентрів планується ще в декількох 
областях України, що призведе до охоплення більшої кількості регіонів з 
популяризації методів лікування апітерапії та більш ефективної її діяльності.
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■ Н. В. Шолойко, к. фарм. наук, доцент

■ Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМІНДУСТРІЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЛІКАРСьКІ ЗАСОбИ 

РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

У створенні лікарських засобів можна прослідкувати певні етапи:
• Настої, екстракти, напари з лікарських рослин та їх комбінацій.
• Синтез невеликих молекул, молекулярна маса яких складає <900 

атомних одиниць маси (ацетилсаліцилова кислота, сульфаніламіди, 
сальварсан, пеніцилін та інші).

• Біологічні препарати (інсулін, гепарин, гормони, фактори згортання 
крові моноклональні антитіла).

• Генна та клітинна терапія (сучасні технології).
У результаті впровадження нових видів лікувань все більше захворювань 

можна вилікувати або хоча б допомогти хворим.
На сьогодні фармацевтична індустрія перетворилась у високотехнологічну 

галузь, (приблизна оцінка $1,1 трлн) і постійно розвивається. За прогнозами 
міжнародних експертів середньорічне зростання сягає від 3 до 6 % і до 2024 
року може досягти $1,1 трлн.

Затрати фармацевтичних компаній на нові лікарські засоби на сьогодні 
оцінюються у $150 млрд на рік. Такі високі темпи зумовлені боротьбою за 
першість у лікування захворювань, які на сьогодні лідирують у показниках 
смертності. 

На початку минулого століття основними хворобами, що забирали життя 
людей, були інфекційні захворювання, але після відкриття у 1928 році Флемін-
гом пеніциліну і впровадження у медичне застосування антибіотиків ці за-
хворювання втратили лідерські позиції і першість отримали інфаркт, інсульт 
та онкологічні захворювання. Сучасна статистика показує зростання впливу 
респіраторних та нейродегенеративних захворювань на підвищення показни-
ків смертності. 

На фоні створення нових лікарських засобів не втратили своєї 
актуальності ліки на основі рослинної сировини. Зокрема, з прийняттям 
у 1972 році Радою ООН «Єдиної конвенції про наркотичні засоби» у 
багатьох країнах світу, серед яких була і Україна, на виконання вимог 
цієї Конвенції було прийнято низку законодавчих актів, що обмежували 
вирощування, переробку, дослідження рослин, що містять наркотичні 
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речовини, зокрема і коноплі. Зокрема, існує нагальна потреба у розробці 
нових медикаментів для лікування психічних і неврологічних розладів. 
Зростає інтерес громадськості до використання канабісу та його основних 
складових канабіноїдів у лікуванні СНІД, при розладі Туретта, ПТСР, 
Альцгеймера та нейродегенеративних захворювань різної етіології.

У багатьох країнах світу (США, Євросоюзі) на центральному та 
регіональному рівнях вносяться зміни до законодавчих актів, що 
дозволяють проводити клінічні випробування, розробляти нові лікарські 
засоби на основі канабіноїдів, фінансувати проекти з розробки, досліджень 
та вирощування коноплі для медичних потреб.

Україна має величезний потенціал із селекції та вирощування 
технічних конопель з низьким рівнем канабіноїдів, але повністю відсутні 
дослідження із вирощування та з переробки конопель для медичних 
потреб, що пов’язано з забороною та обмеженням цих досліджень у нашій 
державі. Зміни у вітчизняному законодавстві дозволять українським 
дослідникам, виробникам та аграріям включити цю високоперспективну 
рослину (як у медичному, так і у економічному сенсі) у свої дослідницькі 
кейси.
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