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ДО ЧИТАЧІВ!
Передусім хочемо привітати наших читачів 

із наступаючим Новим 2015 роком та Різдвом 
Христовим.

Безумовно, найважливіше свято в житті лю-
дини – народження Сина Божого, народження 
Віри, Надії і Любові, народження життя.

Рік, що минув, був складним, важким і тра-
гічним. Не будемо розшифровувати кожен при-
кметник, який вжили до означення 2014 року –
у кожної людини є своє бачення подій, що від-
булися на теренах української землі, які так чи 
інакше зачепили кожну родину. Але як за ніччю 
наступає ранок, як за зимою приходить весна, 
так у душі людські повертається радість. Зокре-
ма, з народженням Сина Божого.

У ці дні хочеться засівати не тільки зерном – 
за давньою традицією, - але й добром, радістю, 
вірою у день прийдешній.

Багато хто пробує прогнозувати майбутнє. 
Але читачі нашого журналу добре знають: май-
бутнє треба творити самим у міру своїх можли-
востей і сил, з вірою у Бога і людину.

Саме до цього прагнуть апітерапевти і па-
січники, які ретельно і старанно вивчають жит-
тя бджоли і цілющі властивості продуктів її 
життєдіяльності, застосовують їх для оздо-
ровлення людського організму, повернення до 
повноцінного життя.

У цьому може переконатися кожен, хто не 
тільки користувався послугами пасічників та 
апітерапевтів, але й постійні читачі нашого ча-
сопису. Адже ми прагнемо не тільки розповісти 
історію розвитку бджільництва чи апітерапії, а 
й з досягненнями тих, хто переконаний: Боже 
створіння Бджола здатна не тільки лікувати 
людський організм, а й душу. І не тільки люди-
ни, а й родини. Врешті – держави.

І для цього й потрібні Віра, Надія і Любов. 
Віра у Господа і Сина його нашого Спасителя. 
Надія на те, що ми витримаємо усі випробуван-
ня, якими Господь випробовує нас. Любов до 
ближнього і до усіх людей.

А тому й говоримо нині:
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

ВИСОКА ВІДЗНАКА
Всеукраїнська асоціація апітерапевтів та редакція 

журналу «Доктор Бджілка» сердечно вітають президента 
ВАА, академіка Української академії наук, доктора 
фармацевтичних наук, професора Національного 

фармацевтичного університету 
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА ТИХОНОВА 

з високою відзнакою – 
Державною премією в галузі науки і техніки.

Бажаємо йому наснаги і нових творчих здобутків!

Важность продуктов 
пчеловодства 

в медицине
Апитерапия – это искусство 

исцеления, которое использует 
лекарственные свойства про-
дуктов пчеловодства и имеет 
большую историю. Эта терапия 
использовалась человеческим ро-
дом больше 6000 лет.

Имея такую долгую историю 
и широкую географическую об-
ласть применения, можно задать-
ся вопросом, чем объяснить та-
кой большой успех?

Ответ довольно прост: почти 
все связано с экстраординарным 
богатством в питательных веще-
ствах и фармакологически актив-
ных составах, существующих в 
продуктах пчеловодства.

Эти тысячи различных соста-
вов, часто синергетические, от-
ветственны за сотни различных 
свойств, фармакологически эф-
фективны и действенны.

Основанные на этих полез-
ных «свойствах составов», врачи 
со всего мира, за последние, по 
крайней мере, 6000 лет, нашли 
очень большой список признаков 
эффективности продуктов пчело-
водства.

В1992-1995 я начал изучать 
специфическую библиографию 
апитерапии, основанную на ин-
формации из нескольких круп-
нейших библиотек пчеловодства 
(Apimondia, IBRA и т.д.) и из На-
циональной медицинской библи-

Доктор 
Стефан Стангаци,
президент румынских 
и немецких обществ 

апитерании,
генеральный секретарь 

Международной федерации 
апитерапии

Моб.: (+40) 744-409126
Личный клинический опыт 

более чем 
9 000 пациентов

Закінчення на стор. 9



У березні 2014 р. минуло 132 роки 
від дня народження Василя Антонови-
ча Нестерводського, життя і діяльність 
якого є прикладом незмінного служіння 
улюбленій справі, турботам українсько-
го бджільництва в історичний період, 
коли сім’ї на пасіках переселяли з дупля-
нок у рамкові вулики та розроблялись 
і втілювались системі і методи ведення 
галузі. Саме в той час на базі отрима-
них знань народного вчителя він з Балт-
ського повіту колишньої Подільської 
губернії потягнувся до Іполита Іванови-
ча Корабльова на відомі Уманські курси 
бджільництва. Незабаром він отримав 
запрошення від свого вчителя, став його 
вірним помічником і гідним продовжу-
вачем на пасічницькій ниві.

Навчально-наукова і виробнича ді-
яльність В.А. Нестерводського від 1909 
року до 70-х років ХХ століття є слав-
ною сторінкою українського бджільни-
цтва. Він полюбив бджолу, змалював її 
у лекціях так, що молодь у навчальних 
закладах і працівники пасік на вироб-
ничих семінарах брали за приклад бути 
вірним своїй професії.  У першому своє-
му підручнику «Пасіка» (1926) він писав 
так: «Бджоли надзвичайно працьовиті, 
ощадні, справні та мають високі чуття 
суспільності й самопожертви, тому й па-
січники бувають працьовиті, справні та 
добрі». Вчений був патріотом вітчизня-
ного бджільництва, любив рідний край 
і відзначав, що нігде не кохались так в 
бджолі, як у слов’ян, нігде не здобували 
таку силу меду та воску, як в Україні, ні-
где не виготовлювали таких смачних на-
питків та страв з меду, як у нас. Пасічни-
кувати може людина, яка любить бджіл. 
ставлення до бджіл показане у одній з 
ранніх праць В.А. Нестерводського за 
назвою «Як викохати та вибрати добру 
бджоляну матку» (1927). 

Справді, вдачі у цій діяльності спри-
яє кмітливість, акуратність, гарний на-
стрій і, безумовно, професійні знання. 
Праця біля вулик корисна, пасічник вди-
хує з нього повітря вбирає себе через 
ужалення бджолину отруту. Споживає 
мед – все це йде йому на користь.

В наш час знання про користь бджіл 
для людей і в цілому взаємозв’язки їх у 
навколишньому середовищі збагачують-
ся і цим підтверджують мудрі настанови 
відомого діяча бджільництва.

Дослідницька діяльність В.А. Нестер-
водського широка, вона пов’язана з бага-
тогранністю проблем, актуальність яких 
визначалась завданнями, що випливали 
з необхідності вирішення їх в історично-
му розвитку галузі у ХХ столітті. Отри-
мані результати дослідів, перевірені у 
практиці, викладені у підсумковій праці 
«Організація пасік та догляд за бджо-
лами» (1966, 1971), містять відповіді на 
багато питань сучасного бджільництва 
і показують напрями подальшого пасіч-
никування. Ознайомлення з ними допо-
магають виправляти похибки, зокрема, у 
ставленні до порід бджіл, удосконаленні 
структури бджолиного гнізда і будови 
вулика. Способів зимівлі сімей і догляду 
за ними протягом сезону, а також дбати 
про медоносні ресурси для незамінних 
запилювачів рослин. А найперша праця, 
що містила пораду пасічника, була про 
перегін бджіл. Адже станом на 1910 рік в 
губерніях України утримувалось в коло-
дах  і дуплянках ще понад 80% бджоли-
них сімей.

Вкрай необхідними стали розвиток 
освіти. Поширення знань серед бджо-
лярів, проведення досліджень, видання 
книг та журналів. 

У 1922 році Василь Антонович був 
переведений з Харківського училища 
землеробства. Де займав посаду ви-

кладача бджільництва, на завідування 
Голосіївською пасікою, що незабаром 
стала галузевою структурою навчально-
дослідного господарства Київського 
сільськогосподарського інституту і ба-
зою для навчання студентів. Праця в 
Голосієво на освітянській ниві і дослі-
дження на пасіці зайняли більшу части-
ну його життєвого шляху аж до початку 
70-х років ХХ століття.

Досвід роботи Голосіївської пасіки під 
Києвом та узагальнення даних у радгос-
пах Укрсадовинтресту являє собою на-
укову працю за назвою «Кочове бджіль-
ництво», видану в 1939 р. На підставі 
захисту дисертації на цю тему В.А. Не-
стерводський здобув науковий ступень 
кандидата сільськогосподарських наук. 
Новизна її полягала в обґрунтуванні ви-
користання ресурсів нектару за межами 
території звичайної (природної) льот-
ної діяльності, що її освоюють бджоли 
навколо стаціонарних пасічних точків. 
Показано, що найбільш повного вико-
ристання медоносних ресурсів України 
і ефективного запилення сільськогос-
подарських культур можна домогтися 
за правильно організованого збирання 
корму сім’ями, накопичення і відкачу-
вання меду. Встановлено, на відстані 
1 км від пасіки бджоли збирають меду 
на 37 % менше, ніж біля самої пасіки, а 
за 2 км – на 74%. Вони летять на квітки 
до 3 км, а іноді й далі, але ефективність 
їх діяльності ще зменшується. Тому па-
сіки треба підвозити ближче на кочові 
точки. Водночас збільшується обсяг за-
пилювальної діяльності бджіл на посівах 
і насадженнях ентомофільних сільсько-
господарських культур. За наведеними 
прикладами з пасік колишніх радгоспів 
Полтавської, Харківської, Одеської об-
ластей додатковий збір меду становив 
від 30-58 кг на сім’ю за сезон.

Закінчення в наступному номері

Легендарні постаті

«Високі чуття 
суспільності і 

самопожертви…»
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Так видатний український вчений Василь Нестероводський оха-
рактеризував бджолу. Цими словами можна охарактеризувати і 
самого Василя Антоновича.



Історія апітерапії

Проблему ишемической болезни сердца 
(ИБС) считают одной из наиболее актуальных в 
современной кардиологии. Увеличение заболева-
емости отмечено у лиц среднего и молодого воз-
раста, занятых активной работой, сопряженной с 
психоэмоциональными стрессами, что приводит 
к ускорению процессов атерогенеза, дисбалансу 
липидного и углеводного обмена, изменению им-
мунного статуса и, в конечном итоге, к наруше-
нию коронарного кровообращения и развитию 
ишемии миокарда. Поэтому поиск лекарств и 
новых способов лечения ИБС является акту-
альной задачей в терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Патофизиологические механизмы ишемии 
миокарда обосновывают необходимость при-
менения препаратов метаболического действия 
в комплексном лечении ИБС. Последние годы 
ознаменовались поиском новых, немедикамен-
тозных способов решения данной проблемы, в 
том числе и применение продуктов апитерапии.

Доказано, что препараты, включающие в со-
став маточное молочко, обладают противоише-
мической, метаболической и антиоксидантной 
активностью.

Цель исследования: оценка эффективности 
маточного молочка по сравнению с плацебо в 
комплексном лечении пациентов с ИБС, ста-
бильной стенокардией напряжения ІІ–ІІІ функ-
ционального класса (ФК).

Клиническая характеристика больных 
и методы исследования

В исследовании приняли участие 30 больных 
ИБС (18 мужчин и 12 женщин), находящихся на 
стационарном лечении в кардиологическом отде-
лении КП клинической больницы г. Одессы. Сред-
ний возраст пациентов составил 57,3 ± 2,3 года.

Исследование включало: отборочный пери-
од (скрининг); предварительный период, во вре-
мя которого больные в течение 30 дней получали 
только базисную терапию; повторный скрининг, 
во время которого проведены парные нагрузоч-
ные пробы; период лечения исследуемыми пре-
паратами (30 дней).

Всем пациентам, которые прошли крите-
рии отбора согласно протоколу исследования, 
назначали базисную терапию в соответствии 
с Рекомендациями Европейского общества кар-
диологов по лечению стабильной стенокардии 
(2006), включающую: b-адреноблокаторы, ан-
тиагреганты (аспирин 100 мг/сут), статины и 
нитроглицерин сублингвально для купирования 
приступов стенокардии. Через 30 дней лечения 
всем пациентам проводили нагрузочные пробы 
(тредмилтест). Пациенты с положительными 
результатами тредмилтеста (депрессия сегмента 
ST считалась диагностически значимой при го-
ризонтальном снижении не менее чем на 1 мм) 
проходили обследование и рандомизировались в 
основную или контрольную группы. 

Всем пациентам в соответствии с рандоми-
зационной схемой назначали маточное молочко 
по 100 мг сублингвально 2 раза в день 30 дней. 
Пациенты основной группы получали маточное 
молочко и базисную терапию, а пациенты кон-
трольной – только базисную терапию 

Критерии включения:
 пациенты обоих полов в возрасте от 40 до 

70 лет;
 пациенты с диагнозом: ИБС, стабильная 

стенокардия напряжения II–III ФК;
 положительные результаты парного тред-

милтеста (депрессия сегмента ST считается диа-
гностически значимой при горизонтальном сни-
жении не менее чем на 1 мм);

 воспроизводимость результатов во время 
второго нагрузочного тредмил-теста, проводи-
мого с интервалом 1–7 дней (результаты должны 
отличаться не более чем на 20 %); 

 отсутствие противопоказаний для назна-
чения b-адреноблокаторов, антиагрегантов, ста-
тинов;

 пациенты, схема лечения или состояние 
которых могут оставаться стабильными в 
течение всего периода их участия в исследо-
вании;

 для женщин репродуктивного возраста –
отрицательный результат теста на наличие бе-
ременности, а также использование надежных 
противозачаточных средств в процессе иссле-
дования; 

 информированное письменное согласие 
пациента на участие в исследовании.

Диагноз «ИБС, стабильная стенокардия на-
пряжения» устанавливался при наличии следую-
щих критериев: 

1. Больной перенес документально под-
твержденный инфаркт миокарда.

2. Коронароангиографически подтвержден-
ные изменения коронарных артерий.

3. Больной перенес оперативное вмешатель-
ство по реваскуляризации миокарда.

Критерии исключения:
 повышенная чувствительность к исследуе-

мому препарату и его компонентам;
беременность, лактация;
 острый гепатит, острый пиелонефрит;
 нестабильная стенокардия;
 инфаркт миокарда, перенесенный за пред-

шествующие 6 месяцев;
 острые нарушения мозгового кровообра-

щения за предшествующие 6 месяцев;
 выраженный аортальный стеноз;
 атриовентрикулярная блокада II–III сте-

пени;
 выраженные нарушения сердечного ритма 

(тахикардия свыше 100 уд/мин, частые суправен-
трикулярные и желудочковые экстрасистолы, 
мерцательная аритмия);

 онкологические заболевания;
 состояния, препятствующие выполнению 

тредмилтеста или приводящие к необходимости 
его прекращения до развития приступа стено-
кардии;

 наличие противопоказаний для назначения 
b-адреноблокаторов, антиагрегантов, статинов;

 наличие клинически значимых отклоне-
ний лабораторных показателей, которые могут 
повлиять на результаты оценки безопасности и 
эффективности исследуемого препарата;

 наличие любых других сопутствующих 
декомпенсированных заболеваний или острых 
состояний, наличие которых, по мнению ис-

следователя, способно повлиять на результаты 
исследования;

 прием каких-либо лекарственных средств, 
влияющих на метаболизм миокарда (триметази-
дин, аргинин, милдронат, аденозинтрифосфат, 
кокарбоксилаза и др.) в течение 1 месяца до 
включения в исследование;

 необходимость в сопутствующем назначе-
нии нерекомендуемых лекарственных средств во 
время проведения исследования;

 участие в любом другом клиническом ис-
пытании.

Распределение пациентов по группам лече-
ния производили на основании рандомизацион-
ной схемы, сформированной на основе таблицы 
случайных чисел, полученных при помощи ге-
нерации случайных чисел программы MS Excel. 
Соотношение пациентов, получающих исследуе-
мый препарат и препараты контрольной группы, 
составило 1:1.

Для обследования пациентов были исполь-
зованы клинические, инструментальные и лабо-
раторные методы.

Объективное обследование: опрос, осмотр 
кожи и видимых слизистых, пальпация, пер-
куссия живота, аускультация сердца и легких, 
измерение частоты сердечных сокращений, арте-
риального давления.

Электрокардиограмма (ЭКГ) в покое в 12 
отведениях.

Суточное мониторирование (холтеровское) 
ЭКГ с анализом следующих показателей: коли-
чество эпизодов ишемии миокарда за период 
мониторирования ЭКГ, длительность эпизо-
дов ишемии за период мониторирования ЭКГ. 
Суточное мониторирование ЭКГ и анализ его 
результатов были выполнены в начале приема 
исследуемого препарата (3-й визит) и через 30 
дней приема маточного молочка/плацебо (5-й 
визит) по следующим показателям:

 количество эпизодов ишемии за сутки; 
 общая длительность эпизодов ишемии за 

сутки, мин;
 средняя длительность эпизода ишемии за 

сутки, мин.
Учет количества приступов стенокардии в 

сутки и количества потребляемого нитроглице-
рина производился исследователем на основании 
дневника пациента. Для этой цели во время 2-го 
визита каждому пациенту был выдан дневник, 
в котором он ежедневно на протяжении всего 
периода исследования отмечал количество при-
ступов стенокардии и потребляемого нитрогли-
церина в сутки. Пациенты заполняли дневник 
как минимум в течение 7 последовательных дней 
до исходного обследования.

Полученные результаты представляли в 
виде средней и стандартной ошибки среднего. 
Внутри- и межгрупповые различия оценивали 
с помощью одностороннего дисперсионного 
анализа или c 2 теста в зависимости от вида 
данных в рамках программы StatPlus Professional 
(версия 2009 для Windows). Для оценки меры за-
висимости переменных использовали линейную 
корреляцию Пирсона. Статистически достовер-
ными считали различия между показателями 
при p < 0,05.

Історія апітерапіїІсторія апітерапії

Эффективность применения 
маточного молочка в комплексной 

терапии больных ИБС
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Рисунок 2. Общая продолжительность эпизодов 
ишемии за сутки, мин

Рисунок 1. Количество эпизодов ишемии за сутки
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Досвід

Результаты и обсуждение
В исходном состоянии группы больных ста-

тистически значимо не различались по количеству 
приступов стенокардии за неделю и количеству 
принятых таблеток нитроглицерина за неделю. 
До начала лечения количество приступов стено-
кардии за неделю на основании данных дневника 
пациента составляло в основной группе 4,0 ± 1,2 
приступа, в контрольной – 3,6 ± 1,3 (p > 0,05).

При анализе количества приступов стенокар-
дии и потребности в нитроглицерине до и после 
лечения установлено, что к окончанию курса 
лечения у пациентов основной группы, прини-
мающих на фоне базовой терапии маточное мо-
лочко, среднее количество типичных приступов 
стенокардии в неделю уменьшилось на 47,32 % 
(p < 0,05), а потребность в нитроглицерине – на 
56,14 % (p < 0,05). В группе, принимающей пла-
цебо, количество приступов уменьшилось на 
32,15 % (p < 0,05), количество таблеток нитрогли-
церина – на 43,71 % (p < 0,05). 

При сравнении групп по динамике измене-
ния количества приступов стенокардии за неделю 
и потребности в нитроглицерине установлено, 
что статистически значимо большим в основной 
группе является:

 уменьшение количества приступов стено-
кардии за неделю на 5-м визите по сравнению с 
исходным состоянием (р < 0,01);

 уменьшение количества принятых таблеток 
нитроглицерина на 5-м визите (р < 0,05).

Полученные результаты свидетельствуют о 
статистически значимо большей эффективности 
терапии с применением маточного молочка.

По показателям суточного мониторирова-
ния ЭКГ (количество эпизодов ишемии, общая 
длительность эпизодов ишемии и средняя дли-
тельность эпизодов ишемии) группы в исходном 
состоянии статистически значимо не различа-
лись.

На основании результатов анализа динамики 
показателей суточного мониторирования ЭКГ 
было выявлено (табл. 2, 3; рис. 1, 2) статистиче-
ски достоверное уменьшение средних значений 
по каждому из показателей у пациентов обеих 
групп. Так, количество эпизодов ишемии за сутки 
в конце исследования уменьшилось на 53,9 % 
в основной группе и на 26,5 % в контрольной. Об-
щая длительность эпизодов ишемии за сутки со-
кратилась на 44,0 % в основной группе и на 34,8 %
в контрольной группе. Средняя длительность 
эпизода ишемии уменьшилась на 26,5 % в основ-
ной группе и на 24 % в контрольной группе.

Графически динамика средних значений в 
обеих группах представлена:

 на рис. 1 – для количества эпизодов ише-
мии за сутки;

 на рис. 2 – для общей длительности эпизо-
дов ишемии за сутки;

Исходя из результатов, приведенных в табл. 
3, можно сделать вывод о том, что статистически 
значимо большими в основной группе по сравне-
нию с контрольной являются:

 уменьшение количества эпизодов ишемии 
за сутки на 5-м визите (p < 0,05);

 уменьшение общей длительности эпизо-
дов ишемии за сутки на 5-м визите (р < 0,05), 
что свидетельствует о статистически значимо 
большей эффективности терапии с применением 
маточного молочка по сравнению с плацебо. Раз-
личия между группами по изменению средней 
длительности эпизодов ишемии на 5-м визите 
статистически незначимы.

Полученные нами результаты высокой анти-
ангинальной и антиишемической эффективности 
маточного молочка согласуются с данными ранее 

проведенных проф. В.А. Люсовым и други-
ми авторами.

Отличительные особенности данного 
исследования:

 Четко регламентированные критерии 
включения/исключения пациентов из ис-
следования.

 Двойное слепое проведение иссле-
дования, в котором ни пациент, ни иссле-
дователь не знали о составе получаемой 
терапии.

Проведение тредмил-теста для под-
тверждения наличия миокардиальной ише-
мии.

 Ведение пациентами дневников 
с последующим их анализом врачами-
исследователями.

Выводы
1. Применение маточного молочка в 

суточной дозе 200 мг на фоне базисной 
терапии у пациентов с ИБС, стабильной 
стенокардией напряжения II–III ФК ведет 
к статистически значимому уменьшению 
среднего количества типичных приступов 
стенокардии и количества принимаемых 
таблеток нитроглицерина за неделю по 
сравнению с исходными данными.

2. Уменьшение количества приступов 
стенокардии и количества принимаемых 
таблеток нитроглицерина за неделю на за-
ключительном визите по сравнению с ис-
ходным состоянием было статистически 
значимо выше в группе, получавшей маточ-
ное молочко, по сравнению с контрольной 
группой. (р < 0,05).

3. Применение маточного молочка в 
составе комплексной терапии у больных с 
ИБС, стабильной стенокардией напряже-
ния II–III ФК уменьшает количество эпи-
зодов ишемии за сутки на 53,9 %, общую 
длительность эпизодов ишемии за сутки 
– на 44,0 %, что достоверно больше по срав-
нению с аналогичными показателями у 
пациентов, принимавших плацебо на фоне 
базисной терапии.

Солоденко Ю.Н., к. мед.н., Коломиец С.Н., 
к.мед.н., Одесский национальный 

медицинский университет

Показатель
Группа

Р
Основная (n=15) Контрольная (n=15)

Количество эпизодов ишемии за сутки 7,05±1,10 6,69±0,90 >0,05
Общая длительность эпизодов ишемии за сутки, мин 25,7±2,5 26,4±3,7 >0,05
Средняя длительность эпизодов ишемии за сутки, мин 4,65±1,9 3,91±1,10 >0,05

Таблица 1. Данные исходных показателей результатов холтеровского мониторирования ЭКГ в исследуемых группах

Таблица 2. Результаты анализа динамики показателей суточного 
мониторирования ЭКГ в исследуемых группах

Таблица 3. Результаты сравнения групп по динамике показателей суточного мониторирования ЭКГ

Показатель
Группа

Основная (n=15) Контрольная (n=15)
3-визит 5-й визит Р 3-й визит 5-й визит Р

Количество эпизодов ишемии 
за сутки 7,05 ± 1,10 3,25 ± 0,70 < 0,05 6,69 ± 0,90 4,92 ± 0,90 < 0,05

Общая длительность эпизодов 
ишемии за сутки, мин 25,7 ± 2,5 14,4 ± 1,7 < 0,05 26,4 ± 3,7 17,7 ± 1,9 < 0,05

Средняя длительность эпизодов 
ишемии за сутки, мин 4,65 ± 1,9 3.42 ± 0,60 < 0,05 3,91 ± 1,10 2,97 ± 0,70 < 0,05

Показатель
Группа

Р
Основная, % Контрольная, %

Количество эпизодов ишемии за сутки - 53,9 - 26,1 > 0,05
Общая длительность эпизодов ишемии за сутки, мин - 44,0 - 34,8 > 0,05
Средняя длительность эпизодов ишемии за сутки, мин - 26,9 - 24,0 > 0,05
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Написати статтю в журнал спонукала 
книга Л.А. Валігури «Пчеловодство в ХХI 
веке» (г. Алушта 2013).

Особисто з автором книги познайо-
мився в жовтні 2012 року – на конферен-
ції пасічників і апіфітотерапевтів Криму 
в місті Алушта. Мав за честь бути запро-
шеним на зустріч з Л.А. Валігурою і від-
відати першу в Україні воскову кімнату. За 
чашкою трав’яного кримського чаю біль-
ше двох годин обговорювали проблеми і 
перспективи розвитку і становлення апі-
терапії як повноцінного, повноправного 
підрозділу народної медицини. В цей час 
Лідія Олександрівна закінчувала роботу 
над даною книгою. Зараз книга переді 
мною (ст..50-52) – виникає запитання:

Чому 300 разів в Святому письмі Біблії 
згадується про бджолу, на що це розра-
ховано? Відповідь проста – вся причина 
в особливості природи людини. Все нове, 
якісне швидко забувається, а ведуться 
пошуки нового невідомого. Тому часте 
нагадування необхідне, щоб повернути 
людину до минулого. 

За 50 мільйонів років свого існування 
бджола залишилася вірна верхньому хар-
човому поясу: пилок, нектар, вода – і все, 
нічого нового, все її влаштовує. Верхній 
харчовий пояс – це сонце, місяць, радість 
і щастя. 

А людина за 5 мільйонів років пішла 
далі, освоїла, окрім верхнього, ще й серед-
ній і нижній харчові пояси (овочі, фрук-
ти, кореноплоди, м’ясо). Використання 
різноманітної їжі вплинуло на розвиток 
системи травлення. З даною проблемою 
самотужки людині не впоратися. Потріб-
но було звернутися за допомогою до ниж-
чого бактеріального світу. 

Тому сьогодні в шлунково-кишковому 
тракті людини комфортно проживає до 
80 видів різноманітних бактерій. Загаль-
ною масою до 2% від маси тіла. Перед 
ними людина несе певні забовязання. 
Всі бактерії мають свій цикл розвитку 
і розмноження, їм потрібен свій «спо-
живчий кошик» поживних речовин, який 
в повному обсязі повинна забезпечити 
людина. При найменшому відхиленні 
порушується баланс, що клінічно про-
являється в так званому, всім добре зна-
йомому з дитинства слові – дизбактеріоз. 
Дизбактеріоз – початок проблем, початок 
цілого шлейфу захворювань (стоматити, 
гастрити, виразкова проблема шлунку, 
захворювання нирок, печінки, шкіри, 
пораження опорно-рухового апарату). 
Як правило, медикаментозне, фермати-

тивне втручання в роботу шлунково-
кишкового тракту діє односторонньо, 
забирає час, переводить захворювання в 
хронічний перебіг. 

Для повноцінної роботи клітин ор-
ганізму і в першу чергу сапрофітної 2% 
мікрофлори шлунково-кишкового тракту 
необхідно 3000 ферментів, мікроелемен-
тів, гормонів, білків і т.д. з них 2600 знахо-
дяться у меду і продуктах бджільництва.

Єдиний стабілізуючий багатопро-
фільний фактор вирівнюваання балан-
су між 80 видами сапрофітних бактерій 
шлунково-кишкового треакту – мед та 
продукти бджільництва. Прийом від 
1-2 ст. ложок в день меду захистить ваш 
організм від ряду проблем.

А чого варте нагадування про велику 
тайну трансформації личинки на ранніх 
етапах ембріогенезу бджоли. Коли закрита 
в чарунці личинка на 8-9 день повністю 
розчиняється, перетворюючись в желе-
подібну протоплазму. З даної субстанції 
бджоли починають будувати себе знову. 
Формування нових клітин проходить за-
вдяки генетичному матеріалу, який знахо-
диться в нуклеїнових кислотах маточного 
молочка.

Людський організм – це сукупність 
1014 клітин, 200 різновидів. Клітини гру-
пуються утворюючи органи, системи. 
Кожна клітина самодостатня, має свою 
систему відновлення, розвитку, трива-
лість життя. Найменше живуть клітини 
білої крові – 3-7 днів, тоді як еритроцити 
120-140 днів і т.д.

При розпаді клітина так само розчи-
няється, утворюється однорідна плазма-
тична маса, яка є стимулятором для утво-
рення нових молодих клітин в організмі.

Маточне молочко бджіл – генетично 
споріднена субстанція з клітинами люд-
ського організму, містить подібну ДНК є 
провідником позитивної енергії.

На 43 міжнародному конгресі Апімон-
дії (м. Києв 2013 рік) була озвучена думка 
про стабілізуючу роль маточного молочка 
і прополісу на клітинні мембрани організ-
му людини. А це приводить до сповіль-
неню поділу клітин, захисту від проник-
нення вірусів і до збільшення тривалості 
життя клітин. Маточне молочко на сьо-
годні – це одна з стратегічних природніх 
речовин, яка прямо впливає на тривалість 
життя клітин, тому находиться під осо-
бливим контролем герентологів. В Японії 
– країні довгожителів діє державна про-
грама по безкоштовному забезпеченню 

Про вічний союз бджоли і людини

Працює лікарем не-
вропатологом в лікарні 
відновного лікування на 

бальнеологічному курорті 
«Східниця». В своїй практиці 

широко використовує 
апітерапію та продук-

ти бджільництва. Вивчає 
нейрофізіологічні механізми 

впливу апітоксину і 
продуктів бджільництва 

на серотонін - дофамінові 
рецептори людини в 

поєднані з прийомом 
мінеральних вод 

бальнеологічного ку-
рорту «Східниця». 

Має свою пасіку і 
апідоміки.

Сенишин Дмитро Мар’янович – 
лікар невропатолог, лікар народної 

медицини, почесний апітерапевт України, 
голова наукової комісії по апітерапії 
43 міжнародного конгресу Апімондії 

(2013 рік м. Київ). 
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Цікаві факти

суміші меду з маточним молочком дітей 
шкільного віку і людей після 60 років.

Тому я підтримую думку автора про 
те, що маточне молочко позитивно впли-
ває на роботу ендокринної і нервової сис-
тем організму людини. 

Дані системи базові в організмі, через 
них здійснюється зв’язок з усіма клітина-
ми. Завдяки вдосконалення даних систем 
людина стала людиною.

Невже потрібно 300 разів нагадувати 
людині про те, щоб нормально працюва-
ли, відновлювалися клітини в організмі, 
потрібно дружити з бджолою і з маточ-
ним молочком. Небагато, лише 0,5-1 гр. в 
день!!!

Дуже цінна книжка, раджу прочитати, 
визиває відчуття гордості за людей, які 
називаються пасічниками, а їх у нас на 
Україні 400 тис. Хочеться побажати всім 
нам мудрості, виваженості. В час хаосу, 
знецінення природнього не збитися з про-
тореної дороги, не захопитися імпровізо-
ваним маревом само і загального обману, 
а обрати правильний шлях. Нам слід усім 
пам’ятати про вічний союз бджоли і лю-
дини і про слова, сказані Альбертом Ей-
нштейном: «Якщо зникне бджола – через 
4 роки зникне людина». 

Задумаймося, з 2003 року бджоли ста-
ли масово гинути…

Дмитро СЕНИШИН

В настоящее время, достаточно 
серьёзной проблемой как на Украи-
не, так и в других странах, является 
лечение болевого синдрома при раз-
личной суставной патологии. Не-
стероидные противовоспалительные 
препараты являются базовыми при 
лечении артритов ,они применяются 
в различных медикаментозных фор-
мах, являются достаточно эффектив-
ными, однако все препараты приме-
няемые для лечения артритов имеют 
очень много побочных действий, и 
достаточно дорогостоящи. Целью 
нашей работы было разработать пре-
парат для наружного применения с 
минимальным спектром побочных 
явлений максимально эффективным 
и экономически рентабельным.

Нами разработаны ряд препа-
ратов на основе продуктов жизне-
деятельности пчел, которые абсо-
лютно лишены побочных явлений, 
обладают противовоспалительным 
и обезболивающим эффектом с дли-
тельным посттерапевтическим дей-
ствием. К одним из них относиться 
артросол-мазь. Его состав: мерва и 
лекарственные травы.

Мерва – это остатки после пере-
работки суши на воск, которую пче-
ловоды выбрасывают.

Состав мервы: воск, небольшое 
количество прополиса, перги, пчели-
ный подмор, остатки куколки пчелы 
и огневки, экскременты огневки.

Все вышеперечисленные компо-
ненты обладают широким терапев-
тическим действие при многих за-
болеваниях.

Приготовление 
и хранение артросола.

1. После получения мервы, еще в 
теплом виде, ее хорошо перемеши-
вают и добавляют фитокомпоненты 
(можно и без них).

2. В теплом виде фасуют в банки 
по 100-200 мл и сверху заливается 
тонким слоем воска, а затем закрыва-
ется плотно крышкой.

3. Храниться в холодильнике.
4. Перед применением артросол 

подогревается на водяной бане до 
мягкой консистенции (40 °С).

Показания:
• Деформирующий остеоартроз.
• Ревматоидный артрит.
• Ревматический артрит.
• Другие виды артритов.
• Остеохондроз позвоночного 

столба.
• Посттравматические и послео-

перационные последствия конечно-
стей.

• Келлоидные рубцы.

Методика применения.
После подогрева, на область по-

раженного сустава, тонким слоем 
наносится артросол-мазь.Сверху на-
кладывает слой марли, вощенная бу-
мага, слой ваты и забинтовывают (по 
типу компресса). С такой повязкой 
больной может спать до утра. Утром 
в обратном порядке все снимается.
Отработанную мерву можно исполь-
зовать многократно, поэтому ее скла-
давают в другую емкость.

Вторая методика применения.
По размерам суставов отрезается 

бинт, а затем на ровной поверхно-
сти на вощенной бумаге на бинт на-
носится подогретая артросол-мазь, 
слегка прижав ее накладываем на 
область суставов.

Противопоказания: непереноси-
мость продуктов пчеловодства.

Те кто боиться аллергии, может 
сделать биологическую пробу на пе-
реносимость препаратов.Для этого, 
на ладонную поверхность предпле-
чия накладывается препарат на 30 
минут. После указанного срока осма-
тривают область предплечия.

СОЛОДЕНКО Ю.Н.,
СОЛОДЕНКО И.В., 

ГЕВЕЛЮК Н.Н.

АРТРОСОЛ-мазь – 
НОВЫЙ БИО ПРЕПАРАТ ИЗ ПРОДУКТОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ

♦♦♦

– Що таке ОС? 

– ОС – це смугастий мух! 

– Ні-і! Смугастий мух – це бджіл, а ОС –
це те на чому земля крутиться! 

♦♦♦

Зустрічаються два фермера: – Ти вже 
таврував свою худобу? – Так, з коровами 
ще нічого, а от з бджолами довелося по-
возитися ...  

♦♦♦

– Що таке ОС?

Кухлик меду
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Конгрес зібрав фахівців зі всього світу. 
Зрозуміло, найбільш значне представ-

ництво мала країна-господарка. Проте були 
також спеціалісти із Угорщини, Японії, Бель-
гії, Еквадору, Єгипта, Сербії, Литви, Великої 
Британії, Індії, Марокко, Португалії, Греції, 
Іорданії, які підготували цікаві змістовні 
доповіді, які викликали жвавий інтерес у 
делегатів міжнародного зібрання.

Нашу державу на цьому форумі пред-
ставляли члени Міжніродної федерації апі-
терапевтів віце-президент Асоціації апіте-
рапевтів України, доцент ОНМедУ, кандидат 
медичних наук Юрій Миколайович Соло-
денко та Микола Миколайович Гевелюк. 

Виступ Юрія Солоденка, присвячений 
історії, сьогоденню та майбутньому вітчиз-
няної науки, для багатьох став певним від-
криттям для учасників конгресу. Вони на-
віть не уявляли, що апітерапія в Україні 
знаходиться на дуже високому рівні розви-
тку. Щодо самого Юрія Миколайовича, то 
він був у захваті від можливостей закордон-
ної фармацевтичної промисловості, яка ви-
робляє широкий спектр препаратів з меду 
та інших продуктів бджільництва. 

– Інтерес до апітерапії постійно зрос-
тає, – підкреслив Юрій Миколайович. – В 
Україні працює десь п’ятдесят фахівців, а 
в Румунії, зокрема, вже сотні. Там відкри-
вають кабінети, клініки. З гордістю можу 
повідомити: мої книги перекладають поль-
ською та англійською мовами. Але особливо 
зацікавив колег мій винахід – багатофункці-
ональний контейнер для проведення міні-
вуликотерапії. 

Під час розмови з Юрієм Миколайови-
чем постійно замислювалася про феномен 
апітерапії, що стає усе більш популярним 
напрямком роботи серед медиків. 

Можливо, треба нагадати один із ви-
сновків, зроблених у доповіді Всесвітньої 
організації охорони здоров’я у квітні цього 
року: «... проблема стійкості до протимі-
кробних препаратів, у тому числі антибіоти-
ків, вперше розглядається на глобальному 
рівні. Доповідь зроблена на досвіді 114 країн 
світу і свідчить про те, що ця серйозна за-
гроза вже не є лише прогнозом на майбутнє. 
Вона свідчить про себе в кожному регіоні 
світу, може негативно вплинути на будь-яку 
людину незалежно від віку і місця прожи-
вання. 

Стійкість до антибіотиків – це явище, 
коли бактерії змінюються настільки, що ан-
тибіотики вже не мають ніякого нищівного 

впливу на них. І люди, що потребують анти-
біотиків для боротьби з інфекцією, виявля-
ються практично беззахисними перед нею. 
Сьогодні це стає однією з головних загроз 
не лише здоров’ю людей, а й національній 
безпеці держав». 

Таким чином, на порядку денному су-
часної медицини гостро постає питання 

про пошук дієвих альтернатив антибіоти-
кам та протимікробним препаратам. Мож-
ливо, вже найближчими роками цей перелік 
доповнять лікарські засоби й інших груп. 
Саме тому апітерапія, заснована на природ-
них компонентах та методах оздоровчого та 
лікувального впливу на організм людини 
спричиняє таку зацікавленість фахівців і 
передчуття великих, ще невідомих, пер-
спектив. 

В доповідях на Конгресі у Брашові до-
сліджувались можливості застосування апі-
препаратів для лікування розсіяного скле-
розу, ЛОР-патології, захворювань органів 
дихання та нервової системи. Ці досліджен-
ня доводять, що діапазон застосування апі-
препаратів є дуже широким. А за ефектив-
ністю вони не поступаються багатьом більш 
відомим і розрекламованим засобам. 

Зараз Юрію Солоденку доручено розро-
бити програму курсу з реабілітації військо-
вослужбовців, що постраждали в зоні АТО. 

На його думку, продукти бджільництва 
можуть виявитися досить дієвими щодо від-
новлення людей після поранень, складних 
травм, пережитого шоку та у разі наявності 
синдрому хронічної втоми. Він впевнений: 
за умов державної підтримки вдасться мак-
симально повно задіяти унікальний потен-
ціал, який дарує нам Її Величність Бджола. 

Світлана КОМІСАРЕНКО

Щоб задіяти потенціал, який дарує 
її Величність Бджола

Міжнародна співпраця

«Радо вітаємо вас у 
Румунії, країні, яка ро-

бить дуже багато задля 
розвитку апітерапії», – з 

цими словами Генераль-
ний секретар Міжнародної 
федерації апітерапії Сте-

фан Стангаціу звернувся до 
учасників першого Конгре-
су Міжнародної федерації 

апітерапії у тамтешньому 
місті Брашов. 
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Міжнародна співпраця

 ГІМН АПІТЕРАПЕВТІВ УКРАЇНИ

 Збираймось в коло, апілікарі,
 Та заспіваймо разом на зорі
 Нашій Українській природі,
 Нашій Українській землі.

 Приспів.
 Ми вдячні богу і бджолі,
 За стан здоров’я у сімї,
 За запах поля в нашій хаті,
 За мед цілющій на столі.

 Нехай душа квітує у добрі,
 Ми принесем здоров’я на бджолі,
 Від серця і до серця пісня наша лине
 Тобі ми служим, наша Україна.

 Приспів.

 В бджолиній хаті на природі,
 Де медом дихає земля,
 Є все найкраще для здоров’я,
 Будьмо здорові, ти і я!

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Редакція журналу «Доктор Бджілка» 
у сьогоднішньому номері пропонує 
вашій увазі текс гімну апітерапевтів, 
який створили Юрій та Ірина Солоден-
ки. Звертаємося до вас з пропозицією 
надсилати свої тексти і музику для гімну 
апітерапевтів.

Редакційна колегія

отеки Соединенных Штатов (более 
чем 9 миллионов общих медицин-
ских ссылок).

Я быстро понял, что продукты 
пчеловодства использовались в 
почти всех известных медицинских 
специальностях!

В нашей справочной электронной 
библиотеке апитерапии насчитыва-
ется теперь более чем 7000 названий, 
которые раскрывают 500 различных 
тем и более чем 50 медицинских осо-
бенностей, от кардиологии до пла-
стической хирургии и от дерматоло-
гии до ревматологии и так далее, и 
тому подобное.

Престижные медицинские жур-
налы, такие как, Ланцет, британский 
Медицинский Журнал, Журнал Ап-
теки и Фармакологии, Lebensmittel-
Wissenschaft  und-Technologie, Ме-
дицинский Журнал Австралии, 
американский Журнал Хирургии, и 
другие напечатали много статей и 
исследований, которые доказали, что 
эффективность продуктов пчеловод-
ства в медицине высока, когда про-
цесс управляется должным образом 
специалистами.

Все эти огромные расходы вре-
мени, энергии и деньг не были бы 
оправданы, если бы продукты пчело-
водства отличались эффективностью 
в лечении человеческих заболеваний 
и/или заболеваний животных.

К счастью, хотя в классической 
медицине можно отыскать много еще 
не информированных и все еще скеп-
тически настроенных врачей, есть на 
много большее число специалистов, 
которые ежедневно использует апи-
терапию.

Эти «апитераписты» видели «их 
собственными глазами», что апите-
рапия работает, и они теперь доверя-
ют этому методу.

В 1991 я впервые услышал о «апи-
терапии», когда узнал метод, исполь-
зуемый, старыми пасечниками, что-
бы вылечить очень сложные болезни, 
такие как раковые образования, ар-
трит, астма….

Мне было любопытно узнать 
больше об этом, и я вступил в кон-
такт с директором Румынского ме-
дицинского центра апитерапии, рас-
положенного около центра города 
Бухареста. После краткого обсужде-
ния доктор Константин Никсу пред-
ложил мне должность иглотерапевта 
(акупунктура).

В последующие месяцы у меня 
была возможность обсуждения и со-
трудничества с докторами и исследо-
вателями, которые посвятили почти 
всю свою жизнь апитерапии.

Библиотеки пчеловодства изда-
тельства Apimondia и Института на-
учных исследований в пчеловодстве 
(Бухарест) предложили мне прак-
тическую и научную информацию, 
необходимую, чтобы позволить на-
чать применять апитерапию к своим 
собственным пациентам.

Шаг за шагом создалась воз-
можность проверить большинство 
утверждений, сделанных учеными и 
докторами со всего мира и использо-
вать эту информацию в обращении 
с более чем 9000 пациентов, которые 
живут, главным образом в Румынии.

Область применения апитерапии 
чрезвычайно большая, касаясь почти 
всех известных медицинских специ-
альностей. Эффективность, однако, в 
основном зависит от типа диагности-
ки. Некоторые заболевания я смог 
вылечить или облегчить на 100%, не-
которые только на 30% , а некоторые 
другие, такие как витилиго, так и не 
смог вылечить.(Витилиго — это осо-
бая кожная патология. Она проявля-
ется в образовании белых пятен на 
коже, волосах или сетчатке глаз.)

Если иметь в виду, что моя сред-
няя эффективность составляла при-
близительно 65%, включая на паци-
ентах, которые попробовали много 
других медицинских методов без 
успеха, я могу прийти к заключению, 
что апитерапия, этот нежный, есте-
ственный и целебный метод, достоин 
использования более смело врачами 
и их пациентами со всего мира.

Закінчення. Початок на стор. 2

E-mail: drstangaciu@gmail.com; 
drstangaciu@apitherapy.com



За останнє десятиріччя дуже поши-
рився спосіб лікування багатьох хвороб 
повітрям вулика та біополем бджолиної 
сім’ї. Вважається, що на пострадянсько-
му просторі перший крок в цьому на-
прямі зробив кандидат медичних наук 
Є.А.Лудянський своєю книгою «Руковод-
ство по апитерапии», виданою в Москві 
в 1994 році. Однак, відомий апітерапевт, 
заслужений лікар України Б.О.Охотський 
стверджує, що ще в 1972 році один пасіч-
ник вилікував бронхіальну астму, дихаю-
чи повітрям вулика.

 Новий (в усякому разі в Україні) на-
прямок апітерапії – сон на вулику започат-
кував таки Микола Яровий, запатентував-
ши в 2006 році свою надставку на вулик, а 
пізніше ще 4 більш досконалих конструк-
цій вуликів. В 2010 році він запатентував 
і спосіб оздоровлення за допомогою сну 
на вулику.

 Свій найперший та найнедосконалі-
ший вулик–лежанку М.М.Яровий опу-
блікував в журналі «Пасіка» та виклав в 
Інтернеті і одразу ж в нього появилось ба-
гато послідовників по всій Україні. Багато 
пасічників почали повторювати цю про-
сту, недорогу конструкцію і покращувати 
здоров’я своє, своїх друзів та родичів, дя-
куючи панові Яровому за те, що відкрив 
нам усім очі на цей простий, дешевий та 
вже трохи забутий народний спосіб оздо-
ровлення. 

 Однак, є в нас і такі горе-спеціалісти, 
які «зідрали»1:1 найперший вулик Ярового 
і кричать на всю Україну: «Це я придумав! 
Це мій винахід!», а про те, що в журналах, 
які вони передплачують, вже давно описа-
ні ці конструкції, сором’язливо мовчать. 
Знаю і я одного такого, в якого апетит 
розгорівся до того, що він, всім знайомим, 
які не знаються з Інтернетом, стверджує, 
що навіть Президент спав на його вулику. 
Ну та Бог їм суддя.

 Є три фактори, які благотворно діють 
на організм людини, коли вона знаходить-
ся біля вулика, особливо коли лежить на 
вулику – це звукові вібрації, повітря вули-
ка та біополе бджолиної сім’ї. 

 Деякі пасічники, не дуже обізнані в 
фізиці, стверджують (до речі, без жодного 
посилання на якесь офіційне джерело), 
що ці вібрації пронизують все наше тіло 
і роблять якісь зміни в наших внутріш-
ніх органах. Це, звичайно ж не так, але 

користь від них є і суттєва, бо звуки кож-
ної бджоли змішуються і являють собою 
низькочастотний шум, подібний до шуму 
тихого дощу чи шуму листя під рівномір-
ним вітром, і в результаті діють заспокій-
ливо на центральну нервову систему, спо-
нукаючи людину до швидшого засинання 
і міцнішого сну.

 Про цілющу дію на організм люди-
ни повітря вулика двох думок бути не 
може. Вже згаданий мною Б.О.Охотський 
звертає нашу увагу на те, що це повітря 
насичене летучими складовими меду, 
прополісу, воску, нектару та пилку квітів, 
ще невідомими людям бактерицидни-
ми речовинами, які виробляють бджоли, 
цілюще діє на серцево-судинну, травну, 
кровотворну, дихальну системи, так же, 
як і бджолиний шум, який з чиєїсь легкої 
руки прийнято називати міктовібрацією, 
заспокійливо діє на центральну нервову 
систему, викликаючи глибокий, спокій-
ний сон та сприяє швидшому одужанню 
хворого.

 Та найбільш дієвим, я вважаю, є 
вплив на людину біополя бджоли, точ-
ніше, бджолиної сім’ї. Про біополе, його 
походження, його структуру, а тим більше 
про взаємодію біополів різних біологічних 
об’єктів (в нашому випадку це людина і 
бджолина сім’я) одностайності в суджен-
нях вчених на сьогоднішній день немає. Є 
тільки гіпотези, одні з яких більш-менш 
підтверджені експериментально, інші на 
стадії «дозрівання» і, звичайно ж, про них 
офіційна наука мовчить. Тому даремно 
деякі наші пасічники, стараючись пока-
зати себе грамотнішими ніж є насправді, 
списують один в одного про «сприяння 
процесам реполяризації клітин».

Останнім часом багато людей поча-
ли цікавитись і дією на організм людини 
поля піраміди. 

Поле піраміди здатне багато в чому 
допомогти людині боротися з різнома-
нітними хворобами. Це в своїх роботах 
описали всесвітньо відомі дослідни-
ки, про яких можна прочитати на сайті 
http://apipyramid.at.ua.

Всі ці дослідники одностайні в тому, 
що в об’ємі піраміди відбувається резо-
нанс коливань поля одночасно на кількох 
(якщо не на всіх) частотах і в тому, що 
енергія поля піраміди береться з землі. Яке 
це поле: електромагнітне, геоелектричне, 
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Донедавна слово апітерапія 
асоціювалося виключно з бджо-
ловжалюванням, якщо не брати 
до уваги тисячі неофіційних на-
родних лікувальних рецептів, 
головним компонентом яких є 
продукти бджільництва.



геомагнітне, гравімагнітне, торсіонне, а 
може й ще якесь, про яке люди поки ще 
й не здогадуються – великої різниці не-
має, та якщо його енергія береться з зем-
лі, знаходитись під пірамідою, нижче її 
основи я б не радив. В такому випадку 
піраміда не буде підживлювати наше 
біополе енергією, а навпаки, буде її в нас 
відбирати. 

Є приклади також поєднання дії 
поля піраміди і біополя бджіл. Я знаю 
в Україні дві піраміди з вмонтованими 
вуликами-лежанками, але чомусь обидві 
вони збудовані за пропорціями знаме-
нитої піраміди Хеопса. Мабуть тому, що 
вона Знаменита. Ось тому автори цих 
пірамід і читали тільки про неї та ще й 
не дочитали до кінця, а вона не тільки 
лікує, а і вбиває. Пор це також можна 
прочитати на вказаному сайті.

Я збудував у своєму дворі піраміду 
за пропорціями піраміди Гармонії («зо-
лотий перетин» по висоті піраміди) і 
вулик лежанку в неї вбудував. Вулик на 
2 сім’ї по 20 рамок проектував по своєму 
зросту, а по ньому вирахував розміри 
піраміди.

І піраміда, і вулик збудовані без єди-
ного цвяха чи іншого металевого пред-
мета за допомогою клею і дерев’яних та 
пластикових дюбелів. Виставив піраміду 
по меридіану якомога точніше.

Наявність металу в піраміді і в ліку-
вальному вулику недопустима, бо будь-
який метал викривлює поле піраміди 
і біополе бджіл, а це може зашкодити 
людині більше, ніж вона отримає корис-
ті від процедури. Під час процедури лю-
дина може почувати себе зовсім вільно: 
лежати, сидіти, стояти, хоч танцювати, 
хоч пісні співати, та все ж більше ко-
ристі буде від сну на вулику в піраміді, 
бо підчас сну, як відомо, людина зовсім 
розслаблена і «вимкнена» її свідомість, 
яка тільки заважає відпочиваючому на 
рівні підсвідомості водночас одержувати 
три оздоровлюючі процедури: цілющу 
інгаляцію повітрям вулика, оздоровлю-
ючу дію біополя бджолосім’ї і, не менш 
благотворний вплив на організм люди-
ни, поля піраміди. 

Над вуликом, в південній грані пі-
раміди, встановлені 2 вікна, що відчи-
няються. Вони потрібні і для комфорту 
при оздоровленні, а ще більше при об-
слуговуванні бджіл.

Оздоровлення в піраміді значно ком-
фортніше (і значно якісніше!), ніж у ву-
лику Ярового, вилазячи з якого будеш 

мати одну думку: «Як би не покалічи-
тись», і значно комфортніше обслугову-
вання бджіл, яке ні чим не відрізняється 
від цього процесу на відкритому повітрі. 
Бджоли, які вилетять при цьому з вули-
ка, одразу ж вилітають у відчинене ві-
кно.

Минуло два роки з початку експлу-
атації апіпіраміди і я можу поділитися 
деякими результатами.

Спочатку про свої хвороби, а їх у 
мене, як для одного старого, таки забага-
то. Я вже багато років гормонозалежний 
астматик. Раніше приймав щодня по 
таблетці полькортолону або дексамета-

зону, а восени і взимку по дві. Це, коли 
немає загострення. Одноденна перерва 
вже створювала проблеми. Зараз я при-
ймаю одну таблетку на тиждень, а скоро 
й взагалі відмовлюся. Дихання у мене 
вже краще, ніж у абсолютно здорових 
людей мого віку і моєї комплекції. Спі-
рограма – документ об’ктивний. А була 
ж астма у стабільно важкій формі! Бага-
то років мені жити не давав хронічний 
ерозивний гастрит. Хто має такий пода-
рунок студентської юності, мені поспів-
чуває. Крім практично постійного болю, 
яку тільки «Альмагель-А» на деякий час 
вгамовує, ще й їсти практично нічого не 
можна. Я дуже вдячний нашим лікарям, 
які не раз рятували мене, але їх заклик: 
«Змирися, пристосуйся, звикни, адже 
хронічний – це вічний», я не сприйняв. 
І ось результат – останню свою вівсянку 
я зварив собаці вже рік тому. Не болить 
у мене шлунок! І підшлункова залоза 
не ниє та не нудить, і печінка не пече! І 
їм я ВСЕ, що хочу, і чарочку приймаю 
регулярно, і пиво з таранькою дуже таки 
люблю, не кажучи вже про копчені м'ясо 
та сало. Про ці хвороби вже через 10 від-
відувань апіпіраміди починали забувати 

і всі мої друзі, хоча це ще не означає, що 
вони стали вже здоровими. До повного 
оздоровлення треба ще працювати так 
працювати. Ми просто трохи допомо-
гли організму боротися з хворобою, а 
переможемо ми її повністю чи ні, зале-
жить вже від самого хворого. Я людей 
не лікую! Для цього є медики, але якщо 
приходять друзі полежати годинку в апі-
піраміді, я ж відмовити не можу.

У мене в мої роки артеріальний тиск 
не гірший, ніж у 30-річного космонавта, 
а ось мої друзі та подруги вже мучаться. 
А апіпіраміда таки стабілізує тиск! І ще 
позбавляє людей від таких розладів цен-
тральної нервової системи, як безсоння, 
нічні підсвідомі страхи, кошмари та ін.. 
Мої друзі різного віку (від молодше 30 до 
старше 80) вже в цьому переконалися.

Допомагає апіпіраміда боротися і 
з артритами та артрозами, включаючи 
ревматоїдні, але в цьому випадку без 
апитоксина, підмору та трутневого го-
могенату обійтися важко. Те ж можна 
сказати і про банальний радикуліт. 

Я не з тих «квазивинахідників», які 
запевняють, що «їх» вулик виліковує 
десятки хвороб, про які вони поняття не 
мають, а їх назви списали в когось, як і 
сам вулик.

Кожне моє ствердження перевірене, 
і не раз.

Є ще деякі цікавинки, які виявись в 
експериментах з апіпірамідою, але про 
це іншим разом.

 Василь БЕЗРУЧКО 
Інженер, пасічник

 м. Ніжин
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Формується група 
для поїздки на 

БДЖОЛЯРСЬКУ ЯРМАРКУ 
ТА СЕМІНАР У МІСТІ БЛАЖ 

(РУМУНІЯ). 

Ярмарка і семінар пройдуть  
25-28 березня 2015 року.

У ярмарці бере участь понад 
150 компаній-учасниць 
із 12 країн Європи. 
у 2014 році ярмарок 
відвідали понад 

10 тисяч бджолярів.

Інформація за 

тел.: 050-734-83-99; 
098-876-16-33



В настоящее время директором Цен-
тра подготовки специалистов сельского 
хозяйства, в состав которого входит Тех-
никум пчеловодства, является Мирослав 
Воробик. 

Центр подготовки специалистов сель-
ского хозяйства в Пшчелей Воле включает 
в себя следующие учебные заведения: 

Техникум пчеловодства (единствен-
ный в Европе; учебное заведение подобно-
го типа есть в Латвии, но у них уже 4 года 
нет набора на обучение, в других странах, 
например, в Чехии и Австрии, обучение в 
подобных школах проходят взрослые); 

Кулинарно-гастрономический тех-
никум;

Техникум по подготовке официан-
тов;

Спортивный лицей (конный спорт, 
50 лошадей, 3 конюшни, крытая площадка 
для выездки, собственный паркур);

Гимназия;
 Лицей для взрослых;
 Курсы повышения профессиональ-

ной квалификации для профессий: пчело-
вод, пчеловод-техник, работник сельского 
хозяйства, технический работник сель-
ского хозяйства.

Количество обучающихся: на дневном 
стационаре – 457 учащихся, в том числе, в 
Техникуме пчеловодства – 87 учащихся, в 
Кулинарно-гастрономическом техникуме –
169 учащихся. 

 В заочных подразделениях и курсах 
повышения квалификации – 339 слуша-

телей, в том числе, курсах для пчеловодов 
(квалификация R.4) и техника-пчеловода 
(квалификация R.17) – 235 слушателей. 

Специальность пчеловода является 
определяющей для нашего учебного за-
ведения, которое продолжает традиции 
пчеловодства и сохраняет этим свою уни-
кальность. 

Обучение в Техникуме пчеловодства 
длится 4 года. Профилирующие предметы 
это: выведение и разведение пчел, пасеч-
ное хозяйство и его создание, технология 
продуктов пчеловодства, кормовая база 
пчеловодства, маркетинг в пчеловодстве, 
ведение пчеловодческого хозяйства. 

Практические занятия по пчеловод-
ству проходят на пасеке, насчитывающей 
150 пчелосемей, а также в специализи-
рованных пчеловодческих мастерских. 
Учащиеся знакомятся с достижениями 
пчеловодов Европы, благодаря поездкам 
на практику на пасеки к лучшим профес-
сиональным пчеловодам Австрии, Гер-
мании, Люксембурга, Франции, Италии, 
Англии, Шотландии и Финляндии. Пче-
ловодством начинают интересоваться са-
мые юные учащиеся нашего Техникума. В 
2010 и 2012 г. они участвовали в Между-
народных соревнованиях молодых пче-
ловодов (IMYB) в Чехии, в 2011 году – в 
Австрии, в 2013 году – в Германии, а в 
2014 году эти соревнования проходили в 
Пшчелей Воле, мы принимали гостей их 
19 стран. 

Техникум пчеловодства приглашает на 
обучение также пчеловодов-практиков, 

История техникума нача-
лась в 1944 году. В старой 

помещичьей усадьбе Роглан-
дов, построенной в 1852 году 
в имении Жабя Воля, насчи-

тывающей 50 гектаров, был 
создан Пчеловодческий лицей. 

Одним из организаторов и 
его первым директором стал 
Тадеуш Ваврын. 10 октября 

1944 года торжественно 
начался первый учебный год в 

первом Пчеловодческом ли-
цее. К обучению приступили 

9 учеников Пчеловодческого 
лицея и 11 учеников Годичной 

пчеловодческой школы. 

Приглашаем молодежь Украины на обучение в 
Техникум пчеловодства Центра практической 

подготовки специалистов сельского хозяйства  
Пчела Воля (Республика Польша) 
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которые хотят получить знания для за-
нятия любимым делом. 

Профессиональную подготовку 
ведет также 4-годичный Кулинарно-
гастрономический техникум. В про-
грамме этого учебного заведения пред-
усмотрено также обучение правилам 
здорового питания с использовани-
ем меда и продуктов пчеловодства. 
Лучшие ученики имеют возможность 
пройти практику за границей в Герма-
нии и на Кипре. Выпускники, получив 
профессию техник общественного пи-
тания, могут получить работу в сфере 
малого гастрономического бизнеса, в 
пунктах общественного питания, а так-
же в могут использовать свои умения 
в агротуризме, в сфере гостинично-
туристических услуг, торговле продук-
тами питания. 

Наше учебное заведе-
ние принимает участие в 
проекте по молодежному 
обмену, сотрудничая с раз-
личными организациями, 
в том числе с 2001 года, 
с Фондом Förderverein 
«Schloβ und Gutshofanlage 
Ludwigsburg e.V.» Резуль-
татом чего являются еже-
годные с 2002 года поездки 
наших учащихся для по-
лучения навыков в сфере 
флористики и выращива-
нии лечебных трав. С 2002 
года мы сотрудничаем со 
Школой альпийского зем-
леделия HBLFA в г. Раум-
берге (Австрия) – молодежь 

участвует в обмене, целью которого явля-
ется знакомство через общие интересы –
пчеловодство и кулинария, а с 2004 года 
мы сотрудничаем со школой им. Н. Ко-
перника в г. Фрейгерихт в рамках эко-
логического проекта. 

Лицей конного спорта – в этом году 
Павел Яхимек, наш выпускник, стал 
чемпионом мира в одной из дисциплин 
конного спорта. 

Наше учебное заведение проводит 
также внеклассную работу: 

 спортивные секции (волейбол, 
гандбол, футбол),

танцевальный ансамбль «Апис»,
секция по стрельбе,
занятия по художественному 

творчеству,
дополнительные занятия по об-

щеобразовательным предметам (мате-

матика, польский язык, русский язык, 
английский язык, французский язык, 
немецкий язык, биология, география, 
история, физика, химия). 

Мы также принимаем на бесплатное 
обучение молодежь с 15-летнего возрас-
та из-за границы. В настоящее время в 
Техникуме пчеловодства и Кулинарно-
гастрономическом техникуме обучают-
ся представители Беларуси, 

 Казахстана, России, Украины. Опла-
та за проживание и питание в общежи-
тии – 300 злоты в месяц.

Мирослав ВОРОБОК, директор 
Центра практической подготовки 
специалистов сельского хозяйства  
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аствует в обмене, целью которого явля-

Освіта



Кухня здоров’я

Пряничный 
домик

Новый год и Рождество – любимые праздни-
ки у детей. Они ждут от них чудес. Одним 
таким чудом может стать пряничный до-
мик, приготовленный вами. Приобщите к 
созданию этой кулинарной сказки детей и 
близких. Совместное творчество распола-
гает к приятному общению и дарит поло-
жительные эмоции и бурю радости.
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Мода выпекать пряничные доми-
ки на Рождество возникла в Европе, а 
точнее в Германии, в начале XIX века 
после публикации сказки братьев 
Гримм «Гензель и Гретель». Домики 
стали пользоваться популярностью на 
рождественских ярмарках. Многие се-
мьи начали соревноваться, чьи домики 
оригинальнее. Учитывая возникший 
спрос, в пекарнях наладили массовое 
производство пряничных домиков «на 
любой вкус». К Рождеству организовы-
вали выставки и конкурсы, на которых 
соревновались любители и профессио-
налы. По нынешний день такие кон-
курсы  все еще пользуются популярно-
стью и в Европе, и в Америке. 

Создание пряничного домика сле-
дует начинать только в хорошем на-
строении и желательно под рожде-
ственскую музыку. На изготовление 
домика потребуется несколько дней.

На водяной бане растопите мед, са-
хар и сливочное масло. Смешайте муку 
с пряностями, солью и какао, добавьте 
яйца, масло, мед и сахар. Замесите те-
сто, заверните его в пищевую пленку и 
уберите на несколько часов в холодное 
место.

Пока тесто остывает, приготовьте 
выкройки будущего домика. Нужно 
вырезать из бумаги или картона фасад 
с фронтоном, боковые стены и крышу. 
Каждую деталь нужно сделать 2 раза. 
Размеры и дизайн вы можете приду-
мать сами.

Раскатывать тесто лучше на пер-
гаментной бумаге. Это позволит из-
бежать деформации деталей при пере-
кладывании на противень. Следите, 
чтобы толщина теста была одинаковой, 
примерно 0,5–0,8 см. Крышу желатель-
но делать не толще 0,5 см, иначе она 
будет очень тяжелой. Положите на те-
сто выкройки и вырежьте дисковым 
ножом или обычным острым ножом, 
стараясь не сдвигать тесто. Уберите 
обрезки и переложите лист с деталя-
ми домика на противень. Выпекайте 
10–12 минут в предварительно разо-
гретой до 200 °С духовке. Из остав-
шегося теста можно сделать подстав-
ку для домика или елочку, снежинку, 
снеговика и т.д. При выпечке по всему 
дому будут распространяться души-
стые запахи пряностей. Готовые детали 
переложите на ровную поверхность. 
По желанию можете вырезать в домике 
окна и дверь. Это можно сделать перед 

или сразу же после выпекания, пока 
детали горячие. На следующий день 
все склеиваемые грани можно выров-
нять при помощи терки.

Теперь можно приготовить глазурь. 
Немного взбейте белок вилкой, посте-
пенно вводите в него сахарную пудру 
до нужной консистенции. В конце за-
меса добавьте лимонный сок. Перело-
жите готовую глазурь в кондитерский 
мешок или шприц.

Расписывать домик удобнее до 
сборки. Глазурь для росписи должна 
быть более жидкая, чем для склеива-
ния. После росписи оставьте детали 
просыхать на несколько часов. 

На склеиваемые поверхности нане-
сите густую глазурь, соедините их. Де-
лать это нужно постепенно, чтобы сты-
ки сцепились и высохли. Стены можно 
подпереть кружками, зубочистками 
или другими подручными средствами. 
Когда стены зафиксируются, можно 
прикрепить крышу и снова оставить 
просохнуть. После этого нужно зама-
скировать глазурью стыки.

Для украшения домика можете ис-
пользовать различные конфеты, шо-
колад, сахарные бусины, драже, мар-
меладки, орехи, цукаты, кокосовую 
стружку и многое другое. Окошки 
можно заполнить карамельками, мар-
меладом или просто нарисовать гла-
зурью.

Готовый пряничный домик станет 
отличным украшением Новогоднего и 
Рождественского стола.

Счастливого Рождества и Нового 
года!

И.Л. СОЛОДЕНКО

Ингредиенты:
Для теста:
• мука пшеничная – 3 стакана;
• масло сливочное – 200 г;
• мед – 0,5 стакана;
• коричневый (нерафинированный) сахар 
– 1 стакан;
• яйца – 2 шт.;
• какао – 3 столовые ложки (если хотите 
получить тесто темного цвета);
• щепотка соли;
• молотые пряности: корица и имбирь 
– по 1 чайной ложке, кардамон и анис 
– по 0,5 чайной ложки, цедра половины 
апельсина. Также по желанию вы можете 
добавить ваниль, гвоздику, душистый перец, 
мускатный цвет или другие ваши любимые 
пряности.
Для глазури:
•яичный белок – 1 шт.; 
• сахарная пудра – 200 г;
• лимонный сок – 1 чайная ложка.

Рецепт 
пряничного домика
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Ваші листи

Філія №1 оздоровчого комплексу 
«Апіакадемії» 

працює на пасіці 
«Цілюща бджола» за адресою:

с. Семиполки, Броварський р-н,
Київська обл.

Консультує лікар-апітерапевт 
Ю.М. Солоденко 

Хочете відчути радість життя?

Відвідайте оздоровчий комплекс «Апіакадемія», 
який розташований на території санаторного 

комплексу «Пуща Озерна» за адресою:

М. Київ, Пуща Водиця, 14 лінія.

При Академії працюють апітерапевти, 
масажисти, надаються всі види масажу, 

у тому числі медовий.

Бажаючим пропонуються апіпродукти, література 
з апітерапії, вуликотерапія.

Надаються послуги:
 вуликотерапія 

4 місця одночасно; 
 медовий  масаж;

 апіпродукти;
 апітоксинотерапія 

(бджоловжалення); 
 трудотерапія.

Контактный телефон: (096) 572-51-92                   www.apiacademia.com.ua

Шановні редакціє

Я цікавлюсь різноманітними 
нетрадиційними методиками 
лікування, оскільки маю медичну 
освіту. Хотілося би довідатися, як 
до медолікування ставиться аюр-
ведична медицина?

Микола Пустовіт, 
місто Радехів Львівської області
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ВІДПОВІДЬ:
Передусім треба сказати, що Аюрведа – древня індійська ме-

дична наука, якій більше 7 тисяч років, і перекладається як «знан-
ня життя». За легендою, Аюрведа була частиною одкровень семи 
мудреців, які набули всеобємні знання близько семи тисяч років 
тому. Велике значення надається у давньоіндійській медицині 
меду (MADHU – так мед називається на санскриті). Його вико-
ристовують у багатьох лікувальних прописах. У вченні його смак 
визначається як солодкий і в’яжучий. Властивості – важкий, хо-
лодний і сухий. Відповідно до Аюрведи мед у поєднанні з травами 
посилює лікувальні якості останніх и сприяє їх більш глибокому 
проникненню у тканини.

Рецепти корисних засобів з медом 
1 столову ложку меду і 100 мл морквяного соку змішати і 

приймати 1 раз на день. Це корисно для зору. 
1 столову ложку меду змішати із 2 чайними ложками імбірного 

соку – при кашлі.
2 чайні ложки меду, 1 чайну ложку соку лимона,1 стакан 

теплої води приймати ранком для спалювання жиру.
З повагою, Ю. М. Солоденко. Тел. (067)722-15-39
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Жила была маленькая собачка 
Аришка. Она была ужасной модни-
цей, мечтательницей и сладкоежкой. 
Модницей она была потому, что лю-
била носить только красные шелковые 
ленточки и поводки. Мечтательницей 
– потому, что всё время о чем-то хоро-
шем мечтала и сладкоежкой – потому, 
что любила полакомиться медком. Ну 
прямо как медвежонок. Она не знала 
своего предназначенья и думала, что 
живёт исключительно для красоты.

Вот однажды, после очередной ло-
жечки мёд Аришка размечталась, глядя 
на себя в зеркало. (А надо сказать, что 
это была не совсем обычная собака– 
она видела своё отражение в зеркале!) 
«Ах, какие у меня красивые ушки, пря-
мо как крылышки у пчелки! – подумала 
она. – Вот было бы здорово, если бы я 
превратилась в пчелку. Ведь они целый 
день могут есть мёд!» 

От этих мыслей у Аришки во рту 
стало сладко, она зажмурилась от удо-
вольствия и уснула. 

А на другой день дедушка Юрась 
уезжал на пасеку и взял с собой Ариш-
ку. О как она радовалась, крутилась 
перед дедушкой, держа в зубах свой 
любимый красный ошейник.

Когда приехали на пасеку, сразу от-
правились посмотреть – как там по-
живают труженицы-пчелки. Там собач-
ка познакомилась с пчелкой Дашкой, 
которая обожала собак и дружила со 
всеми дедушкиными питомцами. Со-
бака Аришка поделилась своей мечтой 
с пчелкой и та предложила собачке от-
правиться утром с ней на медосбор. 
Всю ночь Аришка готовилась к работе– 
боялась проспать. И на восходе солнца, 
когда сошла роса, вместе с пчелами 
понеслась на луг. Она носилась от цвет-
ка к цветку, засовывала нос в каждый 
цветочек, от чего нос становился жел-
тым, но в пчелку не превращалась. На-
конец она устала и медленно поплелась 
к дому. Она обиделась на всех. Сверну-

лась калачиком и ни с кем до вечера не 
разговаривала. 

И вот пришла ночь. На пасеке стоя-
ла тишина, и только одинокий сверчок 
выводил свою колыбельную песенку. 
Вдруг сверчок замолчал и от этого 
Аришка проснулась – она услышала 
подозрительный шорох, который шел 
от пасеки. потом раздался свистящий 
шепот: «Давай спички!» 

Аришка почувствовала беду – она 
бросилась с лаем на пасеку и увидела 
двух страшных бородатых бродяг, ко-
торые хотели сжечь пчел, Не думая о 
себе, собака бросилась в защиту пчел. 
Повалила одного бродягу на землю, 
а второй пытался убежать, но подо-
спел дедушка Юрасик с ружьём– он 
услышал, как залаяла Аришка, и пасека 
была спасена. Бородатых бродяг от-
правили, куда следует – для исправ-
ления. А Аришку к себе пригласила 

королева-пчела и вот что она сказала: 
«Аришка, ты замечательная смелая со-
бака, ты настоящий друг и это что ты 
делаешь очень хорошо, а пчелкой тебе 
быть не обязательно – мы будем тебя 
угощать мёдом. Всегда, когда ты этого 
захочешь». 

Пчелка Дашка страшно гордилась 
своей дружбой с Аришей и важно си-
дела у неё на носу, чтобы все видели 
какой у неё верный и большой друг.

С тех пор Ариша четко знала, для 
чего она нужна. Её ушки–крылышки 
всегда были на чеку.

***
Нам так понравилась история про 

собачку Аришку, что мы решили обяза-
тельно взять себе щеночка и воспитать 
его. А наш милый старый ёж фыркнул 
на прощание и отправился в малинник 
готовиться к зиме.

Собачка АришкаАришка,

Народна скарбничка
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