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 В книзі вперше з позиції сучасних світових 

тенденцій з напрямку фітотерапії та 

рекомендацій надзвичайного документу 

«Стратегія Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я в галузі народної медицини на 2014-2023 

рр.» з урахуванням екологічної ситуації в 

Україні, світі, нових клінічних реалій 

захворюваності населення висвітлено методи і 

засоби фітотерапевтичного та гомеопатичного 

лікування. Автори узагальнили світові досяг-

нення в цій проблемі та навели власний 

багаторічний досвід. 

На відмінну від багатьох подібних 

видань, автори зробили акцент на застосування 

сучасних готових фітотерапевтичних 

препаратів вітчизняного та зарубіжного вироб-

ництва, оскільки значне антропогенне забруднення більшої частини території 

України робить вчорашні вагомі надбання народної медицини ризикованими 

для застосування сьогодні та такими, що мало відповідають темпам життя 

сучасної людини. Матеріал викладений за ураженням органів і систем, в т.ч. 

включені розділи з суміжних спеціальностей, з якими мимоволі приходиться 

мати справу сімейним лікарям. 

Книга розрахована на лікарів сімейної медицини - загальної практики, 

лікарів інших спеціальностей, студентів вищих медичних закладів та всіх, хто 

цікавиться народними і нетрадиційними методами лікування. 
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