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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

РОЗВИТОК ЧАКРОВИХ КОНУСІВ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ПОМИЛКИ  
У РОЗВИТКУ ЧАКР 

 
Вперше в світі описаний розвиток чакрових конусів, послідовність та помилки у 

розвитку чакр. 
Ключові слова: розвиток чакрових конусів, послідовність розвитку чакр, помилки у 

розвитку чакр.   
 
Впервые в мире описано развитие чакровых конусов, последовательность и ошибки в 

развитии чакр. 
Ключевые слова: развитие чакровых конусов, последовательность развития чакр, 

ошибки в развитии чакр.  
 
A development of chakra cones, sequence and errors of the chakras’ development  were 

described for the first time. 
Key words: development of chakra cones, sequence of the chakras’ development, errors of 

the chakras’ development. 
Продовження з випусків 69(135)–91(157) 

Розвиток чакрових конусів 

Кожний чакровий конус вимагає своєї специфіки розвитку, що обумовлено 
електромагнітним діапазоном його переважного функціонування. 

Для розвитку червоного і світлосяюче-червоного конусів потрібно додатково 
використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
червоного і світлосяюче-червоного чакрових конусів, їхніх структурно-
функціональних станів і режимів функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію червоного чакрового конуса, при цьому 
за величиною він не повинен бути більшим, ніж світлосяюче-червоний конус, він 
повинен розміщуватися внутрішньо у світлосяюче-червоному чакровому конусі для 
уникнення своїх гіпотрофічних і гіпертрофічних структурно-функціональних станів; 
на стадії розвитку червоного чакрового конуса його потрібно уявляти і візуалізувати 
тільки в межах червоних діапазонів електромагнітного спектра, що відповідає його 
еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та універсального розвитку його 
потрібно уявляти і візуалізувати у природних світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах 
електромагнітного спектра, що відповідає еніоанатомічній нормі його універсального 
розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію світлосяюче-червоного чакрового 
конуса, за величиною він не повинен бути більшим, ніж оранжевий конус, і меншим, 
ніж червоний чакровий конус, він повинен розміщуватися між червоним та 
оранжевим чакровими конусами для уникнення своїх гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку світлосяюче-червоного 
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чакрового конуса його потрібно уявляти і візуалізувати тільки в межах світлосяюче-
червоного діапазону електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній 
нормі; на стадії вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти 
та візуалізувати у природних червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає 
еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного компонента червоного і 
світлосяюче-червоного чакрових конусів, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ переважне низхідне йогівське дихання, дихання червоним і світлосяюче-червоним 
чакровими конусами з одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і 
виділених у ритмі дихання крізь мембрани основ конусів червоних і світлосяюче-
червоних інформаційно-енергетичних матерій 

♦ верхнє місячне дихання 
♦ мантри ЛАМ, ШАМ, САМ і ВАМ, молитви, музику усіх природних червоних та 

світлосяюче-червоних діапазонів електромагнітного спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – агата, гематиту, граніту, червоного 

корала, червоного турмаліну, Землі, сходу і заходу Сонця та червоного світла 
♦ аплікації червоним світлом і червоними інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до червоного та світлосяюче-червоного чакрових конусів 

еніоанатомічних голограм їх еніоанатомічної норми, структурно-функціональних 
станів і режимів функціонування 

♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх червоних ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом червоного і світлосяюче-

червоного конусів 
♦ свідоме відкривання та закривання основ червоного та світлосяюче-червоного 

чакрових конусів і рухи окремих пелюсток навколо усіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення червоних інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрани відкритих основ червоного і світлосяюче-червоного чакрових 
конусів. 

Для розвитку оранжевого і світлосяюче-оранжевого конусів потрібно додатково 
використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
оранжевого і світлосяюче-оранжевого чакрових конусів, їхніх структурно-
функціональних станів і режимів функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію оранжевого чакрового конуса, при 
цьому за величиною він не повинен бути більшим, ніж світлосяюче-оранжевий конус, 
і меншим, ніж світлосяюче-червоний чакровий конус, він повинен розміщуватися між 
світлосяюче-червоним та світлосяюче-оранжевим чакровими конусами для 
уникнення своїх гіпотрофічних і гіпертрофічних структурно-функціональних станів; 
на стадії розвитку оранжевого чакрового конуса його потрібно уявляти та 
візуалізувати тільки в межах оранжевих діапазонів електромагнітного спектра, що 
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відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та універсального 
розвитку його потрібно уявляти та візуалізувати у природних червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, 
білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає еніоанатомічній 
нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію світлосяюче-оранжевого чакрового 
конуса, при цьому за величиною він не повинен бути більшим, ніж жовтий конус, і 
меншим, ніж оранжевий чакровий конус, він повинен розміщуватися між оранжевим і 
жовтим чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку світлосяюче-оранжевого 
чакрового конуса його потрібно уявляти та візуалізувати тільки в межах світлосяюче-
оранжевого діапазону електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній 
нормі; на стадії вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти та 
візуалізувати у природних червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-
оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, 
бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що 
відповідає еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента оранжевого і світлосяюче-оранжевого чакрових конусів, при цьому 
потрібно виходити тільки з еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, 
структури, архітектоніки, функцій та функціональних можливостей 

♦ переважне низхідне місячне дихання і висхідне йогівське дихання, дихання 
оранжевим і світлосяюче-оранжевим чакровими конусами з одночасною ментальною 
уявою та візуалізацією поглинених і виділених у ритмі дихання крізь мембрани основ 
конусів оранжевих і світлосяюче-оранжевих інформаційно-енергетичних матерій 

♦ верхнє місячне дихання 
♦ мантри ВАМ, БХАМ, НАМ, ЯМ, РАМ, ЛАМ, молитви, музику усіх природних 

оранжевих і світлосяюче-оранжевих діапазонів електромагнітного спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – тигрового ока, карнеолу (сердоліку), 

місячного каменя, Місяця та оранжевого світла 
♦ спокійне спостереження за прозорою чистою водою та купання у ній  
♦ аплікації оранжевим світлом й оранжевими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до оранжевого та світлосяюче-оранжевого чакрових конусів 

еніоанатомічних голограм їх еніоанатомічної норми, структурно-функціональних 
станів і режимів функціонування 

♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх оранжевих ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом оранжевого і 

світлосяюче-оранжевого конусів 
♦ свідоме відкривання і закривання основ оранжевого та світлосяюче-оранжевого 

чакрових конусів і рухи окремих пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення оранжевих інформаційно-енергетичних матерій за рухом і 

проти руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене 
переміщення крізь мембрани відкритих основ оранжевого та світлосяюче-оранжевого 
чакрових конусів. 
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Для розвитку жовтого конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
жовтого чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію жовтого чакрового конуса, при цьому за 
величиною він не повинен бути більшим, ніж зелений чакровий конус, і меншим, ніж 
світлосяюче-оранжевий конус, він повинен розміщуватися між світлосяюче-оранжевим 
і зеленим чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку жовтого чакрового конуса його 
потрібно уявляти і візуалізувати тільки в межах жовтих діапазонів електромагнітного 
спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та 
універсального розвитку його потрібно уявляти та візуалізувати у природних 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, 
білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає еніоанатомічній 
нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента жовтого чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ низхідне і висхідне сонячне дихання правим носовим отвором, дихання жовтим 
чакровим конусом з одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і 
виділених у ритмі дихання крізь мембрану основи конуса жовтих інформаційно-
енергетичних матерій 

♦ мантри РАМ, ДО, НДА, НА, ТА, ТХА, ДЕ, ДХЕ, НЕ, ПА, ПХА, молитви, музику усіх 
природних жовтих діапазонів електромагнітного спектра 

♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – тигрового ока, янтарю (бурштину), 
топазу, цитрину, малахіту, жовтого турмаліну, Сонця, прани, самани та жовтого 
світла 

♦ аплікації жовтим світлом і жовтими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до жовтого чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх жовтих ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом жовтого чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи жовтого чакрового конуса та рухи окремих 

пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення жовтих інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи жовтого чакрового конуса. 

Для розвитку зеленого і світлосяюче-зеленого конусів потрібно додатково 
використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
зеленого і світлосяюче-зеленого чакрових конусів, їхніх структурно-функціональних 
станів та режимів функціонування 
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♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію зеленого чакрового конуса, при цьому за 
величиною він не повинен бути більшим, ніж світлосяюче-зелений конус і меншим, 
ніж жовтий чакровий конус, він повинен розміщуватися між жовтим і світлосяюче-
зеленим чакровими конусами для уникнення своїх гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку зеленого чакрового конуса 
його потрібно уявляти та візуалізувати тільки в межах зелених діапазонів 
електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії 
вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти і візуалізувати у 
природних червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що 
відповідає еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію світлосяюче-зеленого чакрового 
конуса, при цьому за величиною він не повинен бути більшим, ніж блакитний конус, 
і меншим, ніж зелений чакровий конус, він повинен розміщуватися між зеленим і 
блакитним чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку світлосяюче-зеленого 
чакрового конуса його потрібно уявляти та візуалізувати тільки в межах світлосяюче-
зеленого діапазону електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній 
нормі; на стадії вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти 
та візуалізувати у природних червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, 
світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, 
бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах 
електромагнітного спектра, що відповідає еніоанатомічній нормі його універсального 
розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента зеленого і світлосяюче-зеленого чакрових конусів, при цьому потрібно 
виходити тільки з їх еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, 
архітектоніки, функцій і функціональних можливостей 

♦ низхідне та висхідне сонячне дихання, дихання зеленим і світлосяюче-зеленим 
чакровими конусами з одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і 
виділених у ритмі дихання крізь мембрани основ конусів зелених і світлосяюче-
зелених інформаційно-енергетичних матерій 

♦ мантри ЯМ, КА, КХА, ГА, ГХА, ГЕ, ЧА, ЧХА, ЖА, ЖХА, ЖЕ, ТА, ТХА, молитви, 
музику усіх природних зелених і світлосяюче-зелених діапазонів електромагнітного 
спектра 

♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – зеленого авантюрина, зеленого 
турмаліну, кунциту, смарагду, нефриту, в’яни, прани і зеленого світла 

♦ аплікації зеленим світлом і зеленими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до зеленого та світлосяюче-зеленого чакрових конусів еніоанатомічних 

голограм їх еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх зелених ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом зеленого і світлосяюче-

зеленого конусів 
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♦ свідоме відкривання і закривання основ зеленого та світлосяюче-зеленого чакрових 
конусів та рухи окремих пелюсток навколо всіх трьох осей простору 

♦ свідоме переміщення зелених інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 
руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрани відкритих основ зеленого і світлосяюче-зеленого чакрових конусів. 

Для розвитку блакитного конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
блакитного чакрового конуса, його структурно-функціональних станів та режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію блакитного чакрового конуса, при 
цьому за величиною він не повинен бути більшим, ніж бірюзовий конус, і меншим, 
ніж світлосяюче-зелений чакровий конус, він повинен розміщуватися між 
світлосяюче-зеленим і бірюзовим чакровими конусами для уникнення його 
гіпотрофічних і гіпертрофічних структурно-функціональних станів; на стадії 
розвитку блакитного чакрового конуса його потрібно уявляти та візуалізувати тільки 
в межах блакитних діапазонів електромагнітного спектра, що відповідає його 
еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та універсального розвитку його 
потрібно уявляти й візуалізувати у природних червоних, світлосяюче-червоних, 
оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, 
блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, білих і золотих 
діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає еніоанатомічній нормі його 
універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента блакитного чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ спокійне висхідне сонячне дихання, дихання блакитним чакровим конусом з 
одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і виділених у ритмі 
дихання крізь мембрану основи конуса блакитних інформаційно-енергетичних 
матерій 

♦ мантри ГАМ, А, АА, Е, ЕЕ, У, УУ, РИ, РЕЕ, ЛРЕ, ЛРЕЕ, Є, ЯЙ, О, ОВ, АМ, АХ, 
молитви, музику усіх природних блакитних діапазонів електромагнітного спектра 

♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – азуриту, аквамарина, бірюзи, содаліту, 
халцедону, синього турмаліну, удани і блакитного світла 

♦ аплікації блакитним світлом і блакитними інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до блакитного чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх блакитних ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом блакитного чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи блакитного чакрового конуса та рухи 

окремих пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення блакитних інформаційно-енергетичних матерій за рухом і 

проти руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене 
переміщення крізь мембрану відкритої основи блакитного чакрового конуса. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 92 (158). 2019 
 
 
 

12 

Для розвитку бірюзового конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
бірюзового чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію бірюзового чакрового конуса, при 
цьому за величиною він не повинен бути більшим, ніж синій чакровий конус, і 
меншим, ніж блакитний чакровий конус, він повинен розміщуватися між блакитним і 
синім чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку бірюзового чакрового конуса 
його потрібно уявляти й візуалізувати тільки в межах бірюзових діапазонів 
електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії 
вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти та візуалізувати 
у природних червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що 
відповідає еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента бірюзового чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ непомітне низхідне і висхідне сонячне дихання правим носовим отвором, дихання 
бірюзовим чакровим конусом з одночасною ментальною уявою та візуалізацією 
поглинених і виділених у ритмі дихання крізь мембрану основи конуса бірюзових 
інформаційно-енергетичних матерій 

♦ мантри РАМ, ЯМ, ГАМ, молитви, музику усіх природних бірюзових діапазонів 
електромагнітного спектра 

♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – тигрового ока, янтарю (бурштину), 
топазу, цитрину, малахіту, жовтого турмаліну, зеленого авантюрина, зеленого 
турмаліну, кунциту, смарагду, нефриту, азуриту, аквамарина, бірюзи, содаліту, 
халцедону, синього турмаліну, води і бірюзового світла 

♦ спокійне спостереження за чистою водою бірюзового кольору та купання в ній  
♦ аплікації бірюзовим світлом і бірюзовими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до бірюзового чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх бірюзових ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин та дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом бірюзового чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи бірюзового чакрового конуса та рухи 

окремих пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення бірюзових інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи бірюзового чакрового конуса. 

Для розвитку синього чакрового конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
синього чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 
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♦ ментальну голографічну уяву й візуалізацію синього чакрового конуса, при цьому за 
величиною він не повинен бути більшим, ніж бузковий чакровий конус, і меншим, 
ніж бірюзовий чакровий конус, він повинен розміщуватися між бірюзовим та 
бузковим чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку синього конуса його потрібно 
уявляти й візуалізувати тільки в межах синіх діапазонів електромагнітного спектра, 
що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та 
універсального розвитку його потрібно уявляти і візуалізувати у природних 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає 
еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента синього чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ йогівське дихання, дихання синім конусом з одночасною ментальною уявою і 
візуалізацією поглинених і виділених у ритмі дихання крізь мембрану основи конуса 
синіх інформаційно-енергетичних матерій 

♦ спокійне спостереження нічного зіркового неба 
♦ мантру ОМ, молитви, музику усіх природних синіх діапазонів електромагнітного 

спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив каменів – лазуриту, індигово-синього сапфіру, 

флюориту, содаліту, енергії космічної прани, психічної інформаційно-енергетичної 
біоплазми і синього світла 

♦ аплікації синім світлом і синіми інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до синього чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх синіх ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом синього чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи синього чакрового конуса та рухи окремих 

пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення синіх інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи синього чакрового конуса. 

Для розвитку бузкового конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
бузкового чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію бузкового чакрового конуса, при цьому 
за величиною він не повинен бути більшим, ніж фіолетовий чакровий конус, і 
меншим, ніж синій конус, він повинен розміщуватися між синім і фіолетовим 
чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних та гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку бузкового чакрового конуса 
його потрібно уявляти та візуалізувати тільки в межах бузкових діапазонів 
електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії 
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вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти й візуалізувати 
у природних червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що 
відповідає еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента бузкового чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ йогівське дихання та всі техніки дихання, що й у разі розвитку червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного і синього чакрових конусів, дихання бузковим 
конусом з одночасною ментальною уявою і візуалізацією поглинених і виділених у 
ритмі дихання крізь мембрану основи конуса бузкових інформаційно-енергетичних 
матерій 

♦ мантру ОМ, молитви, музику усіх природних бузкових діапазонів електромагнітного 
спектра 

♦ інформаційно-енергетичний вплив агата, гематиту, граніту, червоного корала, 
червоного турмаліну, тигрового ока, карнеолу (сердоліку), місячного каменя, янтарю 
(бурштину), топазу, цитрину, малахіту, жовтого турмаліну, зеленого авантюрина, 
зеленого турмаліну, кунциту, смарагду, нефриту, азуриту, аквамарина, бірюзи, 
содаліту, халцедону, синього турмаліну, лазуриту, індигово-синього сапфіру, 
флюориту і тих каменів, які мають бузковий колір або відтінок – світло-бузкового 
аметиста, чароїту, енергії космічної прани, психічної інформаційно-енергетичної 
біоплазми і бузкового світла 

♦ аплікації бузковим світлом і бузковими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до бузкового чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх бузкових ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом бузкового чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи бузкового чакрового конуса та рухи 

окремих пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення бузкових інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи бузкового чакрового конуса. 

Для розвитку фіолетового конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
фіолетового чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію фіолетового чакрового конуса, при 
цьому за величиною він не повинен бути більшим, ніж рожевий чакровий конус, і 
меншим, ніж бузковий чакровий конус; він повинен розміщуватися між бузковим і 
рожевим конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних структурно-
функціональних станів; на стадії розвитку фіолетового конуса його потрібно 
уявляти і візуалізувати тільки в межах фіолетових діапазонів електромагнітного 
спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та 
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універсального розвитку його потрібно уявляти і візуалізувати у природних 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає 
еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента фіолетового чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з 
його еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, 
функцій і функціональних можливостей 

♦ йогівське дихання і всі техніки дихання, що й під час розвитку червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного і синього конусів, дихання фіолетовим конусом з 
одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і виділених у ритмі 
дихання крізь мембрану основи конуса фіолетових інформаційно-енергетичних 
матерій 

♦ спокійне спостереження образу Божої Матері 
♦ мантру ОМ, молитви до Божої Матері, духовну релаксаційну та медитативну музику 

усіх природних фіолетових діапазонів електромагнітного спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив усіх каменів і тих каменів, які мають фіолетовий 

колір і відтінок – аметиста, фіолетового флюориту, фіолетової шпінелі, суґіліту, 
енергії космічної прани, інформаційно-енергетичних полів Божої Матері, психічної 
та емоційної інформаційно-енергетичної біоплазми і фіолетового світла 

♦ аплікації фіолетовим світлом і фіолетовими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до фіолетового чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх фіолетових ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин та дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом фіолетового чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи фіолетового чакрового конуса і рухи 

окремих пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення фіолетових інформаційно-енергетичних матерій за рухом і 

проти руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене 
переміщення крізь мембрану відкритої основи фіолетового чакрового конуса. 

Для розвитку рожевого конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
рожевого чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію рожевого чакрового конуса, при цьому 
за величиною він не повинен бути більшим, ніж білий чакровий конус, і меншим, ніж 
фіолетовий чакровий конус; він повинен розміщуватися між фіолетовим і білим 
конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних структурно-
функціональних станів; на стадії розвитку рожевого чакрового конуса його потрібно 
уявляти і візуалізувати тільки в межах рожевих діапазонів електромагнітного 
спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та 
універсального розвитку його потрібно уявляти і візуалізувати у природних 
червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, 
зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, 
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рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає 
еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного компонента 
рожевого чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його еніоанатомічної 
норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій та функціональних 
можливостей 

♦ йогівське дихання та всі техніки дихання, що й під час розвитку червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного і синього конусів, дихання рожевим чакровим 
конусом з одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і виділених у 
ритмі дихання крізь мембрану основи конуса рожевих інформаційно-енергетичних 
матерій 

♦ спокійне спостереження образу Ісуса Христа 
♦ мантру ОМ, молитви до Ісуса Христа, духовну релаксаційну та медитативну музику 

усіх природних рожевих діапазонів електромагнітного спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив усіх каменів і тих каменів, які мають рожевий 

колір і відтінок – рожевого турмаліну, кунциту, морганіту, суґіліту, енергії космічної 
прани, інформаційно-енергетичних полів Ісуса Христа, психічної та емоційної 
інформаційно-енергетичної біоплазми і рожевого світла 

♦ аплікації рожевим світлом і рожевими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до рожевого чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх рожевих ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин та дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом рожевого чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи рожевого чакрового конуса та рухи окремих 

пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення рожевих інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи рожевого чакрового конуса. 

Для розвитку білого конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
білого чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію білого чакрового конуса, при цьому за 
величиною він не повинен бути більшим, ніж золотий чакровий конус, і меншим, ніж 
рожевий чакровий конус; він повинен розміщуватися між рожевим і золотим 
чакровими конусами для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних структурно-
функціональних станів; на стадії розвитку білого конуса його потрібно уявляти і 
візуалізувати тільки в межах білих діапазонів електромагнітного спектра, що 
відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії вдосконалення та універсального 
розвитку його потрібно уявляти та візуалізувати у природних червоних, 
світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, жовтих, зелених, 
світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, фіолетових, рожевих, 
білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що відповідає еніоанатомічній 
нормі його універсального розвитку 
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♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента білого чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ йогівське дихання та всі техніки дихання, що й у разі розвитку червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного і синього чакрових конусів, дихання білим 
чакровим конусом з одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і 
виділених у ритмі дихання крізь мембрану основи конуса білих інформаційно-
енергетичних матерій 

♦ спокійне спостереження білих квітів 
♦ мантри ОМ, АУМ, молитви до Святого Духа, духовну релаксаційну та медитативну 

музику усіх природних білих діапазонів електромагнітного спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив усіх наведених вище каменів і тих каменів, які 

мають білий колір і відтінки білого – аметиста, суґіліту, флюориту і чистого 
кришталю, інформаційно-енергетичних полів Святого Духа, психічної та емоційної 
інформаційно-енергетичної біоплазми і білого світла 

♦ аплікації білим світлом і білими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до білого чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх білих ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом білого чакрового конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи білого чакрового конуса та рухи окремих 

пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення білих інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи білого чакрового конуса. 

Для розвитку золотого конуса потрібно додатково використовувати: 

♦ технології розвитку і вдосконалення ПСІ-феноменальних відчуттів та усвідомлення 
золотого чакрового конуса, його структурно-функціональних станів і режимів 
функціонування 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію золотого чакрового конуса, при цьому 
за величиною він не повинен бути меншим, ніж білий конус, а основа конуса не 
повинна виходити за межі зовнішньої золотої оболонки зовнішньої частини золотого 
тіла, його розміщення повинно бути зовнішнім відносно інших конусів чакри, у 
зовнішній частині золотого тіла для уникнення його гіпотрофічних і гіпертрофічних 
структурно-функціональних станів; на стадії розвитку золотого конуса його 
потрібно уявляти і візуалізувати тільки в межах золотих діапазонів 
електромагнітного спектра, що відповідає його еніоанатомічній нормі; на стадії 
вдосконалення та універсального розвитку його потрібно уявляти і візуалізувати у 
природних червоних, світлосяюче-червоних, оранжевих, світлосяюче-оранжевих, 
жовтих, зелених, світлосяюче-зелених, блакитних, бірюзових, синіх, бузкових, 
фіолетових, рожевих, білих і золотих діапазонах електромагнітного спектра, що 
відповідає еніоанатомічній нормі його універсального розвитку 

♦ ментальну голографічну уяву та візуалізацію будь-якого еніоанатомічного 
компонента золотого чакрового конуса, при цьому потрібно виходити тільки з його 
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еніоанатомічної норми, топографії, будови, форми, структури, архітектоніки, функцій 
і функціональних можливостей 

♦ йогівське дихання та всі техніки дихання, що й під час розвитку червоного, 
світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного і синього чакрових конусів, дихання золотим 
конусом з одночасною ментальною уявою та візуалізацією поглинених і виділених у 
ритмі дихання крізь мембрану основи конуса золотих інформаційно-енергетичних 
матерій 

♦ спокійне спостереження золотого світла 
♦ мантри ОМ, АУМ, молитви до Бога, духовну релаксаційну та медитативну музику 

усіх природних золотих діапазонів електромагнітного спектра 
♦ інформаційно-енергетичний вплив усіх каменів і тих каменів, які мають золотисті 

колір та відтінки – топазу, арагоніту, вплив інформаційно-енергетичних полів Бога, 
психічної та емоційної інформаційно-енергетичних біоплазм і золотого світла 

♦ аплікації золотим світлом і золотими інформаційно-енергетичними матеріями 
♦ імплантації до золотого чакрового конуса еніоанатомічних голограм його 

еніоанатомічної норми, структурно-функціональних станів і режимів функціонування 
♦ масаж тих частин тіла, на які проектуються чакрові конуси, і рефлекторних зон чакр 
♦ запах і смак усіх золотистих ягід, овочів, фруктів, квітів, рослин і дерев 
♦ спостереження зовнішнього середовища за посередництвом золотого чакрового 

конуса 
♦ свідоме відкривання і закривання основи золотого чакрового конуса та рухи окремих 

пелюсток навколо всіх трьох осей простору 
♦ свідоме переміщення золотих інформаційно-енергетичних матерій за рухом і проти 

руху годинникової стрілки та їх прямолінійне протилежно напрямлене переміщення 
крізь мембрану відкритої основи золотого чакрового конуса. 

Технологію розвитку чакрових конусів потрібно використовувати на 4-й стадії 
еніопсіанатомічного тренування чакри. 

Послідовність розвитку чакр 

У розвитку чакр потрібно дотримуватися такої послідовності: 
♦ починати чакрами пальців кистей, долонними, ліктьовими, плечовими, продовжити 

чакрами пальців стоп, підошовними чакрами, чакрами п’ят, підколінними, 
кульшовими чакрами, далі – функціонально забезпечувальними чакрами відповідних 
ділянок тіла, життєво важливими чакрами і закінчувати муладхарою, свадхістханою, 
маніпурою, анахатою, вішудхою, аджною, медулярною, серцевою, чакрою Землі, 
камешвара-камешварі, сахасрарою і магатмою; при цьому потрібно зважати на 
природні періоди і стадії еволюційного розвитку основних чакр 

♦ починати і закінчувати тренування чакр з оптимально розвиненого або найменш 
розвиненого конуса чакри, що обумовлює послідовність і багатоваріантність 
послідовностей тренування чакрових конусів 

♦ починати і закінчувати тренування чакр з того чакрового конуса, який слугує 
інформаційно-енергетичною основою для розвитку і проявів відповідних здібностей 
людини, що обумовлює послідовність і багатоваріантність послідовностей 
тренування конусів чакри. 

Тренування будь-якої чакри потрібно починати з червоного чакрового конуса, продовжувати 
тренуванням світлосяюче-червоного, оранжевого, світлосяюче-оранжевого, жовтого, зеленого, 
світлосяюче-зеленого, блакитного, бірюзового, синього, бузкового, фіолетового, рожевого, білого 
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конусів і закінчувати тренуванням золотого конуса. Розвивальне тренування чакр буде 
ефективним, якщо брати до уваги кольорову компонентність і щільність чакрових конусів, так 
само, як і під час тренування тонкоматеріальних тіл. Наприклад, якщо тренування чакри 
починати з блакитного чакрового конуса, потрібно продовжувати тренування зеленого, 
світлосяюче-зеленого, повторити тренування блакитного, потім – бірюзового, синього, бузкового, 
фіолетового, рожевого, білого, золотого, далі – червоного, світлосяюче-червоного, оранжевого, 
світлосяюче-оранжевого, жовтого та закінчувати тренуванням блакитного чакрового конуса. 
Технологія розвитку одного чакрового конуса або однієї чакри взаємозалежна з розвитком 
каналів, внутрішніх і зовнішніх оболонок, тонкоматеріальних тіл, їхніх структур, фізичного тіла і 
властивостей, особливостей, здібностей, функцій, функціональних можливостей, психіки, 
психофізіологічних станів, характеру ПСІ-феноменальної діяльності людини та з багатьма 
іншими чинниками. 

Еніоанатомічні помилки у розвитку чакр 

У процесі еніопсіанатомічного розвитку чакр найчастіше учні допускають такі помилки: 
♦ недостатнє засвоєння знань еніоанатомії чакр під час самостійного розвитку своїх 

чакр 
♦ недотримання вродженої послідовності розвитку основних чакр 
♦ розвиток чакр за наявності їхніх структурних і функціональних порушень 

(гіпертрофія, гіперфункція, гіпотрофія, гіпофункція, деформації, інформаційно-
енергетичні блокади, топографічні відхилення, наявність у чакрах біопатогенних, 
неідентичних, нехарактерних, неприродних інформаційно-енергетичних матерій) 

♦ недостатнє інформаційно-енергетичне очищення чакр 
♦ недотримання еніоанатомічної норми чакр під час їх розвитку 
♦ недостатня еніоанатомічна нормалізація чакр 
♦ розвиток чакр без належного розвитку чакрових каналів, каналової системи, 

зовнішніх і внутрішніх оболонок тонкоматеріальних тіл 
♦ недостатня розвиненість каналової системи, що унеможливлює розвиток чакр і може 

призвести до їх деформації та самодеструкції 
♦ слабке володіння технологіями релаксації, концентрації, ментальної образної та 

голографічної уяви, імагінації, антиципації, візуалізації, кольорової пранаями, асан, 
активної та інтегральної медитації 

♦ відсутність структурного і функціонального міжчакрового збалансування після 
закінчення еніопсіанатомічного тренування чакр 

♦ неприведення чакр до еніоанатомічної норми після закінчення еніопсіанатомічного 
тренування. 

Еніопсіанатомічне тренування чакр повинно бути негайно припинено, якщо: 
♦ виникли ознаки зниження життєздатності організму 
♦ послаблюється здоров’я з появою ознак хвороби 
♦ спостерігаються великі втрати інформаційно-енергетичного потенціалу 

тонкоматеріальних тіл 
♦ значно підвищується екстрасенсорна чутливість, до якої учень психічно, ментально і 

духовно не готовий 
♦ у тонкоматеріальних тілах нагромаджуються неідентичні, біопатогенні, антидуховні, 

неприродні, нехарактерні інформаційно-енергетичні матерії 
♦ встановлюються активні інформаційно-енергетичні взаємообміни чакр з 

неідентичними, біопатогенними, антидуховними, неприродними, нехарактерними 
інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища 
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♦ збільшується конфліктність у міжлюдських стосунках 
♦ спостерігається соціальна ізольованість 
♦ виникають надзвичайно сильні психічні та емоційні переживання і прояви 
♦ виникають незвичні, неоптимальні та негативні еніопсихічні, емоційні, ментальні, 

психофізіологічні та інші прояви. 
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А. Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ЕНІОПСІАНАТОМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЧАКР 
 

Вперше в світі описана еніопсіанатомічна технологія тренування і розвитку чакр 
тонкоматеріальних тіл людини. 

Ключові слова: стадії розвитку чакр – створення умов, налаштування еніопсихіки, 
встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрами, тренування і розвиток 
чакр, завершення тренування.   

 
Впервые в мире описана эниопсианатомическая технология тренировки и развития 

чакр тонкоматериальных тел человека. 
Ключевые слова: стадии развития чакр – образование условий, настройка 

эниопсихики, установление информационно-энергетического контакта, тренировка и 
развитие, завершение тренировки. 

 
For the first time in the world, the eniopsianatomic technology of training and development 

of human subtle bodies’chakras is described. 
Key words: stages of development of chakras – creation of conditions, adjustment of the 

eniopsychic, establishment of information and energy contact, training and development, 
completion of training.  

 

Перша стадія: утворення умов для еніопсіанатомічного виконання вправ з чакрами 

Змістом 1-ї стадії – утворення умов для виконання еніопсіанатомічних вправ, спрямованих 
на тренування і розвиток чакр, повинні бути: 

♦ вибір тихого, екологічно, гігієнічно та інформаційно-енергетично чистого місця без 
будь-яких артефактів; у разі вдосконалення та універсального розвитку обов’язкова 
присутність артефактів та ускладнень 

♦ підбір і тихе звучання відповідної релаксаційної та медитативної музики 
♦ легкий, несинтетичний, зручний одяг світлих кольорів 
♦ приміщення, в якому відбувається виконання еніопсіанатомічних вправ, має бути 

провітреним; обов’язкова наявність кімнатних квітів, дерев, відсутність мобільних 
телефонів, потужних радіоелектронних пристроїв, носіїв негативної інформації, 
наявність кольорових еніоанатомічних малюнків чакр 

♦ визначення аномальних і геопатогенних зон прямокутника сіті Хартмана у 
приміщенні, де відбуватиметься виконання еніопсіанатомічних вправ 

♦ нейтралізація негативних, біопатогенних та антидуховних інформаційно-
енергетичних випромінювань аномальних зон у приміщенні, де відбуватиметься 
виконання еніопсіанатомічних вправ 

♦ інформаційно-енергетичне очищення приміщення та місця виконання 
еніопсіанатомічних вправ 

♦ проведення інформаційно-енергетичних аплікацій місця виконання 
еніопсіанатомічних вправ 

♦ наповнення місця тренування інформаційно-енергетичними матеріями кольорів 
чакрових конусів 
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♦ імплантація універсальної еніоанатомічної голограми чакр до приміщення та місця 
виконання еніопсіанатомічних вправ 

♦ наповнення місця тренування інформаційно-енергетичними голограмами 
еніоанатомічної норми, всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального 
розвитку чакр 

♦ уникнення відволікальних впливів на учня зовнішніх подразників – шуму, яскравого 
світла, тепла, холоду, вологості, неприємних запахів тощо 

♦ природне, рівномірне освітлення приміщення, яке можна регулювати, та інші 
специфічні умови 

♦ вибір відповідного положення тіла (стоячи, лежачи, напівлотос, лотос) у центрі 
прямокутника сіті Хартмана зі спрямуванням обличчя на схід або північ. 

Це основні умови, дотримання яких створює необхідне середовище для початку 
еніопсіанатомічного тренування і розвитку чакр. 

Друга стадія: налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне  
тренування чакр 

Змістом 2-ї стадії – налаштування еніопсихіки на еніопсіанатомічне виконання вправ, 
спрямованих на тренування і розвиток чакр, повинні бути: 

♦ вибір зручного положення тіла (асани) у центрі прямокутника сіті Хартмана з 
напрямом обличчя учня на схід або північ 

♦ прохання до Всесвіту про дозвіл на еніопсіанатомічне тренування 
♦ розслаблення м’язів 
♦ звільнення мозку від думок 
♦ утримання мозку у спокійному стані 
♦ досягнення позамисленнєвого стану мозку 
♦ перебування у релаксаційному стані 
♦ нереагування на зовнішні та внутрішні подразники 
♦ досягнення спокійного, ритмічного дихання з переходом до кольорової пранаями 
♦ функціональна активізація відповідних чакр і чакрових конусів 
♦ концентрація уваги на чакрах і чакрових конусах, які потрібно розвивати 
♦ ментальна голографічна уява і візуалізація чакр та їхніх конусів, які потрібно 

розвивати тощо. 
Якщо учень налаштував свою еніопсихіку відповідно до наведених положень, він може 

перейти до 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрами та 
конусами, які потрібно розвивати. 

Третя стадія: встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрами 

Змістом 3-ї стадії – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з чакрами та їхніми 
конусами повинні бути: 

♦ поглиблені концентрація, ментальна уява і візуалізація чакр та їхніх конусів, причому 
між мозком, свідомістю і чакрою виникають активні інформаційно-енергетичні 
контакти і взаємообміни 

♦ відчуття чакр та їхніх конусів 
♦ проглядання, біолокація і сканування чакр та їхніх конусів 
♦ визначення еніоанатомічного стану чакр та їхніх конусів 
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♦ медитативна концентрація та проглядання чакри із встановленням еніоанатомічних 
станів її чакрових конусів 

♦ чітке відчуття кольорів, форм, будови, структури, архітектоніки, топографії, функцій 
чакр та їхніх конусів 

♦ відчуття інформаційно-енергетичних контактів і взаємообмінів з чакрою 
♦ досягнення активних інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку з чакрами та 

їхніми конусами 
♦ візуалізація чакри, що значно посилює інформаційно-енергетичний контакт; 

голографічна уява і візуалізація чакри мають однакове значення для встановлення 
інформаційно-енергетичного контакту з чакрою 

♦ ментальна голографічна уява або візуалізація інформаційно-енергетичних контактів і 
взаємообмінів з чакрою в усіх діапазонах електромагнітного спектра 

♦ відчуття в усіх діапазонах електромагнітного спектра інформаційно-енергетичних 
взаємообмінів мозку з чакрами та їхніми конусами 

♦ нормалізація форми, структури і топографії чакрових конусів 
♦ інформаційно-енергетичне очищення чакрових конусів 
♦ досягнення еніоанатомічної норми чакрових конусів. 

На цій стадії розвитку надзвичайно важливо встановити інформаційно-енергетичний 
контакт з усіма чакровими конусами в усіх діапазонах електромагнітного спектра та досягнути 
еніоанатомічної норми усіх чакрових конусів. Після відчуття чакр, їхніх конусів й активних 
інформаційно-енергетичних взаємообмінів мозку, свідомості та чакри можна переходити до 4-ї 
стадії – еніопсіанатомічних вправ із чакрами. 

Четверта стадія: виконання еніопсіанатомічних вправ із чакрами 

Змістом 4-ї стадії – виконання еніопсіанатомічних вправ повинні бути: 
♦ активна медитація з мисленням про еніоанатомію чакр та їхніх конусів 
♦ ментальна голографічна уява чакр та їхніх конусів у процесі активної медитації 
♦ ментальна голографічна уява кольорів, будови, структур, форм і топографії конусів 

чакри 
♦ відчуття чакр та їхніх конусів 
♦ співання відповідних мантр 
♦ відкриття і закриття основ чакрових конусів за допомогою ментальної сили 
♦ неповний ротаційний рух пелюсток навколо фронтальної, сагітальної та вертикальної 

осей за допомогою ментальної сили 
♦ коливальні рухи пелюсток за допомогою ментальної сили 
♦ вібрації пелюсток за допомогою ментальної сили 
♦ переміщення інформаційно-енергетичних матерій над основами чакрових конусів за 

рухом і проти руху годинникової стрілки та прямолінійне протилежно напрямлене 
переміщення ментальною силою 

♦ незначні коливальні рухи чакрових конусів за допомогою ментальної сили 
♦ вібрація чакрових конусів у всіх частотних діапазонах електромагнітного спектра за 

допомогою ментальної сили 
♦ чакрове дихання, дихання чакрами і комбіноване дихання 
♦ голографічна інформаційно-енергетична аплікація чакр та їхніх конусів 
♦ інформаційно-енергетичні аплікації чакр та їхніх конусів 
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♦ ментальне утворення інформаційно-енергетичних голограм еніоанатомічної норми, 
всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального розвитку чакр 

♦ імплантація до чакр голограм еніоанатомічної норми, всебічного, гармонійного, 
збалансованого та універсального розвитку чакр 

♦ одночасне ментальне утворення та імплантація голограм еніоанатомічної норми, 
всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального розвитку чакр 

♦ ментальне утворення безпосередньо в чакрах голограм їх еніоанатомічної норми, 
всебічного, гармонійного, збалансованого й універсального розвитку 

♦ аутоеніопсіанатомічна нормалізація чакр та їхніх конусів 
♦ встановлення міжконусової функціональної відповідності у межах однієї чакри, 

встановлення міжконусової функціональної взаємовідповідності різних чакр, 
встановлення міжчакрової функціональної взаємовідповідності 

♦ встановлення еніоанатомічної норми чакрових конусів і чакри загалом. 
Послідовність і зміст 3-ї та 4-ї стадій можуть бути змінені відповідно до завдань тренування, 

структурних і функціональних станів чакр та їхніх конусів, індивідуальних еніоанатомічних та 
еніопсихічних характеристик учня і його еніопсихічної підготовки до виконання 
еніопсіанатомічних вправ. Упродовж одного еніопсіанатомічного заняття неможливо одночасно 
тренувати і розвивати декілька чакр та всі їхні конуси, тому потрібно вибрати одну чакру і всі її 
конуси, або декілька чакр та їхні окремі конуси, або один кольоровий конус декількох чакр. 
Подібних варіантів може бути безліч. Якщо учень добре володіє знаннями еніоанатомії чакр, 
методами виконання еніопсіанатомічних вправ та еніопсихічно підготовлений до виконання 
еніопсіанатомічних вправ, протягом одного тренувального заняття він зможе розвивати більшу 
кількість чакр та їхніх конусів. 

Під час еніопсіанатомічного тренування чакр можуть виникати розширення свідомості, 
покращення екстрасенсорної, інформаційно-енергетичної, ПСІ-феноменальної та духовної 
чутливості, яснобачення, бачення аури, телепатичне сприйняття інформації та небажані 
психофізіологічні реакції організму. Якщо виникають небажані або будь-які негативні 
психофізіологічні реакції організму, потрібно поступово припинити тренування і закінчити 
його структурно-функціональною нормалізацією чакри та зеленою, бірюзовою, фіолетовою, 
рожевою, білою і золотою пранаямами. 

П’ята стадія: завершення еніоанатомічних вправ із чакрами 

Після еніоанатомічної нормалізації чакр і еніопсіанатомічної нормалізації чакр та їх конусів 
потрібно завершити виконання вправ: 

♦ збалансувати функціональні відповідності між конусами чакри, чакрами, між 
чакрами і тонкоматеріальними тілами 

♦ здійснити топографічне збалансування чакр і чакрових конусів 
♦ припинити свідомі інформаційно-енергетичні контакти мозку і свідомості з чакрами 

та їхніми конусами 
♦ припинити активні інформаційно-енергетичні взаємообміни мозку, свідомості і чакр 
♦ розпочати 5-8-хвилинну зелену, бірюзову, фіолетову, рожеву, білу і золоту кольорові 

пранаями 
♦ дослухатися до чакр, тонкоматеріальних тіл та організму 
♦ подякувати Всесвіту за можливість виконання еніопсіанатомічних вправ 
♦ повернутися до нормального стану свідомості, щоденного фізіологічного, психічного 

та інформаційно-енергетичного стану організму 
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♦ коротко анотувати еніопсіанатомічне заняття, виділити найважливіше для наступного 
еніопсіанатомічного виконання вправ, тренування і розвитку чакр. 

Після еніопсіанатомічного тренування і розвитку чакр надзвичайно важлива кольорова 
пранаяма, яка нормалізує інформаційно-енергетичні потенціали чакр і тонкоматеріальних тіл та 
не допускає їх інформаційно-енергетичного виснаження. Для того, щоби продовжувати 
функціонування чакр на найвищих частотах і перебувати в активній інформаційно-енергетичній 
єдності з високочастотними інформаційно-енергетичними полями, потрібно подякувати 
Всесвіту за можливість еніопсіанатомічного тренування. 

 
Продовження у випуску 93(159) 
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Ю.О. МАТВІЄНКО 
СТЕНОЗ ХРЕБТОВОГО КАНАЛУ 

 (ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ) 

У цій статті розглянуто стеноз хребтового каналу – рідкісний медичний стан, котрий 
зустрічається у практиці неврологів та ортопедів. 

Ключові слова: стеноз хребтового каналу, клінічна картина, діагностика, лікування 

В этой статье рассмотрен стеноз позвоночного канала – редкое медицинское состояние, 
которое встречается в практике неврологов и ортопедов. 

Ключевые слова: стеноз позвоночного канала, клиническая картина, диагностика, 
лечение 

This article presents information about spinal stenosis – rare medical condition that occurs in 
the practice of neurologists and orthopedists. 

Key words: spinal stenosis, clinical picture, diagnosis, treatment 

Стеноз хребтового каналу (СХК) — це хронічно перебігаючий процес, який зазвичай 
проявляється в другій половині життя. У 75% пацієнтів дана патологія локалізується в 
поперековому відділі хребта. Так, у популяції осіб віком понад 60 років поперековий СХК 
виявляють приблизно в 20% випадків, з них близько 1/3 супроводжується клінічними проявами. 
Через старіння населення захворюваність на СХК неухильно зростає. Прагнення літніх 
пацієнтів зберегти рухливість і свою функціональну здатність разом з удосконаленням 
хірургічних методик ведуть до зростання кількості оперативних нейрохірургічних і 
ортопедичних втручань. Вибір терапевтичної стратегії або хірургічного лікування насамперед 
залежить від правильної постановки діагнозу і визначення причини захворювання. 

Спінальний стеноз може бути вродженим або набутим, трапляються також комбіновані форми. 
Вроджений СХК пов’язаний з дефектами формування останнього, він трапляється рідше, ніж 
набутий, хоч останнім часом його частота зростає і сам процес “молодшає”. Вроджений стеноз 
зумовлений анатомічними особливостями будови хребта в людини — вкороченням дуги 
хребців, ахондроплазією (збільшення товщини дуги хребця, вкорочення ніжки і зменшення 
висоти тіла хребця), хрящовою і фіброзною діастематомієлією (патологія розвитку з 
розділенням хребетного каналу і розщепленням спинного мозку). 

Набутий CХК пов’язаний з дегенеративними змінами (остеохондрозом) хребта, які 
проявляються на 5–6-му десятилітті життя, хоча починають формуватися набагато раніше. 
Найчастіше страждає найбільш рухливий поперековий відділ, який відчуває максимальне 
навантаження. 

Виділяють 3 основні чинники розвитку поперекового стенозу: 

1. Дегенеративні зміни диска найбільш рухомого сегмента, що призводять до протрузії диска з 
вентральним випинанням в канал і зниженням висоти сегмента. Зменшення висоти автоматично 
спричиняє звуження латеральної кишені і міжхребцевого отвору. Крім того, розвивається 
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слабкість зв’язок і збільшується сегментарна рухливість, що призводить до додаткової 
деформації, особливо фасеткових суглобів. 

2. Кісткові структури реагують на субклінічну нестабільність сегмента кістковою гіпертрофією 
(особливо в фасеткових суглобах) і фіброзною гіпертрофією жовтої зв’язки, що додатково 
сприяє зниженню висоти. 

3. Якщо за допомогою реактивних процесів не вдається стабілізувати сегмент, дегенерація 
диска і слабкість суглобово-зв’язкового апарату призводять до спондилолістезу. 

Ці патологічні зміни зумовлюють компресію нервового корінця, яка впливає на стан хребта. 
Навантаження при стоянні вже буває достатнім для розвитку гіперлордозу ураженого сегмента 
з подальшим випинанням жовтої зв’язки в спинномозковий канал. Це пов’язано не тільки з суто 
механічним подразненням нервових корінців, а й із компресією судин (розвиваються 
артеріальна ішемія і венозний застій). При ходьбі механічне напруження і вплив ваги 
призводять до декомпенсації кровоплину, який залишається достатнім під час відпочинку. 

Хронічне стиснення нервово-судинних структур сприяє підвищенню епідурального тиску, 
асептичному запаленню та ішемії. За рахунок постійної компресії виникають хронічне 
порушення кровопостачання та ішемія корінців і кінського хвоста, які посилюються при 
фізичному навантаженні, що викликає появу характерної клінічної картини (біль, спінальна 
кульгавість, порушення чутливості). На тлі ішемії стимулюються розростання сполучної 
тканини, утворення спайок, розвиток інтерстиційного фіброзу і рубцево-спайкового епідуриту, 
активуються процеси демієлінізації. Все це ще більше звужує спинномозковий канал, викликає 
підвищення епідурального тиску (особливо при ходьбі); як наслідок, виникає запальний процес. 

За анатомічним критеріям виділяють стеноз центрального каналу хребта (центральний стеноз) і 
латеральні стенози зі зменшенням розмірів міжхребцевого отвору (форамінальний стеноз) або 
корінцевого каналу. Клінічні прояви цих форм стенозу подібні, але визначення анатомічної 
локалізації буває необхідним для вибору правильної стратегії хірургічного втручання. 

Центральний стеноз — це звуження безпосередньо самого спинномозкового каналу, тобто 
зменшення відстані від задньої поверхні тіла хребця до протилежної точки на дужці біля основи 
остистого відростка. Звуження може бути відносним — від 14 до 10 мм і абсолютним — 10 мм і 
менше. Можливе визначення стенозу за площею хребетного каналу: до 100 мм2 — відносний 
стеноз, 75 мм2 і менше — абсолютний. Центральний стеноз виникає за рахунок патологічних 
процесів в анатомічних структурах, які формують хребтовий канал (міжхребцевих дисках та 
суглобах, жовтій і задній поздовжній зв’язці), в якому міститься спинномозковий мішок з 
включеними в нього нервовими корінцями. Такий СХК, наприклад, у поперековому відділі 
призводить до стиснення кінського хвоста. Центральний стеноз поперекового відділу хребта — 
друга за частотою форма стенозу цього відділу. Найчастіше він виникає внаслідок випинання 
міжхребцевого диска і розростання жовтої зв’язки. Надмірний ріст останньої зумовлений 
нестабільністю в певному сегменті, пов’язаною з дегенерацією міжхребцевого диска. 

Латеральний стеноз — це звуження корінцевого каналу до 4 мм і менше, що спричиняє 
стиснення спинномозкового нерва. У більшості випадків такий стан викликається гіпертрофією 
верхнього суглобового відростка хребця або задньо-латеральною грижею міжхребцевого диска, 
компресія корінця може виникнути і при сподилолістезі та ротаційних деформаціях. 
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Форамінальний латеральний стеноз — звуження міжхребцевого отвору, з якого виходить 
спинномозковий нерв. У нормі висота міжхребцевого отвору становить 20–30 мм, її зниження 
до 15 мм (в поєднанні з клінічними ознаками ураження нервового корінця) трактується як 
стеноз. Стеноз цієї локалізації зазвичай виникає внаслідок розростання остеофітів. Це 
найчастіша форма спінального стенозу. У 70% випадків він розвивається в нижньому 
поперековому відділі і викликає стиснення корінців, що утворюють сідничний нерв. 
Найчастіше страждає корінець L5, оскільки, на рівні L5–S1 латеральний канал має найбільшу 
довжину, і саме тут зазвичай спостерігаються виражені дегенеративні зміни міжхребцевих 
дисків, суглобів і зв’язок. У 20–30% випадків спостерігається поєднання центрального і 
латерального поперекового стенозу. 

Діагностика СХК ґрунтується на поєднанні даних комп’ютерної чи магнітно-резонансної 
томографії або рентгенографії хребта (спондилографії) з характерними клінічними 
симптомами. 

Клінічна картина поперекового СХК включає такі характерні симптоми: 

• болі в спині (практично в усіх пацієнтів); 
• тяжкість і слабкість у ногах (приблизно у третини хворих); 
• стріляючі (радикулярні) болі в одній або обох ногах (70%); 
• синдром нейрогенної переміжної кульгавості (90%); 
• можливе відчуття оніміння і поколювання; 
• крампі литкових м’язів; 
• розлади чутливості в ногах і аногенітальній зоні; 
• гіпотрофія м’язів нижніх кінцівок; 
• порушення функції тазових органів. 

Пацієнти в основному скаржаться на постійні, повільно прогресуючі болі в спині, які 
іррадіюють у ноги при стоянні або ходьбі, на втому і відчуття тяжкості в ногах. Далі виникають 
постійні неврологічні розлади — гіпестезія, парези, іноді, досить рідко, розвивається синдром 
кінського хвоста. 

Больовий синдром — найбільш ранній і дезадаптуючий прояв захворювання. Біль відчувається 
як у спокої, так і при ходьбі (переміжна спінальна [псевдопереміжна, нейрогенна, каудогенна] 
кульгавість) і зменшується при нахилянні вперед. 

При появі такого болю необхідно виключити артеріальну недостатність, при якій також буває 
кульгавість зі схожими больовими феноменами. Відмінною ознакою болю при СХК є те, що він 
не минає відразу при припиненні ходьби, як у випадку порушення артеріального 
кровопостачання, і хворому доводиться сісти або зігнутися на кілька хвилин, щоб полегшити 
біль. Цей симптом пояснюється просто: при згинанні висота міжхребцевого отвору 
збільшується приблизно на 12%, таким чином, коли хворий сідає або нахиляється вперед, 
стиснення нервових волокон зменшується, і біль минає. Чим довше хворий стоїть або ходить, 
тим сильнішим стає біль. Зазвичай відстань, яку може пройти людина до появи вираженого 
болю, не перевищує 500 м. Ще однією відмінністю нейрогенної переміжної кульгавості від 
судинної є наявність неврологічної симптоматики, наприклад, зниження сухожильних 
рефлексів, чутливі порушення, парези. Показники соматосенсорних викликаних потенціалів 
спинного і головного мозку після ходьби (маршова проба) при СХК зазвичай знижуються. 
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Пульсація периферичних судин, як правило, збережена, і ультразвукова допплерографія не 
виявляє недостатності артеріального кровоплину. 

До інших досить частих причин, що викликають біль при ходьбі, належать корінцевий біль 
внаслідок сегментарної нестабільності і “венозна кульгавість” — біль при навантаженні, що 
зникає при піднятті ноги вгору, виникає у пацієнтів, які перенесли венозний тромбоз, при 
відновленні колатерального кровоплину. 

Лікування СХК включає консервативний і хірургічний підходи, а також тракційні прийоми 
(витяжки). Рішення про використання консервативного або оперативного лікування насамперед 
залежить від перебігу захворювання. 

У пацієнтів з яскраво вираженими симптомами, високим ступенем стенозу і спондилолістезом, 
очевидно, спостерігається прогресуючий перебіг захворювання і необхідне хірургічне 
лікування. Показання для операції: 

• прогресуюча слабкість у ногах; 
• неможливість ходити без виникнення болю в ногах; 
• поява розладів сечовипускання і/або дефекації; 
• нестерпний біль. 

В основі хірургічного лікування спінального стенозу лежить декомпресія — усунення 
стиснення нервових корінців. Нині існує декілька методів і підходів хірургічного лікування 
СХК: декомпресійна ламінектомія, встановлення стабілізуючих систем, застосування систем 
міжостистої фіксації. Необхідно також враховувати, що СХК практично завжди 
супроводжується іншими видами патології хребта (нестабільність, грижі дисків та ін.). 
Ефективність оперативних втручань з приводу СХК при поєднанні мікрохірургічної 
декомпресії і динамічної міжостистої стабілізації становить 87%. Поєднання цих методик 
дозволяє значно скоротити терміни відновлення працездатності. 

Перевагу хірургічного лікування поперекового стенозу над консервативним засвідчено в ряді 
проспективних досліджень з високим рівнем доказовості. Наприклад, дослідження когорти з 
125 пацієнтів виявило значне поліпшення більш ніж у 60% пацієнтів через 2 роки після операції 
порівняно з 25% після консервативної терапії. Суттєву перевагу продемонстровано за 
показниками інвалідизації, інтенсивності болю в ногах і спині. Ці результати підтверджує й 
інше дослідження великої групи пацієнтів, рандомізованих у групу хірургічного лікування (289 
хворих) і групу спостереження (365 пацієнтів). Хірургічне лікування в даному дослідженні 
привело до значно швидшого й ефективнішого усунення скарг і перевершувало консервативне 
лікування в довготерміновій перспективі. Проте автори зазначили, що пацієнти, яким не 
виконували операцію, також відзначали зменшення симптоматики, хоч і більш повільними 
темпами. 

Декомпресійна ламінектомія включає в себе резекцію структур, які призводять до стиснення 
нервового корінця і/або кінського хвоста (cauda equina) через задній доступ, а саме — остистих 
відростків, дуг хребців, жовтої зв’язки, міжхребцевих суглобів. В історичному аспекті 
декомпресійна ламінектомія стала першим типом операцій, що застосовуються для лікування 
СХК. Водночас при її виконанні наявна низка недоліків, які призводять до недостатньої 
ефективності. Так, внаслідок даного втручання відбувається видалення тих структур, які 
формують третю опорну колону хребта (за Денісом) або його другу опорну колону (за 
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Голдсвортом). Результатом цього у великій кількості випадків стає розвиток нестабільності 
хребта, що призводить до незадовільних результатів, зокрема, синдрому невдало оперованого 
хребта. Різні джерела вказують на ризик розвитку нестабільності після виконання 
декомпресійної ламінектомії на рівні 13–43%. 

Так, проаналізувавши свій клінічний матеріал, накопичений протягом 27 років, піонер вивчення 
СХК Хенк Вербіст зазначив, що кількість відмінних і добрих результатів після виконання 
декомпресійної ламінектомії становить 68%. В іншому дослідженні було опитано 119 хворих, 
оперованих таким методом, із середнім катамнезом 4,6 року. 37% пацієнтів оцінили свій стан 
після операції як “значно кращий”, 29% — “дещо кращий”, 17% — “без змін”, 5% — “дещо 
гірший”, 12% — “значно гірший”. Також було відзначено, що кількість незадовільних 
результатів зростає з плином часу. Недостатня ефективність декомпресійної ламінектомії 
внаслідок розвитку нестабільності хребта стала причиною її доповнення в багатьох випадках 
стабілізуючими операціями. 

Прихильники фіксації хребта після ламінектомії посилаються на біомеханічні дані. Виявлено, 
що це втручання приводить до збільшення обсягу руху при флексії на 16% (Р<0,05), екстензії — 
на 14% (Р<0,04), аксіальної ротації — на 23% (Р<0,03). При флексії натяг фіброзного кільця 
диска після інтерламінарної декомпресії збільшується на 20%, а після ламінектомії — на 130%. 
Доповнення декомпресійної ламінектомії системами стабілізації (передніми або задніми) 
значно поліпшило результати хірургічного лікування СХК. 

Водночас застосування стабілізуючих систем не позбавлене недоліків. Крім можливих 
ускладнень, під час їх встановлення виникають порушення біомеханіки сусідніх із 
стабілізованим хребетно-рухових сегментів, які переважно проявляються гіпермобільністю. Це, 
в свою чергу, призводить до розвитку так званої “хвороби суміжного рівня”. Вона включає 
розвиток спондилолістезу, СХК, переломів, сколіозу. Недостатня ефективність декомпресійної 
ламінектомії за рахунок розвитку нестабільності хребта, формування “хвороби суміжного 
рівня” при доповненні декомпресії установкою стабілізуючих систем стало поштовхом до 
пошуку альтернативних методів хірургічного лікування цього розладу. 

Концепція динамічної стабілізації ґрунтується на тому, що пусковим механізмом стенозу 
хребетного каналу є зменшення висоти міжхребцевого диска внаслідок дегенеративних змін, 
що, в свою чергу, зумовлює перерозподіл осьового навантаження з передніх опорних стовпів на 
задні (до 70%). Використання динамічної міжостистої фіксації забезпечує зниження 
навантаження на задні опорні стовпи і розширення площі хребетного каналу, що сприяє 
зменшенню або зникненню люмбалгії, зумовленої фасет-синдромом. 

Техніка встановлення систем міжостистої динамічної фіксації полягає в виконанні задньої 
декомпресії (за допомогою систем Cophlex, DIAM, WALLIS) з подальшим встановленням у 
міжостисті проміжки імплантатів, які, з одного боку, відновлюють задню опорну колону (за 
Денісом) хребта, а з іншого — зберігають можливість згинання та розгинання як в 
оперованому, так і в суміжних хребетно-рухових сегментах. 

Ефективність оперативних втручань з приводу СХК, в яких поєднано мікрохірургічну 
декомпресію і динамічну міжостисту стабілізацію, становить 87%, вони дозволяють значно 
скоротити терміни відновлення працездатності. Особливістю систем міжостистої динамічної 
фіксації є можливість здійснення як згинання, так і розгинання в хребетно-руховому сегменті, 
що запобігає розвитку у хворих “хвороби суміжних рівнів”. 
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При встановленні імплантів у міжостисті проміжки також зменшується навантаження на 
міжхребцеві суглоби, відбувається аксіальна декомпресія корінців унаслідок збільшення висоти 
міжхребцевих отворів. Зменшення навантаження на суглоби сприяє релаксації зв’язкового 
апарату. Протипоказанням для застосування такого втручання є нестабільність у хребетно-
руховому сегменті. Оскільки воно стабілізує лише задні опорні стовпи (за Денісом), то його 
лікувальний ефект при даній патології є недостатнім. 

Сьогодні в медицині використовуються такі системи міжостистої динамічної фіксації: Coflex 
(Co-promotes flexion) — синонім U-імплантата, DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion), 
Wallis (Wall Inter Spinously placed), X-Stop (eXtension Stop), In-Space і Aperius. 

При поєднанні СХК з нестабільністю хребта застосування лише декомпресії або систем 
міжостистої динамічної фіксації неприйнятне, тому що викличе наростання нестабільності й 
погіршення самопочуття хворого. При нестабільності в поєднанні зі СХК методом вибору є 
застосування стабілізуючих систем (як передніх, так і задніх). 

Звуження хребетного каналу призводить до того, що поява навіть невеликої за розмірами 
протрузії міжхребцевого диска переводить стан субкомпенсації в декомпенсацію. Різке 
наростання клінічних проявів, викликаних грижею міжхребцевих дисків, свідчить про її 
поєднання із звуженням хребетного каналу. Така комбінація вимагає виконання 
мікродискектомії, особливістю якої є широка резекція кісткових структур (міжхребцевого 
суглоба, півдуги хребця), які викликають звуження хребетного каналу. 

Оскільки у 60–70% хворих у середньотерміновій перспективі захворювання має тенденцію до 
стабілізації, спочатку перевагу віддають консервативним методам терапії (за винятком випадків 
із важкими болями і неврологічним дефіцитом). Вони включають поєднання медикаментозного 
лікування, фізіотерапевтичних впливів і лікувальної фізкультури. Мають велике значення 
зміцнення м’язів спини і преса та загальна фізична підготовка. Відразу слід зазначити, що часто 
застосовувані тракційні методи, тобто “витяжки” шийного або поперекового відділу хребта, 
можуть бути досить ефективні, але нерідко небезпечні у пацієнтів похилого віку. 

З лікарських препаратів використовуються знеболювальні та протизапальні засоби, такі як 
нестероїдні протизапальні агенти, міорелаксанти і кортикостероїди коротким курсом. 

Епідуральні, перирадикулярні ін’єкції й ін’єкції в фасеткові суглоби стероїдних препаратів 
демонструють ефект приблизно в половини пацієнтів, однак він з’являється не відразу і дає 
лише тимчасове полегшення. Цей метод лікування протипоказаний при пухлинному або 
інфекційному процесі в ділянці спинного мозку, крім того, існує загроза виникнення 
спайкового процесу. 

Міорелаксанти при СХК бувають корисні при наявності м’язово-тонічного синдрому для 
розслаблення м’язів, залучених у патологічному процесі. Застосовуються такі середники, як 
баклофен, толперизон, тетразепам, тизанідин. Кожен з них має свої особливості, наприклад, 
тизанідин володіє досить вираженою центральною анальгетичною дією, толперизон також має 
знеболювальні властивості й чинить судинорозширювальний ефект, що збільшує приплив крові 
до стенозованих м’язів. 

На закінчення необхідно підкреслити, що консервативна терапія СХК далеко не завжди 
ефективна і приводить до поліпшення самопочуття тільки у 30–45% пацієнтів. Багатьом хворим 
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потрібне оперативне лікування. Різноманіття хірургічних методик дозволяє дібрати оперативне 
втручання з урахуванням стану конкретного пацієнта. Існує низка науково обґрунтованих 
даних, що дозволяють вважати хірургічне лікування ліпшим щодо уривання болю і 
неврологічної симптоматики. Однак на сьогодні накопиченого досвіду недостатньо, щоб 
упевнено говорити про перевагу довготермінових результатів. 
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З.О. СЛУЖИНСЬКА, О.А. ГРУШИНСЬКА 
 

30 РОКІВ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ НТШ 
 
Післявоєнний період був заповнений недовірою до вчених HTШ. Органи НКВС 

вимагали каяття і застосовували різні покарання: перекидали фахівців у інші відділи, 
заставляли каятися в нездійснених провинах, звільняли з роботи. А від 1946 року НТШ 
було заборонене, ліквідоване, науковці зганьблені і покарані.  

21 жовтня 1989 року на зібранні, яке стосувалося відновлення Лікарської комісії 
НТШ був запропонований статут наукового товариства і програма НТШ.  

Незважаючи на велику діяльність НТШ і видрук 1172 публікацій, почалося 
цькування і переслідування органами НКВС провідних вчених, звинувачення в 
неіснуючих провинах.  

Треба підкреслити, що Наукові товариства Шевченка за кордоном відновили 
свою роботу і починаючи від 1947 року до 1988 р. випустили 52 томи «Записок НТШ». 
В Україні товариство НТШ зазнало великих матеріальних втрат: пограбована бібліотека, 
вивезена апаратура, знищене лікарське майно, вся документація НТШ, в тому числі 
документація Лікарської комісії і Українського лікарського товариства, зруйноване 
устаткування приміщень. 

У період розвалу СРСР, коли старше покоління лікарів пам’ятало енергію, 
завзяття і патріотизм своїх попередників, українські лікарі знову самоорганізувалися і 
1989 р. відновили діяльність ЛК НТШ та випуск Лікарського збірника. 

Перший голова відновленої Лікарської комісії проф. Ярослав Ганіткевич 
випустив 5 томів Лікарського збірника Нової серії. Редактором шостого тому був проф. 
Юрій Гаврилюк; з 2000 р. під редакцією проф. Ірини Даценко вийшло дев'ять томів (від 
7 до 15); відповідальним редактором 16-го тому була доц. Анна Рудницька, виданням 17 
тому завдячуємо проф. Ярослав Ганіткевичу, який взяв на себе всі клопоти з 
укладанням, макетуванням і видруком, за підтримки Миколи Корпана (Австрія); 
відповідальним редактором 18-21 томів була доц. Зиновія Служинська, 22-25 томів – 
проф. Леся Матещук-Вацеба. Наступний, 26 том вийшов зі зміною редакційної ради і 
додатково новосформованої редакційної колегії, яка складалася з 26 членів, третина з 
яких була медиками. Головним редактором став член-кореспондент НАН України Роман 
Кушнір. На цьому традиційний «Лікарський збірник» в рік свого 120-ліття припинив 
існування. 

Заходи, здійснені членами Лікарської комісії , мали постійну підтримку голови 
НТШ у Львові доктора Олега Купчинського і опіку та фінансову допомогу лікарів 
діаспори, зокрема проф. Павла Джуля, д-ра Павла Пундія, д-ра Ігора Воєвідки. Багато 
зусиль для розвитку медичної науки і освіти в Україні приклали лікарі діаспори Ахіль 
Хрептовський, Роман Осінчук, Павло Джуль, Павло Пундій. У Редакційній колегії за 
цей час працювали Б. Білинський, М. Бойко (США), І. Даценко, П. Джуль (США),  
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М. Дубовий, В. Дяків, Ю. Гаврилюк, Я. Ганіткевич, О. Кіцера, М. Козак (Польща),  
А. Кравець, Б. Ковалів,О. Купчинський, О. Лисий (США), О. Луцик, Л. Матешук-
Вацеба, П. Моцюк (США), Б. Надрага, О. Павленко, М. Павловський, М. Подільчак,  
П. Пундій (США), А. Рудницька, М. Семчишин (США), 3. Служинська, Б. Ткач. 
Відновлена комісія до 2012 видала 75 монографій, провела 9 конференцій, 6 академій. 

Велика шана тим членам Лікарської комісії НТШ, які організовують конференції, 
присвячують окремі засідання пам’яті видатних членів ЛК НТШ. Серед них проф. 
Валентина Чоп’як і проф. Юліян Кияк, доктор Володимир Семенів. Науково-практична 
конференція 2-3 грудня 2010 року «Імунотерапія та імунопрофілактика: реалії та 
перспективи» включила окреме засідання присвячене 100-річчю від народження проф. 
Степана Мартинова. З доповідями виступали члени ЛК проф. Я. Виговська, О. Абра-
гамович, доц. В. Чума, З. Служинська, проф. Є. Заремба, проф. В. Новак, проф. В. Ло-
гінський. Надрукована книжка «Степан Михайлович Мартинів – видатний український 
науковець, педагог, клініцист» (Львів, 2010) в співавторстві з В.В. Чоп’як. 

1-2 червня 2010 року проходила конференція, присвячена пам’яті Юрія 
Гаврилюка (1960–2000). Виступали члени ЛК НТШ проф. О. Фільц, В. Чопяк, лікарі  
Й. Голик, Л. Гоцко-Ней, доцент З. Служинська. 

1-3 вересня проф. Я. Ганіткевич організував конференцію з участю Егона 
Бальцара (Австрія) – онука українського лікаря Ярослава Окуневського, в якій були 
розкриті невідомі події з життя лікаря, 
адмірала військово-морського флоту. 

Головний лікар шпиталю ім. мит-
рополита Шептицького Володимир 
Семенів та голова УЛТ Андрій Бази-
левич організували академію присвячену 
пам'яті Євгена Озаркевича. На академії з 
доповідями виступили члени ЛК НТШ 
проф. Л. Матешук-Вацеба, проф. Б. Бі-
линський, д-р Л. Гоцко-Ней. Вела 
академію д-р Д.Чайківська. 

За цей же період ухвалили 
логотип Лікарської комісії (проф. А. Гре-
чило), відновлена документація (інди-
відуальні карточки членів ЛК та їх 
діяльність). Члени Лікарської комісії 
ініціювали виступи по радіо та в пресі 
про видатних лікарів. Видали серію 
поштівок під назвою «Лікарі УПА – 
воїни без меча» (підготовка текстів і 
підбір фото здійснили Я. Ганіткевич, З. Служинська, А. Кравець). З. Служинська та   
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Л. Матешук-Вацеба надрукували брошуру «140-річчю Наукового товариства імені 
Шевченка присвячується» (Львів, НТШ. – 2013. – С. 50). За власною ініціативою 
стосовно роботи ЛК виступили професори: Р. Дудка, Ю. Кияк, О. Заячківська, Л. Ма-
тешук-Вацеба, П. Третяк, О. Яворський, доц. В. Чума, канд. іст. наук О. Потимко, 
канд.мед. наук О. Служинська, лікарі Л. Гладка, М. Васильєв, І. Костюк. 
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Меценати, доброчинці, жертводавці: професор П. Джуль, д-р П. Пундій, Фундація 
Омеляна і Тетяни Антоновичів (президент д-р Ігор Воєвідка, США), проф. М. Корпан 
(Австрія). 

25-28 жовтня 2009 року на Урочистій академії ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
Лікарська комісія та УЛТ у Львові святкували 80-ліття професора Ярослава Ганіткевича. 
З привітанням виступив професор Ярослав Дашкевич, про життєвий шлях Лауреата 
премії І. Огієнка проф. Я. Ганіткевича, розказав проф. Микола Корпан з Австрії. Голова 
УЛТ доцент Андрій Базилевич вручив Ювіляру медаль «За активну діяльність в УЛТ». 

Постійно були заангажовані в роботі над «Лікарським збірником» проф. Борис 
Білинський, проф. Михайло Павловський, проф. Леся Матешук-Вацеба і доц. Зиновія 
Служинська. : 

Член НТШ канд. іст. наук. Оксана Потимко, голова товариства УТОС втілила свої 
ідеї та організувала в театрі ім. М. Заньковецької інтегрований концерт оркестру 
«Відчинилося життя» за участю 9 незрячих виконавців. Диригент оркестру – 
заслужений артист України Богдан Мочурат. 

18 листопада 2011 р. з ініціативи доктора-офтальмолога Олександри Гладкої зі 
Львова в актовому залі НТШ відбулася презентація книги С.А.Таранушенка «Наукова 
спадщина харківського періоду». Дослідження 1918-1932 рр. 

За участю упорядника, кандидата філософських наук Олександра Савчука  
(м. Харків) Благодійний фонд «Салюс» (президент Олександра Служинська) в «Музеї 
ідей» організував виставку творчих робіт в рамках проекту «Арт Анти СНІД». 

В Турці на Міжнародних бойківських фестинах, на які запрошені члени 
Лікарської комісії зі Львова, як члени товариства «Бойківські письменники», Зеновій 
Масний, Зиновія Служинська нагороджені грамотами за видрук статей з тематики 
проекту «Український родовід». 

За пропозицією лікаря Ігора Костюка з ініціативи членів Лікарської комісії Л. Ма-
тешук-Вацеби та З. Служинської, при сприянні ректора Львівського національного 
медичного університету ім. Д. Галицького Бориса Зіменковського, в головному корпусі 
медичного університету встановлена Меморіальна таблиця, присвячена студентам-
медикам, репресованим і закатованим 1941 року у в’язницях НКВД (художник Юліан 
Квасниця, консультант Андрій Васильєв). 
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ХРОНІКА 
У жовтні 2019 р. відзначають свої ювілеї люди, які причетні до охорони здоров’я 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З: 
 

30 річчям 
Біду Роксолану Юріївну 
Шостак Тетяну Андріївну 
Гавриша Романа Ярославовича 
Адамович Олену Олександрівну 

 
35 річчям 

Пасічник Мар’яну Андріївну 
 

40 річчям 
Сегедій Лідію Ігорівну 
Пшика Романа Степановича 
Маріну Володимира Нуцувича 
Подолюк Марію Василівну 
 

45 річчям 
Орел Марію Глібівну 
 

50 річчям 
Бевз Оксану Володимирівну 
Колач Тетяну Степанівну 
 

55 річчям 
Пришко Зоряну Романівну 
Хомишина Володимира Павловича 
Моту Оксану Миколаївну 
 

60 річчям 
Мисловську Ірину Сергіївну 
 

65 річчям 
Шумлянського Ігоря Володимировича 
Любінця Олега Володимировича 
Томківа Василя Михайловича 
Залецького Миколу Павловича 
 

70 річчям 
Личковського Едуарда Івановича 
Садового Ігоря Степановича 

 

Бажаємо міцного здоров’я!  
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Р.Т. ДОВБУШ 
 

ДЕЯКІ ВИЗНАЧНІ ДАТИ ЖОВТНЯ 
 
1 жовтня – день геронтолога  
Професійне свято геронтологів – «День геронтолога» відзначається щорічно 1 жовтня. 

Геронтологія представляє науку, що вивчає біологічні, психологічні та соціальні аспекти 
старіння людини, його причини та способи боротьби зі старінням, методи можливого 
омолодження організму. Виник даний напрямок у науці близько століття тому. Пріоритетні 
напрями в фундаментальних дослідженнях старіння в сучасній геронтології дозволяють 
впевнено рухатися вперед на цьому шляху, постійно нарощуючи наші пізнання й 
удосконалюючи методи боротьби зі старінням. 

1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку 
За міжнародними стандартами, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. 

Таких у світі нині – понад 629 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на Землі. До 2050 
року число їх у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість складе 2 
мільярди осіб. Міжнародний день людей похилого віку відзначається щорічно в усьому світі 1 
жовтня за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН (резолюція №A/RES/45/106 від 14 грудня  
1990 р.) Офіційне затвердження на міжнародному рівні було викликано зниженням внесків в 
спеціальний Цільовий фонд з проблем старіння ООН при одночасному стрімкому старінні 
населення світу, що свідчить про занепад моралі та культури в суспільстві. В Україні цей день 
відзначають з 1991 р., це також і День ветерана. Шоста частина людей похилого віку в Україні 
– самотні. 

Вважається, що людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги навіть тільки тому, що 
їй це вдалося. Далеко не всім дано відчути мудрість своїх років. Літня людина має виняткові 
досвід і терпіння, наполегливість у досягненні поставлених завдань. 

Ставлення до наших батьків і матерів є визначальним для суспільства. Генеральна 
Асамблея ООН закликає вирішувати вікові проблеми цивілізовано, збільшувати тривалість 
життя та покращувати його якість. Це шанс замислитися про людський обов’язок бути 
турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства та привід до роздумів 
щодо подальшої долі людства, його культури, цінностей. 

2 жовтня – день уролога 
Професійне свято медичних працівників у сфері урології «День уролога» відзначають у 

світі щорічно 2 жовтня. Урологія представляє галузь клінічної медицини, яка вивчає етіологію, 
патогенез, діагностику захворювань органів сечової системи, чоловічої статевої системи, 
захворювань наднирників та інших патологічних процесів в заочеревинному просторі і 
розробляє методи їх лікування і профілактики. Без кваліфікованого уролога зараз не можна 
уявити собі жодної сучасної клініки. У цей святковий День ми вітаємо лікарів урологів і 
бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейного щастя і довгих років яскравого життя! 

5 жовтня – Всесвітній день стомованих хворих 
Всесвітній день стомованих хворих відзначається щорічно з 2 жовтня 1993 року за 

ініціативою членів Міжнародної асоціації стомованих пацієнтів під егідою ООН. Зараз цей 
День проводять в першу суботу жовтня. За оцінками експертів Організації Об’єднаних Націй, в 
світі інваліди складають близько 10% населення. Перший Конгрес Міжнародної асоціації 
стомованих пацієнтів відбувся в жовтні 1976 р. в Лондоні. З тих пір вже більше ніж у 80-ти 
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країнах світу створені організації стомованих пацієнтів. Міжнародна асоціація стомованих 
пацієнтів координує діяльність всіх організацій пацієнтів зі стомою. Серед інвалідів особливу 
групу складають стомовані хворі. За останні роки в усьому світі спостерігається значне 
зростання числа хворих, які перенесли операції на кишечнику з накладенням стоми, в 
результаті чого вони стають інвалідами I-II груп. Першорядне значення у збільшенні числа 
стомованих людей має високий рівень захворюваності на колоректальний рак і занедбаність 
цього захворювання. 

Формування штучної кишкової нориці вносить суттєві обмеження в життя людини і 
значно знижує її якість, приводячи до стовідсоткової іналідізаціі і високого рівня соціальної 
дезінтеграції. Людина, як правило, дуже важко переживає свій новий стан, особливо 
безпосередньо після виписки зі стаціонару. Зміна звичного образу тіла приводить до відчуття 
фізичної і психологічної неповноцінності, формування заниженої самооцінки і високого 
ступеня незадоволеності життям. 

Щорічне проведення Всесвітнього дня стомованих хворих ставить перед собою мету – 
привернути увагу людей до медико-соціальних проблем стомованих хворих та їх реабілітації в 
суспільстві. 

7 жовтня – Міжнародний день лікаря. 
Професія лікаря відноситься до однієї з найдавніших. Першою професійною клятвою 

лікаря стала клятва Гіппократа. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я в перший 
понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Це день солідарності та активних 
дій лікарів усього світу. У 1971 році була створена міжнародна медична гуманітарна організація 
Лікарі без кордонів – Medecins Sans Frontieres, MSF. Серед засновників – Міжнародний 
Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ. 

Організація є незалежною, що фінансується, головним чином, за рахунок суспільних 
пожертвувань з країн, де знаходяться її представництва. MSF, діючи під егідою ООН, надає 
допомогу жертвам природних катастроф, збройних конфліктів, епідемій, соціальної 
маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу, допомагає усім незалежно від політичної, релігійної 
або етнічної приналежності. Щорічно близько 700 медичних працівників MSF працюють у 
гарячих точках світу. 

10 жовтня – Всесвітній день зору  
Проводиться в другий четвер жовтня для залучення глобальної уваги до проблем сліпоти, 

порушення зору і реабілітації людей з порушенням зору. У проведенні Всесвітнього дня зору 
беруть участь всі партнери в області профілактики порушення зору та відновлення зору. Цей 
день є також основною подією для профілактики сліпоти та глобальної ініціативи з 
профілактики сліпоти «Бачення 2020: Право на зір», створеної ВООЗ та Міжнародним 
агентством з профілактики сліпоти. 

Сліпота – це нездатність бачити. Провідні причини хронічної сліпоти включають 
катаракту, глаукому, вікову дегенерацію жовтої плями, помутніння рогівки, діабетичну 
ретинопатію, трахому і захворювання очей у дітей (наприклад, що викликаються дефіцитом 
вітаміну А). У світі все ширше зустрічається сліпота, що розвивається з віком, а також сліпота, 
викликана неконтрольованим діабетом. З іншого боку, в результаті медико-санітарних дій 
зменшується число випадків сліпоти, що розвивається через інфекцію. Три чверті всіх випадків 
сліпоти можна запобігти або лікувати. 

Основні факти: у всьому світі близько 285 мільйонів чоловік страждають від порушень 
зору, з яких 45млн. вражені сліпотою і 240 мільйонів мають знижений зір; близько 90% людей, 
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що страждають від порушень зору, живуть в країнах, що розвиваються; на глобальному рівні 
основною причиною порушень зору є нескоректовані аномалії рефракції, а в країнах з середнім 
і низьким рівнем доходу основною причиною сліпоти є катаракта; за останні 20 років кількість 
людей, які страждають від порушень зору в результаті інфекційних хвороб, значно зменшилася; 
80% випадків порушення зору можна запобігти або вилікувати. 

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я 
Всесвітній день психічного здоров’я відзначається з 1992 року, з ініціативи Всесвітньої 

федерації психічного здоров’я. Видаються тематичні журнали міжнародних психіатричних 
організацій, розсилаються звернення в урядові структури і органи охорони здоров’я, що 
закликають взяти участь в міжнародному русі. 

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що в наші дні на планеті існують більше 
450 мільйонів людей, які страждають психічними захворюваннями. А в західних країнах кожна 
сьома людина є або параноїком / шизофреніком, або схильна до депресій і алкоголізму. 

Метою Всесвітнього дня психічного здоров’я є скорочення поширеності депресивних 
розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової 
відсталості. 

Зростанню захворюваності сприяють інформаційні перевантаження, політичні й 
економічні катаклізми в країні, а провісниками захворювань є стреси. Сучасне життя само по 
собі сприяє стресам: зміни в житті політичному, економічному, негаразди на роботі, та й просто 
поїздка в громадському транспорті призводять до того, що людина зі своїми стресами починає 
миритися, а так і до депресії недалеко. Стреси стали складовою частиною життя сучасної 
людини. Люди борються з ними, не замислюючись про те, що потрібно не боротися, а не 
допускати їх. 

12 жовтня – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. 
Всесвітній День хоспісної і паліативної допомоги проводиться щорічно в другу суботу 

жовтня. Організатором цього дня є Світовий Альянс паліативної допомоги, куди входять 
національні та регіональні організації, що підтримують розвиток хоспісної та паліативної 
допомоги у всьому світі. 

Хоспіс є однією з форм паліативної допомоги – це спеціалізована медична установа для 
догляду за невиліковно хворими людьми в кінці життя. Філософія хоспісу стверджує, що хоспіс 
– це не «будинок смерті», але «будинок життя». 

Цілі Всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги полягають у підвищенні 
інформованості світової громадськості про проблеми паліативної допомоги та хоспісів, 
сприяння у створенні умов для того, щоб люди могли висловити свої думки про проблему; 
підвищення розуміння медичних, соціальних, практичних і духовних потреб людей, які мають 
невиліковні захворювання та членів їх сімей; сприяння становленню та розвитку благодійних 
фондів, здатних підтримувати та розвивати рух хоспісної та паліативної допомоги у всьому 
світі. 

12 жовтня — Всесвітній день боротьби з артритом 
Всесвітній день боротьби з артритом проводиться за ініціативи Всесвітньої організації 

охорони здоров’я. Мета Всесвітнього дня боротьби з артритом – привернення уваги та 
інформованості широкої громадськості до проблем ревматологічних захворювань. 

У наш час ревматологічні захворювання займають високі позиції в рейтингу причин 
захворюваності та інвалідності. До цієї недуги схильні не тільки літні, але і багато молодих 
людей, а також діти. Артритом хворіє приблизно кожна сота людина. Біль, обмеження в русі, 
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хронічна ниркова недостатність, висока інвалідизація – це те, що несе з собою артрит. Хвороби 
суглобів вимагають тривалого постійного медичного нагляду та лікування. Хворі гостро 
потребують реабілітації і соціальної адаптації. 

Артрит – збірне позначення будь-яких хвороб (поразок) суглобів. Може бути основним 
захворюванням (наприклад, спондиліт) або проявом іншого захворювання (наприклад, 
ревматизму). Протікає в гострій і хронічній формах з ураженням одного або декількох 
(поліартрит) суглобів. Серед причин розрізняють інфекції (туберкульоз, бруцельоз), обмінні 
порушення (подагра), травми та ін. Хоча причини розвитку артритів різноманітні, лікарі все 
одно рекомендують не нехтувати здоровим способом життя, в тому числі фізичними вправами і 
правильним харчуванням. 

13 жовтня – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України 
Указом Президента України від 5 жовтня 2004 року (№ 1178/2004) в Україні встановлено 

професійне свято – День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, який 
щорічно відзначається у другу неділю жовтня. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд 
охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови проживання, праці, харчування, відпочинку, 
виховання і навчання дітей та підлітків. Тому санітарно-епідеміологічна служба займає 
ключову позицію в системі охорони здоров’я країни. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба (СЕС) вже більше 80 років є ефективною 
складовою галузі охорони здоров’я, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
профілактичної медицини, стоїть на варті здоров’я та працездатності людей, захищає їх від 
небезпечних інфекційних захворювань. У структуру СЕС входять головне управління гігієни, 
епідеміології і профілактики, центри гігієни та епідеміології, центри здоров’я, головний 
державний санітарний лікар області, міста та району, санітарно-епідеміологічні станції і т.д. В 
Україні служба працює на підставі Закону «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя 
населення», а головним завданням держсанепідслужби є забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення, попередження, виявлення або ліквідація 
небезпечного і шкідливого впливу довкілля на середовище існування громадян та іх здоров’я. 

В це професійне свято ми приєднуємося до слів привітань на адресу наших інспекторів, 
епідеміологів, лаборантів, санітарів і інструкторів. Всіх, хто пов’язав свою професійну 
діяльність з цієї корисної службою. Бажаємо вам здоров’я, благополуччя і успіхів!  

16 жовтня – Всесвітній день здорового харчування 
Здорове, правильне харчування, є одним з найбільш значущих аспектів способу життя 

людини і факторів його здоров’я. Давня мудрість говорить: «Ми є те, що ми їмо». Мета 
Всесвітнього дня здорового харчування – залучення уваги громадськості до проблем 
харчування в сучасному суспільстві. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80 відсотків усіх захворювань 
пов’язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 40 відсотків з них пов’язані безпосередньо з 
фактором харчування людини. 

Оптимальне здорове харчування може сприяти не тільки поліпшенню вашого 
самопочуття, бадьорості, енергійності та активності, але також дозволить знизити ризики 
розвитку серйозних серцево-судинних захворювань, онкологічних, шлунково-кишкових та 
інших захворювань, що значно погіршують якість вашого життя. Харчуйтеся правильно, не 
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шкодуйте часу на приготування здорової свіжої їжі, відмовляйтеся від сурогатного швидкого 
харчування і ви істотно зміните своє життя на краще! 

Десять правил здорового харчування: 
• Прийміть за правило, їсти більше овочів і фруктів. При цьому кількість овочів має бути 

більше, ніж фруктів, так як фрукти містять велику кількість сахарози. Знижена кількість 
сахарози міститься в апельсинах, ананасах і грейпфрутах. їх можна їсти в необмеженій 
кількості. 

• Відмовтеся від випічки, особливо свіжої, скоротіть кількість солодкого. При виборі 
тортів, зупиніться на варіанті з пониженим вмістом жирів і без масляних кремів. 

• Візьміть за правило їсти вранці кашу і пийте до 2-х літрів води в день. Найкраще для 
здорового харчування підійде мінеральна негазована вода. Вона поліпшить процеси 
травлення і дуже корисна для шкіри. 

• Виключіть зі свого раціону харчування алкоголь. Це не тільки висококалорійний 
продукт, але його вживання тягне за собою вживання величезної кількості закуски. 

• Урізайте порції, замінюйте одні продукти схожими по калорійності, але менш 
шкідливими і калорійними. Наприклад, вершки — нежирним йогуртом, цукор — медом, 
цукерки — сухофруктами і так далі. 

• Візьміть за правило ходити в магазин на ситий шлунок і читати на упаковках 
калорійність куплених вами продуктів. 

• Урізноманітніть своє харчування, винаходьте нові страви, не ставайте рабом одних і тих 
же продуктів, від цього погіршується самопочуття і настрій. Пам’ятайте, що все має 
робитися з задоволенням, інакше, навіщо братися за цю справу. Катувати себе не треба! 

• Зрідка дозволяйте собі трохи солодкого і мучного -— того, що принесе вам більше 
задоволення. Заохочуйте себе за завзятість і силу волі, інакше здоровий спосіб життя і 
здорове харчування зокрема, вам швидко набридне. 

• Не їжте після 18-19 годин, а вечерю зробіть легким. Це найголовніше правило для 
здорового способу життя та підтримки оптимальної ваги. Це тільки на початку, важко, 
але дуже скоро стане для вас природним. 

• Радійте життю і менше нервуйте. Слухайте приємну музику і зустрічайтеся з приємними 
вам людьми, робіть розслаблюючий масаж і взагалі, любіть себе. Це теж дуже важлива 
складова здорового способу життя. 

Здорове харчування захищає людину від маси хвороб, зміцнює, підтримує на стабільному 
рівні масу тіла. Іншими словами, дозволяє множити і примножувати здоров’я. 

16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога 
Для переважної більшості людей чутливість до болю є істотним чинником, коли мова 

заходить про необхідну, іноді термінову медичну допомогу, особливо при оперативному 
втручанні. Перевищення больового порогу при хірургічних операціях для людини може стати 
фатальним результатом і це спостерігалося протягом багатьох століть. 

За даними проекту DilovaMova.com, одне з перших рішень цієї проблеми запропонував в 
першому столітті до нашої ери давньогрецький лікар і філософ по імені Діоскорид. Мандруючи 
разом з римською армією і займаючись медичною практикою, за імператора Нерона, він 
звернув увагу, що застосування снодійних та заспокійливих ліків, які виготовлялися з 
мандрагори, дозволяє проводити більш успішне хірургічне втручання, відповідно і шансів на 
одужання у поранених воїнів ставало більше. Саме він першим і застосував, відому в наші дні, 
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термінологію – «анестезія», процедура зменшення чутливості нашого тіла або ж його частин аж 
до повної зупинки сприйняття інформації про зовнішнє навколишнє середовище або власний 
хворобливий стан. 

Прогрес не стояв на місці і пізнання людини в цій галузі призвели до того, що 
анестезіологія була виділена в окрему гілку медицини, яка зараз невід’ємно супроводжує не 
тільки хірургію та її відгалуження, але і психіатрію, наркологію. 

Людство суттєво просунулося в пізнаннях медицини і кожна її гілка заслужила окремої 
уваги та шанування, адже в цілому все це покликане сприяти найдорожчому, що у нас є – 
збереженню нашого життя. Так, щороку 16-го жовтня, відзначається Всесвітній день 
анестезіолога. Саме в цей день, в далекому 1846-му році, американський хірург і стоматолог 
Вільям Томас Грін Мортон вперше публічно продемонстрував успішне застосування анестезії 
для створення загального наркозу. В якості анестетика він застосував інгаляцію діетилового 
ефіру. 

Зараз в сучасній медицині розрізняють не тільки загальну, але і місцеву, а також 
спинномозкову анестезію. Препарати і методологія для проведення анестезії постійно 
удосконалюються. 

У День анестезіолога ми приєднуємося до привітань на адресу всіх наших анестезіологів і 
бажаємо їм успішної медичної практики, відсутності летальних результатів, дружного і 
злагодженого трудового колективу, а також сімейного щастя і радості!  

16 жовтня – День алерголога 
Професійне свято лікарів алергологів-імунологів – «День алерголога» відзначається 

щорічно 16 жовтня. Термін «алергія» вперше був введений віденським педіатром Клеменсом 
Фон Пірке в 1906 р. Він зауважив, що у деяких з його пацієнтів спостерігаються симптоми, які 
могли бути викликані певними речовинами – алергенами з навколишнього середовища, такими, 
як пил, пилок рослин або деякі види їжі. Протягом довгого часу вважалося, що гіперчутливість 
розвивається у зв’язку з порушенням функції імуноглобулінів Е, проте незабаром стало ясно, 
що численні механізми з участю різних хімічних речовин викликають появу безлічі симптомів, 
раніше класифікованих як «алергія». 

В останні десятиліття відзначається виражений ріст захворюваності алергією і лікарі-
алергологи, що здійснюють діагностику та лікування цих недуг, не на жарт стурбовані цими 
тенденціями. 

У їхнє професійне свято «День алерголога» – ми приєднуємося до численних привітань на 
адресу лікарів алергологів-імунологів і бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у їхній медичній 
практиці, сімейного тепла, затишку, щастя і довгих років! 

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози 
Здоров’я жінки. Рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням у 

жінок. Причиною виникнень раку молочної залози може бути погана екологія, спадкова 
схильність до онкології, гормональні порушення, часті аборти. 

Рання діагностика онкологічних захворювань молочної залози є поясненням того, чому в 
розвинених країнах від раку видужує майже 90% жінок. У, нашій країні цей показник набагато 
нижчий. Багато в чому пояснюється це тим, що, по-перше, слово "рак" сприймається 
пацієнтками, як вирок. 

Важливо пам’ятати, що рак – це діагноз, і своєчасне виявлення і розпочате лікування дає 
реальний шанс на одужання. 
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Чинники ризику. Приблизно в 10% хворих раком молочної залози розвиток хвороби 
обумовлений обтяженою спадковістю. У решти жінок основними чинниками, що підвищують 
вірогідність захворіти, є особливості функціонування їх репродуктивної системи: ранній вік 
початку менструацій, пізні перші пологи або їх відсутність, нетривала лактація, тривалий 
прийом гормональних контрацептивів, пізня менопауза, тривала замісна гормонотерапія в 
постменопаузі. 

Основним проявом раку молочної залози на ранніх стадіях є наявність утворення в 
молочній залозі. Це утворення виявляє або сама жінка, або воно виявляється при мамографії, 
УЗД або інших методах дослідження. За відсутності лікування пухлина збільшується в 
розмірах, проростає в шкіру (викликає втягнення шкіри – «лимонна кірка», зміни форми соска, 
виділення з нього), і грудну стінку. Через лімфатичні судини клітини потрапляють в найближчі 
лімфовузли. 

Через кров ракові клітини розносяться по всьому організму, даючи зростання новим 
пухлинам — метастазам. Найчастіше рак молочної залози метастазує в легені, печінку, кістки, 
головний мозок. Ураження цих органів, а також розпад пухлини і приводить до смерті. 

Діагностика. Діагностика раку молочної залози грунтується на даних лікарського огляду, 
ультразвуковому дослідженні, мамографії, визначення онкомаркеру СА 15-3, цитологічному 
дослідженні матеріалу, отриманого з патологічної зони (шляхом проколу голкою або за 
допомогою мазка виділень); гістологічному дослідженні шматочків пухлини. Доведеним 
визнається діагноз, підтверджений при мікроскопії, тобто при цитологічному або 
гістологічному дослідженнях. Крім того, при раку обов’язково обстежуються органи і тканини, 
в яких найчастіше може бути виявлені відсів пухлини (метастази), – печінка, легені, кістки 
Ультразвукове дослідження молочної залози в значній мірі дозволяє візуалізувати патологічний 
утвір, уточнити його локалізацію, розміри і структуру. Ультразвукове дослідження доцільно 
проводити жінкам молодше 30 років, в більш старшому віці показана мамографія. 

Мамографія проводиться в наступних випадках: 
• при профілактичному обстеженні (скринінгу) здорових жінок з метою виявлення ранніх 

(доклінічних), форм раку молочної залози, що, як правило, не пальпуються; 
• з метою диференціальної діагностики раку і доброякісних дисгормональних гіперплазій 

молочної залози; 
• для з’ясування характеру первинної пухлини при рішенні питання про можливість 

виконання органозберігаючих операцій – секторальної резекції молочної залози; 
• для динамічного диспансерного контролю за станом інщої молочної залози при 

однобічній мастектомії; 
• для уточнення клінічної форми пухлини молочної залози (вузлувата, місцево-

інфільтративна, дифузна); 
• для діагностики клінічно прихованих форм раку молочної залози, що виявляються лише 

по наявністю збільшених і ущільнених пахвових лімфатичних вузлів. 
20 жовтня – Всесвітній день профілактики остеопорозу 
Ініціатива створення Всесвітнього дня профілактики остеопорозу належить 

Національному суспільству остеопорозу Великобританії та Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Відзначається Всесвітній день профілактики остеопорозу щорічно 20 жовтня, 
починаючи з 1999 року. Остеопороз є захворюванням, що знижує щільність кісток. У процесі 
хвороби скелет людини стає більш крихким, а ймовірність переломів значно зростає. 
Остеопороз стоїть у списку причин інвалідності і смертності людей, згідно зі статистикою 
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ВООЗ – на четвертому місці після інфекційних захворювань. Даному захворюванню піддаються 
всі раси без виключень і обидві статі, і чоловіки і жінки. Як правило, жінок остеопороз вражає 
після 50 років, а чоловіків – після 70. 

Серед найбільш поширених скарг хворих на остеопороз зниження працездатності, 
підвищена стомлюваність, сильні болі в спині. Проте в 50% випадків початкові стадії хвороби 
проходять безсимптомно, що і створює проблеми в діагностуванні. У зв’язку з цим медики 
підкреслюють важливість регулярних оглядів та профілактики, що полягає в дієті, багатої 
кальцієм, але вільною від білків, кави або чаю, дотриманні здорового способу життя, 
прогулянках. 

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом 
Виник в 2006 р. під егідою World Stroke Organization. Заходи дня присвячені 

інформуванню про профілактику і лікування інсульту, а також підтримці тих, хто пережив 
інсульт. 

Фактори ризику розвитку інсульту, як повідомляють медики, аналогічні факторам ризику 
розвитку ішемічної хвороби серця та інших судинних захворювань. Ефективні стратегії 
профілактики, за рекомендацією Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), включають 
зосередження уваги на ключових факторах, які можна і потрібно взяти під контроль: 
гіпертонію, підвищені рівні ліпідів і діабет. Не можна виключати ризики, пов’язані з факторами 
способу життя такими, як куріння, низький рівень фізичної активності, нездорове харчування і 
схильність до ожиріння. 

У всьому світі цереброваскулярні нещасні випадки (інсульт) є другою основною 
причиною смерті і третьою основною причиною інвалідності. Інсульт – раптова смерть деякого 
числа клітин головного мозку через брак кисню, коли потік крові до мозку порушується при 
блокуванні або розриві відповідних кровоносних судин. Він також є основною причиною 
недоумства і депресії. 

У 2006 році з ініціативи Всесвітньої організації, що займається проблемами інсульту 
(World Stroke Organization або WSO), вперше був заснований Всесвітній день боротьби з 
інсультом, який тепер щорічно відзначається 29 жовтня. Заходи цієї всесвітньої події 
спрямовані на поширення знань та інформації про профілактику і лікування цього 
захворювання, а також на інформування широкої громадськості про методи забезпечення 
кращого догляду, допомоги та підтримки потерпілим від інсульту хворим. 

Статистика і дані з сайту ВООЗ: в глобальному масштабі 70% інсультів і 87% 
смертельних випадків, пов’язаних з інсультом, а також скорочення тривалості життя, викликане 
інвалідністю, зустрічаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходів населення. Протягом 
останніх десятиліть кількість випадків інсульту скоротилася на 42% в країнах з високим рівнем 
доходів. В середньому, інсульт став траплятися на 15 років раніше і викликає більше 
смертельних випадків. Він все більше зачіпає людей на піку їх продуктивного життя і цьому 
необхідно активно протидіяти. Це вже не тільки медична, але і соціальна проблема, про яку має 
право знати кожен! 

Перша допомога при інсульті – обов’язкова госпіталізація! Виклик карети швидкої 
допомоги. Пам’ятайте: під час інсульту кожна хвилина має значення! Швидке лікування може 
зменшити пошкодження головного мозку, яке може стати результатом інсульту. Знаючи ознаки 
і симптоми інсульту, ви можете вжити швидких заходів і, можливо, врятувати життя – може 
навіть своє власне. 
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Симптоми інсульту: раптова поява слабкості в м’язах або оніміння однієї половини тіла 
(обличчя, рука, нога); раптове порушення мови; раптове порушення зору, роздвоєння 
предметів; раптова втрата рівноваги, через що хворий не може йти (найчастіше в поєднанні з 
нудотою та / або втратою свідомості); раптовий сильний головний біль без явної причини 
(такого болю раніше ніколи не було). 

Одне з головних завдань при профілактиці інсульту – стежити за своїм здоров’ям, не 
забувати систематично перевіряти артеріальний тиск (особливо, якщо є схильність до 
підвищення), відвідувати лікаря, займайтися розвитком нормальної фізичної активності і 
стежити за своїм харчуванням. Ваше здоров’я – перш за все у ваших руках. 

29 жовтня – Міжнародний день псоріазу. У цей день у 47 країнах світу проводять 
різноманітні благодійні акції й соціальні заходи для привернення уваги громадськості до 
проблеми захворювання, від якого страждають 125 мільйонів людей. Головна тема цього року – 
«Псоріаз – глобальна проблема охорони здоров’я». 

Цілі проведення Всесвітнього дня псоріазу: 
• розвінчати міф про те, що псоріаз є інфекційним захворюванням; . залучення державних 

установ та органів влади до вирішення проблеми; 
• надання всебічної підтримки пацієнтам та їх сім’ям; . надання пацієнтам інформації 

щодо сучасних методик лікування псоріазу; 
• сприяти проведенню шкіл псоріазу для пацієнтів та їх родичів. З 2004 року Всесвітній 

день псоріазу відзначають під патронатом Міжнародної федерації асоціацій псоріазу (1FPA). 
Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація псоріазу» приєдналася до цієї ' 
ініціативи у 2009 році. 

«Псоріаз – це не тільки велика медична, але й важлива соціальна проблема, яка набуває 
дедалі більшої актуальності як у професійних колах, так і у суспільстві. Як і у всьому світі, 
українські дерматологи повинні опиратися на методи доказової медицини в лікуванні псоріазу. 
Дерматологічна галузь стрімко розвивається, і, всупереч існуючому конформізму, нові 
методики і технології знаходять своє застосування», – розповів у одному з інтерв'ю головний 
дерматовенеролог України Олександр Літус. 

У світі всередньому 2,5-3% населення страждають на псоріаз, і є всі підстави вважати, що 
в Україні таких людей налічується близько 0,5 мільйонів. Якщо додати до цієї кількості всіх 
рідних та близьких, які «хворіють» разом із своїми родичами з псоріазом, то кількість 
українців, що переймаються цією проблемою може сягнути близько 5 мільйонів. 

Олександр Літус стверджує, що якщо раніше в Україні не було можливості ефективно 
боротися з цим захворюванням, то сьогодні – є. В Україні вже освоєний найсучасніший метод 
впливу на механізм виникнення псоріазу – імунобіологічна терапія. Метод вже застосовується у 
деяких клініках і безпечний навіть при наявності супутніх захворювань. Також наразі 
завершується прийняття національних протоколів лікування псоріазу, в яких надана інформація 
про те, як ефективно і з максимальним комфортом боротися з недугом, а від яких методів слід 
відмовитись. 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.І. БУМБАР,  
А.Л. ВАСИЛЬЧУК, Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ І ВЧЕНИХ 
 
2 жовтня 235 років від дня народження Євстахія Петровича Рудиковського (псевдо 

Остап Київський), лікаря. Народився на Київщині в сім’ї священика. У 1806 р. закінчив Києво-
Могилянську академію, у 1810 р. закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. Як лікар 
був учасником війни 1812 р. В подальшому працював у Київському військовому госпіталі та в 
цивільних лікарнях. Помер у Києві в 1851 р. на 67 році життя. 

4 жовтня 85 років від дня народження Миколи Марковича Сергієнка, вченого-
офтальмолога. Народився в м. Слов’янськ Донецької області. У 1958 р. закінчив Харківський 
медичний інститут. У 1960–1963 рр. був аспірантом. У 1962 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Вплив якості зображення на очному дні на гостроту зору». У 1963– 
1972 рр. працював асистентом кафедри очних хвороб Донецького інституту. У 1972 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Дослідження до теорії клінічної рефракції ока людини». У 
1972–1977 рр. працював завідувачем кафедри очних хвороб Дагестанського медичного 
інституту. Від 1978 р. – завідувач кафедри офтальмології НМАПО ім. П. Шупика. Від 1978 р. – 
головний офтальмолог МОЗ України. Голова Київського товариства офтальмологів, заступник 
голови Українського товариства офтальмологів. Лауреат Державної премії в галузі науки і 
техніки УРСР (1988). У 1991 р. був обраний членом-кореспондентом НАН України, в 1993 р. 
обраний членом-кореспондентом АМН України. Науковий керівник Київської міської клінічної 
офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока». М.М. Сергієнко був автором (співавтором) 
біля 350 наукових праць, в т. ч. підручників, монографій, 40 авторських свідоцтв і патентів. 
Помер 29 червня 2017 р. на 83 році життя. 

6 жовтня 80 років від дня народження Людмили Василівни Шевченко, інфекціоніста. 
Народилася в с. Народичі Житомирської області. У 1962 р. закінчила санітарно-гігієнічний 
факультет Львівського медичного інституту, у 1962–1965 рр. працювала заступником головного 
лікаря з санітарно-епідеміологічної роботи Плещеницької райлікарні (Білорусь), у 1965– 
1968 рр. – аспірант, в 1968–1978 рр. – науковий співпрацівник Львівського НДІ епідеміології і 
мікробіології. У 1969 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Изучение действия 
антибиотиков на возбудители столбняка в эксперименте». У 1978–1990 рр. – асистент кафедри. 
У 1990–1997 рр. – завідувач кафедри епідеміології Львівського медичного університету. Була 
автором близько 60 наукових і навчально-методичних праць. Основні наукові роботи 
присвячені питанню імунітету, лікуванню та профілактики правцю, епідеміології дизентерії, 
черевного тифу, вірусного гепатиту. Померла 26 вересня 1997 р., проживши майже 58 років. 

8 жовтня 70 років від дня народження Марії Броніславівни Щегедин, терапевта. У 
1973 р. закінчила медичний факультет Львівського медичного інституту. У 1974–1978 рр. 
працювала викладачем терапії, у 1979–1981 рр. – завідувач однорічних курсів медсестер; у 
1981–1987 рр. – методист, у 1987–1991 рр. заступник директора з навчальної роботи 
Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупинського. Від 1991 р. – 
директор коледжу, за сумісництвом асистент кафедри терапії №2 (1994–1995), асистент (1996), 
доцент (1996–1998) кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. Від 2003 р. професор кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб і сестринської справи Львівського медичного університету. У 
1994 р. отримала вчений ступінь кандидата медичних наук, у 1997 р. – звання доцента, у 2002 р. 
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– вчений ступінь доктора медичних наук, у 2005 р. – звання професора. У 1998 р. отримала 
почесне звання «Заслужений лікар України». М.Б. Шегедин була автором (співавтором) 
близько 200 наукових праць, навчально-методичних робіт. Серед них монографії, підручники, 
посібники, довідники. Напрямок наукових досліджень – патологія ендокринної та серцево-
судинної системи, реформування медсестринської справи, питання сімейної медицини. 
Померла 26 грудня 2017 р. на 69 році життя. 

10 жовтня 80 років від дня народження Петра Дмитровича Фоміна, хірурга. У 1962 р. 
закінчив Томський медичний інститут. У 1964 р. закінчив клінічну ординатуру на кафедрі 
госпітальної хірургії цього ж інституту, працював ординатором госпітальної хірургічної 
клініки. Від 1970 р. працював в Київському медінституті ім. О.О. Богомольця на кафедрі 
госпітальної, потім факультетської хірургії педіатричного факультету: у 1970–1981 рр. 
асистент, у 1981–1985 рр. – доцент. У 1984 р. захистив докторську дисертацію, у 1985 р. 
отримав звання професора, у 1985–1992 рр. – професор кафедри, від 1992 р. – завідувач 
кафедри факультетської хірургії №2. У 1990 р. отримав почесне звання Лауреата Державної 
премії УРСР, у 2005 р. – Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України. Від 1992 р. 
– керівник Київського міського Центру хірургії гострих шлунково-кишкових кровотеч. Наукові 
дослідження присвячені хірургічній гастроентерології, відновній та реконструктивній хірургії 
ШКТ, хірургії гепатобіліарної системи. П.Д. Фомін є автором близько 500 науково-методичних 
праць, 25 свідоцтв та патентів на винаходи. Під його керівництвом виконано 2 докторських та 
26 кандидатських дисертацій. Член Правління та Президії Українського товариства хірургів, 
член Європейського товариства хірургів.  

10 жовтня 65 poкiв від дня народження Віктора Івановича Степаненка, 
дерматовенеролога. У 1979 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1979–1984 рр. – 
працював старшим лаборантом кафедри шкірних та венеричних хвороб; у 1985–1990 рр. – 
асистент кафедри. У 1987 р. лауреат премії ЛКСМУ імені М. Островського, у 1990 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Клініка, діагностика і патогенетично обґрунтована терапія 
гонореї та сифілісу з урахуванням патоморфозу інфекцій». Докторська дисертація була 
відзначена премією ВАК у 1991 р. У 1991–1994 рр. – доцент кафедри. Від 1995 р. – професор 
кафедри шкірних та венеричних хвороб. В.І. Степаненко є автором понад 300 наукових 
публікацій, в т. ч. 1 монографії, співавтор підручника, 16 авторських свідоцтв СРСР на 
винаходи, 5 зарубіжних патентів, 14 деклараційних патентів України. Підготував 1 доктора та 
10 кандидатів наук. 

14 жовтня 100 років від дня народження Івана Федоровича Криворучка, 
невропатолога. Учасник Другої світової війни. Нагороджений орденами і медалями СРСР. У 
1951 р. закінчив Київський медичний інститут. У 1968 р. захистив дисертацію на тему 
«Церебральные осложнения у больных сахарным диабетом». Від 1969 р. доктор медичних наук. 
У 1982–1988 рр. – професор кафедри нервових хвороб, від 1988 р. – професор-консультант 
неврологічного відділення лікарні №14 м. Києва. Автор близько 60 наукових праць, в т. ч. 5 
монографій, підручника у співавторстві. Наукові праці присвячені проблемам неврологічних 
ускладнень злоякісних пухлин позамозкової локалізації, судинних ускладнень цукрового 
діабету. Перший голова наукового товариства медичних генетиків України. Помер 24 березня 
1996 р. на 77 році життя. 

14 жовтня 95 років від дня народження Євгена Тимофійовича Скляренка, 
травматолога-ортопеда. Був учасником Другої світової війни. Нагороджений орденами та 
медалями СРСР. У 1950 р. закінчив Львівський медичний інститут. У 1952–1977 рр. – працював 
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в Інституті травматології і ортопедії АМН УРСР: клінічний ординатор, асистент, доцент, 
доктор медичних наук, професор, керівник клініки захворювань суглобів у дорослих. 
Докторську дисертацію захистив у 1966 р., звання професора отримав у 1968 р.; лауреат 
Державної премії в галузі науки і техніки УРСР (1974). Від 1977 р. завідувач кафедри 
травматології і ортопедії Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Автор 
(співавтор) понад 400 наукових праць, в т. ч. монографій, підручника, навчальних посібників. 
Під його керівництвом виконано 28 кандидатських та 9 докторських дисертацію Розробив 
новий науковий напрямок в ортопедії – ревмоортопедію, запропонував методику 
ортопедичного лікування ревматоїдного артриту, хвороби Бехтерева. Розробив методики 
артропластики багатьох суглобів. Автор застосування низьких температур в ортопедії та 
травматології. У 1984 р. отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР». Головний 
редактор «Літопису травматології та ортопедії». Помер 18 листопада 2016 р. на 93 році життя. 

17 жовтня 125 років від дня народження Якова Небиловця, стоматолога. Народився в 
с. Новиця Калуського повіту в Прикарпатті. У 1915 р. закінчив гімназію. Служив в уланському 
полку Австро-Угорщини. Після формування легіону Українських Січових стрільців брав участь 
у битвах як хорунжий українських військ, відзначений нагородами. У 1917–1918 рр. навчався 
на військових курсах у Віденській військовій академії. Був активним учасником Листопадового 
Чину, вів перемовини з керівництвом окупаційних військ. Ще з 1917 р. записався до медичного 
факультету Львівського університету, але поновив навчання у 1920 р. в Українському 
(таємному) університеті. У 1920–1928 рр. працював зубним техніком. У 1928 р. закінчив курси 
спеціалізації зі стоматології, працював зубним лікарем у «Касі хворих», продовжив навчання і в 
1940 р. отримав диплом лікаря-стоматолога. Завідував лікарнею на Волині. Під час німецької 
окупації провадив приватну практику у Львові. У 1944 р. – лікар Центральної міської 
стоматологічної поліклініки. Одним з перших почав займатися реплантацією зубів. У 1957 р. 
вийшла його монографія у Київському видавництві, що стала єдиною книгою такого змісту на 
теренах СРСР. Помер 7 червня 1977 р. на 83 році життя.  

18 жовтня 165 років від дня народження Сергія Петровича Томашевського, 
дерматовенеролога. Народився в с. Кролевець (тепер Сумської обл.). У 1876 р. закінчив 
Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1883 р. отримав вчений ступінь доктора 
медицини. У 1887 р. став приват-доцентом шкірно-венерологічної клініки Київського 
університету. У 1897–1916 рр. завідувач клінічного відділення нашкірних і сифілітичних 
хвороб військового госпіталю, професор сифілідології і дерматології Університету св. 
Володимира. Голова (1900–1916) Київського дерматологічного та сифілідологічного 
товариства, один із організаторів і директор жіночого медичного відділу при Вищих жіночих 
курсах у Києві (1906), який у 1913 р. перетворено на Жіночий медичний інститут. Вчений був 
почесним членом Паризького та Віденського дерматосифілідологічних товариств, автором 
наукових праць з дерматовенерології. Помер 21 березня 1916 р. на 63 році життя. 

18 жовтня 120 років від дня народження Володимира Павловича Зосимовича, 
генетика і селекціонера. Народився в Жановалівці (ниін Чернігівської обл.). У 1926 р. закінчив 
Київський сільськогосподарський інститут. У 1930–1960 рр. працював у Всесоюзному НДІ 
цукрового буряка (в 1944–1945 рр. – завідувач лабораторії генетики); в 1960–1963 рр. – 
завідувач відділу генетики Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР; в 
1963–1967 рр. – завідувач відділу генетики Інституту ботаніки АН УРСР, від 1967 р. – завідувач 
відділу цитогенетики і поліплоїдії Інституту молекулярної біології та генетики АН УРСР. 
Основні наукові праці відносяться до еволюції, генетики і селекції буряка. Вчений провів 
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експедиції з вивчення диких і культурних видів та форм буряка Кавказьких республік. У 1940 р. 
створив теорію походження та еволюції дикого та культурного цукрового буряка. Розпрацював 
експериментальні методи отримання поліплоїдних форм цукрового буряка. В 1960 р. отримав 
Ленінську премію за досягнення в науковій діяльності. Від 1961 р. – член-кореспондент АН 
УРСР. Помер вчений 18 січня 1981 р. на 82 році життя. 

20 жовтня 120 років від дня народження Сергія Іларіоновича Ігнатова, лікаря 
педіатра. Народився в м. Луганськ. У 1924 р. закінчив медичний факультет Ростовського-на 
Дону університету. У 1924–1927 рр. – ординатор кафедри і клініки дитячих хвороб цього ж 
університету; у 1928–1933 рр. – асистент кафедри; у 1933–1938 рр. – доцент кафедри і клініки. 
У 1935 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ферментативные свойства желудочного 
содержимого у детей». У 1936 р. отримав вчене звання доцента. За сумісництвом у 1926–1938 
рр. – науковий співпрацівник Ростовського НДІ охорони здоров’я дітей та підлітків. У 1938 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Функциональная диагностика заболеваний желудка в 
детском возрасте». У 1939 р. отримав ступінь доктора медичних наук, а згодом – звання 
професора. У 1938–1950 рр. – завідувач кафедри дитячих хвороб медичного інституту  
м. Іваново, за сумісництвом – консультант Івановського інституту ОХМАТДИТ (1938–1941). 
Починаючи з 1950 р. працював у Львові, в 1950–1970 рр. – завідувач кафедри шпитальної 
педіатрії, одночасно декан педіатричного факультету (1951–1958), у 1970–1972 рр. – професор 
кафедри. Автор близько 100 наукових і навчально-методичних робіт, в т. ч. 9 монографій, 
посібників, розділів підручнику. Підготував 30 кандидатів і 3 докторів наук. Помер 6 жовтня 
1997 р., проживши майже 98 років. 

24 жовтня 115 років від дня народження Івана Сергійовича Годованого, лікаря. 
Народився в м. Перемишль в Галичині. У 1925–1928 рр. – член КПЗУ. У 1929 р. переїхав до 
УРСР, навчався в партійній школі м. Полтава. Працював на Харківському електромеханічному 
заводі слюсарем. Від 1933 р. навчався у Харківському медичному інституті. 26 жовтня 1937 р. 
заарештований контррозвідувальним відділом УДБ УНКВС по Харківській області, 
звинувачений в участі у націонал-фашистській терористичній організації «УВО». Рішенням 
НКВС і прокуратури СРСР від 23.11–1937 р. в порядку виконання наказу «00485» засуджений 
до розстрілу. 29 листопада 1937 р. розстріляний. Реабілітований прокуратурою Харківської 
області 14 березня 1989 р. 

24 жовтня 65 років від дня народження Олега Володимировича Любінця, лікаря. У 
1977 р. закінчив педіатричний факультет Львівського медичного інституту. У 1977–1986 рр. 
працював молодшим науковим співпрацівником Львівського НДІ туберкульозу. У 1986– 
1990 рр. працював інструктором РК КПУ м. Львова, за сумісництвом – торакальний хірург 
Львівського обласного фтизіопульмонологічного центру (1988–1990); у 1990–1995 рр. – 
головний лікар Львівського міського медичного об’єднання «Фтизіопульмонологія», у 1996–
1998 рр. – президент Львівського ТзОВ «Фарма», у 1998–2004 рр. – заступник головного лікаря 
з експертизи тимчасової втрати працездатності 5-ої міської клінічної лікарні м. Львова; від  
2004 р. – головний лікар санаторію «Львів» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця». У 1999–2002 рр. – 
асистент, від 2002 р. завідувач кафедри організації управління охороною здоров’я ФДПО 
Львівського медичного університету. У 1986 р. став кандидатом медичних наук, у 2003 р. 
отримав вчене звання доцента. Наукові роботи присвячені проблемам розвитку системи 
охорони здоров’я населення України. Вчений є автором (співавтором) понад 100 наукових 
праць, в т. ч. 2 авторських свідоцтв на винаходи. 
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26 жовтня 155 років від дня народження Євгена Пилиповича Вотчала, ботаніка. 
Народився в Борзні (нині Чернігівської області). У 1889 р. закінчив Казанський університет. 
Працював у Петровській сільськогосподарській академії під керівництвом К.А. Тімірязєва 
(1843–1920). Від 1898 р. – професор сільськогосподарського факультету Київського 
політехнічного інституту. Був одним з організаторів і працівником (1922–1937) Наукового 
інституту селекції. Основні наукові праці присвячені вивченню пересування соку і розподілу 
електричного потенціалу в стовбурах дерев. В 1897 р. обґрунтував теорію пересування води по 
рослині за допомогою верхнього та нижнього кінцевих двигунів. Заклав основи виробництва 
терпентину в СРСР. Вивчав асиміляцію вуглекислоти, анатомічні показники і транспірацію у 
сільськогосподарських рослин, головним чином, у цукрового буряка. Розробив оригінальну 
теорію виробничих властивостей цукрового буряка. Створив школу українських ботаніків-
фізіологів. Від 1921 р. був академіком АН УРСР. Помер вчений 1 квітня 1937 р. на 73 році 
життя. 

26 жовтня 115 років від дня народження Михайла Григоровича Белицького, лікаря. 
Народився в с. Сахновщина Полтавської губернії в єврейській сім’ї. Лікар. У 1927–1929 рр. 
служив у РСЧА, від 1934 р. – лікар 185-го автобудівельного загону. Військовий лікар 3-го 
ранку. Проживав у Хабаровську. Заарештований 4 липня 1938 р. особливим відділом 1 
військової будбригади, звинувачений у контрреволюційній діяльності та шкідництві у лавах 
РСЧА. З грудня 1938 р. звільнений під підписку про невиїзд. Справу припинено постановою 
військової прокуратури 2-ї Окремої Червонопрапорної армії 17 грудня 1938 р. 

26 жовтня 110 років від дня народження Ярослава Воєвідки, акушер-гінеколога, 
громадського діяча. Народився на Буковині, де його батько Лев Воєвідка був лікарем. Ярослав 
навчався спочатку в Коломийській, пізніше – у Станіславівській гімназіях. У 1933 р. закінчив 
медичні студії у Краківському університеті і розпочав спеціалізацію з хірургії у проф. Ґляцеля. 
У  1937 р., написав докторську роботу; у 1941 р. запрошений на посаду доцента та заступника 
директора університетської клініки у Львівському медінституті. Після трагічної смерті проф. 
О.Подолинського восени 1943 р. став директором клініки. Його виклади з акушерської 
пропедевтики вважалися цікавими і корисними для студентів. В 1944 р. перед поверненням 
радянських військ з родиною покинув Львів та емігрував спочатку у Відень, а далі – у Мюнхен. 
З 1945 р., перебуваючи у Мюнхені, брав активну участь у діяльності Лікарського товариства та 
Української Медико-Харитативної Служби, також був директором української поліклініки у 
Мюнхені. Науково досліджував вплив вітаміну «К» на жіночі кровотечі, про що доповідав на 
першому науковому з'їзді лікарів у Карльсфельді (Західна Німеччина) 1946 р. Після приїзду до 
США  1949 р. поселився в Нью-Йорку, де нострифікував лікарський диплом та відкрив 
приватну практику. Брав активну участь у лікарському житті, був одним із засновників УЛТ в 
США, потім його головою, впродовж 1956–1957 рр. — редактором «Лікарського Вісника» 
(видав 4 числа журналу). Під час його Каденції проведено два наукові з'їзди УЛТПА (Клівленд 
1956 р., Чикаго 1958 р.). Цікавився громадськими справами, спеціально опікувався 
українськими студентами та спортсменами. Був одружений з Христиною Терлецькою, з якою 
виховав сина Ігоря (лікар-гінеколог) та дочку Мотрю. У 1979 р. Головна управа УЛТПА 
вшанувала д-ра Ярослава Воєвідку з нагоди його 70-річчя званням почесного члена УЛТПА. 
Помер 25 січня 1981 р. на 72 році життя. 

26 жовтня 100 років від дня народження Романа-Олександра Банаха, лікаря. 
Народився в с. Глуховичі біля Львова. У 1930–1938 рр. навчався в Українській академічній 
гімназії. Навчався у Львівському медичному інституті / медично-природничних фахових 
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курсах. Студентом вступив до дивізії «Галичина». Наприкінці війни в 1945 р. попав у 
французький полон і був переданий в СРСР. Відбував ув’язнення в концтаборах Сибіру.– Після 
звільнення закінчив Львівський медичний інститут, працював у Груберові (Польща). З 1954 р. – 
лікар-ревматолог 1-ї міської лікарні м. Львова. 11 липня 1990 р. помер на 71 році життя. 

27 жовтня 115 років від дня народження Миколи Васильовича Романова, лікаря-
епідеміолога. У 1930 р. закінчив медичний факультет Воронезького університету. У 1931– 
1933 рр. аспірант кафедри мікробіології Воронезького медичного інституту; у 1933–1939 рр. – 
аспірант кафедри мікробіології Самарського медичного інституту, у 1938 р. захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Свойства эпидемического вируса сыпного тифа при 
экспериментальном заражении кошек». У 1937–1947 рр. – військовий бактеріолог-епідеміолог в 
складі діючої армії. У 1946–1953 рр. доцент кафедри мікробіології, за сумісництвом – декан 
фармацевтичного факультету (1948–1950) Львівського медичного інституту. У 1953–1956 рр. – 
завідувач кафедри мікробіології Пхеньянського медичного інституту (Корея). У 1956–1974 рр. – 
організатор і завідувач кафедри епідеміології Львівського медичного інституту; у 1974–1976 рр. 
– професор кафедри епідеміології; у 1976–1984 рр. – професор кафедри мікробіології ЛДМІ. У 
1967 р. захистив докторську дисертацію на тему «Грипп: исследование по этиологии, 
иммунитету и эпидемиологии». У 1968 р. отримав вчене звання професора. Автор близько 80 
наукових і навчально-методичних праць. Підготував 3 кандидатів і 1 доктора наук. Помер 9 
грудня 1991 р. на 88 році життя. 

27 жовтня 90 років від дня народження Лії Олексіївни Трішкової, лікаря 
інфекціоніста. У 1954 р. закінчила Київський медичний інститут. Від закінчення інституту 
почала працювати на кафедрі дитячих інфекційних хвороб, пройшовши шлях від клінічного 
ординатора до завідувача кафедри. У 1973 р. захистила докторську дисертацію на тему. 
«Клиническая оценка состояния иммунологической реактивности и обмена микроэлементов 
при вирусном гепатите у детей». У 1974 р. отримала вчений ступінь доктора медичних наук, у 
1980 р. – звання професора. У 1978–1980 рр. працювала деканом педіатричного факультету, у 
1983–1994 рр. – завідувач кафедри дитячих хвороб. Л.О. Трішкова автор понад 160 наукових і 
навчально-методичних праць, в т.ч. 5 монографій, співавтор та редактор низки підручників, 
навчально-методичних посібників. Вивчала Імунологічний стан дітей при вірусному гепатиті, 
методи корекції цієї патології. Розпрацювала проблему діагностики та лікування гостри 
кишкових інфекцій, дифтерії Підготувала 9 кандидатів наук та 4 докторів наук. По лінії 
Червоного хреста працювала в Республіці Сомалі. 

28 жовтня 120 років від дня народження Льонгина (Леонтія) Мельника, лікаря. 
Народився в м. Рогатин на Прикарпатті. З 1921 р. закінчив медичний факультет в університеті 
м. Грац (Австрія). Працював у Рогатині. В роки німецької окупації ночами лікував упівців. В 
серпні 1944 р. заарештований НКВД і засуджений на 20 років каторжних робіт у Сибіру. 
Повернувся додому у 1953 р. з підірваним здоров’ям. Працював у Тернополі. Передчасно помер 
у 1958 р. на 54 році життя. 

 
29 жовтня 125 років від дня народження Казимира Вацлавовича Вержиківського, 

лікаря. Народився м. Бихів Мінської губернії. Працював лікарем в с. Південний Харківської 
області. Заарештований 6 березня 1938 р. УДБ УНКС по Харківській області за 
обвинуваченням в участі в антирадянський військово-націоналістичній терористичній 
організації. Ухвалою особливої трійки при УНКВС по Харківській області від 20 квітня 1938 р. 
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засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. Розстріляний 29 травня 1938 р. Реабілітований 
трибуналом КВО 25 квітня 1958 р. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Ганіткевич Я. Український медичний календар на 2014 р. / Я. Ганіткевич. – Київ, 2013. – 84 
с. – Зі змісту: [Євстахій Петрович Рудиковський]. – С. 36. 

2.  Хто є хто в Україні / уклад, та ред.. Ю.Марченко, О. Телемко. – Київ: К.І.С, 2006. – 1136 с. – 
Зі змісту: [Сергієнко Микола Маркович]. – С. 878. 

3.  Виноград Н. Шевченко Людмила Василівна / Н. Виноград, О. Надрага // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784–2006 / Б С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик, – Львів: Наутілус, 2006. –  
С. 306. 

4. Яворський О. Шегедин Марія Броніславівна / О. Яворський, С. Різничок // Зіменковський 
Б.С. Професори Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: 1784–2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: 
Наутілус, 2006. – С. 306-307. 

5.  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Степаненко Віктор Іванович]. –  
С. 230–231. 

6.  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Фомін Петро Дмитрович]. –  
С. 258–259.   

7. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Криворучко Іван Федорович]. –  
С 121–122. 

8. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Скляренко Євген Тимофійович]. – 
С. 223–224.  

9. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Небиловець Яків]. – С. 137–138. 

10. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Томашевський Сергій Петрович]. – 
С. 247. 

11. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Зосимович Владимир Павлович]. – С. 266.  

12. Ткаченко С. Ігнатов Сергій Іларіонович / С. Ткаченко // Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імен. Данила Галицького: 1784–2006 / 
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. С. 115–116. 

13. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 92 (158). 2019 
 
 
 

54 

українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Годований Іван Сергійович]. – С.261. 

14.  Ладний О. Любінець Олег Володимирович / О. Ладний //Зіменковський Б.С. Професори 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784–2006 / 
Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. – С. 169. 

15. Биологи: биогр. справ. / отв. ред. Ф.Н. Серков. – Киев: Наукова думка, 1984. – 816 с. – Из 
содерж.: [Вотчал Евгений Филиппович]. – С. 146-147. 

16. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. / Я. Ганіткевич, П. ГІундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Белицький Михайло Григорович]. – С.238. 

17. Харкевич М. Д-р Ярослав Воєвідка : надгробне слово / Мирослав Воєвідка // Лікарський 
Вісник. – 1981. – Рік XXVIII, чис. 2 (101). – С. 102-103. 

18. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Банах Роман-Олександр]. – С. 17. 

19. Виноград Н. Романов Ніколай Васільєвіч / Н. Виноград, О. Луцик // Зіменковський Б.С. 
Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 
1784–2006 / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, О.Д. Луцик. – Львів: Наутілус, 2006. –  
С. 249–250. 

20. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. 
Полякова. – К.: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Трішкова Лія Олексіївна]. – С. 250.  

21. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Мельник Льонгин (Леонтій)]. – С. 127. 

22. Ганіткевич Я. Українські лікарі. Кн. 3. Учасники національно-визвольної боротьби й 
українського державотворення, репресовані та реабілітовані лікарі України: біобібліогр. 
довід. / Я. Ганіткевич, П. Пундій; наук. ред. Л. Пиріг. – Львів, 2008. – 428 с. – Зі змісту: 
[Вержиківський Казимир Вацлавович]. – С. 252. 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 92 (158). 2019 
 
 
 

55 

Р.Й. КРАВЦІВ,  Ю.М. ПАНИШКО 
 

МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ МАЛІК 
До 80-річчя від дня народження 

 
Микола Йосипович Малік народився 2 

вересня 1939 р. у с. Фурманівка Кам’янець-
Подільського району Хмельницької області в 
сім’ї колгоспників: батько – Йосип 
Миколайович (1896–1944) і мати – Текля 
Андріївна (1896–1980).  

У 1956–1957 рр. навчався у школі  
бухгалтерів сільськогосподарських підприємств, 
працював бухгалтером, бригадиром у колгоспі. 
У 1960 р. поступив у Кам’янець-Подільський 
сільськогосподарського інститут, який закінчив 
у 1965 р. З 1965 р. М.Й. Малік працював 
звільненим секретарем партійної організації 
колгоспу «Заповіт Леніна» с. Фурманівка 
Хмельницької області. На цій посаді він 

пропрацював до серпня 1968 р. З серпня 1968 р. до березня 1973 р. – викладач 
політекономії, економіки сільського господарства Копичинського технікуму бухобліку 
Тернопільської області. У 1973–1976 рр – аспірант. У 1976 р. М.Й. Малік захистив 
кандидатську дисертацію. 

У 1977 р. працював старшим науковим співробітником сектору наукової 
організації праці, з 1981 р. – старший науковий співробітник сектору оплати праці, у 
1989–1990 рр. – завідувач сектору внутрішньогосподарської кооперації, у 1991–1993 рр. 
– завідувач відділу внутрішньогосподарських економічних відносин Українського 
науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О. Г. 
Шліхтера. 

У 1996 р. М.Й. Малік  захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми 
мотивації виробничої діяльності в аграрній сфері АПК». 

З 2005 р. М.Й. Малік працював завідувачем відділення соціально-економічних 
проблем розвитку сільських територій, завідувачем відділу розвитку підприємництва і 
кооперації Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». 
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У 2007 р. М.Й. Малік був обраний академіком УААН. М.Й. Малік – відомий 
вчений в галузі розвитку кооперативного руху, підприємництва, реформування відносин 
власності, матеріального стимулювання праці, орендних відносин. 

Микола Йосипович Малік є автором близько 500 наукових праць. Підготував 12 
докторів і 34 кандидатів економічних наук. 

М.Й. Малік є членом спеціалізованих вчених рад Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» НААН, член редакційних колегій журналів «Пропозиція» і 
«Економіка АПК», збірників наукових праць Житомирського державного 
технологічного університету та Миколаївського державного аграрного університету. За 
активної участі вченого було підготовлено проекти Законів України «Про особливості 
приватизації в агропромисловому комплексі» та «Про сільськогосподарську 
кооперацію». 

Вчений нагороджений медалями «Ветеран праці», «До 1500-річчя Києва», 
Дипломом ІІІ ступеня ВДНГ СРСР (1981), срібною медаллю ВДНГ УРСР (1985), 
срібною (1987) та золотою (1990) медалями ВДНГ СРСР, Дипломом ІІІ ступеня ВДНГ 
УРСР, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (1994, 2004), знаком Пошани 
Мінагропрому України (2001), НААН (2009). 

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, Л.Є. КОРНІЛОВА, 
О.В. ШЕВЕЛЮК 

 
СЕРГІЙ АВРАМОВИЧ ВЕРХРАТСЬКИЙ 

До 125-річчя від дня народження 
 

Сергій Аврамович Верхратський народився 
8(20) жовтня 1894 р. у м. Крижопіль Подільської 
губернії (нині смт Вінницької області) в сім’ї 
священика. Навчався на медичному факультеті 
Варшавського університету, але згодом перевівся у 
Новоросійський університет (м. Одеса), який 
закінчив у 1916 р. Під час Першої світової війни 
працював хірургом у польовому госпіталі на 
Кавказькому фронті. Під час визвольних змагань за 
незалежність України 1918–1919 рр. надавав 
медичну допомогу воякам армії С. Петлюри. Згодом 
працював головним лікарем санаторію на Кавказі. З 
1919 р. повертається на територію України. 
Працював лікарем на Полтавщині. В 1922–1936 рр. 
– головний лікар Турбівської районної лікарні на 
Вінничині. У 1936–1939 рр. працював у 
хірургічному відділенні міської лікарні в Черкасах, 
у 1939–1941 рр. – старшим асистентом клініки 
факультетської хірургії Сталінського (Донецького) 
медичного інституту.  

С. А. Верхратський досліджував історію 
медицини, зокрема народної, на Україні. Свої спостереження він узагальнив у капітальній праці 
«Медичний фольклор на Україні», яка зберігається в Інституті мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії АН УРСР і стала основою його кандидатської дисертації. У 1941 р. С.А. 
Верхратський захистив кандидатську дисертацію на тему «Побутова медицина в Україні». 

Під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. С. А. Верхратський працював 
головним лікарем евакогоспіталів, одним із перших організував нейрохірургічні відділи та 
евакогоспіталі для поранених. 

Глибоко вивчивши історію світової і вітчизняної медицини, він висвітлив стан медичної 
допомоги на Запорізькій Січі, у старому Львові, на західноукраїнських землях, особливості 
цехової медицини, діяльність перших міських та повітових лікарів, перших лікарень на Україні, 
роль Києво-Могилянської академії у підготовці вітчизняних учених тощо. Ці дослідження 
увійшли до його докторської дисертації. У 1945 р. С.А. Верхратський захистив  докторську 
дисертацію на тему «Матеріали з історії медицини на Україні до часів введення земства». 

З січня 1946 р. до 1968 р. працював завідувачем кафедри госпітальної хірургії 
Станіславського (Івано-Франківського) медичного інституту, також викладав історію 
медицини. У 1958 р. предмет «Історія медицини» в інституті була виділена в окремий курс. 

С.А. Верхратський був серед засновників Наукового товариства хірургів Івано-
Франківщини та Наукового товариства істориків медицини. 

У 1971 р. С.А. Верхратський вийшов на заслужений відпочинок. 
С.А. Верхратський був автором 86 наукових праць, зокрема, з історії медицини України. 

«Цехова медицина в Україні» (1946), «Цирульники в Україні. Перші противісп’яні щеплення на 
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Україні» (1947). Досліджуючи історію медицини, описав медичну справу на Запорізькій Січі, 
провів розвідку про перших міських і повітових лікарів України. 

В галузі хірургії (52 друковані праці) досліджував питання захворювань органів черевної 
порожнини, черепно-мозкових поранень, краш-синдрому, лікування урологічних захворювань. 

У 1958 р. вийшла друком його історична розвідка «Життя і діяльність доктора медицини 
Франціска-Георгія Скорини», також «Н. Бідло — організатор і пожиттєвий керівник 
вітчизняної госпітальної школи». 

В рукописах залишилися дослідження музичного фольклору в Україні, «Тіні руїн 
Острозького замку» – монографія про рід князя Костянтина Острозького, «Дама з горностаєм» 
– про княжну Софію Чорторийську. 

Написав підручник «Історія медицини» (1964, 
1794, 1983). У 1991 р. вийшло четверте видання цього 
підручника.  

Четверте видання «Історії медицини» виходить 
через три роки після смерті її основного автора С. А. 
Верхратського. Підготовку цього видання здійснив 
відомий історик медицини професор П. Ю. Заблу-
довський, який вніс значні доповнення в усі розділи 
книги, довівши викладання матеріалу за станом на 1989 
р. і написав главу «Лікарі – жертви сталінських 
репресій». 

Як визначного вченого С. А. Верхратського було 
обрано почесним членом Українського республі-
канського хірургічного товариства та Всесоюзного 
товариства істориків медицини, нагороджено багатьма 
урядовими нагородами. 

Професор С. А. Верхратський належав до плеяди 
лікарів старшого покоління, вихованих у кращих 
традиціях земської медицини, які вийшли з народу, 
жили його життям і сумлінно йому служили. Обирався 
почесним членом Українського республіканського 
хірургічного товариства та Всесоюзного товариства істориків медицини.  

Помер вчений 23 лютого 1988 р. на 94 році життя. 
В пам’ять про вченого на будівлі Турбівської міської лікарні встановлена меморіальна 

дошка. Кафедра госпітальної хірургії (нині кафедра хірургії №2) Івано-Франківського 
медичного університету та обласне наукове товариство хірургів носять ім’я С.А. 
Верхратського. Заснована студентська стипендія імені Сергія Верхратського. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної 

медичної академії (1945–1995) / за ред. Є. М. Нейка. – Івано-Франківськ, 1995. – 199 с. – Зі 
змісту: [Верхратський Сергій Аврамович].  

2. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів: 2004. 
– 368 с. – Зі змісту: [Верхратський Сергій Аврамович]. — С. 5, 15, 33, 140, 148, 266. 

3. Шевчук М. Г. Верхратський Сергій Аврамович / М.Г. Шевчук // ЕСУ в 30 т. / гол. ред. І.М. 
Дзюба. –– Київ: НАН України, 2005. – Том 4: В – Вог. – С. 297-298. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

ОЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ ГРАНДО 
До 95-річчя від дня народження 

 
Олександр Абрамович Грандо народився 10 жовтня 1919 р. в м. Могилів-Подільський 

Вінницької області. З дитинства запам’ятав колективізацію, яка проходила дуже боляче. «Але 
найважчими і найстрашнішими спогадами залишився голодомор: діти, що позапухали від 
голоду; люди, які падали знесилені і вже не підіймалися, трупи біля доріг, у кюветах». 

Після закінчення школи вирішив стати лікарем. «В моєму місті були чудові лікарі. 
Майже всі вони були колись земськими лікарями, тобто універсалами». 

У горезвісному 1937 р. поступив у Київський медичний інститут, який закінчив у 1941 р. 
З липня 1941 р. і до кінця війни знаходився на посаді старшого полкового лікаря на Південно-
Західному, Центральному, Донському, Білоруському фронтах, брав участь в Сталінградській 
битві. Нагороджений 3-ма бойовими орденами та багатьма медалями. 

У 1945 р. О.А. Грандо демобілізувався і почав працювати викладачем військової 
кафедри Казанського університету, де працював до 1947 р. 

У 1948 р. він почав працювати асистентом кафедри соціальної гігієни та організації 
охорони здоров’я Київського медичного інституту, в 1949–1956 рр. – викладач кафедри 
соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Київського інституту удосконалення лікарів. 
У 1956–1961 рр. працював у НДІ комунальної гігієни, спочатку старшим науковим 
співробітником, а потім очолював сектор історії охорони здоров’я. Від 1961 р. знову працює в 
Київському медичному інституті на посаді доцента кафедри соціальної гігієни та організації 
охорони здоров’я. У 1968 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток гігієни та 
санітарної діяльності в УРСР». У 1970 р. О.А. Грандо отримав вчене звання професора. В 1972–
1990 рр. працював завідувачем кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. 
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Одночасно з викладацькою та науковою діяльністю, починаючи з 1962 р. на громадських 
засадах він займався створенням музею історії медицини, використовуючи сучасні принципи 
музейної науки. Провів науково-дослідну роботу із збирання та вивчення історичних джерел, 
фондів, багатьох архівів, музеїв, наукових бібліотек і зібрав понад 14 тисяч експонатів. 

На базі музею 29 жовтня 1982 р. за рішенням МОЗ УРСР був відкритий Музей медицини 
УРСР, який у 1990 р. перетворений у Центральний музей медицини УРСР, а з 1999 р. – 
Національний музей медицини України. 

У 1983 р. за створення музею 
медицини УРСР О.А. Грандо був 
удостоєний Державної премії 
України в галузі науки і техніки. 
Завдяки своїй науковій унікальності 
та цінним експонатам, музей 
отримав визнання і став членом 
Європейської асоціації музеїв історії 
медичної науки (від 1986 р.). 

О.А. Грандо був автором 
понад 160 наукових праць, в т. ч. 9 
монографій, керівництв, навчальних 
посібників, присвячених різним 
питанням історії та організації 
охорони здоров’я, проблемам 
лікарської етики та медичної 
деонтології. Достатньо згадати: «Медицина в зеркале истории», «Путешествие в прошлое 
медицины», «Глазами художников» («Медицина в украинском изобразительном искусстве»), 
«Медицинская этика», «Выдающиеся имена в истории украинской медицины», «Визначні імена 
у світовій медицині». О.А. Грандо був засновником і головним редактором українського 
історико-медичного журналу «Агапіт», почесним головою Українського наукового товариства 
істориків медицини, почесним членом Російського та Болгарського наукових товариств 
істориків медицини, дійсним членом Петровської академії наук і мистецтв (Санкт-Петербург). 
Вчений був обраний почесним громадянином рідного міста Могилів-Подільского. Помер 17 
липня 2004 р. на 85 році життя. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Александр Абрамович Грандо (К 60-летию со дня роджения) // Сов. здравоохранение. – 

1978. – № 12. – С. 66. 
2. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 

368 с. – Зі змісту: [Грандо Олександр Абрамович]. – С. 66. 
3. Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи. 

Біографічні нариси та бібліографія / Я. Ганіткевич. – Львів, 2002. – 544 с. – Зі змісту: [Грандо 
О.А.]. – С. 35, 36, 76, 201, 235, 249, 370. 

4. Олександр Абрамович Грандо // Агапіт. Український історико-медичний журнал. – 2004 – 
№14–15. – С. 3-4. 

5. Олександр Абрамович Грандо // Газета «Високий замок». – 2004. – №28 (23–29 липни). –С. 6.  
6. Медведь В. Диалоги о медицине и жизни / В. Медведь. – Київ: Авицена, 2007. – 462 с. Из 

содерж.: [Александр Абрамович Грандо]. – С. 79-94. 
7. Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (1841–2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. Поля-
кова. – Київ: Книга плюс, 2006. – 304 с. – Зі змісту: [Грандо Олександр Абрамович]. – С. 233. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Р.Т. ДОВБУШ 

 
ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ЩЕРБАК 

До 85-річчя від дня народження 
 

Юрій Миколайович Щербак народився 12 
жовтня 1934 р. в м. Києві в сім’ї інженера Миколи 
Павловича (1902–1972) та Феодосії Доминіківни 
(1903–1989). Під час німецько-радянської війни  сім’я 
була евакуйована до Росії, звідки на початку березня 
1944 р. повернулася в рідне місто. Після семирічки 
закінчив фельдшерське училище. Поступив на 
санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного 
інститут, який закінчив у 1958 р. Після завершення 
навчання працював молодшим науковим співро-
бітником Київського науково-дослідного інституту 
епідеміології та інфекційних захворювань, згодом 
старшим науковим співробітником. У 1965 р. Ю.М. 
Щербак захистив кандидатську дисертацію, присвя-
чену епідеміології особливо небезпечних інфекційних 
хвороб. Вчений займався профілактикою сказу, брав 
участь у боротьбі з епідеміями холери та іншими захво-
рюваннями на території Української РСР та УзРСР, за 
що отримав орден Трудового Червоного Прапора. 

Докторську дисертацію, присвячену проблемам 
особливо небезпечних інфекційних хвороб, Ю.М. 
Щербак захистив у 1983 р. В Київському НДІ 

епідеміології та інфекційних хвороб  вчений  працював до 1987 р. 
Літературна діяльність Ю.М. Щербака розпочалася ще в середині 50-х років ХХ ст. Як 

активний член літературного об’єднання свого інституту пише перші оповідання в студентській 
газеті «За медичні кадри», публікує сатиричні «мальовані рецензії» в дусі літературних прямувань 
народжуваного тоді руху «шестидесятників». Перша повість «Як на війні» (1966) розповідає про 
будні радянських медиків. Перші оповідання, опубліковані в журналі «Юність», оформляє своїми 
малюнками. З 1966 р. Ю.М. Щербак стає членом Спілки письменників України (у 1987–1991 рр. – 
секретар правління), з 1971 року він є членом Спілки кінематографістів України. У 1975 р. в 
Харківському академічному театрі ім. О. Пушкіна п’єсою «Відкриття» дебютував як драматург. 
Перекладав поезію польських авторів, читав студентам Варшавського університету лекції. Він є 
автором роману про проблеми трансплантації серця «Бар’єр несумісності», документального 
роману «Причини і наслідки» про боротьбу зі сказом. Ю.М. Щербак – автор повістей, збірок новел, 
віршів, п’єс, кіносценаріїв художніх, науково-публіцистичних та документальних фільмів. За збірку 
новел «Світлі танці минулого» удостоєний премії Ю. Яновського (1984), за кіносценарій фільму 
«Державне відношення» – премії імені О. Довженка. Статтями про Чорнобильську трагедію, що 
публікувалися в українській і московській пресі, здобув всесоюзну популярність. 

Літературні твори: «Як на війні» (збірка оповідань і повістей, 1966), «Бар’єр несумісності» 
(роман, 1971), «Маленька футбольна команда» (збірка оповідань і повістей, 1973), «Причини і 
наслідки» (документальний роман про боротьбу зі сказом, 1986), «Чорнобиль» (документальна 
повість, 1987), «Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі XXI 
століття» (2003), «Україна в зоні турбулентності» (2010), «Час смертохристів: Міражі 2077 
року» (гостросюжетний політичний трилер, 2011), «Час Великої Гри. Фантоми 2079 року» (2012), 
«Час тирана. Прозріння 2084 року» (2014). Ю.М. Щербак – автор дикторського тексту до стрічки 
«Ранкові острови» (1966), сценаріїв фільмів: «Ми студенти різних континентів», «Вони відстояли 
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весну» (1965), «Ранкові острови» (1966), «Сини Баштанської республіки» (1967), «Роки і секунди», 
«Карантин» (1968), «Хортиця» (1969), «Шлях до серця» (1970), «В. М. Глушков, кібернетик» (1980, 
у співавт.), «Острів співучих пісків» (1981, т/ф), «Відкриття» (1982, т/ф), «Державне ставлення» 
(1983), «Наближення до майбутнього» (1986, у співавт.) та ін. За його оповіданням «Гармонійне 
натхнення» знято телефільм «Якось у грудні» (1988). 

       
Політична діяльність. У 1989–1991 рр. був народним депутатом СРСР, членом опозиційної 

Міжрегіональної депутатської групи (керівник – акад. Андрій Сахаров), головою підкомітету з 
питань ядерної енергетики і екології. У 1990–1992 рр. Ю.М. Щербак очолював Партію зелених 
України. У 1991–1992 рр. – перший міністр охорони навколишнього середовища незалежної 
України, член Ради Національної Безпеки України. У 1992–1994 рр. – Надзвичайний і Повноважний 
посол України в Ізраїлі, у 1994–1998 рр. – Надзвичайний і Повноважний посол України в США (з 
1997 р. – за сумісництвом посол України в Мексиці). 

В 1998–2000 рр. – радник Президента України Л.Д. Кучми. У 2000–2003 рр. – Надзвичайний і 
Повноважний посол України в Канаді (одночасно – представник України при Міжнародній організації 
цивільної авіації (ICAO, Оттава)). З грудня 2009 р. – один із засновників та член Ради із зовнішньої та 
безпекової політики. З березня 2014 р. Ю. М. Щербак – голова Наглядової ради Національного 
медичного університету імені О. О. Богомольця. З березня 2016 р. – голова Комітету з Національної 
премії України імені Тараса Шевченка. 

У липні 2018 р. підтримав відкритий лист українських діячів культури до ув’язненого в Росії 
українського режисера Олега Сенцова. 

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» ІІІ-го ст., орденами й 
медалями СРСР, України, Польщі, Мексики та Канади. У 1996 р. отримав Почесну відзнаку 
Президента України. У 2016 р. Ю.М. Щербак був нагороджений Орденом Свободи, у 2018 р. 
отримав Премію фундації Антоновичів. Ю.М. Щербак – Почесний науковець Інституту українських 
студій Гарвардського університету, член Спілки письменників Пн. Америки, почесний член 
Українського лікарського товариства Пн. Америки.  

Бажаємо Ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю.М. ПАНИШКО, О.С. ЗАЯЧКІВСЬКА 

 
ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА КАРПЕНКО 

До 90-річчя від дня народження 
 

Лідія Миколаївна Карпенко народилася 16 
жовтня 1929 р. в Харкові у сім’ї службовців. 
Батько: Карпенко Микола Єлісєєвич (1904–1972) 
і мати: Сіма Єфремівна Сосницька (1907–?). В 
1937 р. Ліда Карпенко пішла в школу, але з по-
чатком німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 
сім’я була евакуйована в Челябінськ, де вона 
продовжила навчання. В 1944 р. сім’я Карпенко 
повернулася в Харків і в тому ж році переїхала в 
м. Луганськ, де Ліда продовжила навчання. З  
1946 р. навчалася в СШ №2 м. Чернівці і в 1947 р. 
закінчила цю школу. В тому ж році вона 
поступила в Чернівецький медичний інститут, 
який закінчила у 1952 р. з відзнакою. Під час 
навчання захоплювалася фізіологією і тому в 
1952 р. поступила в аспірантуру кафедри 
нормальної фізіології Чернівецького медичного 
інституту. 

В зв’язку з переводом наукового керівника 
проф. Я.О. Склярова у Львівський державний 
медичний інститут в листопаді 1952 р. наказом 

МОЗ УРСР переведена в аспірантуру кафедри нормальної фізіології ЛДМІ. В той час батьки 
проживали в м. Суми (батько працював завідувачем кафедри суспільних наук у Сумському 
педагогічному інституті). 

В січні 1954 р. Л.М. Карпенко почала працювати в. о. асистента кафедри нормальної 
фізіології на 0,5 ставки в зв’язку з хворобою доцента Івана Васильовича Скорохода (1902–
1954). В квітні 1955 р. Лідія Миколаївна Карпенко вийшла заміж за Володимира Васильовича 
Поправку, працівника обласного управління МВС. 

Наказом від 30 вересня 1955 р. лікаря Л.М. Карпенко, що закінчила навчання в 
аспірантурі, призначили в. о. асистента кафедри нормальної фізіології. А вже 21 грудня 1955 р. 
Л.М. Карпенко захистила кандидатську дисертацію на тему «Внешняя секреция желудочных 
желез и химический состав слизистой оболочки желудка». Диплом кандидата медичних наук 
був затверджений 7 червня 1956 р.  

Через 5 років 15 липня 1961 р. ВАК СРСР затвердив Л.М. Карпенко у вченому званні 
доцента по кафедрі нормальної фізіології. В той час Л.М. Карпенко працювала над виконанням 
докторської дисертації. Наказом № 30 від 20 січня 1965 р. доценту Л.М. Карпенко надана 
творча відпустка для завершення докторської дисертації з 1 лютого 1965 р. по 1 липня 1965 р. З 
грудня 1965 р. Л.М. Карпенко взяла участь в конкурсі на переобрання посади доцента і була 
обрана на цю посаду. 

У 1967 р. Л.М. Карпенко захистила докторську дисертацію на тему «Нейрогуморальные 
механизмы регуляции секреторной деятельности желудочных желез». Диплом доктора 
медичних наук був затверджений ВАКом СРСР 21 лютого 1968 р. 

В 1969 р. Л.М. Карпенко була обрана на посаду професора кафедри нормальної 
фізіології. Рішенням ВАК СРСР від 23 грудня 1970 р.  (прот. № 66(п)) Л.М. Карпенко була 
затверджена в науковому званні професора на кафедрі нормальної фізіології ЛДМІ. 
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Колектив кафедри нормальної фізіології (перший ряд зліва направо: Панасюк Є.М., Карпенко Л.М., 

Скляров Я.П., Яремко Є.О., Жукова А.І., Кононенко В.С.; другий ряд : Корнілова Н.М.,  
Олійник Т.С., Гаталяк Б.В., Косий Є.Р., Кулітка Є.Ф.; третій ряд: Журавльов О., Оніщенко Ю В., 

Ярош М.П.), 1969 р. (фото з архіву кафедри) 

У 1973 р. ректор ЛДМІ проф. М.В. Даниленко написав міністру МВССО СРСР В.П. 
Єлютіну представлення кандидатури проф. Л.М. Карпенко на посаду декана по роботі з  
іноземними студентами. На цій посаді проф. Л.М. Карпенко пропрацювала з 1973 по 1981 р. 

За рішенням директивних органів до складу урядової делегації УРСР на Міжнародну 
конференцію ООН у зв’язку з Міжнародним роком жінки у Мехіко (19.6 – 2.7.1975 р.) була 
включена проф. Л.М. Карпенко. 

В 1975 р. проф. Л.М. Карпенко була обрана депутатом Червоноармійської райради 
народних депутатів. За працю деканом по роботі з іноземними студентами Л.М. Карпенко була 
нагороджена Грамотою і почесним значком МВО НДР. 

У 1978 р. проф. Л.М. Карпенко було присвоєно звання «Заслуженого працівника Вищої 
школи УРСР». 

Ректор ЛДМІ проф. М.П. Павловський 20 лютого 1981 р. подав представлення на 
кандидатуру проф. Л.М. Карпенко на посаду проректора ЛДМІ з міжнародних зв’язків (1981–
89). Наказом ректора ЛДМІ з 19 березня 1981 р. проф. Л.М. Карпенко почала працювати в. о. 
проректора з міжнародних зв’язків, а наказом МОЗ УРСР від 23 вересня 1981 р. призначена 
проректором ЛДМІ з міжнародних зв’язків. 

В березні 1984 р. проф. Л.М. Карпенко була нагороджена медаллю «Ветеран праці». 
У 1989 р. за допущені порушення в роботі проф. Л.М. Карпенко була звільнена з посади 

проректора з міжнародних зв’язків ЛДМІ. 
За час роботи в ЛДМІ Л.М. Карпенко опублікувала 86 наукових та науково-методичних 

праць, в т. ч.  була співавтором монографії «Ультраструктурные и микрохимические процессы в 
желудочных железах» (1979) та розділу «Физиология желудочно-кишечного тракта» в книзі 
«Основы физиологии человека» (1994).  

Проведені Л.М. Карпенко роботи стали основою для сучасних методів ендогастроскопії, 
що застосовуються в клініці. 
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Колектив кафедри нормальної фізіології, 1978 р. (перший ряд зліва направо: Кузьменко, 
Жукова А.І., Скляров Я.П., Панасюк Є.М., Карпенко Л.М., Яремко Є.О., Кононенко В.С.).  

(фото з архіву кафедри) 
 

Основні наукові дослідження присвячені проблемам травної системи, зокрема шлункової 
секреції, зміни медіаторно-ферментативних систем в динаміці секреторного циклу, 
опрацювання методики біопсії слизової оболонки шлунка в експериментальних тварин.  

У грудні 1999 р. Л.М. Карпенко звільнилася з роботи в зв’язку з виходом на пенсію. 
Вона пропрацювала 48 років. 

19 вересня 2019 р. Лідія Миколаївна Карпенко відійшла у Вічність на 90 році життя. 
З нами залишилася світла пам’ять про Людину, Педагога, Вченого. 
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Ю.М. ПАНИШКО, В.Г. ОРЕЛ, 
Р.О. КУЛИНИЧ 

 
ГЕОРГІЙ ГРИГОРОВИЧ КАРАВАНОВ 

До 120-річчя від дня народження 
 

Георгій Григорович Караванов народився 20 
жовтня 1899 р. в Харкові в сім’ї земського фельдшера. 
У 1918 р. після закінчення гімназії поступив на 
природниче відділення фізико- математичного 
факультету Харківського університету, але в тому ж 
році перевівся в Харківський медичний інститут. 
Навчання в інституті поєднувалося з роботою на посаді 
санітара, фельдшера залізничної лікарні станції 
Люботин. У 1925 р. Георгій Григорович закінчив 
медичний факультет Харківського медичного інституту. 
У 1926–1927 рр. працював завідувачем сільської 
амбулаторії, у 1927–1930 рр. – райздоровінспектор, 
головний лікар і хірург районної лікарні Харківської 
області. У 1930 р. Г.Г. Караванов зарахований за 
результатами конкурсу в ординатуру клініки 
факультетської хірургії Харківського медичного 
інституту, якою керував проф. В.М. Шамов (1882–
1962). Саме на цій кафедрі виявився талант дослідника 
Георгія Григоровича, проявилася його любов до 

наукової роботи. «З того часу наука заволоділа безроздільно всім моїм серцем і не залишала 
мене до кінця моїх днів» – писав Г.Г. Караванов. Одночасно з роботою в клініці він виконував 
обов’язки асистента Інституту клінічної медицини. Під керівництвом проф. В.М. Шамова 
ординатор Г.Г.Караванов почав розробляти різні питання гематології та переливання крові. 
Результати досліджень були надруковані в 30 працях, що висвітлювали проблеми заготівлі, 
консервування, переливання крові; вивчалася дія консервованої та трупної фібринолізної крові, 
особливості дії крові при різних захворюваннях, питання життєздатності еритроцитів 
консервованої крові. У 1935 р. за сукупністю опублікованих наукових робіт Георгію 
Григоровичу Караванову присуджений вчений ступінь кандидата медичних наук. 

У 1935–1938 рр. Г.Г. Караванов працював старшим науковим співробітником і 
докторантом Українського інституту експериментальної медицини. В роботі «Результаты 
трансфузии крови» (1937) розглядалися технічні аспекти переливання крові, значення проби на 
сумісність, ускладнення, небезпека перенесення інфекту з перелитою кров’ю. Проводилася 
оцінка показань та результатів переливання крові при системних захворюваннях крові, гострій 
та хронічній крововтраті та інших патологічних станах. У 40 хворих із 731 було використано 
трупну кров. Поряд з лікувальною роботою Г.Г. Караванов брав участь в організації донорства і 
популяризації його серед населення, видав брошуру «Переливание крови» (1934). Він 
опрацював оригінальні пристрої для визначення груп крові, сумісності крові донора та 
реципієнта, методику взяття проби консервованої крові для бактеріологічного дослідження. Був 
запропонований метод визначення груп крові, сумісності та інфікованості консервованої крові 
за реакцією на її внутрішньошкірне введення. Роботи були опубліковані не лише в УРСР, але й 
у Франції в журналі «Le Sang». В період роботи в клініці В.М. Шамова вчений Г.Г. Караванов 
спостерігав за хворими з патологією системи кровотворення. У 1937 р. була опублікована 
робота «Діагностична цінність прижиттєвого дослідження кісткового мозку при 
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гематопоетичних захворюваннях». Г.Г. Караванов запропонував спеціальну голку-троакар, що 
давала можливість отримати кістковий мозок для обстеження. Були проведені порівняльні 
дослідження кісткового мозку та периферичної крові при захворюваннях кровотворних органів. 
Встановлені характерні зміни при анеміях, виявлені морфологічні зміни та порушення 
функціональної діяльності мегакаріоцитів при ессенціальній і вторинній тромбоцитопеніях, 
ідентичність картини кісткового мозку та периферичної крові при лімфатичній та мієлоїдній 
лейкеміях. Вивчено реакції кісткового мозку при лімфогранульоматозі, хворобі Шенляйн-
Геноха, сепсисі, при туберкульозі. Суперечливі результати гомопластичних трансплантацій 
дали Г.Г. Караванову підставу для вільного пересадження кісткового мозку. Результати 
досліджень знайшли своє відображення в докторській дисертації «Материалы к свободной 
пересадке костного мозга», яка була захищена у 1939 р. В 1940 р. Г.Г. Караванов опублікував 
монографію «Материалы к свободной пересадке костного мозга». В цій монографії Г.Г. 
Караванов підкреслював, що біологічні процеси при трансплантаціях проходять за типом 
імунобіологічних реакцій з виробленням антитіл проти білків трансплантата, тому характер і 
ступінь реактивності реципієнта залежить від стану трансплантату та особливостей його білків. 
Дослідження Г.Г. Караванова про доцільність використання трупного кісткового мозку, як 
біологічно-повноцінної гемопоетичної тканини сприяли опрацюванню методу консервування 
трупного кісткового мозку глибоким заморожуванням (Г.Г. Глухненька, 1971), 

В роки війни Г.Г. Караванов працював начальником відділення евакогоспіталю, в 1942–
1943 рр. працював завідувачем хірургічного відділення лікарні м. Шпола Київської області, 
допомагав партизанам 721-го загону, а також пораненим воякам Червоної Армії. У 1944 р. – 
Георгій Григорович працював хірургом евакогоспіталів в Харкові та консультантом госпіталів 
Чернігівської області. 

Наказом НКОЗ УРСР від вересня 1944 р. призначений завідувачем кафедри 
факультетської хірургії Львівського медичного інституту. В 1944–1945 рр. за сумісництвом 
працював завідувачем кафедри госпітальної хірургії ЛДМІ, у 1944– 1946 рр. – головний хірург 
евакогоспіталів Львівської області. У 1944–1973 рр. Георгій Григорович працював завідувачем 
кафедри факультетської хірургії ЛДМІ. В 1945– 1946 рр. вчений одночасно працював 
заступником директора з наукової роботи Львівського інституту переливання крові та 
невідкладної хірургії. 

У 1946 р. Г.Г. Караванов отримав вчене звання професора і почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки УРСР». У 1948 р. Г.Г. Караванов був обраний депутатом Львівської міської 
ради депутатів трудящих другого скликання. В 1973–1982 рр. Г.Г. Караванов був професором 
кафедр хірургії ФПДО та факультетської хірургії. Під його керівництвом виконано і захищено 
12 докторських і 52 кандидатські дисертації. Багато із його учнів стали професорами, 
завідували й завідують кафедрами та хірургічними відділеннями лікарень у різних містах. 

Перу проф. Г.Г. Караванова належить понад 300 наукових праць з актуальних проблем 
клінічної і експериментальної хірургії, історії хірургії, хірургічної деонтології, індивідуально-
психологічних особливостей особистості хірурга, методичних аспектів викладання хірургії. 

Георгій Григорович уперше в Західній Україні започаткував такі важливі розділи 
клінічної медицини, як хірургія серця і судин, зокрема перикардитів, поранень серця, хірургія 
судин артеріальних і артеріовенозних аневризм, тромбофлебітів і їх наслідків; хірургія легень і 
середостіння; хірургічне лікування лімфедеми і слоновості кінцівок; хірургія печінки, жовчних 
проток, підшлункової залози, портальної гіпертензії; езофагопластика; нові модифікації резекції 
шлунка, ваготомії, органозберігальні операції при виразковій хворобі; патогенез і лікування 
демпінг-синдрому, реконструктивні операції при пострезекційному і постхолецистектомічному 
синдромах; хірургічне лікування захворювань щитоподібної і прищитоподібних залоз, хірургія 
надниркових залоз, вірилізуючих синдромів і безпліддя яєчникового генезу, інсулінóм; 
застосування кортикостероїдів у хірургічній клініці; проблеми герніології, колопроктології, 



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 92 (158). 2019 
 
 
 

68 

урології, нейрохірургії; геронтологічна хірургія, хірургія ускладнень діабету, баріатрична 
хірургія; актуальні проблеми анестезіології і реанімації тощо. Над розв’язанням цих проблем 
продовжують працювати численні учні проф. Г.Г. Караванова. 

За ініціативою Георгія Григоровича в клініці виконано панкреатодуоденальні резекції при 
раку головки підшлункової залози, панкреатоєюноанастомози при хронічному індуративному 
панкреатиті, цистогастро- і цистоєюноанастомози при псевдокістах підшлункової залози. 

За життя Георгія Григоровича в центрі уваги лікарів клініки, була проблема – «цукровий 
діабет і хірургія». Одночасно з дослідженнями численних аспектів цієї проблеми, зокрема, і 
діабетичних ангіопатій, діабетичної стопи. Широкий резонанс отримали дослідження, 
присвячені інтрапортальній трансплантації хворим на цукровий діабет, культур β-клітин 
острівців підшлункової залози людських плодів. 

Логічним продовженням цих наукових досліджень у клініці був започаткований і 
розвивається новий напрямок наукових досліджень – ембріонально-тканинна алопластика 
(алотрансплантація) у хірургії ран, які довго не загоюються, в’яло епітелізують при значних 
дефектах шкіри, а також при порушенні консолідації кісткових переломів. 

Найактуальнішою для Прикарпаття залишається патологія щитоподібної залози. У 
клініці детально вивчаються проблеми раку щитоподібної залози. 

Продовжують розвиватися, розпочаті ще при житті проф. Г.Г. Караванова, дослідження 
патології прищитоподібних залоз, причому не тільки класичної хвороби Реклінгаузена, але і 
патології шлунка, кишок і нирок, зумовленої порушеннями функції прищитоподібних залоз і 
кальцієвого обміну. Причому при аденомах прищитоподібних залоз започатковано 
малоінвазійні операції під контролем інкреції паратгормону. 

Упродовж 50 років у клініці розвивається хірургія надниркових залоз, переважно їх 
пухлин – глюкостером, андростером, альдостером; кортикостером, феохромоцитом, мішаних 
пухлин, інциденталом. Досвід клініки ґрунтується на спостереженнях понад 1000 оперованих 
хворих. Новою за останні роки є адреналектомія, виконувана в клініці лапароскопічною 
технікою. 

Подальше збагачення отримала започаткована при житті 
проф. Г.Г. Караванова хірургія тонкої, товстої, прямої кишок. У 
клініці виконано перші успішні лапароскопічні радикальні операції 
при пухлинах товстої кишки. Колектив колопроктологічного 
відділення клініки вдосконалює операції при раку прямої кишки, 
зокрема сфінктерозберігальні. 

Інтенсивно і плідно працює обласне наукове товариство 
хірургів, яке 75 років тому (12 грудня 1944) заснував проф. Г.Г. 
Караванов і був одним із керівників цього товариства. Згідно зі 
заповітом Георгія Григоровича, його учні беруть участь практично 
в усіх наукових конференціях, симпозіумах, пленумах і з’їздах 
хірургів, гастроентерологів, ендокринологів, трансплантологів, 
анестезіологів та ін., як в Україні, так і за кордоном, самі 
виступають їх організаторами. 

У 1971 р. Г.Г. Караванов був обраний головою XII з’їзду 
хірургів УРСР, почесним головою правління республіканського 
наукового товариства хірургів. У 1974 р. він на XXIX Всесоюзному 
з’їзді хірургів був обраний членом Всесоюзного наукового 
товариства хірургів. 

Г.Г. Караванов був нагороджений медалями CPСP. 2 січня 
1982 р. вчений помер на 83 році життя.                                                      Пам’ятник Г.Г. Караванову 

Пам’ять про Вчителя свято зберігається в наших серцях.            на Личаківському кладовищі 
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Ю.М. ПАНИШКО, Ю.О. МАТВІЄНКО, 
Н.В. МАЛЯРСЬКА 

 
ЄВГЕНІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ ПЕДАЧЕНКО 

До 70-річчя від дня народження 
 

Євгеній Георгійович Педаченко народився 21 
жовтня 1949 р. в м. Вінниця в сім’ї інтелігентів: 
батько Георгій Опанасович (1923–2001), завідувач 
кафедри нейрохірургії КМАПО; мати – Кулікова 
Марина Василівна (1927– ), лікар-отоневролог. У 
1966 р. Євгеній Георгійович поступив у Київський 
медичний інститут, який закінчив у 1972 р. з 
відзнакою. В 1972–1974 рр. працював лікарем-
нейрохірургом в Інституті нейрохірургії АМН 
України, в 1975–1976 рр. – клінічний ординатор. У 
1975 р. Є.Г. Педаченко захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Множественные травмати-
ческие внутричерепные гематомы». У 1976 р. 
працював молодшим науковим співробітником, у 
1976–1986 рр. – старшим науковим співробітником.  
У 1984 р. Є.Г. Педаченко захистив докторську 
дисертацію на тему «Ушибы головного мозга у 
больных артериальной гипертензией» в Інституті 
нейрохірургії ім. М.Н. Бурденка АМН СРСР 
(Москва). Від 1987 р. вчений почав працювати 

керівником клінічного відділу Інституту нейрохірургії. Становлення Є.Г. Педаченка як фахівця-
нейрохірурга відбувалося під безпосереднім впливом батька Г.О. Педаченка – одного із 
засновників сучасної нейрохірургії, а також професорів і співробітників Інституту 
нейрохірургії. Крім групи вітчизняних нейрохірургів на Є.Г. Педаченка позитивно вплинули 
провідні фахівці в галузі методів мініінвазивної нейрохірургії I. Чін (США), П. В. Aшер 
(Австрія), І. Хеллінгер (Німечина). Є.Г. Педаченко неодноразово стажувався в клініках Австрії 
та Німеччини. 

Є.Г. Педаченко неодноразово проводив показові операції в країнах Європи, Північної 
Африки, Близького Сходу, Перської затоки. Був лектором з новітніх хірургічних технологій в 
галузі нейрохірургії (Австрія, Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, Німеччина, Південна Корея, Росія, 
Сінгапур, США, Швейцарія, Японія та ін.). 

Основні напрямки наукової діяльності вченого наступні: травматичні ураження 
головного мозку (розробка сучасної концепції патогенезу закритої черепно-мозкової травми, 
основи геріатричного та соматичного напрямків, генної терапії, обґрунтування стандартів 
діагностики та лікування, розробка комп’ютерних експертних систем для закладів охорони 
здоров’я); мініінвазивні втручання в спінальній нейрохірургії; розробка напрямку амбулаторної 
нейрохірургії; обґрунтування розвитку нейрохірургічної служби в Україні, запровадження 
клінічних протоколів лікування; історія розвитку нейрохірургії в Україні. 

Є.Г. Педаченко є автором понад 600 наукових праць, зокрема 42 монографій та 
навчальних посібників (в т. ч. виданих в США, Італії, Росії), 41 винаходів та патентів. 
Підготував 12 докторів та 38 кандидатів медичних наук. 
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Основні наукові праці вченого: «Множественные травматические внутричерепные 
гематомы» (1988); «Черепно-мозговая травма и общесоматическая патология» (1992); 
«Справочник по нейротравматологии» (1994, 1999); «Современные представления о патогенезе 
закрытой черепно-мозговой травмы» (1996); «Клиническое руководство по черепно-мозговой 
травме» (в трьох томах, 1998, 2001, 2002); «Эндоскопическая спинальная нейрохирургия» 
(2000); «The Practice of Minimally Invasive Spinal Technique» (2000, 2005); «Нейрохірургічна 
служба в регіонах України» (2005); «Пункционная вертебропластика» (2005); «Черепно-мозкова 
травма: сучасні принципи невідкладної допомоги» (2007), «Киевская нейрохирургия в 
довоенные годы» (2009), «Черепно-мозговая травма: современные принципы неотложной 
помощи» (2009). «Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная 
терапия» (2012); «Діагностика та хірургічне лікування дискогенних нейрокомпресійних 
синдромів хребта» (2014), «Травматичні ушкодження хребта та спинного мозку» (2017). 

Вчений був відзначений нагородами та званнями: «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (1999), лауреат премії АМН України в галузі клінічної медицини (2000), лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), член Президії НАМН та Президії 
Вченої медичної ради МОЗ України, голова Вченої ради МОЗ України (1994–2002), голова 
експертної ради ВАК України з клінічної медицини (2000–2004), директор ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (2013), головний позаштатний 
нейрохірург МОЗ (з 1993 р.) та НАМН України (2011), віце-президент Всесвітньої Федерації 
нейрохірургічних товариств (з 2013 р.). Вчений нагороджений орденом князя Ярослава 
Мудрого V ст., Почесними Грамотами Президії ВР УРСР та України, великою золотою 
медаллю Альберта Швейцера, грамотами та відзнаками НАМН, МОЗ, МВС України. орденами 
церковних конфесій. 

Є.Г. Педаченко є членом виконкому Азійського конгресу нейрохірургів (2012), членом 
Всесвітньої (1986), Європейської (1986) та Української (1993) асоціацій нейрохірургів, 
почесним членом Російської асоціації нейрохірургів (1998), членом Королівського товариства 
хірургів США (2003), Американської академії мініінвазивної спинальної хірургії (1999), 
Американської асоціації нейрохірургічних товариств (2003), академіком Польської медичної 
академії (2005), членом Всесвітньої медичної академії ім. Альберта Швейцера (2005), членом 
виконкому Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств, академіком Європейської 
нейротравматологічної академії (2001).  

 
Бажаємо ювіляру міцного здоров’я! 
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Ю. М. ПАНИШКО, А. Л. ВАСИЛЬЧУК, 
В.М. ГОРИЦЬКИЙ, Г.В. ЛАВРИК 

 
Хроніка жовтня. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАРУБІЖНИХ ЛІКАРІВ  

ТА ВЧЕНИХ 
 
1 жовтня 105 років від дня народження Хамао Умедзава, японського хіміка і 

мікробіолога. У 1937 р. закінчив Токійский університет. У 1947–1978 рр. працював у 
Національному інституті здоров’я, одночасно – науковий керівник Інституту мікробіологічної 
хімії (від 1967) і професор Токійського університету (1954–1975). Основні роботи присвячені 
дослідженню антибіотиків. В роки II світової війни вивчав можливість промислового 
виробництва пеніциліну та стрептоміцину. Відкрив близько 70 антибіотиків. Найбільш відомим 
є канаміцин (1957) та касугаміцин (1962). Був піонером у створенні протиракових антибіотиків. 
У 1953 р. встановив протиракову активність деяких продуктів мікробіологічного синтезу. Від 
1969 р. член Японської АН. Від 1980 р. – Президент Японського хімічного товариства. Помер у 
1986 р. на 72 році життя. 

2 жовтня 140 років від дня народження Сергія Дмитровича Львова, ботаніка, фізіолога 
і біохіміка рослин. Народився в Казані. За участь в революційному русі був виключений з 
Петербурзького університету, заарештований і засланий у Вятську губернію. У 1914 р. закінчив 
Петербурзький університет. Був учнем В.І. Палладіна (1859–1922). В 1911–1915 рр. працював у 
Лісовому інституті в Петрограді, в 1915–1959 рр. працював у Петроградському 
(Ленінградському) університеті; в 1931–1959 рр. – професор, завідувач кафедри фізіології 
рослин, водночас в 1920–1936 рр. проводив наукову працю в Ботанічному інституті АН СРСР. 
Основні наукові дослідження присвячені вивченню обміну речовин у рослин. У 1933–1946 рр. 
вивчав процеси дихання рослин, бродіння, роль ферментів в цих процесах, фізіологію 
утворення ефірних олій, вплив ярусного розташування листя на їх фізіологічні та біохімічні 
особливості. Визначив фізіологічне значення вітаміну С в житті рослин. Вивчав фізіологічну 
роль сахарози в процесі дозрівання, збереження плодів та дихання рослин. В 1946 р. був 
обраний членом-кореспондентом АН СРСР. Помер вчений 6 січня 1959 р. на 80 році життя. 

2 жовтня 120 років від дня народження Юди Герша Квостела, англійського біохіміка. 
Народився в Шеффілді. У 1921 р. закінчив Лондонський і в 1924 р. Кембриджський 
університети. Від 1924 р. працював у Кембриджському університеті. В 1929–1941 рр. — 
директор госпіталю, в 1941–1947 рр. – керівник секції метаболізму. В 1947–1966 рр. – професор 
біохімії Монреальського університету. Від 1966 р. – професор кафедри нейрохімії і біохімії 
університету Британської Колумбії в Канаді. Наукові роботи присвячені проблемам нейрохімії. 
Вивчав інгібітори обміну речовин. Досліджував хімізм обміну в мозку різних людей. 
Розпрацював нові методи біохімічних та медичних досліджень. Один із засновників нейрохімії. 
Був членом Нью-Йоркської АН та низки інших АН, наукових товариств, почесний доктор 
багатьох університетів. У 1955 р. отримав Золоту медаль ім. Л. Пастера Французького 
біохімічного товариства. Помер 15 жовтя 1987 р. на 89 році життя. 

4 жовтня 140 років від дня народження Едварда Іста, американського генетика. 
Народився в шт. Іллінойс. У 1900 р. закінчив Іллінойський університет Нормалі. У 1900– 
1905 рр. працював на Іллінойській сільськогосподарській експериментальній станції, в 1905–
1909 рр. – на Коннектикутській сільськогосподарській станції, в 1909–1938 рр. – професор 
Гарвардського університету. Наукові дослідження присвячені генетиці кукурудзи, ефектам 
інбридингу і кросбридингу. Одним із перших провів схрещування інбредних ліній кукурудзи 
для отримання гетерозисного ефекту. Обґрунтував (разом з Дж. Г. Шеллом) гіпотезу про 
наддомінування як причину гетерозису. Помер вчений 9 листопада 1938 р. на 60 році життя. 
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10 жовтня 145 років від дня народження Густава Ембдена, німецького біохіміка. 
Навчався в Мюнхенському, Фрейбурзькому, Берлінському, Страсбурзькому університетах. 
Працював у фізіологічному інституті, у 1907 р. організував і очолив фізико-хімічний інститут у 
Франкфурті-на-Майні. Професор і ректор університету у Франкфурті-на-Майні. Вивчав обмін 
вуглеводів і механізми м’язового скорочення. Розробив новий перфузійний метод, що 
встановив роль печінки в процесах обміну. Запропонував схему анаеробного ферментативного 
розщеплення вуглеводів, яка внесла ясність у проблему вивчення хімізму розпаду вуглеводів у 
процесах гліколізу і бродіння. Помер 25 липня 1933 р. на 59 році життя. 

11 жовтня 115 років від дня народження Георгія Стоянова Узупова, болгарського 
медика і фізіолога. Народився в с. Іскрец (Софійського округу). У 1929 р. закінчив медичний 
факультет Софійського університету. Спеціалізувався в Марбурзі (1937) та Москві (1955). В 
1946–1950 рр. вчений працював директором невропсихіатричної клініки медичного факультету 
Софійського університету; в 1954–1970 рр. – професор, керівник кафедри психіатрії та 
директор психіатричної клініки Медичної академії, водночас, в 1952–1960 рр. – завідувач секції 
неврології і психіатрії Інституту клінічної та громадської медицини Болгарської АН, керівник 
групи з неврології та психіатрії при Болгарській АН (від 1960 р.), секретар Відділення медичних 
наук Болгарської АН (1961–1962). Основні наукові праці присвячені фізіології і патології 
нервової системи. Вивчав вплив прижиттєвого пофарбування на морфологічний метаболізм 
ліпідів у мозку та легенях, клініку і гістопатологію інтоксикації нервової системи. Низка праць 
присвячена вивченню енцефалітів. Був іноземним членом АН СРСР (від 1962 р.), членом 
Міжнародної асоціації із вивчення умов життя і здоров’я (від 1953 р.), Всесвітньої федерації 
неврології (від 1957 р.), Всесвітньої асоціації з психіатрії (від 1865 р.), почесним членом 
Всесвітнього науково-медичного товариства невропатологів і психіатрів (з 1964 р.), почесним 
іноземним членом Французького товариства неврологів (від 1865 р.). У 1969 р. отримав звання 
Героя Соціалістичної Праці, Димитрівську премію НРБ. Помер вчений 5 червня 1971 р. на 67 
році життя. 

13 жовтня 185 років від дня народження Анатолія Петровича Богданова, російського 
антрополога, зоолога. Народився в Нижньолевіцькому повіті Воронезької губернії. Середню 
освіту отримав у Воронезькій гімназії із срібною медаллю у 1851 р. Вступив на фізико-
математичний факультет Московського університету. В 1855 р. закінчив курс кандидатом і 
отримав срібну медаль за твір з геології. У 1856 р. витримав магістерські іспити і в 1856– 
1857 рр. працював викладачем землеробної школи Імператорського товариства сільського 
господарства. У 1857 р. – закордонне відрядження. У 1858 р. А.Л. Богданов захистив 
дисертацію на ступінь магістра зоології і був призначений на посаду в.о. ад’юнкта на кафедрі 
зоології Московського університету. У 1859 р. відрядження в Берлін, Лейден, Брюссель, 
Лондон, Париж для ознайомлення із зоологічними садами та музеями. У 1860 р. затверджений 
на посаді ад’юнкта. У 1863 р. – в.о. екстраординарного професора. Від 1867 р. – професор 
зоології та директор Зоологічного музею Московського університету. Одночасно (від 1872 р.) 
керував відділом прикладної зоології в Московському музеї прикладних знань і очолював 
Комітет шовківництва. Наукові роботи присвячені антропології та зоології. Один з перших 
істориків російської зоології. Прилучився до розвитку в Росії перших антропологічних 
наукових товариств. Від 1864 р. засновник і президент Товариства любителів природознавства, 
антропології, етнографії, президент товариства акліматизації тварин і рослин (1867). Від 1870 р. 
– член-кореспондент Петербурзької АН. Помер 28 березня 1896 р. на 62 році життя. 

18 жовтня 220 років від дня народження Крістіана Фрідріха Шьонбейна, німецького 
хіміка. У 1819–1822 рр. навчався в Тюбінгенському, Ерлангенському університетах. У 1823–
1825 рр. викладав хімію в Фрідріх-Фробель інституті. В 1826–1827 рр. відвідав Англію та 
Францію. Від 1828 р. працював у Базельському університеті. Від 1835 р. – професор. Основний 
напрямок наукових досліджень – вивчення каталітичної активності реагентів. У 1840 р. відкрив 
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озон. У 1846 р. отримав нітроцелюлозу, виготовив колодій. Висунув положення, що кожна 
хімічна реакція є сумою послідовних процесів. У 1844 р. опублікував працю «Вклад у фізичну 
хімію». Вивчав каталітичну дію різних металів, їх оксидів і пероксидів. Досліджував деякі 
природні процеси – тління, бродіння, гниття. Помер 29 серпня 1868 р. на 69 році життя. 

26 жовтня 145 років від дня народження Томаса Мартина Лоурі, англійського хіміка. У 
1889 р. закінчив Центральний технічний коледж в Лондоні. У 1896–1913 рр. працював 
асистентом Г.Е. Армстронга і одночасно з 1904 р. викладав у Вестмінстерському педагогічному 
інституті. Від 1913 р. – професор однієї з медичних шкіл в Лондоні, від 1920 р. – професор 
Кембриджського університету. Основні наукові роботи присвячені вивченню оптичної 
активності органічних сполук. Розпрацював методи поляриметрії. Один із авторів 
протеолітичної теорії кислотно-лужної рівноваги, відповідно до якої всяка кислота є донором 
протона. У 1928–1930 рр. був Президентом Фарадеєвського товариства. Помер 2 вересня  
1936 р., проживши майже 62 роки. 

27 жовтня 170 років від дня народження Мечислава Вонсовича (Дуніна-Вонсовича), 
польського лікаря-фармаколога. Народився в Добромилі (тепер Львівська область). У 1869 р. 
закінчив гімназію у Львові і працював помічником аптекаря, у 1875 р. закінчив фармацевтичне 
відділення Фрайбурзького університету. Магістр фармації. У 1876 р. закінчив філософський 
факультет Львівського університету. У 1876–1877 рр. працював в Інституті фармакогнозії (м. 
Страсбург). У 1877 р. отримав звання доктора філософії. У 1877–1878 рр. – асистент кафедри 
хімії Львівського університету. У 1878–1879 рр. – асистент кафедри хімії Фрайбурзького 
університету. У 1879 р. отримав вчене звання доцента. У 1879–1980 рр. – доцент кафедри 
товарознавства Львівської політехніки, у 1888–1891 рр. – доцент фармакогнозії Львівського 
університету, у 1880 р – габілітований доктор з фармакогнозії, водночас з 1879 р. в.о. міського 
хіміка. У 1887 р. заснував міську хімічну лабораторію. Наукові інтереси пов’язані з 
фармакологією, лікарськими рослинами, дослідженням хімічного складу водних ресурсів 
Львівщини (питної та мінеральної води). Автор близько 20 праць. У 1877–1883 рр. редагував 
журнал «Czasopismo T-wa aptekar.», почесний член Варшавського, Галицького аптекарського 
товариства, член Польського товариства натуралістів ім. М. Коперника, член Комісії фізіологів 
ПАН. Помер у 1913 р. на 64 році життя. 

27 жовтня 115 років від дня народження Бориса Львовича Астаурова, російського 
біолога. Народився в Москві. У 1927 р. закінчив Московський університет. До 1930 р. працював 
в Інституті експериментальної біології НКЗ СРСР; в 1930–1935 рр. – в Середньоазіатському 
НДІ шовківництва і шовкознавства в Ташкенті; у 1935–1947 рр. – в Інституті цитології, 
гістології та ембріології АН СРСР, в 1947–1967 рр. – в Інституті морфології тварин АН СРСР. У 
1966 р. обраний академіком АН СРСР. У 1967–1974 рр. був директором Інституту біології 
розвитку АН СРСР. Наукові дослідження присвячені теоретичним і практичним питанням 
розвитку і спадковості тутового шовкопряда. Розпрацював методи отримання повного 
(термічного) партеногенезу і повного міжвидового андрогенезу, що дозволило створити ядерно-
цитоплазматичні гібриди. Вирішив проблему регуляції статі у тварин і експериментально 
створив поліплоїдні лінії тутового шовкопряда, здатні до нормального статевого відтворення. 
Засновник і головний редактор (від 1970) журналу «Онтогенез». У 1966–1972 рр. – Президент 
Всесоюзного товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Помер 21 червня 1974 р. на 
70 році життя. 

29 жовтня 150 років від дня народження Миколи Адольфовича Буша, російського 
ботаніка. Народився в Слободському (нині Кіровської області). У 1887–1891 рр. навчався у 
Казанському університеті та закінчив Петербурзький лісний інститут в 1896 р. Працював в 
Юр’євському університеті (1895–1902), в 1902–1912 рр. – в Петербурзькому ботанічному саду, 
а в 1912–1931 рр. – в ботанічному музеї. У 1931–1941 рр. М.А. Буш завідував Кавказьким 
гербарієм Ботанічного інституту АН СРСР, водночас, від 1909 р. викладав у Петербурзькому 
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університеті (від 1918 р. – завідувач кафедри ботанічної географії), в низці інших вузів. Основні 
напрямки наукових праць – флористика, систематика рослин і ботанічна географія. 
Досліджував флору Кавказу. Описав багато нових видів кавказьких рослин, склав ботаніко-
географічні карти Осетії, Балкарії, Дигорії. Автор флористико-систематичних праць із Сибіру і 
Далекого Сходу, фундаментальних підручників «Морфология и систематика растений» (2-е 
вид., 1924) і «Курс систематики высших растений» (1940). Від 1920 р. – член-кореспондент АН 
СРСР. Помер вчений 7 серпня 1941 р. на 72 році життя. 

29 жовтня 115 років від дня народження Юзефа Антонія Марковскі, польською лікаря. 
Народився у Львові. У 1900 р. закінчив медичний факультет Львівського університету. У 1900–
1902 рр. працював асистентом кафедр загальної і експериментальної патології; у 1902–1905 рр. 
— асистент кафедри нормальної анатомії. У 1905–1907 рр. – стажувався в Неаполі, Трієсті, 
Інсбруку. Від 1907 р. працював доцентом кафедри нормальної і топографічної анатомії до  
1913 р. У 1913 р. отримав вчене звання професора. У 1913–1920 рр. працював завідувачем 
кафедри нормальної і топографічної анатомії; у 1920 р. — декан медичного факультету 
Львівського університету; у 1920–1922 рр. – професор кафедри нормальної анатомії 
Познанського університету, у 1922–1944 рр. – завідувач кафедри нормальної і топографічної 
анатомії Львівського університету / медичного інституту / медико-природничих фахових 
курсів. У 1944 р. виїхав у Польщу. У 1922 р. був обраний дійсним членом АМН Польщі, у  
1923 р. йому присвоєно звання почесного професора Познанського університету, у 1930 р. він 
обраний дійсним членом Краківської АН. Вчений займався дослідженнями анатомії та 
фізіології ЦНС та серцево-судинної системи, був автором 16 наукових праць, в т. ч. підручника. 
Підготував 4 професорів. Помер 25 травня 1947 р. на 73 році життя. 

29 жовтня  110 років від дня народження Ганса Нейрата, австрійсько-американського 
біохіміка. Народився у Відні. У 1933 р. закінчив Віденський університет. У 1934–1935 рр. 
працював у Лондонському університеті, в 1935–1936 рр. на факультеті сільськогосподарської 
біохімії Міннесотського університету, у 1936–1938 рр. – на кафедрі хімії Корнеллського 
університету, у 1938–1950 рр. на кафедрі хімії університету шт. Північна Кароліна. Від 1950 р. 
професор біохімії Вашингтонського університету. Наукові роботи присвячені вивченню 
структури та функції білків, механізму дії протеолітичних ферментів. Г. Нейрат був членом 
НАН США, Американської академії мистецтв і наук та багатьох наукових товариств. Помер 12 
квітня 2002 р. на 93 році життя. 

30 жовтня 80 років від дня народження Ліланда Хартвелла, американського біолога. У 
1961 р. закінчив Каліфорнійський технологічний інститут. Спочатку захоплювався фізикою, але 
враження від відкриття структури ДНК переважило і він захопився біологією. У 1964 р. став 
доктором філософії в Массачусетському технологічному інституті. У 1965–1968 рр. вчений 
працював на посаді асистента професора Університету Каліфорнії, а з 1968 р. – професор 
Університету Вашингтона. В якості об’єкта дослідження Л. Харвелл використав пекарські 
дріжджі. Йому вдалося виділити такі клітини, в яких гени, що контролюють клітинний цикл, 
легко змінюються. Один із генів, означений як CDC28, контролює перший крок у фазі 
клітинного циклу, отримав назву стартового. При пошкодженні ДНК клітинний цикл 
призупиняється. Подібні дослідження проводив Пол Перс із Королівського фонду досліджень 
ракових захворювань у Лондоні. Пол Нерс виявив ген CDC2, що регулює різні фази клітинного 
циклу. Він ідентифікував, клонував та охарактеризував один із ключових регуляторів 
клітинного циклу. Ним виявився циклін-залежна кіназа (CDK). Водночас дослідник Тімоті Хант 
відкрив існування спеціальних білків – циклінів, що беруть участь у регуляції функції CDK 
(cyclin dependent Kinase). Дослідникам Л. Хартвеллу, П. Нерсу, Т. Ханту вдалося 
ідентифікувати ключові молекули, які регулюють клітинний цикл у всіх евкаріот, включаючи 
дріжджі, рослини, тварини, людину. За свої наукові дослідження Л. Хартвелл був обраний 
членом НАН США (1987), удостоєний премії Адольфа Слоана (1991), премії Фонду Гарднера 
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(1992), премії Альберта Ласкера Американської асоціації охорони здоров’я (1998). У 2001 р. Л. 
Хартвелл, ГІ. Нерс, Т. Хант поділили Нобелівську премію з фізіології та медицини «за 
відкриття ключових регуляторів циклу». 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

КАРЛ ФОН ОСЕЦЬКИЙ 
До 130-річчя від дня народження 

 

 
 
Карл фон Осецький народився 3 жовтня 1889 р. в Гамбурзі. Батько, Карл Ігнацій, був 

простим солдатом, і, відслуживши в армії, він до кінця життя працював торговцем. Мати, 
Розалія Марія, походила з дуже бідної польської католицької родини. Батько помер у 1891 р., 
коли хлопчикові виповнилося всього два роки. У 1898 р. мати Карла вийшла заміж за Густава 
Вальтера, соціал-демократа, ліберальні погляди якого вплинули на світогляд Карла. Друзі 
батька вирішили оплатити навчання Карла в університеті, але він відмовився. Згодом Карл 
опублікував низку віршів у мюнхенських виданнях. 

Зростання мілітаризму в Німеччині привело К. Осецького в 1912 р. до Гамбурзького 
відділення Німецького товариства миру. В 1913 р. ліберальний щотижневик «Вільний народ» 
(«Das Freie Volk») опублікував статтю, в якій критикував мілітаристський присуд одного із 
судів. Ця стаття викликала обурення прусського військового міністерства. 

19 серпня 1913 р. К. фон Осецький одружився з Мод Вудс, англійкою, яка в Гамбурзі 
давала уроки англійської мови. Подружжя мало доньку. 

В 1916 р. К. фон Осецький був мобілізований в армію і воював на фронті Східної 
Франції. Воєнний досвід лише зміцнив його пацифістські переконання: «Потрібно повторити 
знову і знову, що у війні немає нічого героїчного, вона несе людству лише жах і нещастя».  

Після перемир’я 1918 р. К. фон Осецький повернувся у Гамбург, де був обраний головою 
місцевого відділення Німецького товариства миру і деякий час видавав газету «Провідник» 
(«Der Wegweiser»).  

У 1920 р. голова товариства Людвіг Квідде запропонував К. фон Осецькому приїхати в 
Берлін і стати секретарем організації. В Берліні К. фон Осецький видавав щомісячний журнал і 
був засновником руху «Ні війні». У 1924 р. подав у відставку, щоб стати редактором іноземного 
відділу «Берлінер фольксцайтунг». У 1926 р. К. фон Осецький став редактором газети «Світова 
сцена» («Die Weltbühne»). Після смерті головного редактора Зігфріда Якобсона в 1927 р. 
Осецький був призначений головним редактором. Опублікував статтю Бертольда Якоба, в якій 
веймарської уряд звинувачувався в підтримці напіввійськових формувань. Редактор К. Осецкий 
був звинувачений в наклепі і засуджений до тюремного ув’язнення строком на місяць. 
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В травні 1929 р. він опублікував статтю німецького льотчика Вальтера Крайзера, в якій 
розповідалося про розвиток військової авіації в порушення Версальського договору. Автора 
статті і редактора заарештували за розголошення військових таємниць, але суд не відбувся. 

У 1930 р. націонал-соціалістична робітнича партія Адольфа Гітлера завоювала 107 місць 
в рейхстазі. В 1931 р. суд над Осецьким і Крайзером відбувся на закритому засіданні, обидва 
були засуджені до 18 місяців тюремного ув’язнення. Ліберальні кола організували мітинги 
протесту. На захист К. фон Осецького виступили Ернст Толлер, Ліон Фейхтфангер, Арнольд 
Цвейг, Альберт Ейнштейн. Підсудні зберегли свої паспорти, що давало можливість покинути 
Намеччину. Крайзер скористався цією можливістю і виїхав з Німеччини. Осецький залишився, 
щоби боротися на батьківщині. 

В травні 1932 р. К. фон Осецький сам прийшов у Тегельскую в’язницю, де просидів сім 
місяців і був звільнений у зв’язку з різдвяною амністією. 

У січні 1933 р. Адольф Гітлер став канцлером 
Німеччини. Згодом нацисти організували підпал 
рейхстагу і звинуватили в цьому демократичні сили. 
Після цього почалися атаки на «ворогів держави», до 
яких зарахували і К. фон Осецького.  

К. фон Осецький був заарештований в Берліні, а 
через деякий час одним з перших потрапив до 
концентраційного табору Зонненбург. Згодом Осецького 
перевели з Зонненбурга в концтабір Естервеген поблизу 
голландського кордону. Здоров’я Осецького швидко 
погіршувалося в зв’язку з важкими умовами 
перебування. 

У 1934 р. група видатних діячів: Альберт 
Ейнштейн, Томас Манн, Джеймс Адамс, Бертран Рассел 
подали петицію і висунули кандидатуру Осецького на 
здобуття Нобелівської премії. Безпосередньо до 
Нобелівського комітету в Осло звернувся знаменитий 
німецький письменник-антифашист Ліон Фейхтвангер. 
Він нагадував про видатні заслуги Осецького в боротьбі 
проти мілітаризму на сторінках журналу «Вельтбюне». «Весь світ знає, що Карл Осецький 
піддається через свою відданість справі миру духовним і фізичним тортурам в німецькому 
концтаборі. Я вважаю, що важко знайти більш гідного борця за справу миру, ніж великий і 
мужній німецький публіцист Карл Осецький». 

27 жовтня 1935 році послав в Осло лист на підтримку кандидатури Осецького Альберт 
Ейнштейн: «Формально я не маю права пропонувати кандидатури на Нобелівську премію миру. 
Однак в умовах нашого часу я відчуваю, що совість велить мені написати цей лист до 
Нобелівського комітету, якому представляється рідкісна можливість присудженням премії 
зробити історичний акт, наслідки якого можуть найкращим чином сприяти вирішенню 
проблеми світу. Цим актом буде увінчання премією Карла Осецького – людини, який своїми 
справами і своїми стражданнями, більш ніж будь-хто інший, заслужив цю премію ». 

Серед тих, хто підняв свій голос на захист Осецького, був і найбільший німецький 
письменник-реаліст XX століття Т. Манн, який називав Осецького «мучеником ідеї світу» та 
вказував, що присудження йому Нобелівської премії миру було б «великим, вільним, 
моральним актом». 
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У 1935 р. премія миру не вручалася. В 1936 р. Нобелівський комітет присудив Карлу фон 
Осецькому Нобелівську премію, що викликало обурення німецького уряду і посол Німеччини в 
Норвегії висловив протест уряду Норвегії, але міністр закордонних справ заявив, що 
Нобелівський комітет незалежний від Норвезького уряду. 

Повідомлення про нагороду застало Осецького в тюремній лікарні. Нацистська 
пропаганда заявляла про можливість К. фон Осецького поїхати в Осло і отримати нагороду. 
Пізніше почалося цькування К. фон Осецького як зрадника Німеччини. 

Представник Нобелівського комітету Фредерік Станг дав високу оцінку діяльності К. 
фон Осецького.  

Карл фон Осецкий загинув у берлінській лікарні 4 травня 1938 р., не доживши до 
перемоги над нацизмом 7 років і 4 дні.  

Після Другої світової війни одна з вулиць Берліна була названа його ім’ям. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
В.В. САВРАН 

 
ФРЕНСІС ПЕЙТОН РОУС 

До 140-річчя від дня народження 
 
 Френсіс Пейтон Роус народився 5 жовтня 1879 

р. в Балтіморі (штат Меріленд), в сім’ї Чарлза Роуса, 
торговця зерном, і Френсіс Андерсон Роус (Вуд), 
доньки судді з Техасу першою дитиною з трьох. Коли 
Френсісу було 11 років (1890), батько помер, 
залишивши для сім’ї дуже помірковані кошти. Френсіс 
закінчив безкоштовну державну школу в Балтіморі та 
отримав стипендію від Університету Джонса Хопкінса. 
В 1900 р. він став бакалавром і поступив у медичну 
школу цього університету. На другому році навчання в 
медичній школі Ф.П. Роус захворів туберкульозом. Для 
лікування поїхав у Техас і влаштувався працювати на 
ранчо біля м Куана на кордоні з Оклахомою. Праця 
ковбоя прийшлася йому до душі. У 1905 р. Ф. Роус 
отримав медичний диплом і поступив в інтернатуру при 
Університеті Джонса Хопкінса. Але заняття 
практичною медициною не задовольняли його, і він 
прийняв рішення стати патологом в Мічиганському 
університеті.  

Для поповнення своїх знань вирішив 
удосконалюватися в Німеччині. 1907 рік він провів в 
Дрездені, вивчаючи патологічну анатомію. Після 

повернення в США він отримав можливість працювати під керівництвом Симона Флекснера (1863–
1946) в Рокфеллерівському інституті медичних досліджень. Його першою працею було дослідження 
лімфоцитів. У Рокфеллерівському інституті Ф.П. Роус швидко просувався по кар’єрній вертикалі, і 
в 1920 р. став штатним викладачем інституту. В 1909 р. розпочав досліджувати пухлину курки 
породи плімутрок, яку подав йому один із фермерів. Мікроскопічні дослідження показали, що в 
птаха була веретеноклітинна саркома. Вчений подрібнив пухлинну частину, отримав безклітинні 
екстракти в сольовому розчині та ввів ці екстракти іншим курам цієї ж породи. Згодом в однієї 
курки розвинулася саркома. Далі продовження дослідів у цьому напрямку підтвердили передачу 
пухлини курам кількох поколінь. Результати досліджень Ф.П. Роус опублікував у Журналі 
експериментальної медицини ( «Journal of Experimental Medicine»). Передача курам пухлин за 
допомогою безклітинних екстрактів дозволила допустити, що причиною цих пухлин є вірус.  

Думка наукової громадськості критично віднеслася до теорії інфекційного походження раку, 
прихильником якої був Роберт Кох (1843–1910). Тому пропозиція Ф.П. Роуса про походження 
саркоми курей від інфікування вірусом не викликала ніякого схвалення фахівців. Лише через багато 
років ця пухлина стала називатися саркомою Роуса, а гіпотетичний фактор, що приводить до її 
розвитку, – вірусом саркоми Роуса. Тільки в 30-х рр. ХХ ст. гіпотеза Ф.П. Роуса була підтверджена, 
а в 40-х рр. вірус саркоми Роуса був виявлений шляхом електронної мікроскопії. Упродовж двох 
років праці в Рокфеллерівському інституті Ф.П. Роус з колегами виявив ще дві експериментальні 
пухлини у птахів, викликані безклітинним фільтратами.  

Розпочалася Перша світова війна, науковці Ф.П. Роуса розпочали працювати над 
проблемами зберігання крові.  Вони створили розчин, який містив кислоту, цитрат і декстрозу – 
ACD (acid, citrate, dextrose) В цьому розчині еритроцити зберігалися від 20 до 30 днів. Розчин ACD 
використовувався багато років.  

Від 1918 р. Ф.П. Роус упродовж 8 років був членом Національного дослідницького комітету, 
працюючи віце-президентом медичного відділення і виконавчого комітету. На початку 20-х рр. 
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Ф.П. Роус вивчав фізіологічну функцію печінки і жовчного міхура. Його група дослідників виявила, 
що жовч реабсорбується в кишківнику і поступає знову в печінку по венозній системі. В жовчному 
міхурі всмоктується вода і концентрується жовч. Вони встановили, що білірубін утворюється 
внаслідок розпаду гемоглобіну і при накопиченні білірубіну в крові виникає жовтяниця. 

На початку 30-х рр. Ф.П. Роус із колегами знову повернулися до експериментального 
дослідження раку, вивчаючи злоякісне переродження папілом у кріликів. Вони встановили, що ріст 
і переродження цих пухлин пов’язані зі взаємодією між онкогенним фактором – кам’яновугільний 
дьоготь – і деякими факторами навколишнього середовища. 

У 1942 р. Ф.П. Роус запропонував 3 
гіпотези механізмів утворення пухлин. Згідно з 
першою, віруси можуть інфікувати організм ще 
під час внутрішньоутробного розвитку або в 
молодому віці. Якщо на клітини, інфіковані 
вірусом, діє провокуючий фактор, може початися 
процес переродження клітин і ріст пухлин. Згідно 
з другою гіпотезою, пухлини утворюються 
самовільно, можуть викликатися хімічними 
канцерогенними речовинами. Третя гіпотеза 
полягала в тому, що «дрімаючі» віруси і хімічні 
канцерогени можуть взаємодіяти і викликати 
пухлини. 

У 1966 р. Ф.П. Роус і Чарлз Хаггінс 
отримали Нобелівську премію з фізіології та 
медицини «за відкриття онкогенних вірусів».  

У 1915 р. Ф.П. Роус одружився з Маріон 
Екфорд Декей. Подружжя виховало трьох доньок. 
Після Другої світової війни подружжя купило 
будинок у Вест-Корнуоллі (штат Коннектикут). 

Ф.П. Роус отримав багато нагород, в т. ч. 
премію Уолкера лондонського Королівського 
коледжу хірургів (1941), медаль Джессі Стівенсон-

Коваленко Національної академії наук (1954), премію Ласкера Американської асоціації охорони 
здоров’я (1958), національну медаль «За наукові досягнення» Національного наукового фонду 
(1966) і медаль Клівленда Американського онкологічного товариства (1966). 

Вчений був членом Данської королівської академії наук, Американської асоціації сприяння 
розвитку науки, Вейцманівського інституту в Ізраїлі, НАН США, Асоціації американських лікарів, 
Американського товариства експериментальної патології, Американського філософського 
товариства, Американської науково-дослідницької онкологічної асоціації. 

В 1969 р. у вченого діагностували рак шлунка, і 16 лютого 1970 року він помер у Нью-Йорку 
на 91 році життя. 
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О.П. РОМАНЮК-ОГІРКО, Ю.М. ПАНИШКО, 
А.Л. ВАСИЛЬЧУК 

 
ГАРОЛЬД ВОЛТЕР КРОТО 

До 80-річчя від дня народження 
 

Гарольд Волтер Крото народився 7 жовтня 
1939 р. у Вісбече в сім’ї Хайнца та Едіт 
Кротошинер. Сім’я батька походила з Бояново 
(Польща), сім’я матері – з Берліну. Батьки 
Гарольда народилися в Берліні, але в 1930-і роки 
перебралися в Англію, оскільки Хайнц 
Кротошинер був євреєм. Будучи вихований в 
юдейських традиціях, з роками став переконаним 
атеїстом. В 1955 році сім’я змінила прізвище на 
«Крото». Гарольд Крото виріс у Болтоні і 
відвідував Болтонську школу. Згодом у Гарольда 
з’явився інтерес до хімії, фізики та математики. 
Його вчитель хімії вважав, що в Шеффілдському 
університеті найкраща кафедра хімії у 
Великобританії і крото поступив у цей 
університет. У 1961 р. він отримав науковий 
ступінь бакалавра наук з хімії в Шеффілдському 
університеті. У 1964 р. отримав звання доктора 
філософії. Його докторська дисертація містила 
деякі неопубліковані дослідження діоксиду 
тривуглецю і це викликало загальний інтерес до 

молекул, що містять ланцюги вуглецевих атомів з багатьма зв’язками.  
Г. Крото почав свою працю як хімік-органік, але зацікавившись спектроскопією, 

вирішив досліджувати проблеми квантової хімії. Пізніше він зацікавився астрохімією. 
Після постдокторантури в Національній науково-дослідній раді Канади і Bell Labs в 

США він почав викладати і займатися науковою діяльністю в університеті Сассекса (Англія) в 
1967 р. У 1975 р. вчений став професором, а в 1991–2007 рр. був професором Королівського 
наукового товариства. 

У 1980-х роках Г.В. Крото розпочав дослідницьку програму в Сассексі, що розглядала 
вуглецеві ланцюги в міжзоряному середовищі. Ці дослідження дозволили виявити молекулу 
ціаноацетилену H-C≡C-C≡N. Група Г.В. Крото за допомогою спектрального методу встановила 
існування довгих молекул, таких як ціанобутадіін H-C≡C-C≡C-C≡N і ціаногексатріін H-C≡C-
C≡C-C≡C-C≡N. Була відкрита молекула С60. Стало відомо, що подібною темою займаються 
Роберт Кьорл і Річард Смоллі в Університеті Райса (Техас). Г.В. Крото запропонував 
використати прилади Університету Райса, щоб створити умови, максимально наближені до 
умов атмосфери вуглецевої зірки. Експеримент, проведений у вересні 1985 р., доказав, що 
вуглецеві зірки можуть виробляти вуглецеві ланцюги і встановив існування молекул виду С60. 

У 1996 р. Роберт Ф. Кьорл, Гарольд Крото, Річард Е. Смоллі отримали Нобелівську 
премію з хімії «за відкриття фулеренів». 

В 1995 р. Гарольд Крото став одним із засновників британської благодійної освітньої 
організації «Vega Science Trust» з метою створення фільмів, що популяризують науку, дають 
можливість підвищити свій освітній рівень. Ця організація проводила лекції, інтерв’ю з 
Нобелівськими лауреатами, обговорення атуальних проблем науки, професійні і освітні ресурси 
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для телебачення. «Vega Science Trust» зняла більше 280 програм, з яких близько 50 транслювала 
ВВС. Весь ресурс програм можна безкоштовно переглянути на сайті організації, який відіграє 
роль телевізійного науково-освітнього каналу. 

 

 
 
У 2002-2004 рр. Гарольд Крото був президентом Королівського хімічного товариства. 

Від 2004 р. обіймав посаду професора Francis Eppes хімічного факультету Університету штату 
Флорида.  

Упродовж багатьох років вчений виступав з доповідями на конгресах, симпозіумах, 
фестивалях, в університетах багатьох країн.  

За своє життя вчений був відзначений преміями на нагородами: Міжнародна премія за 
нові матеріали (1992), премія «Х’юллет-Паккард» (1994), посвячення в лицарі-бакалаври (1996), 
Кельвінівська лекція (1998), премія Майкла Фарадея (2001), медаль Коплі (2004), 
Шредінгерівська лекція (Імперський коледж Лондона, 2006). Г. Крото був удостоєний звання 
почесного доктора Тель-Авівського університету (2014). Північний кампус університету 
Шеффілда складається з 2 будинків, що отримали назву на честь сера Гарольда Крото: 
інноваційний центр Крото і науково-дослідний інститут Крото. 

В 1963 р. Г. Крото одружився з Маргарет Хантер. Помер вчений 30 квітня 2016 р. на 77 
році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК 
 

ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ ГУРВИЧ 
До 145-річчя від дня народження 

 
Олександр Гаврилович Гурвич народився 9 жовтня  

1874 р. в Полтаві. Після закінчення гімназії поступив на 
медичний факультет Мюнхенського університету, який 
закінчив у 1897 р. Після закінчення Мюнхенського 
університету залишився працювати асистентом у професора К. 
Купфера, а потім переїхав у Страсбург. В цей час він вже був 
приват-доцентом і автором низки наукових робіт в галузі 
гістології, що зробило його ім’я відомим в наукових колах. 

До 1905 р. працював у Страсбурзі, Берні. Під час 
російсько-японської війни був мобілізований до армії і службу 
проходив як гарнізонний лікар в Полтаві. В 1906–1918 рр. – 
професор гістології на Вищих жіночих курсах в Петербурзі. В 
1919–1924 рр. професор гістології Таврійського університету в 
Сімферополі, в 1924–1929 рр. – професор гістології медичного 
факультету 1-го Московського університету, в 1930–1945 рр. – 
завідувач відділу експериментальної біології Всесоюзного 
інституту експериментальної медицини, в 1945–1948 рр. – 
директор Інституту експериментальної біології АМН СРСР. О. 

Гурвич працював в галузі ембріології, гістофізіології, біофізики і теоретичної біології. 
У 1912–1922 рр. вчений вперше ввів у ембріологію поняття морфогенетичного 

(біологічного) поля, пізніше розробляв його теорію з метою пояснити характер та направленість 
розвитку організму. В дослідах О.В. Гурвіча спостерігався вплив процесу росту клітин кореня 
однієї цибулини на аналогічну групу клітин іншої цибулини. Відстань між корінцями цибулин 
дорівнювала 2-3 мм. Вчений дійшов висновку, що «сутність прояву живого проявляється у 
зв’язках між окремими подіями, які відбуваються синхронно». В дослідах О. Гурвича при 
інтенсивному центрифугуванні яєць жаб, що порушили їх структуру, подальший розвиток 
організмів відбувався так, як і в контрольній групі з непошкоджених яєць. Адже руйнувалася не 
«польова матриця», а лише яйце майбутньої жаби. Все зруйноване було добудовано за взірцем 
– «ефірною матрицею». 

В ембріології О. Гурвич експериментально розробив важливі теоретичні положення про 
процеси відновлення (регуляції) яйця після центрифугування, про нормування і детермінацію 
як важливі модуси розвитку зародку. 

Спочатку відкриття О.Г. Гурвича серйозно не сприймалось. Його навіть критикували. 
Але з часом встановили спектральні межі такого випромінювання приладами достатньо точно: 
190-330 нанометрів, а середню інтенсивність оцінили на рівні 300–1000 фотонів в сек/см2. 

У 1923 р. О. Гурвич зробив відкриття, яке визнано найбільш видатним в галузі біології. 
О. Гурвич зареєстрував енергетичне випромінювання клітин людини і вперше сформулював 
концепцію біологічного поля – біополя. Це біополе виявилося генетичним, в ньому закладена 
інформація про живу сутність, тому О. Гурвич назвав це біополе «мітогенетичним». Був 
зроблений висновок: клітини випромінюють інформацію – кодовані електромагнітні сигнали в 
ультрафіолетовому діапазоні. 
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О. Гурвич доказав, що в будь-якому організмі є енергетичний (польовий) та 
інформаційний «скелет» і що утворення фізичного тіла відбувається за образом його «скелету» 

або біополя, яке є генеральним планом або 
проектом, за яким здійснюється створення та 
розвиток людини. 

Джерелом цього поля О. Гурвич вважав 
процеси синтезу хроматину. 

В галузі гістофізіології важливі дослідження 
О. Гурвича присвячені вивченню причин клітинного 
поділу та механізму видільної діяльності. 

Вчений застосував мітогенетичне 
випромінювання для аналізу фізико-хімічних станів 
клітин в нормі та патології. У 1944 р. сформулював 
теорію біологічного поля з метою пояснення 
впорядкованості розвитку організмів. 

Друкований спадок О.Г. Гурвича складає 150 
праць, більшість яких написана німецькою, 
французькою, англійською мовами. Він також 
написав низку навчальних керівництв. 

У 1941 р. отримав Сталінську премію. Був 
нагороджений орденом Трудового Червоного 
Прапора. 

Помер 27 липня 1954 р. на 80 році життя. 
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Ю.М. ПАНИШКО, І.І. КОБЗА, 
Ю.Г. ОРЕЛ, О.В. ЩУР 

 
АНРІ МАРІ РЕНЕ ЛЕРІШ –  

ВИДАТНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ ХІРУРГ І ФІЗІОЛОГ 
До 140-річчя від дня народження 

 
Вона однаково лікує як обездолених, так і великих, бідних і багатих, а інколи бідних 

краще, ніж заможних. Вона надихається лише одним: облегшити і вилікувати. Вона 
сумлінна, вона старається якомога краще, думаючи лише про інтереси хворого; вона ніколи 
не почуває себе сповна задоволеною тим, що вона зробила. Вона відкидає свої турботи та 
страхи, щоб зробити краще. Вона завжди спрямовується до прогресу. 

(Рене Леріш про хірургію) 

Анрі Марі Рене Леріш народився 12 
жовтня 1879 р. в родині адвоката Ернеста Леріша 
та Ганни Чамусі. Його дід був лікарем, обидва 
дядьки – лікарі, вплив яких на племінника був 
дуже великим. Рене навчався в школі Марістеса. 
У 1893 р. він отримав отримав ступінь бакалавра 
в риториці. Тоді вирішив слідувати шляхом 
свого двоюрідного діда і поступив до Військової 
академії Сен-Сір, щоб зробити військову 
кар’єру. Але в березні 1894 р. він змінив свою 
думку і написав своїм рідним, що хоче стати 
хірургом. Рене  Леріш отримав ступінь бакалавра 
філософії для вступу на факультет наук в Ліоні.  

У 1899–1900 рр. Р. Леріш проходив 
військову службу у 98-му піхотному полку. 
Медичну освіту Р. Леріш отримав у Ліоні. Після 
закінчення медичного факультету працював 

експертом у відділенні проф. А. Понсе (1849–1913), завідувача кафедри хірургічної клініки в 
Ліоні. Через деякий час в цій клініці почав працювати Алексіс Каррель – майбутній творець 
артеріальної хірургії, який за спогадами Р. Леріша, привчав до спостережливості в медичній 
роботі. Докторська дисертація вченого була присвячена темі хірургічного лікування раку 
шлунка (1906), а через три роки Р. Леріш разом з А. Понсе надрукували 2 томи праць про 
хірургічне лікування туберкульозу. 

На початку Першої світової війни Р. Леріш направлений працювати в хірургічному 
автомобілі швидкої допомоги в Вогезі. Після короткого візиту в Крей до сортувальної та 
регулюючої лікарні, він був призначений лікарем в Panthéon-госпіталі. Згодом він працював у 
Російському госпіталі в готелі Карлтон. В квітні 1917 р. Рене Леріш приєднався до Роберта 
Пруста і його команди авто-чір. Ліонський гістолог і радіобіолог Claudius Regaud запросив Р. 
Леріша долучитися до викладання в «Медичній школі та військовій хірургії». За допомогою 
Павла Санті Р. Леріш провів дуже велику дослідницьку роботу по остеогенезу і був 
зацікавлений у лікуванні переломів з експериментами, проведеними на кріликах. Це 
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потребувало багато гістологічних зрізів та стільки ж рентгенівських знімків. Вчений став 
головним хірургом 28 грудня 1917 р. Написав 2-х томну працю «Traitement des fractures» 
(Лікування переломів; Т. 1-2; 1916–1917). Р. Леріш запропонував використовувати синій колір 
для асептичних хірургічних операційних: простирадла, операційна білизна, шапочки, маски, 
хірургічні палати.  

В 1919 р. Р. Леріш став хірургом у Ліоні. Саме в ліонському періоді життя відбулася 
поїздка в США, де він зустрівся з Саймоном Флекснером у Фонді Рокфеллера, Вільямом 
Холстедом у Балтіморі та низкою інших вчених. В Ліоні Р. Леріш пропрацював до 1924 р., коли 
отримав кафедру клінічної хірургії у Страсбурзькому університеті. Саме тут розквітла його 
хірургічна діяльність. Вчений ввів важливе поняття «неагресивної хірургії». У 1925 р. під час 
його лекції в хірургічній клініці Університету Страсбурга, він сказав, що операція не повинна 
обмежуватися корекцією або вилученням анатомічних пошкоджень, а повинна бути спрямована 
на лікування функціональних розладів.  

 

       
Працівники кафедри клінічної хірургії. Страсбург, 1937 р.  

(Rene Leriche, Michael de Bakey, Jean Kunlin, Rene Fountaine, Joao Cid dos Santos) 

Перші спостереження за пораненими з переломами кісток заставило його вивчати 
процеси утворення кісткової мозолі і відмітити при цьому вплив трофічних та вазомоторних 
порушень. Присвятивши цій проблемі майже 20 років життя, Р. Леріш з учнями прийшли до 
висновку, що остеокласти відіграють при остеогенезі лише другорядну роль. Вивчаючи 
пошкодження суглобів, Р. Леріш звернув увагу на наявність у зв’язках багатьох нервових 
закінчень, що дозволило йому зробити блокування останніх за допомогою новокаїну з метою 
нейтралізації патологічних рефлексів. Таким чином, він відкрив новий метод лікування, що 
згодом став широко відомим. Накопичений у цій галузі досвід дозволив Р. Лерішу опублікувати 
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в 1937 р. аналіз 1400 операцій на симпатичній нервовій системі. Подальше вивчення питань цієї 
патології дало можливість представити у вигляді монографій нові напрямки хірургії: хірургія 
болю, хірургія вазомоторних розладів, патологія і лікування артеріальних тромбозів, лікування 
облітеруючого артеріїту. Його друг і помічник Фонтен упродовж 6 років провів 
експериментальні дослідження в галузі фізіології коронарних судин, за результатами яких був 
створений документальний фільм. 

У 1937 р. він отримав місце професора на кафедрі експериментальної медицини в Колеж 
де Франс і кафедру в Ліоні. Кафедра в Колеж де Франс вважалася першою кафедрою у Франції, 
бо там працював видатний вчений Клод Бернар. У всіх свої працях Р. Леріш проводив свою 
головну ідею: хвороба це не викривлення нормальних, а виникнення нових фізіологічних 
співвідношень. У кожному хворобливому процесі Р. Леріша цікавив фізіологічний механізм і 
можливість вплинути на нього хірургічним втручання. Бажання обмежити страждання людини 
зробило Леріша «хірургом болю». Над цією проблемою він працював все життя. Він ставив 
перед собою питання: що таке біль – шосте почуття? Але це не є фізіологічними поясненнями, 
це лише спосіб ухилитися від пояснення проблеми. Чому така різниця у відчутті при різних 
хворобах, чому стільки індивідуальних особливостей в залежності від причин виникнення 
хвороби, якщо це було виявом однієї чутливості: каузальгія, відчуття печії в ішемічній кінцівці, 
розриваючі болі, болі як від укусу, при посттравматичних альгіях, гострі блискавичні болі при 
невралгіях трійчастого нерва? Скільки різних способів, щоби сигналізувати про небезпеку! 

Праці Леріша присвячені абдомінальній хірургії, 
нейрохірургії, ортопедії, ангіохірургії, анестезіології та 
хірургічній ендокринології. 

Йому належать заслуги в розвитку експериментально-
фізіологічного напрямку в хірургії, зокрема, в розробці 
проблеми болю. Р. Леріш запропонував низку хірургічних 
новацій. Його ім’я носять операції при оклюзіях артерій, 
облітеруючому ендартеріїті, при посттромбофлебічному 
синдромі; доступ до прищитоподібних залоз, спосіб резекції 
шлунка, спосіб лікування варикозних трофічних виразок. Він 
описав симптомокомгшекс, який спостерігається при 
хронічних оклюзіях біфуркації черевної аорти та клубових 
артерій (синдром Леріша). 

Р. Леріш – засновник і перший президент Європейського товариства серцево-судинних 
хірургів, один із творців нового фізіологічного напрямку в хірургії, який вивчав можливість 
впливати на кожний патологічний процес хірургічним шляхом. 

Основні роботи по вивченню наслідків уражень, що проявляються больовим синдромом, 
вивчення фізіологічних механізмів при хворобливих процесах в різних тканинах. Розпрацював 
методику блокад і оперативних втручань на симпатичній нервовій системі. За праці по 
лікуванню інфікованих ран нагороджений медаллю Лістера (1939). 

Повернувшись в Ліон після перемир’я 22 червня 1940 р., він відмовився від посади 
міністра охорони здоров’я, яку запропонував йому голова Ради міністрів Франції А.Ф. Петен.  
Р. Леріш прийняв президенський Національний Ордена Лікаря, створений в жовтні 1940 р. 
режимом «Віші». Після звільнення Франції він був виключений з офіційних кіл, тим не менше, 
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був обраний членом Паризької АН (1945), Національної академії 
медицини (1945), Академії хірургії (1946).  

В книзі «Спогади про моє минуле життя» читачі бачать хірурга 
іншої епохи, іншого соціального ладу, але відчувають Р. Леріша як 
прогресивного вченого. 

   Він отримав звання доктора Honoris Causa 30 іноземних 
університетів, був почесним членом низки академій. В момент, коли 
Рене Леріш виправляв останні коректурні листи книги своїх спогадів 28 
грудня 1955 р. він відійшов у Вічність на 77 році життя. 

Франція пам’ятає його як вченого, хірурга і велику Людину. 
 

 

   
Учні та колеги Р. Леріша 
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Я.І. ТОМАШЕВСЬКИЙ, Ю.М. ПАНИШКО, 
Ю.С. КАРОЛЬ 

КОНСТАНТІН ІОН ПАРХОН 
До 145-річчя від дня народження 

 
Константін Іон Пархон народився 28 жовтня  

1874 р. в м. Кимпулунг-Мусчеле в сім’ї шкільного 
вчителя. Закінчив ліцей в Плоєшті і поступив у 
Бухарестський університет, де вчився одночасно на 2 
факультетах: природознавства та медичному. Завершив 
навчання у 1898 р. і отримав ступінь доктора медицини. 
Спочатку працював невропатологом у столиці, а потім 
переїхав у Ясси, де працював в клініці університету. 
Перша наукова робота молодого лікаря з’явилася у  
1901 р. коли йому було 27 років. 

У 1909 р. разом з М. Гольдштейном написав 
«Трактат про роль залоз внутрішньої секреції в патології». 

У 1912 р. К. Пархона призначили завідувачем 
кафедри неврології та психіатрії Ясського університету, 
де він пропрацював понад 20 років і створив велику 
наукову школу і дослідницький центр з ендокринології, 
невропатології і психіатрії. В 20-х роках вийшла нова 
робота К. Пархона (в 3-х томах) з ендокринології. 

У 1934 р. К. Пархона перевели в Бухарест і він 
очолив кафедру ендокринології медичного факультету 

Бухарестського університету. Упродовж 1935–1940 рр. вийшов трьохтомник праць вченого з 
ендокринології. У 1938 р. К. Пархон був обраний академіком Румунської АН. 

У 1940 р. румунський уряд відсторонив К. Пархона від роботи. Лише після перемоги над 
фашистами в Румунії 23 серпня 1944 р. створилися умови для проведення дослідницької 
роботи. 

У 1946 р. К. Пархон організував і очолив Ендокринологічний інститут, одночасно 
виконував обов’язки наукового керівника Інституту геріатрії. Після зречення останнього короля 
Міхая І від престолу К. Пархон з 30 грудня 1947 р. по 13 квітня 1948 р. виконував функції члена 
тимчасової Президії Румунії, а з 13 квітня 1948 р. по 12 червня 1952 р. виконував обов’язки 
Голови Президії Великих Національних зборів Румунії. Наукові інтереси вченого пов’язані з 
ендокринологією, невропатологією, психіатрією. 

К. Пархон приділяв багато уваги вивченню ендемічного зобу та боротьбі з ним, 
розпрацював питання деонтології ендокринології, синтезу низки ендокринологічних препаратів 
(тироксин, екстракт плаценти, йодований казеїн, екстракт гормонів яєчника, зобної залози, 
епіфізу, селезінки. Він займався проблемами біології віку. Дослідження вченого показали, що 
старість не є нормальним станом організму, а представляє собою хворобу, що викликана 
порушенням кровопостачання тканин, органів, в якому велику роль відіграють залози 
внутрішньої секреції. Він також досліджував значення кожної залози в процесі постаріння; 
висунув положення про компенсацію дефіциту їх діяльності потужним введенням гормонів. 
Результати досліджень К. Пархона з колегами були узагальнені в монографії «Старость и её 
лечение» (1938). Вчений розвинув ідею про можливість керування життєвими процесами 
упродовж всього життя. Ця ідея послужила фундаментом для створення нової галузі біології – 
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вікової біології. У 1951 р. К. Пархон разом з А. Аслан почав застосовувати новокаїн для 
лікування старих людей, відмітив покращення багатьох функцій організму. У 1954 р. Президія 
Великих національних зборів РНР присвоїла йому звання Героя Соціалістичної Праці. К. 
Пархон був автором понад 1200 наукових праць. У 1947 р. він був обраний іноземним членом-
кореспондентом АН СРСР. Вчений був Головою (від 1944 р.) та почесним головою (від 1967 р.) 
Румунського товариства дружніх зв’язків з СРСР. 

 

                        
 
Помер К. Пархон 9 серпня 1969 р. в Бухаресті на 95 році життя. Похований в Парку 

Свободи в Бухаресті. Після революції 1989 р. прах К. Пархона був перепохований на іншому 
кладовищі, оскільки К. Пархон уособлював стару владу Н. Чаушеску. 

Вчення К. Пархона і А. Аслан мало своє продовження в СРСР. Партійне керівництво 
країни ознайомилося з можливостями продовжити життя людей похилого віку і через МОЗ 
СРСР доручило створити в СРСР Інститут геронтології АМН СРСР. Цей інститут був відкритий 
у 1958 р. в Києві. Директором цього інституту був призначений відомий патофізіолог, академік 
Микола Миколайович Горєв (1900–1992). В лютому 1961 р. Постановою Президії АМН СРСР 
на посаду директора цього інституту був призначений Дмитро Федорович Чеботарьов (1908–
2005), який організував першу в СРСР кафедру геронтології та геріатрії в складі Київського 
інституту удосконалення лікарів. 
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Ю.М. ПАНИШКО, А.Л. ВАСИЛЬЧУК, 
Л.С. МЕТЕЛЬСЬКА 

 
РІЧАРД ЛОУРЕНС МІЛЛІНГТОН СІНГ 

До 105-річчя від дня народження 
 

 Річард Лоуренс Міллінгтон Сінг 
народився 28 жовтня 1914 р. у Ліверпулі в сім’ї  
Кетрін Шарлотти Суон і Лоренса Міллінгтона 
Сінга, біржового маклера. Навчався у 
Вінчестер-коледжі, підготовчій школі в 
Хемпширі, виграв стипендію для вивчення 
класичних мов і класичної літератури в Трініті-
коледжі Кембриджського університету. Згодом 
під впливом двоюрідного діда Річард Сінг 
поступив у 1933 р. в Трініті-коледж і вибрав 
біохімію. Додаткова стипендія дозволила йому 
після закінчення Трініті-коледжу в 1936 р. 
продовжити свою освіту в Кембриджській 
біохімічній лабораторії.  

Упродовж трьох років Річард Сінг 
проводив дослідження глікопротеїдів, які 
представляють собою складні полімери 
вуглеводів і амінокислот. Вчений в процесі 
дослідження встановив, що для амінокислот 

характерна різна спорідненість до води та хлороформу. Ця різниця не давала можливості 
розділити їх для проведення аналізу будь-яким доступним тоді методом. Директор лабораторії 
Чарлз Мартін запропонував Р. Сінгу співпрацю з Арчером Мартіном, що був відомий вмінням 
розділяти складні хімічні суміші. А. Мартін розробив технологію нової біжучої екстракції під 
час роботи над докторською дисертацією про компоненти вітамінів групи Е. В 1938 р. А. 
Мартін перейшов з Кембриджського університету в лабораторію Науково-дослідної асоціації 
шерстяної промисловості в Лідсі. На наступний рік Р. Сінг так само пішов за А. Мартіном, 
отримав фінансову підтримку Міжнародного секретаріату шерстяної промисловості. 

В Лідсі Р. Сінг продовжував працювати над докторською дисертацією з білкового 
аналізу. 

Застосування біжучої (проточної) екстракції з метою виділити із суміші бажані речовини 
тривало багато років. При цій процедурі суміш вводиться в потік, що складається з двох рідин, 
які не змішуються та рухаються в протилежних напрямках. А. Мартін і Р. Сінг сконструювали 
апарат, в якому хлороформ рухався в одному напрямку вздовж шерстяних волокон, а вода в цей 
час рухалася у зворотному напрямку вздовж бавовняних волокон. Оскільки апарат не володів 
високою ефективністю екстракції, вчені спробували застосувати аналітичний метод 
абсорбційної хроматографії, який був запропонований в 1903 р. російським ботаніком, 
фізіологом і біохіміком М.С. Цветом (1872–1919). Довга скляна трубка заповнювалася дрібною 
речовиною, що володіла різною споріненістю до компонентів хімічної суміші,взірець якої 
розташований на початку колони. Коли розчинник пропускали тонким струменем через колону, 
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то ті речовини, які сильніше притягувалися до поверхні адсорбента, проходили через колону 
повільніше, ніж ті, які притягувалися слабше. 

У 1941 р. А. Мартін і Р. Сінг 
випробували інертний наповнювач, який 
утримував асоційований розчинник в 
нерухомому стані, в той час як через 
нього проходили інші розчинники і 
розчинена суміш. Речовини розділялися 
завдяки їх різній спорідненості до 
фіксованого і рухомого розчинників. 
Цей метод був названий розподільною 
хроматографією.  

В 1943 р. Р. Сінг отримав 
докторський ступінь і став штатним 
працівником Лістерівського інституту 
профілактичної медицини в Лондоні в 
якості біохіміка.  

В 1944 р. Р. Сінг встановив, що 
целюлоза у фільтрувальному папері 
чудово зв’язує такі полярні розчинники 
як вода. Крапля речовини розміщується 
на одному кінці фільтрувального паперу, 
який закладається в закриту посудину, 
що містить розчинник. Коли розчинник 
просувається під дією капілярних сил 
вздовж фільтрувального паперу, компо-
ненти суміші виносяться розчинником 

на різну відстань від початкового положення. При застосуванні двох систем розчинників або 
двовимірної хроматографії відбувається 
розділення компонентів суміші. За допомогою 
методу двовимірної паперової хроматографії 
Р. Сінг визначив, що до складу амінокислот 
входить антибіотик граміцидин С. 

У 1947 р. Р. Сінг працював в Інституті 
фізичної хімії в Упсалі, де шведський біохімік 
Арне Тизеліус (1902–1971) займався вивчен-
ням амінокислот і адсорбцією пептидів на 
вугіллі.  

В 1948 р. Р. Сінг повернувся до Англії і 
був призначений керівником відділу хімії 
білків і вуглеводів Роуетського науково-до-
слідного інституту в Ейбердіні (Шотландія).  

У 1952 р. Р. Сінг і А. Мартін отримали 
Нобелівську премію з хімії «за відкриття 
методу розподільної хроматографії».  
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У 1958–1959 рр. Р. Сінг був консультантом з питань біохімії Руакурської станції 
вивчення тварин у Гамільтоні в Новій Зеландії, а з 1967 р. працював упродовж 9 років у Раді з 
наукових досліджень в галузі сільського господарства Науково-дослідного інституту продуктів 
харчування в Норвічі (Англія). 

Р. Сінг був почесним професором школи біологічних наук Університету Східної Англії 
(1968–1984) та членом редакційної ради «Біохімічного журналу». 

Вчений був нагороджений медаллю Джона Прайса Уезерілла Франклінівського 
інституту (1959). Р. Сінг був членом Лондонського королівсьокого товариства, Королівської 
Ірландської академії, Американського товариства біохіміків, Європейського товариства 
спеціалістів в галузі хімії рослин. 

В 1943 р. одружився з Енн Стівен. У подружжя були чотири доньки і три сини. 
Помер вчений 18 серпня 1994 р. на 80 році життя. 
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 Редколегія збірника пропонує увазі своїх читачів нову 22-гу книгу «Еніомедицина» А.Л. 
Васильчука, видану в 2019 році українською мовою. У 13, 14, 21, 22, 36, 40, 66, 5(71), 8(74), 9(75), 
12(78), 21(87), 46(112), 56(122), 66(132), 69(135), 78(144) випусках ми вже представляли 21 
монографію. 

 
Васильчук А. Л. Еніомедицина / монографія. – Львів: ПП Сорока Т.Б. Друк на 

потребу, 2019. – 520 с.  
 

Еніомедицина є новим напрямом медицини. 
 

Трансформація від еніології до еніомедицини – процес тривалий і складний, супроводжується 
багаторічними всебічними науковими дослідженнями, отриманням, об’єктивізацією, 
інтерпретацією та систематизацією нових еніомедичних знань. Еніомедицина – новий термін, про 
який вперше згадує К. Ю. Баландін у «Короткому енциклопедичному словнику еніології» 
(навчальний посібник, Одеса: Вид-во «Еніо», 2002, 408 с., по тексту с. 371). Він стверджує, що 
еніомедицина передбачає нові шляхи лікування, які ґрунтуються на корекції міжособистісних 
відносин і застосуванні комплексу методик, поєднаних з прадавніми народними методами 
зцілювання і психофізіологічним духовним самовдосконаленням. 

Автор монографії описав декілька інтерпретацій еніомедицини. Еніомедицина – це наука, яка 
проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає оптимальні шляхи найефективнішого 
практичного використання еніологічних, еніоанатомічних, еніоцитологічних, еніогістологічних, 
еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних та інших інформаційно-енергетичних 
технологій, методів і засобів профілактики хвороб, лікування, регенерації, реабілітації, 
реконвалесценції і рекондиції людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної 
норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності з інформаційно-енергетичними 
полями зовнішнього середовища (Vasiľčuk A. Mezioborový slovník eniologie. Skalica: MM a spol., s. r. 
o., 2012. 400 s., по тексту с. 85).  



 
 

Феномен людини. Здоровий спосіб життя. Вип. 92 (158). 2019 
 
 
 

96 

Еніомедицина проводить інформаційно-енергетичні дослідження і вивчає інформаційно-
енергетичні взаємообміни хвороб, оптимальні шляхи найефективнішого практичного 
застосування еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, 
еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних, 
еніодуховних та інших еніотерапевтичних технологій, еніометодів і засобів для профілактичної 
медицини, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового 
способу життя людини відповідно до функціональних можливостей еніоанатомічної норми 
тонкоматеріальних тіл та інформаційно-енергетичної єдності людини з інформаційно-
енергетичними полями зовнішнього середовища (Васильчук А. Л. Еніоанатомія 
тонкоматеріальних тіл людини: підручник для університетів. Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на 
потребу, 2016. 704 с., по тексту с. 657). 

Еніомедицина – це інноваційний напрям медицини, невід’ємна її частина, яка вивчає й 
досліджує інформаційно-енергетичні основи хвороб, інформаційно-енергетичні фактори 
виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, інформаційно-енергетичний 
патогенез хвороб, їх інформаційно-енергетичні взаємообміни з тонкоматеріальними тілами, їхніми 
еніоструктурами, здоровими клітинами, тканинами, органами, системами організму, фізичним тілом 
загалом та інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища й інформаційно-
енергетичний вплив хвороб на людину, її тіла, властивості, особливості, здібності, фізіологічні, 
фізичні, психічні, духовні, ПСІ-феноменальні та соціальні можливості. 

Еніомедицина розпрацьовує еніотерапевтичні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, 
еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні, еніофізіологічні, еніорефлексотерапевтичні, 
еніовалеологічні, еніофармакологічні, еніогомеопатичні, еніофітотерапевтичні, ПСІ-
феноменальні, еніогідротерапевтичні, еніокліматотерапевтичні, еніодуховні та інші 
еніотерапевтичні технології профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, 
рекондиції тощо. Визначає оптимальні шляхи найефективнішого практичного використання цих 
еніотехнологій, еніометодів та еніозасобів для профілактичної медицини, лікування, регенерації, 
реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та здорового способу життя людини відповідно до 
функціональних можливостей еніоанатомічної норми тонкоматеріальних тіл та інформаційно-
енергетичної єдності людини з інформаційно-енергетичними полями зовнішнього середовища. 
Знання, отримані в майбутньому, будуть систематизовані в нову дисципліну – еніологію хвороб.  

Еніомедицина має прямий стосунок до еніології, еніоанатомії тонкоматеріальних тіл, 
еніоцитології, еніогістології, еніомолекулярної біології, еніофізіології, еніопсихології, 
еніопедагогіки, еніовалеології, еніофармакології, еніофармакогнозії, еніогомеопатії, атомної і 
субатомної фізики та інших еніологічних дисциплін про людину. 

Еніомедицина є міждисциплінарним предметом, яка виникла внаслідок поєднання 
еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, еніоцитологічних, 
еніогістологічних, еніопсихічних, еніопедагогічних знань, досягнень молекулярної біології, біохімії, 
валеології, оптики, атомної, субатомної, квантової фізики, космології, інформаціології та інших 
дисциплін.  

Еніомедицина – це навчальний і науковий предмет, який споріднений з переважною більшістю 
еніологічних, медичних, психологічних, педагогічних та інших дисциплін, що на тонких рівнях 
висвітлюють людину в усіх її аспектах. Тому еніомедицина збагачує всі пов’язані з людиною 
наукові і навчальні дисципліни, сприяє виникненню нових галузей медицини, нових можливостей 
інтегрування різних комплексних терапевтичних технологій ефективного еніолікування. 
Еніотерапевтичні технології еніомедицини можуть комбінуватися з будь-якими медичними 
технологіями лікування.  

Еніомедицина розширює і поглиблює знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб, 
дозволяє з позицій різних еніологічних дисциплін інтерпретувати етіологію і патогенез хвороб, 
розуміти вплив інформаційно-енергетичного середовища на здоров’я, появу хвороб, процес 
еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та рекондиції людини. 
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Еніомедичні знання створюють інформаційно-енергетичні основи для трансформації 
терапевтичних технологій в еніотехнології і дозволяють набути нових характеристик, властивостей 
та можливостей більшості галузей як традиційної, так і нетрадиційної медицини, що сприятиме 
розширенню їх практичного застосування та покращить їхній терапевтичний ефект. 

Еніомедицина вперше репрезентує знання про інформаційно-енергетичну суть хвороб. 
Монографія «Еніомедицина» ґрунтується на еніологічних, анатомічних, еніоанатомічних, 

молекулярних, цитологічних, гістологічних, еніопсихологічних, медичних знаннях і є логічним 
продовженням 17 монографій, 3 підручників і 1 навчально-методичного посібника «Еніоанатомія 
тонкоматеріальних тіл людини» для університетів. Еніологія, еніоанатомія тонкоматеріальних тіл, 
еніомолекулярна біологія, еніоцитологія, еніогістологія, еніопсихологія й еніопедагогіка дали нові 
можливості розробляти анатомічні, еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, 
еніоцитологічні, еніогістологічні, ДНК-еніотерапевтичні, еніоголографічні, еніопсихічні, ПСІ-
феноменальні, еніорефлексотерапевтичні, еніофармакологічні, еніофітотерапевтичні, 
еніодендротерапевтичні, еніомікотерапевтичні, еніолітотерапевтичні, еніоводотерапевтичні, 
еніогрязетерапевтичні, еніоспелеотерапевтичні, еніоландшафтнотерапевтичні, 
еніоанімалотерапевтичні, еніовербальні, еніодуховні та інші природні еніотерапевтичні технології 
профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції, виховання, 
навчання, тренування, розвитку і вдосконалення людини. Ці еніотерапевтичні технології 
сприяють індивідуальному, груповому з будь-якою кількістю пацієнтів, контактному, 
дистанційному на будь-яких відстанях, цілеспрямованому, контрольованому, керованому, 
координованому, передбаченому, комплексному та ефективному еніолікуванню. Ці технології 
найефективніші для профілактики, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції та 
гармонізації здорового способу життя людини. Без всебічних еніологічних, еніоанатомічних, 
еніопсихологічних, ПСІ-феноменальних, медичних та еніомедичних знань неможливо: 

♦ розпочати розроблення інноваційних еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, 
еніомолекулярних, еніоцитологічних, еніогістологічних, еніопсіфеноменальних, 
еніоголографічних, природних еніотерапевтичних і будь-яких інших 
еніотерапевтичних технологій профілактики, лікування, регенерації, реабілітації, 
реконвалесценції, рекондиції людини та еніотехнологій поєднаного лікування, 
виховання і навчання 

♦ виховувати, навчати, тренувати еніотерапевта та розвивати його тонкоматеріальні 
тіла, ПСІ-феноменальні здібності до еніолікування, вміння і навички володіння 
еніотерапевтичними технологіями профілактики, еніолікування, регенерації, 
реабілітації, реконвалесценції, рекондиції людини 

♦ правильно використовувати еніотерапевтичні технології профілактики та 
еніолікування, створювати оптимальні композиції еніотерапевтичних технологій, 
комбінувати їх з медичними технологіями лікування 

♦ організувати, забезпечити і проводити еніоанатомічне, еніопсіанатомічне, ПСІ-
феноменальне тренування, розвиток і високоспецифічне вдосконалення 
тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта, спрямованих 
на володіння та правильне застосування еніотерапевтичних технологій еніолікування 
пацієнтів тощо. 

Основою еніолікування є не тільки професійна еніологічна, еніоанатомічна, еніопсихічна, 
ПСІ-феноменальна еніотехнологічна, еніометодична й еніомедична підготовка еніотерапевта, 
але й функціональні можливості його високоспецифічно всебічно розвинених 
тонкоматеріальних тіл, їхніх еніоструктур, особливо чакр, зовнішніх оболонок, каналів, 
еніомозків, еніоаналізаторів у єдності з мозком та аналізаторами фізичного тіла, а також ПСІ-
феноменальний розвиток еніотерапевта. Високоспецифічний всебічний розвиток 
тонкоматеріальних тіл і ПСІ-феноменальних здібностей, еніомедична, еніотехнологічна та 
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еніометодична підготовка еніотерапевта вимагає поєднання знань еніології, еніоанатомії, 
еніомолекулярної біології, еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, 
еніопедагогіки та інших еніологічних знань про людину. Поєднати еніологічні знання про 
людину буде нелегко, але інтегрування еніологічних знань – правильний напрям, що дає 
можливість появи та розвитку нових дисциплін: еніології людини, еніомедицини, еніології 
хвороб, інноваційних еніотехнологій виховання, навчання, тренування, розвитку, 
вдосконалення, еніопрофілактики, еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції та 
рекондиції людини. 

У світовій літературі немає жодної наукової інформації про еніологію людини, 
еніомедицину, еніологію хвороб, еніотерапевтичні технології еніолікування, еніотехнології 
виховання, навчання, тренування і розвитку людини. Зрозуміло, що на сьогодні еніомедичних 
знань недостатньо. Наявні знання всебічно не висвітлюють усіх аспектів еніомедицини, 
еніотерапевтичних технологій еніолікування, особливо еніологію людини і хвороб. Тому 
будь-яка достовірна інформація про еніомедицину та її еніотерапевтичні технології 
еніолікування сприятиме: 

♦ розвитку еніомедицини, еніотерапевтичних технологій еніопрофілактики, 
еніолікування, регенерації, реабілітації, реконвалесценції, рекондиції і гармонізації 
здорового способу життя 

♦ широкому впровадженню еніомедицини й еніотерапевтичних технологій в теорію і 
практику медицини, еніопедагогіки, еніопсихології, психіатрії, еніопсихогігієни, 
психотерапії, еніопсихотренінгу, еніопсихофармакології, еніопсихофізіології, 
здорового способу життя та в інші сфери життя людини 

♦ оптимальному використанню і комбінуванню еніотерапевтичних технологій 
еніолікування між собою та з терапевтичними технологіями класичної медицини 

♦ оптимізації теоретичної, методичної і практичної підготовки еніотерапевтів, лікарів-
еніологів та інших еніоспеціалістів 

♦ визначенню місця еніомедицини та еніотерапевтичних технологій серед медичних 
дисциплін і терапевтичних технологій 

♦ розвитку еніомедичної термінології 
♦ визнанню еніомедицини науковою і навчальною медичною дисципліною тощо. 

Розвиток еніомедицини, її еніотерапевтичних технологій еніолікування буде перспективним 
не тільки, якщо в його основі будуть знання еніології, еніоанатомії, еніомолекулярної біології, 
еніоцитології, еніогістології, еніофізіології, еніопсихології, біохімії, медицини, квантової 
фізики, еніопедагогіки та знання інших еніологічних дисциплін про людину, але і якщо 
еніомедицина з початку свого створення досліджуватиме та вивчатиме інформаційно-
енергетичну основу хвороб, інформаційно-енергетичні взаємообміни хвороб, інформаційно-
енергетичні фактори виникнення хвороб, інформаційно-енергетичну етіологію хвороб, 
інформаційно-енергетичний патогенез хвороб та еніотерапевтичні технології еніолікування. 
Отримані інформації про інформаційно-енергетичні закономірності і характеристики хвороб 
поступово будуть трансформовані в нову еніомедичну дисципліну – еніологію хвороб. Щоб 
еніомедицина була практично реалізована, потрібно створити умови в університетах для 
підготовки висококваліфікованих еніотерапевтів, лікарів-еніологів та інших еніоспеціалістів. 

Хто може розвивати і коли почати розвиток тонкоматеріальних тіл та ПСІ-феноменальних 
здібностей до еніолікування? Усі, хто бажає, і чим раніше, тим ліпше, найкраще зі шкільного 
віку на спеціально організованому навчанні та тренуванні під керівництвом досвідченого 
еніоспеціаліста, еніотерапевта або лікаря-еніолога. Виховання, навчання, тренування і 
всебічну підготовку майбутніх висококваліфікованих еніотерапевтів та інших еніоспеціалістів 
потрібно розпочинати всебічним розвитком тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності та 
ПСІ-феноменальних здібностей. Коли тонкоматеріальні тіла, інтелект, духовність та ПСІ-
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феноменальні здібності учнів досягнуть відповідного розвитку, треба приступити до вивчення 
еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніопсихічних, ПСІ-феноменальних 
еніотерапевтичних та будь-яких інших природних еніотерапевтичних технологій 
еніолікування. Важливо тренувати і розвивати вміння і навички практичного володіння 
еніотерапевтичними технологіями еніолікування. Без всебічного розвитку тонкоматеріальних 
тіл і ПСІ-феноменальних здібностей неможливо оволодіти еніотерапевтичними технологіями 
еніолікування. Які та як розвивати ПСІ-феноменальні здібності людини, що дають змогу 
здійснювати ефективне еніолікування різними еніотерапевтичними технологіями, особливо 
еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніоголографічними і ПСІ-феноменальними. Ці 
еніотехнології А. Л. Васильчук описав у монографії «ПСІ-феноменальний розвиток людини» 
(Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2018. 500 с.). Незалежно від віку людини 
розпочинати розвиток її ПСІ-феноменальної здібності до еніолікування потрібно з розвитку 
тонкоматеріальних тіл, інтелекту, духовності, ПСІ-феноменальних здібностей, потім 
переходити до вивчення еніології, еніоанатомії, еніопсихології, еніопедагогіки, 
еніотерапевтичних технологій еніолікування та продовжувати пожиттєвим тренуванням, 
розвитком і вдосконаленням вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями 
еніолікування. Поглиблена професійна підготовка еніоспеціалістів, еніотерапевтів і лікарів-
еніологів здійснюється в університетах з вивченням еніологічних дисциплін, медицини, 
еніомедицини та еніологічних, еніоанатомічних, еніопсіанатомічних, еніомолекулярних, 
еніоцитологічних, еніогістологічних, еніофізіологічних, еніоголографічних, 
еніорефлексотерапевтичних, еніофармакологічних, еніофітотерапевтичних, 
еніоводотерапевтичних, еніоландшафтнотерапевтичних та інших природних 
еніотерапевтичних технологій еніолікування. У процесі еніолікування еніоанатомічними, 
еніопсіанатомічними, еніопсіфеноменальними і будь-якими природними еніотерапевтичними 
технологіями відбувається всебічний високоспецифічний розвиток тонкоматеріальних тіл і 
ПСІ-феноменальних здібностей еніотерапевта. Відбувається високоспецифічна 
індивідуалізація розвитку і вдосконалення тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних 
здібностей і ПСІ-феноменальних вмінь та навичок володіння еніотерапевтичними 
технологіями еніолікування. Тому еніолікування, яке здійснюють еніотерапевти відповідною 
еніотерапевтичною технологією однієї і тієї ж хвороби, завжди матимуть індивідуальні 
відмінності. Цим зумовлена особиста відповідальність еніотерапевтів за індивідуальний 
всебічний, збалансований, гармонійний або універсальний розвиток своїх тонкоматеріальних 
тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними 
технологіями еніолікування. Для того щоб висококваліфіковані еніотерапевти і лікарі-
еніологи могли ефективно еніолікувати більшість хвороб та трансформувати свою 
висококваліфіковану здібність еніолікування до універсальної, їм необхідно: 

♦ постійно вдосконалювати індивідуальний високоспецифічний розвиток уже всебічно, 
збалансовано і гармонійно розвинених тонкоматеріальних тіл аж до універсальності 

♦ досягнути такого розвитку ПСІ-феноменальних здібностей, щоб їх прояв був 
достовірний, всебічний, цілеспрямований, керований, безпечний, відповідав вимогам 
еніолікування і здійснювався на основі чистих ідентичних різнокольорових 
інформаційно-енергетичних матерій. Такого прояву повинні досягнути загальна 
екстрасенсорна чутливість, інтуїція, бачення аури і кольорів інформаційно-
енергетичних матерій, інтроскопія, ідентифікація діапазонів електромагнітного 
спектра, секвестрація інформаційно-енергетичних матерій з різних інформаційно-
енергетичних полів; вміння і навички встановлювати та розривати інформаційно-
енергетичні контакти з інформаційно-енергетичними полями, інтегрувати 
різнокольорові інформаційно-енергетичні матерії, концентрувати різні інформаційно-
енергетичні матерії, створювати різної щільності різнокольорові, різного 
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терапевтичного змісту інформаційно-енергетичні промені та середовища, голограми, 
управляти голограмами; голографічне уявлення, мислення і бачення; аплікація та 
імплантація інформаційно-енергетичних матерій і голограм; біолокація, 
мікротелекінез, телепатія, емпатія тощо 

♦ вдосконалювати високопрофесійне володіння аж до ПСІ-феноменальних вмінь і 
навичок інформаційно-енергетичного очищення, посилення, спрямування, розподілу, 
перерозподілу, трансформування, нормалізації, опромінення, погладжування, 
розтирання, розминання, надавлювання, сильного натискання, вижимання, 
коливання, струшування, поплескування, пунктування, зміщення, скручування, 
поштовху та інформаційно-енергетичної аплікації, імплантації, секвестрації, 
релаксації, тракції, мобілізації, маніпуляції, корекції та вібрації 

♦ досконально володіти, оптимально комбінувати і поєднувати, цілісно, локально та 
цілеспрямовано застосовувати з найкращим терапевтичним ефектом 
еніотерапевтичні технології еніолікування, а саме: еніотерапію кольоровими 
інформаційно-енергетичними матеріями, еніоанатомічну, чакрову, кундаліні шакті, 
еніопсіанатомічну терапії, розвиток тонкоматеріальних тіл, еніоанатомічний 
дистанційний масаж, аплікації та імплантації терапевтичними голограмами, 
голографічну еніотерапію, ПСІ-феноменальну еніотерапію, ДНК-еніотерапію, 
еніотерапевтичний телекінез, еніотерапевтичний клітинний мікротелекінез, 
молекулярну еніотерапію, еніотерапевтичну емпатію, еніомануальну терапію, 
еніорефлексотерапію, рейкі-еніотерапію, шіацу-еніотерапію, еніофармакологічну, 
еніогомеопатичну терапії, еніоозонотерапію, еніоозокеритотерапію, 
еніофітотерапію, еніодендротерапію, еніомікотерапію, еніолітотерапію, 
еніоводотерапію, еніогрязетерапію, еніоспелеотерапію, еніоландшафтну терапію, 
еніоанімалотерапію, еніолікувальне харчування, вербальну еніотерапію, еніорухову 
терапію, післяопераційну еніотерапію тощо. Чим більшою кількістю 
еніотерапевтичних технологій еніолікування високопрофесійно володіє еніотерапевт, 
тим більш оптимально й ефективно зможе їх застосовувати для еніолікування 
хвороб 

♦ добре знати, якими кольоровими інформаційно-енергетичними матеріями, якими 
еніотерапевтичними технологіями найкраще здійснювати еніолікування відповідної 
хвороби, а також знати, які тонкоматеріальні тіла і як інформаційно-енергетично 
реагуватимуть на еніолікування, які відчуття, почуття, внутрішні переживання, 
емоції, видіння, слухові, зорові, ароматичні, смакові, пропріорецептивні та 
вісцеральні сприйняття виникнуть у пацієнта в процесі застосування 
еніотерапевтичних технологій для еніолікування відповідних хвороб тощо. 

Практична реалізація будь-якої еніотерапевтичної технології еніолікування має 5 стадій: 1-
ша стадія – створення умов для еніолікування, 2-га – налаштування тонкоматеріальних тіл й 
еніопсихіки до еніолікування, 3-тя – встановлення інформаційно-енергетичного контакту з 
хворобою пацієнта, 4-та – еніолікування і 5-та – завершення еніолікування. Алгоритм стадій 
уніфікує, полегшує, впорядковує і систематизує застосування еніотерапевтичних технологій 
еніолікування. 

Еніоанатомічні, еніопсіанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, еніогістологічні та 
еніоголографічні технології еніолікування вважаються універсальними, тому що вони є 
основою практичної еніомедицини, їх можна легко комбінувати з іншими еніотерапевтичними 
технологіями та більшістю медичних технологій, цими еніотехнологіями можна лікувати всі 
хвороби на макро-, мікро-, ультра- і субультраструктурних еніоанатомічних та анатомічних 
рівнях пацієнтів будь-якого віку, пришвидшувати одужання, отримувати бажаний 
терапевтичний ефект, вони не викликають ускладнень і не мають протипоказань. Наведені 
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вище еніотерапевтичні технології еніолікування в комбінації з іншими еніотехнологіями 
поєднують процеси лікування, виховання, навчання, тренування, всебічного, гармонійного, 
високоінтелектуального, духовного і ПСІ-феноменального розвитку людини. Це інноваційні 
можливості, до реалізації яких прагнуть медицина, психологія та педагогіка. 

Досвід еніолікування природними еніотерапевтичними технологіями та досвід 
еніолікування еніоанатомічними, еніопсіанатомічними, еніомолекулярними, еніоцито-
логічними, еніогістологічними, еніоголографічними технологіями є позитивним, але за 
відсутності всебічних наукових досліджень і клінічних випробовувань еніотерапевтичних 
технологій вони не можуть бути впроваджені у практику клінічного лікування. Те, що 
сьогодні відомо про еніомедицину й еніотерапевтичні технології еніолікування, дозволяє 
включати їх у навчальні програми університетів, розпочати наукові дослідження і клінічні 
випробування еніотерапевтичних технологій еніолікування. Незважаючи на те, що 
еніомедицина ще перебуває на шляху свого становлення, вже сьогодні її еніотерапевтичні 
технології еніолікування широко використовують для лікування.  

Зміст монографії «Еніомедицина» – вагомий аргумент для того, щоб еніомедицина зайняла 
своє місце в навчальних програмах університетів, а її еніотерапевтичні технології еніолікування 
досліджували, достовірно було б встановлено їхній терапевтичний ефект та можливості 
застосування еніолікування у практичній медицині. 

Двадцять друга книга автора «Еніомедицина» містить 8 глав, які розкривають 305 
еніомедичних тем і 52 еніотерапевтичні технології еніолікування, та має таку структуру: 

♦ слово автора і передмова 
♦ еніомедицина – новий напрям медицини – зміст еніомедицини, об’єкт, предмет, 

мета, методи дослідження, еніотехнології еніомедицини, місце еніомедицини серед 
медичних дисциплін, нові знання і можливості, які дає еніомедицина, рівні 
застосування і значення еніомедицини та еніомедицина сьогоднішнього рівня 
пізнання 

♦ еніоанатомічне обґрунтування еніомедицини – еніоанатомія тонкоматеріальних тіл 
як інформаційно-енергетична основа еніомедицини та еніотерапевтичних технологій, 
тонкоматеріальні тіла як об’єкт діагностики майбутніх хвороб, невідповідність 
тонкоматеріальних тіл еніоанатомічній нормі як першопричина хвороб, 
невідповідність інформаційно-енергетичних матерій ідентичним матеріям як основа 
виникнення хвороб, неідентичні інформаційно-енергетичні матерії як причини 
хвороб, невідповідність чакр еніоанатомічній нормі як причина хвороб, 
невідповідність меридіанів еніоанатомічній нормі як причина хвороб (структурно-
функціональні порушення меридіанів легень, товстої кишки, шлунка, селезінки-
підшлункової залози, серця, тонкої кишки, сечового міхура, нирок, перикарда, трьох 
обігрівачів, жовчного міхура, печінки, заднього серединного меридіана, переднього 
серединного меридіана), невідповідність мікроканалів анастомозних вузлів 
еніоанатомічній нормі як причина хвороб; розвинені тонкоматеріальні тіла – 
найважливіша умова еніолікування, розвиток тонкоматеріальних тіл як універсальна 
технологія поєднання лікування, виховання і навчання, розвиток тонкоматеріальних 
тіл і ПСІ-феноменальних здібностей – основа еніопсіфеноменального лікування 

♦ еніотерапевтичні технології еніомедицини – терапевтичні інформаційно-
енергетичні аплікації тонкоматеріальних тіл, еніотерапія інформаційно-
енергетичними матеріями за посередництвом тонкоматеріальних тіл (еніотерапія 
хвороб інформаційно-енергетичними матеріями, регенерація, реабілітація, 
реконвалесценція, рекондиція та омолодження людини інформаційно-енергетичними 
матеріями, еніотерапія червоними, світлосяюче-червоними, оранжевими, світлосяюче-
оранжевими, жовтими, зеленими, світлосяюче-зеленими, блакитними, бірюзовими, 
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синіми, бузковими, фіолетовими, рожевими, білими і золотими інформаційно-
енергетичними матеріями); інформаційно-енергетичні аплікації тонкоматеріальних 
тіл; реакції тонкоматеріальних тіл на голографічні інформаційно-енергетичні аплікації 
та імплантації (реакції тонкоматеріальних тіл на аплікації червоними, оранжевими, 
жовтими, зеленими, блакитними, бірюзовими, синіми, бузковими, фіолетовими, 
рожевими, білими та золотими інформаційно-енергетичними матеріями); класифікація 
голографічних аплікацій тонкоматеріальних тіл; голограми і технології їх створення 
(алгоритм створення терапевтичних еніоголограм, налаштування і функції 
терапевтичних еніоголограм, управління терапевтичними еніоголограмами, 
еніоанатомічні та еніопсіанатомічні голограми); класифікація еніоанатомічних й 
еніопсіанатомічних терапевтичних голограм; аплікації голограм на тіла та імплантації 
голограм до тіл; еніоанатомічна й еніопсіанатомічна терапії, ПСІ-феноменальна, ДНК-
еніотерапії, еніомануальна терапія, еніоанатомічний дистанційний масаж, 
еніорефлексотерапія, рейкі- та шіацу-еніотерапії, еніофармакологічна, 
еніогомеопатична терапії, еніоозонотерапія, еніоозокеритотерапія, еніофітотерапія, 
еніодендротерапія, еніомікотерапія, еніолітотерапія, еніоводотерапія, 
еніогрязетерапія, еніоспелеотерапія, еніоландшафтна терапія, еніоанімалотерапія, 
еніолікувальне харчування, післяопераційна еніотерапія, еніовербальна терапія, 
еніодуховна терапія 

♦ психофізіологічні реакції людини на голографічні еніоанатомічні та 
еніопсіанатомічні аплікації й імплантації – психічні та фізіологічні реакції людини 
в процесі голографічних аплікацій та імплантацій тонкоматеріальних тіл, 
післяаплікаційні та післяімплантаційні психічні та фізіологічні реакції людей, 
відсутність реакцій людини на голографічні аплікації тонкоматеріальних тіл та 
голографічні імплантації до них, необґрунтований страх перед негативними впливами 
при групових голографічних аплікаціях тонкоматеріальних тіл людей (умови і 
фактори, за яких виникає ризик перенесення негативних інформаційно-енергетичних 
матерій до тонкоматеріальних тіл людини, профілактика перенесення негативних 
інформаційно-енергетичних матерій до тонкоматеріальних тіл людини) 

♦ технологія еніолікування – умови для розвитку в еніотерапевта вмінь і навиків 
володіння еніотерапевтичними технологіями еніолікування, вимоги до еніотерапевта 
при розвитку вмінь і навиків володіння еніотерапевтичними технологіями 
еніолікування, підготовка пацієнта до еніолікування еніотерапевтичними 
технологіями, стадії еніолікування (стадія створення умов для проведення 
еніолікування, стадія налаштування до еніолікування, стадія встановлення 
еніотерапевтом інформаційно-енергетичного контакту з пацієнтом, стадія 
еніолікування, стадія завершення еніолікування), еніопсіанатомічний розвиток 
тонкоматеріальних тіл як універсальна технологія еніолікування, чакрова еніотерапія 
(деформації, гіпотрофія, гіпертрофія, блокади та інформаційно-енергетичне 
забруднення чакр як причини хвороб, режими функціонування конусів чакри при 
чакровій еніотерапії, синестезія конусів чакри при еніолікуванні, значення конусів 
чакри для еніолікування, лікування за посередництвом відповідних чакр, 
еніоанатомічні технології чакрової еніотерапії, еніолікування чакровою еніотерапією, 
вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування чакровою еніотерапією, стадії 
еніолікування чакровою еніотерапією, ефективність еніолікування чакровою 
еніотерапією), еніолікування кундаліні шакті еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, 
який здійснює еніолікування кундаліні шакті еніотерапією, стадії та ефективність 
такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним телекінезом (вимоги до 
еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичним телекінезом, стадії та 
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ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичним клітинним 
мікротелекінезом (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування 
еніотерапевтичним мікротелекінезом, стадії та ефективність такого еніолікування), 
еніолікування молекулярною еніотерапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює 
еніолікування молекулярною еніотерапією, стадії та ефективність такого 
еніолікування), еніолікування еніоанатомічною терапією (вимоги до еніотерапевта, 
який здійснює еніолікування еніоанатомічною еніотерапією, стадії та ефективність 
такого еніолікування), еніолікування еніопсіанатомічною терапією (вимоги до 
еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніопсіанатомічною еніотерапією, стадії та 
ефективність такого еніолікування), еніолікування еніотерапевтичною емпатією 
(вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніотерапевтичною емпатією, 
стадії та ефективність такого еніолікування), еніолікування еніоголографічною 
терапією (вимоги до еніотерапевта, який здійснює еніолікування еніоголографічною 
терапією, стадії та ефективність такого еніолікування), рівні еніотерапевтичних 
технологій еніолікування 

♦ еніопсіанатомічна корекція організму – еніопсіанатомічна корекція клітин, тканин, 
органів, систем організму, хребта, імунної системи та організму загалом  

♦ еніолікування хвороб – еніотерапія клітин, тканин, систем організму 
(еніопсіанатомічна терапія плечового суглоба, кісток, печінки, підшлункової залози, 
горла, гортані, бронхів, легень, нирок, сечового міхура, яєчників, маткових труб, 
матки, яєчок, передміхурової залози, статевого члена, серця, нервів і провідної 
системи серця, судин серця, аорти, мікроциркуляторної системи, лімфатичних вузлів, 
гіпофіза, спинного мозку, головного мозку, органів зору і слуху, шкіри, психічних 
хвороб, хвороб імунної системи, інфекційних, дитячих та онкологічних хвороб) 

♦ ефективність еніолікування 
♦ заключення 
♦ предметний покажчик 
♦ література 

Монографія (книга 22) дає змогу: вивчати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології 
еніолікування; зрозуміти значення еніомедицини, еніолікування, поєднання процесів 
еніолікування, еніовиховання та еніонавчання; визначити практичне застосування різних 
еніотерапевтичних технологій еніолікування не тільки для лікування, але й виховання, навчання, 
тренування, розвитку та вдосконалення людини, її тіл, властивостей, особливостей, здібностей, 
фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-феноменальних і соціальних можливостей; 
впроваджувати еніомедицину, її еніотерапевтичні технології еніолікування в теорію, практику і 
методику медицини, психології, психіатрії, еніопсихології, валеології, реабілітології, педагогіки, 
професійного спорту, фізичного виховання, здорового способу життя, соціології та в інші сфери й 
аспекти життя людини і суспільства та відкрити перспективи прогресивного розвитку 
еніомедицини. 

Основою кожної еніотерапевтичної технології еніолікування є еніоанатомія тонкоматеріальних 
тіл, їхні еніоструктури – еніоклітини, еніотканини, еніооргани, еніосистеми, оболонки, чакри, 
інформаційно-енергетичні канали, сітки субультраканалів, життєві інформаційно-енергетичні 
біоплазми, субстанції, інформації, частки, світло, енергії і різнокольорові інформаційно-енергетичні 
матерії. Наприклад, може виникнути запитання, який стосунок, скажімо, до еніофітотерапії має 
еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини? Так-от, щоб еніотерапевт міг скористатися 
інформаційно-енергетичними матеріями лікарських рослин для еніолікування, у нього повинні бути 
розвинені відповідні ПСІ-феноменальні здібності, основою яких є тонкоматеріальні тіла, а здібності 
можуть бути розвинені тільки за умови, що будуть розвинені тонкоматеріальні тіла та їхні 
еніоструктури. Знання еніології, еніоанатомії та еніотерапевтичних технологій еніолікування дають 
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змогу кожному еніотерапевту розпочати розвиток вмінь і навичок оволодіння еніотерапевтичними 
технологіями, їх застосування для еніолікування може бути реалізоване, якщо буде вивчена 
медицина й еніомедицина. Еніологічні, еніоанатомічні, еніомолекулярні, еніоцитологічні, 
еніогістологічні, еніофізіологічні, еніопсихічні, еніомедичні та еніопедагогічні знання і знання 
еніотерапевтичних технологій еніолікування, всебічний розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-
феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння еніотерапевтичними технологіями повинні 
бути на такому рівні, щоб у процесі еніолікування еніотерапевтичні технології використовувались 
всебічно, комплексно, цілеспрямовано, локально, цілісно, оптимально, різноваріантно, інтегрально, 
контактно, дистанційно, індивідуально та для великих груп людей з досягненням оздоровлення без 
ускладнень. 

Еніолікування завжди супроводжується оздоровленням пацієнтів та супутнім ефектом в 
еніотерапевта і пацієнтів. В еніотерапевта спостерігається всебічний високоспецифічний 
розвиток тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, вмінь і навичок володіння 
еніотерапевтичними технологіями, а в пацієнтів пришвидшується пасивний розвиток їхніх 
тонкоматеріальних тіл, інтелектуальних, моральних, етичних, духовних і соціальних 
можливостей. Більшість пацієнтів розпочинає активний здоровий спосіб життя. Як в 
еніотерапевтів, так і в пацієнтів розпочинається більш координоване інтегральне 
функціонування тонкоматеріальних тіл, фізичного тіла, їхніх структур та нормалізуються 
інформаційно-енергетичні взаємообміни тіл з інформаційно-енергетичними полями 
зовнішнього середовища. Створюються інформаційно-енергетичні умови для досягнення 
доброго стану здоров’я, всебічної, оптимальної і стабільної психіки, високоінтелектуального, 
ментального, морального, емоційного, естетичного, етичного, духовного, соціального і 
гармонійного розвитку пацієнтів та еніотерапевта. 

Еніомедицина та її еніотерапевтичні технології еніолікування уможливлюють поєднання 
процесів еніолікування, еніовиховання, еніонавчання, регенерації, реабілітації, 
реконвалесценції, рекондиції, тренування, розвитку і вдосконалення людини, її тіл, 
властивостей, особливостей, здібностей, фізіологічних, психічних, духовних, ПСІ-
феноменальних і соціальних можливостей. Це визначає загальне значення еніомедицини і 
доцільність введення еніомедицини та її еніотерапевтичних технологій еніолікування в 
навчальні плани університетів, медичних шкіл усіх рівнів, клінічну практику лікування, 
курортні й реабілітаційні центри оздоровлення та в теорію, методику і практику медицини, 
фізіотерапії, психології, психіатрії, реабілітології, валеології, професійного спорту, мистецтва і 
тих видів діяльності, які вимагають нестандартних та наднормальних еніомедичних послуг 
еніотерапевтичними технологіями, методами і засобами. 
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