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Лікування без протоколу 
 

          Альтернативна медицина – 
будь-яка медична практика з широкого 
спектру медичних практик, продукти і 
методи лікування, які не задовольняють 
критеріям доказової медицини і, як 
правило, не включаються до навчальних 
курсів, створених медичними 
навчальними закладами. 
      Альтернативним методам лікування 

зазвичай не вистачає наукового обгрунтування і їх ефективність 
або недоведена, або спростовується. 
 
       Один з принципів альтернативної медицини можна 
сформулювати наступним чином: при заміні лікарських 
препаратів альтернативними методами імунна система людини 
набуває здатність самостійно боротися з хворобами та 
інфекціями. Існує думка, що альтернативна медицина є новим 
напрямком, проте вона використовує стародавні способи 
лікування, які на Сході вважаються традиційними…. 
        Основним принципом альтернативної медицини є 
холістичний підхід до здоров'я людини (від грецького holos - 
цілий). Вона розглядає людину як єдине ціле, а не концентрує 
увагу на окремих симптомах хвороби. Фахівці з альтернативної 
медицини враховують психологічний та емоційний стан пацієнта, 
а також його соціальний статус. 
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Розділ: 
Альтернативна медицина, яка дійсно лікує 

 
Багато альтернативних методів, 

витримавши багатовікову конкуренцію, 
виявилися дуже життєздатними і успішно 
пройшли перевірку часом. Таку 
життєстійкість можна пояснити тільки тим, 
що їх об'єднувала одна спільна риса - вони, 
ймовірно, насправді стимулювали процеси 
самозцілення і, у багатьох випадках, 
сприяли реабілітації і одужанню людини. 
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Запрошуємо наших користувачів ознайомитися з 
виставкою документів «Лікування без протоколу». 

Оригінали документів можна переглянути у 
читальному залі відділу обслуговування ВОНМБ. У разі 
зацікавленості в матеріалах окремих статей із зазначених 
видань, рекомендуємо скористатися сервісом “Електронна 



доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою 
одержання повного тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 


