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ДО ЧИТАЧІВ!
Шановні друзі! Підготовка чергового числа 

журналу «Доктор Бджілка» збігається у часі з під-
готовкою усіх причетних до бджолярства до свого 
свята – Дня Пасічника. Воно припадає на відзна-
чення Преображення Господнього або Першого 
Спаса, свята, яке в народі іще називають Медовим.

А тому нині хочеться процитувати такі рядки: 
«Перший Спас Медовий – будьте всі здорові!»

Серпень – місяць особливий. Для пасічників. 
Адже у ці дні закінчується не тільки головний ме-
дозбір, але й закладається основа для майбутньої 
успішної зимівлі бджіл, їхнього розвитку навесні 
та нового медозбору.

Українським бджолярам є чим гордитися. Адже 
експерти підрахували кожна СЬОМА тонна меду у 
світі вироблена вітчизняними пасічниками. І це не 
дивно, бо в українського бджолярства міцне корін-
ня і багатовікові традиції. Недаремно в день свята 
вони згадують своїх славетних попередників: Ми-
колу Витвицького та Петра Прокоповича.

Яскравим визнанням досягнень вітчизняного 
бджільництва став черговий конгрес Апіславії, на 
якому європейська спільнота бджолярів прийняла 
у свої лави вітчизняних пасічників. Звіт про цю 
непересічну подію можна знайти на сторінках сьо-
годнішнього часопису.

Певні: іще однією яскравою подією поточного 
року стане п’ятий форум апітерапевтів і аікон-
сультантів, що відбудеться у жовтні цього року. 
Фахівці нетрадиційного напрямку широко вико-
ристовують продукти бджільництва для оздоров-
лення нації і створюють на їх основі нові медичні 
препарати, які допомагають долати багато недуг.

Отож усіх вітаємо і з Днем пасічника і чудовим 
Медовим Спасом!

 15-16 жовтня 2015  15-16 жовтня 2015 на базі ННЦ «Інститут ННЦ «Інститут 
бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН Укра-бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН Укра-
їниїни буде проведено V з’їзд апітерапевтів і апіконсуль-

тантов – бджолярів України за участі іноземних 
фахівців у галузі медицини, фармації, апітерапії, 

бджільництва, косметології, харчовій промисловості, 
сільського господарства та інших галузей.

До відкриття з’їзду планується видання збірника допові-
дей – результатів наукових досліджень з апітерапії.

Для публікації у збірнику наукових статей з’їзду: обсяг 
матеріалів до 10 сторінок друкованого тексту з резюме укра-
їнською, російською та англійською мовами. 

За довідками звертатися за телефонами:  
+38 067-355-80-44, +38 050-323-19-82 – 

Тихонов Олександр Іванович, 
+38 067-971-04-63 – Галатюк Олександр Євстафійович, 

+38 050-734-83-99 – Гевелюк Микола Миколайович.
Заїзд, реєстрація та розміщення учасників – 

15 жовтня 2015 року на базі ННЦ «Інститут бджільництва 
імені П.І. Прокоповича» НААН України, 

м.Київ, вул. Заболотного 19.
Публікація матеріалів для громадян України становить 

200 грн. за статтю, а для іноземних громадян – 30 доларів 
США.

Вартість участі (організаційний внесок) для жителів 
України без проживання та харчування складає 300 грн. з 
урахуванням надання матеріалів з’їзду. Вартість участі для 
жителів інших держав становить 50 доларів США.

Заявку на участь у з’їзді, реєстраційну картку, матеріали 
для публікацій, рекламні повідомлення, участь у 

виставці та копію чека про оплату за участь у з’їзді і 
публікацію матеріалів просимо направляти до 10 вересня 

2015 за адресою: 61002, м Харків, вул. Пушкінська, 53. 
Національний фармацевтичний університет або на 

відділення № 23 «Нової Пошти», Харкова. Одержувач – 
Шпичак Олег Сергійович (Тел. + 38-050-400-75-82).

Факс: (0572) 67-91-82. Тел раб.: (0572) 67-91-84. 
Електронна пошта: shpichak_oleg@ukr.net.
Електронна пошта: propolis38@rambler.ru.

Міністерство охорони здоров’я України,
громадська організація «Всеукраїнська асоціація апітерапевтів»,

Національний фармацевтичний університет,
ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» 

НААН України,
Київська міська державна адміністрація
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У своїх публікаціях, що стосуються 
апітерапії, Едуард Аверянович посилав-
ся на досвід практичної роботи пункту 
апітерапії. Цей пункт був відкритий у 
1972 році при неврологічному відді-
ленні Вологодської обласної лікарні №1. 
(у співпраці з інженером і бджолярем 
Євгеном Ісааковичем Фарфель і його 
дружиною Ганною Миронівна). Пункт 
апітерапії функціонував цілорічно. 

Іще в той час Едуард Лудянський 
висловлював «крамольну» на той час 
думку: «Що необхідно для розвитку апі-
терапії у практичній охороні здоров’я?.. 
потрібний якийсь ентузіазм як з боку 
хворих, а його достатньо, та особливо 
лікарів, бо треба подолати протидію 
штатного розкладу, відсутність зруч-
ного приміщення, певне негативне 
сприйняття пасічників, які опираються 
фактичному знищенню бджіл, знайти 
помічників-однодумців».

Саме такими помічниками для Еду-
арда Аверяновича стали інженер за фа-
хом і пасічник за покликанням Євген 
Ісаакович Фарфель та його дружина 
Ганна Миронівна. (Нині Є.І. Фарфель 
– генеральний директор ТОВ «Вологод-
ська апітерапія»). 

Спочатку бджіл привозили з пасіки, 
що знаходилася в 4 – 5 кілометрах від 
міста. Їх транспортували у переносному 
контейнері. У 1975 році був спеціально 
обладнаний відсік на горищі будівлі, 
в якій знаходилася пасіка з 5-6 сімей. 
Від цієї пасіки не отримували товарний 
мед. Вона використовувалася виключно 
для лікування пацієнтів, і для цих цілей 
щодня в контейнер забирали по 200-220 
бджіл. 

Е. А. Лудянський неодноразо-
во публікував свої статті в журналі 
«Пчеловодство». Зокрема: «Мед при 
неврологічних захворюваннях» («Пче-
ловодство», 1976 рік, №2, (стор.33-34), 
«Лікування травматичних плекситів» 
(Пчеловодство», 1979, №11, (стор.28-
29), «Медотерапія при спастичних па-

ралічах» («Пчеловодство», 1984, №10, 
(стор.32.), «Апітерапія розсіяного 
склерозу» («Пчеловодство», 1986, №9, 
(стор.28-29) «Розширити показання до 
апітерапії» («Пчеловодство», 1991 рік, 
№10, (стор.24-24).

Він першим з лікарів в Росії отри-
мав вчений ступінь як апітерапевт. У 
1995 році Едуард Аверянович блискуче 
захистив докторську дисертацію «Про-
дукти бджільництва в комплексному 
лікуванні захворювань нервової систе-
ми».

Варто зазначити, що Едуард Аверя-
нович Лудянський народився у Маріу-
польському районі Донецької області. У 
1941 році його сім’я була евакуйована в 
Іжевськ. Тут він закінчив середню шко-
лу, а потім – і лікувальний факультет 
Іжевського державного медичного ін-
ституту.

Трудову діяльність він розпочав 
дільничним лікарем-терапевтом у Че-
лябінській області, Завідував сільською 
дільничної лікарнею. Після повернення 
до Іжевська працював невропатологом. 
Самостійно вивчав голкорефлексотера-
пію, щорічно брав участь у найперших 
конференціях з цього виду лікування. 
Отож варто підкреслити: прагнення 
пошуку нових методів лікування було 
характерною рисою цього чудового лі-
каря. Не дивно, що він почав застосо-
вувати у своїй практичній діяльності й 
апітерапію.

Але цими нетрадиційними мето-
дами допомоги хворим, Едуард Аверя-
нович зміг скористатися після того, як 
за підсумками Всесоюзного конкурсу 
в 1962 році прийшов у Вологодську об-
ласну лікарню №1. 

Більше 30 років Е. А. Лудянський 
завідував неврологічним відділенням. 
Його практична організаторська, на-
укова і педагогічна діяльність у другій 
половині XX століття сприяє форму-
ванню високопрофесійного колективу, 
приносить відділенню славу одного з 

провідних неврологічних стаціонарів на 
Північному Заході Російської Федерації. 

У 1966 році Едуард Аверянович під-
готував кандидатську дисертацію з гол-
корефлексотерапії, але після прекрасно-
го захисту дисертацію «зарубав» ВАК 
– Вища атестаційна комісія. У цей час у 
вивченні рефлексотерапії (чжень-цзю-
терапії) наступив штиль, пов’язаний з 
політичним охолодженням відносин 
між СРСР і Китаєм.

У 1975 році Е.А. Лудянський захис-
тив іншу кандидатську дисертацію – 
«Організація неврологічної служби в 
області та хвороби нервової системи у 
працюючих в лісозаготівельної та мета-
лургійної промисловості (за матеріала-
ми Вологодської області)». 

Е. А. Лудянський зробив значний 
внесок у розвиток російської апітерапії. 
Він створив перше велике Керівництво 
по апітерапії (лікування бджолиною 
отрутою, медом, прополісом, квітковим 
пилком та іншими продуктами бджіль-
ництва) для лікарів, студентів медичних 
вузів і бджолярів (1994 року). У 1987 
році організував всесоюзну конферен-
цію з апітерапії у Вологді. Організував 
школу апітерапевтів у Вологодській об-
ласній лікарні №1, в якій пройшли під-
готовку близько ста лікарів.

Навряд чи Едуард Аверянович встиг 
здійснити усе задумане. Важку тривалу 
хворобу він переносив стоїчно. Помер 
першого листопада 1995 року. 

Легендарні постаті

Понад бар’єрами
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Ішов по житті наш земляк, один із фундаторів сучасної росій-
ської апітерапії Едуард Лудянський 

Едуард Лудянський
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Історія апітерапіїНаука в дії

Застосування гелю «АПІОР» 
для профілактики та лікування 

запальних захворювань пародонта
Успіхи сучасної стоматології ба-

гато в чому пов’язані з розробкою і 
впровадженням у практику нових за-
собів і методів, що дозволяють ефек-
тивно надавати медичну допомогу і 
своєчасно проводити профілактич-
ні заходи. Враховуючи дані сучасної 
спеціальної літератури та отримані 
нами раніше результати експеримен-
тальних досліджень про виражену 
протизапальну, слиностимулючу дію 
прополісу, певний інтерес викликало 
вивчення впливу нового гелю «Апі-
ор» на основі апіпродуктів і амаран-
тового масла на тканини пародонту, 
ротову рідину.

Метою цього дослідження було 
вивчення лікувально-профілактичної 
дії нового апігеля «Апіор» на основі 
прополісу і амарантового масла на 
склад і властивості ротової рідини, 
тканини пародонту.

Для вивчення лікувально-
профілактичного впливу апігелю при 
запальних захворюваннях пародонту 
була сформована група пацієнтів з 
22 осіб у віці 15-20 років, у яких від-
значалися гіперемія, кровоточивість 
ясен при зондуванні, відсутність пато-
логічних зубо-ясенних кишень, неза-
довільний рівень гігієни порожнини 
рота.

(1-а група). Для оцінки клінічного 
та гігієнічного стану пародонту ви-
користовувалися такі індекси: РМА 
(С. Parma), Pi (А. Rassel), кровоточи-
вості (H. Muhlemann). Діагноз хро-
нічний катаральний гінгівіт (ХРГ) 
встановлювали на підставі скарг хво-
рих, клінічного огляду, визначення 
показника проби Шиллера-Писарєва, 
яка відображає ступінь запалення 
слизової оболонки ясен. Зазначені 
об’єктивні параметри вивчалися в ди-
наміці використання нового апігеля. 
Перед дослідженням всім пацієнтам 
проводилася ретельна професійна гі-
гієна порожнини рота, що включає в 

себе зняття зубних відкладень, шліфу-
вання та полірування шийок зубів. 

Контрольну групу (другу) склали 
10 осіб, порівнянних з 1-ою за стат-
тю і віком, але без ознак запально-
дистрофічних процесів в пародонті без 
супутніх соматичних захворювань.

Всім пацієнтам дослідної групи 
щодня протягом двох тижнів (14 днів) 
проводили аплікації гелем «Апіор» 
(по 15 хвилин).

Ротову рідину у пацієнтів збирали 
в мірну пробірку протягом 10 хвилин 
у першій половині дня для виключен-
ня впливу фактора часу доби. Швид-
кість виділення ротової рідини (СР) 
визначали за формулою: 

СР = V / T, 
де V – обсяг ротової рідини в про-
бірці; 
Т – час збору (10 хвилин).

Рівень запальних процесів у рото-
вій рідині визначали за вмістом білка 
і загальної протеолітичної активності. 
Концентрацію білка в ротовій рідині 
визначали за Лоурі. У надосадковій 

фракції ротової рідини (після цен-
трифугування при 3000 g протягом 
15 хвилин. При t = 4 °С визначали 
загальну протеолітичну актив-
ність щодо розподілу казеїну при 
рН = 7,6 за методом Кунітца в модифі-
кації А.П. Левицького.

Аналіз результатів досліджень 
свідчить про зниження швидкості ви-
ділення ротової рідини у пацієнтів з 
ХКГ. Після застосування гелю «Апіор» 
показники швидкості секреції рото-
вої рідини підвищилися в середньому 
в 1,5 рази, покращився гігієнічний 
стан порожнини рота, спостерігалося 
зменшення індексів РМА, Рi та індексу 
кровоточивості. Після лікувальних за-
ходів пацієнти відзначали підвищення 
комфортності в порожнині рота, від-
сутність кровоточивості при чищенні 
зубів, ясна набували блідо-рожевого 
забарвлення, щільно прилягали до 
шийок зубів.

Результати визначення біохіміч-
них показників ротової рідини здоро-
вих і хворих ХКГ до і після лікування 
новим апігелем показали, що концен-
трація білка в ротовій рідині хворих 
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ХКГ значно зростає і суттєво знижу-
ється при дії гелю. При ХКГ майже в 
1,5 рази зростає рівень ОПА. Гель 
«Апіор» достовірно знижує цей рі-
вень до нормальних значень, що може 
свідчити про протизапальну дію пре-
парату.

Таким чином, клінічне застосу-
вання апігеля «Апіор» як засобу для 
первинної профілактики запальних 
захворювань порожнини рота про-
демонструвало відчутний профілак-
тичний ефект, пов’язаний насамперед 
зі складом гелю. Відомо, що прополіс 
відноситься до складних речовин і 
складається з великої кількості хіміч-
них сполук, які обумовлюють широ-
кий діапазон його фармакологічної 
дії. Речовини, що входять до складу 
прополісу, здатні дифундувати в тка-
нини і надавати безпосередній вплив 
на обмін речовин, трофіку і регене-
рацію.

Застосування нового гелю у ви-
гляді аплікацій на тканині ротової 
порожнини сприяє вдосконаленню 
первинної профілактики запальних 
процесів: поліпшенню функції слин-
них залоз, оптимізації насичення ро-
тової рідини мінеральними компо-
нентами, посиленню самоочищення 
порожнини рота, підвищення резис-
тентності тканин пародонту.

Дослідження дозволяють зробити 
висновок, що застосування гелю «Апі-
ор» покращує клінічний стан паро-
донта, достовірно знижує показники 
пародонтальних і гігієнічних індексів, 
що свідчить про пародонтопротектор-
ну його дію.

Отримані дані дають підставу ре-
комендувати більш широке викорис-
тання гелю «Апіор» в комплексних 
програмах профілактики стоматоло-
гічних захворювань.

Людмила Сергіївна КРАВЧЕНКО, 
Георгій Миколайович СОЛОДЕНКО, 

Наталя Олексійвна БАС

Лікування деформуючого остеоартрозу 
Захворювання опорно-рухового 

апарату є досить поширеними. Най-
більш часто зустрічаються серед цієї 
групи патологій деформуючі остео-
артрози (артроз, ДОА). Дане захворю-
вання викликається дегенеративно-
дистрофічних поразкою суглобового 
хряща і носить хронічний характер. 
Причинами розвитку деформуючого 
остеоартрозу можуть служити різні 
фактори через порушення обміну ре-
човин, гемартрози, запальні захворю-
вання суглобів (артрити). Деформу-
ючий остеоартроз супроводжується 
болями в уражених суглобах, посту-
повою їх деформацією, порушенням 
рухової функції. 

На жаль, повністю позбавити па-
цієнтів від ДОА медицина на даний 
час не може. Основна мета консерва-
тивної терапії – уповільнення прогре-
сування деформуючого остеоартрозу, 
збереження і поліпшення рухливості 
уражених суглобів.

В останні роки приділяється увага 
немедикаментозним методам терапії 
цієї хвороби, зокрема апітерапії. 

Апітерапія деформуючого ос-
теоартрозу включає в себе вплив на 
організм пацієнта компонентами 
бджолиної отрути (апітоксином) і апі-
препаратів – субстанціями, виготов-
леними на основі продуктів бджіль-
ництва. Апітерапія дозволяє в короткі 
терміни позбавити пацієнтів від болю, 
поліпшити рухливість суглобів, до-
сягти стійкої ремісії захворювання. 
Лікувальний ефект апітерапії обу-
мовлюється таким: 1. Бджолина 
отрута містить в собі такі компоненти 
як адолапін, апамін, МСД-пептид, ме-
літтін та інші речовини, які надають 
потужну протизапальну дію, за до-
помогою стимуляції системи гіпофіза 
і надниркових залоз. 2. Апітоксин і 
апіпрепарати мають безпосередній 
вплив на вміст в організмі людини 
простагландинів, завдяки чому від-
бувається зменшення больової чут-
ливості. Крім цього, бджолина отру-
та містить в собі опіоїдні пептиди і 
біогенні аміни, що мають потужний 
знеболюючий ефект і добре знімають 
больові відчуття при деформуючому 
остеоартрозі. 

Раніше бджолина отрута вводив-
ся в організм людини шляхом укусу 
бджолами, потім більшого поширен-
ня набули ін’єкції. 

В останні роки апітерапію при 
деформуючому остеоартрозі пере-
важно проводять із застосуванням 
гальванічних струмів. Суть лікуван-
ня полягає в наступному: на область 
ураженого суглоба накладається 
спеціальна мазь (300 мг апітоксина, 
3,0 г медичної очищеної сірки і 100,0 г
меду), після чого зверху поміща-
ються електроди для електрофоре-
зу. На курс зазвичай призначається 
13-15 процедур, тривалість кожної від 
15 до 30 хвилин. Клінічні досліджен-
ня даного методу апітерапії при де-
формуючому остеоартрозі показали 
його високу ефективність. Поліпшен-
ня стану пацієнти відзначали через 
15-20 днів після закінчення лікуван-
ня. При цьому позитивний ефект був 
тривалим і стійким. Рентгенологічні 
дослідження виявили, що у 91% па-
цієнтів після курсу лікування апіте-
рапією за допомогою гальванічних 
струмів наступала стійка ремісія з 
припиненням подальшого розвитку 
дегенеративно-дистрофічного про-
цесу в тканинах суглобового хряща. В 
іншому клінічному дослідженні про-
водилося порівняння ефективності 
фонофорез апітоксина і гідрокорти-
зону. У підсумку, позитивні резуль-
тати були досягнуті в 70% випадків 
при використанні апітоксина і в 52% 
випадків при проведенні фонофорезу 
з гідрокортизоном. 

Перш ніж приступати до тера-
пії бджолиною отрутою пацієнт 
обов'язково повинен проконсульту-
ватися з лікарем. Неприпустимо про-
водити апітерапію самостійно

Блог «Поради та думки».
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Симптоми субклінічного гіпотиреозу 
з’являються уже у новонароджених. На-
приклад у вигляді тривалої жовтяниці 
новонароджених, великої ваги при на-
родженні, зменшеної рухливості. Пізніше 
діти з субклінічним гіпотиреозом мають 
запізнілий фізичний і психічний розви-
ток, низький зріст, тенденцію до алергії: і 
харчової, і біологічної, і хімічної непере-
носимості. 

Шкіра таких дітей і дорослих паці-
єнтів суха, часто лущиться. Постійно 

проявляються хронічні дерматологічні 
захворювання. Досить часто присутні 
ожиріння, артеріальна гіпертензія, деякі 
різновиди цукрового діабету, імпотенція, 
розлади пам’яті, схильність до системної 
молочниці. 

Симптоми різного роду – тому що 
стани доброго здоров’я і хвороби про-
являються в різному вигляді. Світ та 
здоров’я – не чорно-білий, а «кольоро-
вий» в своїй різнотипності проявів. У 
старших осіб типовими симптомами є 
втома, нестача енергії і рухомої енергії. 
Досить типовим є почуття холоду, що на-
стає пізнім післяобіднім часом. Можуть 

бути деякі аффективні розлади: напади 
страху, депресія і деякі типи шизофренії, 
пов’язані з неправильним функціонуван-
ням щитоподібної залози.

Академічна медицина розпізнає суб-
клінічний гіпотиреоз, коли підвищений 
рівень тиреотропного гормону – гор-
мону, що відправляється до щитоподіб-
ної залози, щоб збільшити вироблення 
трийодтироніну і вільного тироксину, 
іншими словами вироблення гормонів 
щитоподібної залози, – ті гормони пря-

мують практично до всіх тканин і клітин 
організму, щоб різні біохімічні і мета-
болічні процеси протікали правильно і 
«гладко». Інші придатні дослідження в 
діагностиці субклінічного гіпотиреозу 
як то: антитіла до тиреоглубуліну, проти 
тиропероксидази, рівень холестерину і 
його фракції ліпопротеїну низької щіль-
ності, а також проведення УЗД щитопо-
дібної залози. 

В академічній медицині субклініч-
ний гіпотиреоз розпізнається тоді, коли 
є підвищений рівень тиреотропного гор-
мону одночасно з нормальним рівнем 
трийодтироніну і вільного тироксину. На 

Це хронічне захворювання, що 
проявляється все частіше і 

характеризується почуттям 
постійної втоми, нехватки 
рухомої енергії, пониженим 

настроєм чи депресією, при-
хованими гормональними 

розладами в інших частинах 
організму. 

Субклінічний гіпотиреоз 
і її лікування



№
 8

, 2
0

1
5

   
   

   
7

    

Наука в дії

мою думку, субклінічний гіпотиреоз 
проявляється, тоді коли лабораторні 
дослідження правильні, але пацієнт 
відчуває холод і втому переважно піс-
ля обіду і ввечері, подавлення і йому 
бракує енергії. 

У цьому випадку призначення до-
поміжних трав і відповідної дієти, що 
змушує щитоподібну залозу до пра-
вильного функціонування, – часто дає 
чудове покращення. 

Академічна медицина не має чітких 
стандартів лікування такого вигляду 
гіпотиреозу. Деякі радять ліки типу 
Летрокс, Евтирокс. Але мало чи за-
галом не говориться про причини, що 
викликають субклінічний гіпотиреоз, 
хоча є знані і науково підтверджені 
чинники, що шкодять щитоподібній 
залозі, найчастіше у вигляді аутоімун-
ного тиреоїдиту (тиреоїдиту Хаши-
мото). Тих факторів зазвичай кілька 
чи кільканадцять і вони спричиняють 
появу у пацієнта також інших мета-
болічних хронічних хвороб (цукровий 
діабет, артеріальна гіпертензія, ішеміч-
на хвороба серця). 

Майже завжди супутником хроніч-
ному захворювання є масивна інфек-
ція молочниці, що сильно ускладнює 
стан здоров’я пацієнта і дієве повер-
нення до доброго здоров’я. 

Зі свого досвіду можу стверджува-
ти, що основою в лікуванні субклініч-
ного гіпотиреозу є добре запрограмо-
вана дієта – індивідуально встановлена 
для даного пацієнта в даному періоді 
часу (харчова непереносимість пері-
одично змінюється), розпізнання хі-
мічних факторів, діючих навіть у ма-
лих порціях, але щоденне виключення 
впливу біологічних факторів. Добре 
допомагають індивідуально підібрані 
суміші трав і біологічно активні добав-
ки, що сприяють фізіологічній актив-
ності нашого організму. 

У фармакологічному лікуванні я 
прихильник невеликих доз (від 12,5 дo 
37,5 мкг гормонів щитоподібної за-
лози) і, що найважливіше, вживання 
цих ліків одразу в післяобідній час 
– бо вживання гормонів щитоподіб-
ної залози рано, натщесерце, могло б 
спричинити функціональний гіперти-
реоїдизм занадто рано, а після обіду і 
ввечері – в організмі дуже понижений 
рівень трийодтироніну і вільного ти-
роксину. 

Віддаю собі звіт, що це не співпа-
дає з офіційною ендокринологією, але 
вважаю, що є сенс, щоб звернути ува-
гу на це, бо субклінічний гіпотиреоз 
майже завжди проявляється разом з 
основними метаболічними хронічни-
ми хворобами, такими як: цукровий 
діабет, артеріальна гіпертензія, ате-
росклероз, ішемічна хвороба серця, і 
водночас може бути гіпотиреоз поєд-
наний з епідемією хронічних онколо-
гічних хвороб. 

Наприкінці варто згадати про про-
сту методику оцінювання того, як діє 
наша щитоподібна залоза, за допо-
могою термометра. Вимірювання тем-
ператури тіла повинно бути виконано 
вранці, одразу після пробудження, і 
тоді ми називаємо температуру «тем-
пература в спокої». У людей з пра-
вильно функціонуючою щитоподіб-
ною залозою вона зазвичай дорівнює 
36,3 °C – i далі після вставання з ліжка 
і виконання кількох рухів піднімається 
до 36,6 °C. Натомість у 30 відсотків 
населення Європи ранкова темпера-
тура в ліжку чи в спокої коливається 
від 35,0 °C дo 35,8 °C. Це однозначно 
вказує на субклінічний гіпотиреоз, що 
підтверджується симптомами, такими 
як: втома, почуття холоду, страху і де-
пресійні настрої. 

Дуже цікавими є дослідження, 
що проводяться в США та Європі 
на тему кореляції між реагуванням 
підвищеної температури на запаль-
ні процеси і визначенням епідемії 
хронічних онкологічних хвороб. Для 
цього порівнюють групу людей, у 
яких температура тіла ніколи не бу-
ває підвищеною, з групою людей, що 
реагують – нормально – на високу 
температуру при запальних проце-
сах, наприклад при застуді. Виявля-
ється, що в групі осіб, у яких висока 
температура не проявляється, у ба-
гатьох випадках часто проявляють-
ся процеси хронічних онкологічних 
хвороб. Це – ціна, яку ми платимо за 
прогрес цивілізації. 

У моїй діяльності все частіше зу-
стрічаю явища запальних станів в ді-
тей з пониженою температурою тіла. 
Це, справді, звертає на себе увагу. 
Правильне лікування субклінічного 
гіпотиреозу – це корекція дієти, до-
бавки і в малій кількості гормони в 
певну пору дня. Така програма най-

частіше відновлює нормальну темпе-
ратуру тіла і одночасно усуває біль-
шість симптомів. 

Серед альтернативних методів лі-
кування, як гіпотиреозу, так і при ба-
гатьох інших захворюваннях, одним 
з найбільш ефективних у даний час є 
апітерапія, тобто лікування продукта-
ми життєдіяльності бджіл.

Набір продуктів і схема лікування 
хворих з субклінічно гіпотеріозом:

1. Вуликотерапія.
2. Огнівка.
3. Прополіс.
4. Трутневий гомогенат.
5. Бджоловжалення.
Вуликотерапія проводиться що-

дня по 1-2 години. Курс лікування 
10-20 сеансів. Потім можна проводити 
оздоровлення 2 рази на тиждень по 
1 годині.

Огнівка. Застосовується 10-від-
соткова огнівка 3 рази на день з роз-
рахунку 1 крапля на 1 рік життя. На-
приклад, дитині 2 роки дають 2 краплі 
3 рази на день до їди.

Дитині краще давати огнівку, при-
готовлену на оливковій олії.

Бджоловжалення проводить до-
свідчений лікар-апітерапевт.

Трутневий гомогенат рекоменду-
ється приймати так: 10-відсотковий 
масляний розчин з розрахунку 2 кра-
плі на 1 рік життя.

Огнівка і трутневий гомогенат 
приймається не менше 6 місяців без-
перервно.

Побічних дій від цих препаратів 
немає.

Прополіс призначається дітям з 
розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 
3 рази на день після їди. 3 тижні при-
ймати, 2 тижні перерва.

Контрольне обстеження можна 
проводити через 3 місяці.

При необхідності апітерапевт про-
водить корекцію дозування препара-
тів.

Через 6 місяців лікування прово-
диться повторне обстеження.

 Войцех ГЖІУТ, 
доктор медицини (Польща), 

Юрій СОЛОДЕНКО, 
апітерапевт, доцент (Україна).

Переклад Валентини ГЕВЕЛЮК. 
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Вперше за останні роки на та-
кому представницькому форумі 
була представлена і делегація Спіл-
ки пасічників України. До її скла-
ду увійшли перший віце-президент 
СПУ В. Нагорнюк, віце-президент, 
директор ННЦ «Інститут бджіль-
ництва ім. П.І. Прокоповича» 
О. Галатюк, віце-президент асо-
ціації «Апітерапевтів України» 
М. Гевалюк.

 Довідково
До складу Апіславії входять па-

січні організації Болгарії, Словакії, 
України, Словенії, Сербії, Чеської 
республіки, Румунії, Туреччина, 
Польщі, Греції, Македонії. Біло-
русії, Казакстану, Азербайжану, 
Таджикістану, Киргизії, Росії, Ар-
менії, Міжнародний інститут Апі-
мондії технологій та економіки в 
бджільництві (Румунії). Із цих країн 
7 є членами Європейського Союзу, 
які в Європейському парламенті 
представлені 163 депутатами. 

 
На форумі були розглянуті 

питання: 
1. Діяльність Апіславії від Кон-

греса в Олюденіз (Туреччина); 

2. Заява президента Тадеуша Са-
бата про його відставку;

3. Вибори членів Апіславії для 
керівництва науковими напрямками 
на Апімондії в Південній Кореї;

4. Європейські проблеми бджіль-
ництва і завдання для співробітни-
цтва;

5. Пропозиції стратегії Апіславії 
в єропейському контексті;

6. Поправки до статуту Апімон-
дії під час проведення в Південній 
Кореї;

7. Підготовка до Конгресу Апі-
мондії в 2017 році в Туреччині;

8. Презентація нових асоціацій і 
прийняття їх в склад Апіславії;

9. Презентація Асоціації пасіч-
ників Казахстану по підготовці Кон-
гресу Апіславії у 2016 році;

10. Внесення змін до статуту 
Апіславії.

11. Нагородження почесними 
членами колишніх чиновників Апіс-
лавії;

12. Стан та перспективи бджіль-
ництва Білорусії;

13. Функціонування пасічних 
журналів в Європі.

Делегація успішно провела пре-
зентацію стану бджільництва Укра-

Про вступ 
Всеукраїнського 

обєднання 
громадських 

організацій «Спілка 
пасічників України» 

до Апіславії

Грані співпраці

Засідання Федерації Європейських пасічних організацій 
Апіславії пройшло 8-12 липня 2015 року в Словакії. 
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Грані співпраці

їни та представила перспективи його 
розвитку. Усі члени Апіславії проголо-
сували за вступ СПУ в Апіславію. Від 
України на Апіславії була зареєстро-
вана іще організація – Всеукраїнське 
братство бджолярів України, яку пре-
зентувала Т. Васильківська. 

За станом здоров’я Президент орга-
нізації Томаш Сабат попросив звільни-
ти його від обов’язків і обрати нового 
керівника організації. 

Новим очільником Апіславії став 
віце-президент організації, керівник 
Словацької спілки пасічників. На ва-
кантне місце віце президента делегати 
обрали представника Асоціації пасіч-
ників Казахстану. Варто зауважити за 
кандидатуру представника України 
Т. Васильківську проголосувало 4 деле-
гації, а за її опонента – 12. 

На форумі було прийняте рішення 
про обговорення на Конгресі Апіславії 
в Казахстані презентацій України, Росії 

та Білорусії щодо проведення наступ-
ного форуму у 2018 році.

Наша делегація домовилась із де-
легаціями країн Апіславії про участь 
у спільних наукових грантах в галузі 
бджільництва. 

Генеральна асамблея Апіславії ви-
словила вдячність Генеральному ди-
ректору сільського господарства і роз-
витку сільських районів Європейської 
комісії за активну роботу по збере-
женню медоносної бджоли від отруєнь 
шляхом встановлення вимог до засобів 
захисту рослин у відповідності з дани-
ми Регламенту Комісії ЄС 283/2013 і Ре-
гламенту Комісії ЄС 284/2013. Учасни-
ки асамблеї також виразили вдячність 
Генеральному директору збереження 
зовнішнього середовища Європейської 
Комісії за активну роботу по захисту, 
збереженню та покращенню природно-
го середовища для сучасного і майбут-
нього поколінь. 

Генеральна асамблея Апіславії 
прийняла рішення: 

Під егідою Європейської комісії не-
гайно створити Міжнародну комісію 
по захисту бджіл від отруєнь пести-
цидами на період 5 років (з 2015 по 
2020 роки) із представників Апіславії, 
Генерального директорату сільсько-
го господарства і розвитку сільських 
районів Європейської комісії, Грінпіс 
і представників державних структур 
членів Апіславії. 

Міжнародній Комісії по захисту 
бджіл від оруєнь пестицидами про-
вести спільні заходи із виробниками 
пестицидів, які реалізують на ринку 
Європи препарати для захисту рослин 
летальні для бджіл.

Членам делегацій протягом трьох 
тижнів нададуть матеріали щодо за-
хисту бджіл від отруєнь.

Розроблену резолюцію буде надано 
державам – члени Апіславії.
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Українці й серби називають її свя-
тістю. Існує повір’я, що бджола жа-
лить тільки грішника. Слово бджола 
освічена від загальнослов’янського 
«бечела» після падіння скорочених і 
оглушення «б» перед «год». «Бечела» 
похідне від тої ж Основи, що й бучать, 
дзижчати, гудіти. Названа по харак-
терному дзижчанню при польоті. А 
«Тлумачний словник» С. І. Ожегова 
пояснює: «Бджола – це літаюче пере-
тинчастокрила гуртова комаха, що 
переробляє нектар».

Бджоли живуть групами, які на-
зиваються колоніями. У колонії ме-
доносних бджіл єдиною самкою, що 
відкладає яйця, є бджолина матка. Всі 
інші самки – робочі бджоли. Вони бу-
дують стільники й збирають нектар. 
По народних поданнях, бджоли во-
дяться тільки в добрих людей, а злих 
не люблять.

Немає людини, що не знала б хоча 
б кілька прислів’їв, не пам’ятала наспі-
ви якої-небудь пісні, не розгадувала 
загадки. У слов’янськом у фольклорі 
багато загадок, прислів’їв і приказок 
про бджолу. У російських загадках 
говоритися про безшлюбність і не-
винність бджіл, там вказується на те, 
що бджолина матка просто відкладає 
яйця, з яких з’являються  на світло 
бджоли. «Не дівка, не вдова, не замуж-
ня дружина, дітей виводить», «Живе 
не дівка, не баба, не солдатка, не вдова 
й не дружина, а дітей багато». Бджоли 
так само вподібнюються дівицям.

Ось деякі загадки: «Сидять діви-
ці в темній темниці, В’яжуть сітку 

без голки, без нитки», «Прийшов у 
город розбійник з ножем, з вогнем; 
мешканців не ріже, хати не палить, а 
добро бере» (підрізування меду), «У 
сутінках народиться, з вогнем уми-
рає» (віск)», Домовита господарка 
політає над галявиною, поклопочеть-
ся над квіткою і поділиться медком. 
(бджілка)».

У білоруській легенді бджолами 
стають сльози прекрасної діви, що 
сидить на камені посередині моря. 
Багато  слов’янських повір’їв зложи-
лися зі спостережень за життям бджіл. 
Народна мудрість говорить: «Бджоли 
ранком грають – Буде ясний день», 
«Бджоли товчуться – до негоди», «З 
раннього ранку бджоли відправляють-
ся за видобутком – буде гарний день», 
«Одна бджола багато меду не нано-
сить». Виліт бджіл з вулика зв’язується 
із приходом весни

Бджілка, йдеться у веснянці, вино-
сила через море золоті ключі й ці клю-
чі замикали обридлу зиму й відмикала 
тепле літо. «Ти, бджілка, бджілка за-
тята! Ти вилети за море, Ти винеси 
ключики, Ключики золоті. Ти замкни 
зимоньку, Зимоньку студену! Віді-
мкни літечко, Літечко тепле, Літечко 
хлібородне!» 

У російській народній казці «Мор-
ський цар і Василина Премудра» гово-
ритися про те, що Іванові-Царевичеві 
морський Цар наказав за одну ніч зро-
бити церква із чистого воску. А до-
помогли йому виконати це завдання 
бджоли. 

От як про це розповідається в каз-
ці: «Царевич улігся спати, а Василина 

Премудра вийшла на ґаночок і закри-
чала голосно: «Гей ви, бджоли робо-
тящі! Скільки вас на білому світлі не 
є – усі летіть сюди й зліпіть із чисто-
го воску церква Божу, щоб до ран-
ку була готова!» Ранком прокинувся 
Іван-царевич, глянув – стоїть церква 
із чистого воску. А. С. Пушкін в «Казці 
про царя Салгана» визнає серйозну 
роль комахи Лебідь перетворює кня-
зя спочатку в комара, потім у муху, а 
наприкінці казки в джмеля, родича 
бджоли.

Комар, муха й джміль карають зло 
й служать добру. Поет про це гово-
рить так: «Прямо на ніс до неї сідає, 
Ніс вжалив богатир: На носі з’явився 
пухир. І знов здійнялася тривога: «До-
поможіть, заради бога! Варта! Лови, 
лови, Так дави, його давися.  От же 
ж пожди трошки, Перегоди! . .» А 
джміль – у віконце і спокійно на свій 
острів через море полетів.

В «Казці про веселу бджілку» 
Н. Абрамцевої розповідається про 
бджолу Жужу, що усі любили за до-
бру й веселу вдачу. З нею всі хотіли 
пограти, прилітали до неї в гості, 
просили про допомогу. І Жужа не 
відмовляла нікому. Казка «Крихта 
з нового рою» В. Врублевської опо-
відає про маленьку бджілку, що не 
вміла збирати нектар, а тільки си-
діла на квітах і нюхала їх. Бджоли 
вирішили навчити її, але вона, дур-
ненька, утекла з вулика й стала жити 
серед  ос, які тільки висмоктували 
нектар із квітів.

І бджола відчула себе нещасної. А 
чому? Вона й сома не знала. Ці казки 

Комахи в слов’янській культурі. 
Бджола

У слов’янській історії, культурі й народному фольклорі 
велике місце займають комахи: Таргани, метелики, му-
рахи, комарі. Крім нечистих, шкідливих комах є й такі, 
які розцінюються в народній традиції як добрі і корисні й 
користуються шануванням. Насамперед це бджола, що 
сприймається як Божа тварина. Її називають «Божою 
підлесницею», «Божою мудрістю».

Цікаві факти
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Цікаві факти

змушують задуматися про життя, про 
добро, про щастя, про долю..

Жартівні пісні – вираження весе-
лої вдачі народного ясного погляду 
на життя. Це частівки: За народними 
повір’ями, бджоли зобов’язані Богові 
своїм походженням, на відміну від 
джмелів, шершнів або ос, яких ство-
рив диявол. 

У сербській легенді про похо-
дження бджіл зі сліз матері, що опла-
кує загубленого, а потім віднайденого 
сина, образ матері являє собою пряму 
аналогію образу Богоматері. Співвід-
несеність бджолиної Матки з Божою 
Матір’ю підкріплюється в чисто мов-
ному відношенні (матка й Матерь), а 
царська символіка ріднить її із Цари-
цею Небесної. 

У Болгарії Богородиці припису-
ють заняття бджільництвом і вва-
жають її покровителькою бджіл і їх-
ніх власників. Для гарного приплоду 
бджіл, заради їхнього блага й здоров’я 
на Успіння Богородиці (15 серпня за 
ст. ст.) пригощають у церкві освяче-
ним медом.

НАЙДАВНІШІ БДЖОЛИ 
ЖИЛИ 100 МІЛЬЙОНІВ РОКІВ 

НАЗАД
Найстаріший викопний вид бджіл 

– Melittosphex burmensis – виявив в 
2006 році американський ентомолог 
Джордж Пойнар (George Poinar, Jr.)
з Орегонського університету. Він 
знайшов останки бджоли віком 
100 мільйонів років в бірманському 
бурштині в М’янмі. Бджола, що жила 
в крейдяному періоді, була дуже 
маленькою, її довжина становила 
2,95 мм – приблизно в п’ять разів 
менше медоносної бджоли. Деякими 
ознаками, зокрема, формою задніх 
ніг, M. burmensis нагадує хижих ос. 
При цьому ряд особливостей робить 
бірманського предка бджіл схожим 
на сучасні нам запилюючі види – на-
приклад, розгалужені волоски на тілі, 
характерні для комах-запилювачів. 
Невеликий розмір Melittosphex 
вказує на те, що, як мінімум, деякі з 
ранніх бджіл були дуже дрібними. Це 
узгоджується з малим розміром дея-
ких знайдених квітів, що відносяться 
до нижнього крейдового періоду. 
Тобто, 100 мільйонів років тому дуже 
маленькі бджоли запилювали такі ж 
дрібні квітки.

Ілля КАБАКОВ, блог «Ехо Москви».

Пасічникам на замітку
Надворі ще літо, світить сонце, 

спека докучає хліборобам. Та на па-
сіці все сильніше відчувається на-
ближення осені. Зменшилась сила 
бджолиних сімей. Спрацювались, 
розгубились крилаті трудівниці під 
час заготівлі кормових запасів.

Головний медозбір закінчився. 
Старих бджіл, які не знайшли квіток 
з нектаром у полі, все більше манять 
дразливі пахощі, що линуть з льотків 
чужих вуликів. То тут, то там на льот-
ках можна помітити гострі сутички 
між пильною сторожею і настирли-
вими осами та бджолами-злодійками, 
котрі намагаються проникнути у ву-
лики. Це сигнал пасічнику: настав час 
зменшити льотки, враховуючи силу 
сім'ї. Поступово зменшують і гнізда 
сімей, виставляючи за заставну до-
шку недобудовані та старі стільники, 
непридатні для зимівлі.

Важкі часи настали для трутнів. 
Бджоли спочатку відтісняють їх на 
край гнізда, порожні стільники або на 
дно вулика. Поза гніздом холодними 
ночами багато з них гине. Знесилених 
трутнів бджоли поступово виганяють 
з вуликів. Пасічник повинен звернути 
увагу на сім'ї, в яких бджоли не за-
ймають трутнів. Як правило, в таких 
сім'ях щось негаразд з матками.

Основна турбота зараз – про-
стежити, щоб сім'ї мали не менше 8–
10 кг меду, оскільки в маломедних 
вуликах дуже погано сіють матки. 
Бджоли, які виведуться з серпневого 
розплоду, найкраще зимують. Якщо 
в місцевості, де знаходилась пасіка 
у період медозбору, вже немає медо-
носів, її слід перевезти до пожнивної 
гречки, насінників люцерни, коню-
шини, соняшника, щоб забезпечи-
ти повноцінне нарощування бджіл. 
У серпні бджіл обробляють проти ва-
роатозу. Дуже важливо, щоб основні 
сім'ї бджіл пішли в зиму з молодими 
матками. Такі матки інтенсивно і дов-
го червлять і восени.

На пасіці проводять осінню реві-
зію сімей та їх бонітування. Відповід-
но оформлені акти ревізії надсилають 
районному зоотехніку по бджільни-
цтву. Кормові запаси, що залишають-
ся на зиму, перевіряють на наявність 
паді. Відводки із запасними матками 

доцільніше поселити поряд з осно-
вною сім'єю через глуху перегородку. 
Так вони краще зимують. Зимівники 
ремонтують, білять і просушують.

Районний зоотехнік організовує 
і забезпечує проведення на пасіках 
господарств головної осінньої реві-
зії, а також бонітування бджолиних 
сімей. Стежить за проведенням про-
філактичних обробок сімей проти 

вароатозу. При потребі організовує 
перевезення деяких пасік на нові міс-
ця, щоб забезпечити осіннє нарощу-
вання бджіл.

* *  * 
Пасічники звичайно виводять ма-

ток від 1–2 кращих сімей, мало при-
діляючи уваги батьківським сім'ям. 
З часом це призводить до спорідне-
ного розведення бджіл на пасіці. Не-
гативні наслідки його проявляються 
в тому, що в сім'ях зменшується кіль-
кість розплоду і розміри бджіл. Вони 
частіше уражуються хворобами. Цьо-
му потрібно запобігати. Маток слід 
виводити не менш як від 4–5 кращих 
сімей, слідкуючи, щоб батьківські сім'ї 
не були споріднені з материнськими. 
Доцільно через кожні 3–4 роки роби-
ти «прилиття крові». Для цього від-
далені пасіки обмінюються сім'ями, 
відводками від них і матками.

* *  *
Відомо, що при зниженні темпе-

ратури клуб зимуючих бджіл стиска-
ється. Цю природну потребу бджіл 
можна полегшити, якщо під час скла-
дання гнізд на зиму в передостанніх 
стільниках (з обох сторін гнізда) зро-
бити по 2–3 отвори розміром 2–2,5 см.
Після зимівлі такі стільники вибрако-
вують і перетоплюють на віск.
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Лікувальний ефект продуктів бджіль-
ництва заснований на наявності досить 
потужних енергетичних, біологічно ак-
тивних і дезінфікуючих речовин, міне-
ральних солей, мікроелементів, вітамінів 
і деяких ще не розпізнаних біологічно 
активних агентів. Дія продуктів бджіль-
ництва спрямована на підвищення загаль-
ної опірності людини, мобілізацію імунної 
системи, протистояння агресій хворобли-
вих чинників.

 Історія. Бджоли – найдавніші меш-
канці землі. Їхній вік нараховує 55–
60 мільйонів років. У стародавньому 
Єгипті бджолу зображували на обелісках, 
емблемах, гробницях. Єгиптяни, вислов-
люючи свою покірність фараону, малю-
вали бджолу як знак відданості. Письмові 
джерела Єгипту свідчать про те, що вже у 
той час були відомі цілющі, косметичні та 
консервуючі властивості меду. 

У стародавній Індії бджоли вважалися 
священними супутниками богів. Індійці 
приписували меду різноманітні поживні 
та лікувальні властивості, вживали його 
як антидот при потраплянні в організм 
отрути. 

Китайці в III тисячолітті до нашої ери 
рекомендували мед як самостійний ліку-
вальний засіб. 

У Палестині бджільництво виникло 
приблизно 4 тис. років тому. У Біблії є 
згадка про Ханаан – землі, по якій течуть 
мед і молоко. Араби вважали мед божим 
даром і називали його елексиром. 

Бджільництво було добре розвинене 
в Стародавній Греції, Римі. Вивченням 
життя бджіл займався грецький філо-
соф Аристотель (384 – 322 рр. до н е.). 
Давньоримський лікар Педаній Діоскрид 
(1 століття до н. е.) у праці «Про лікарські 
засоби» згадує про прополіс як про про-
дукт життєдіяльності бджіл, про успіш-
не застосування меду при шлунково-

кишкових захворювань, гнійних ранах, 
фістулах. Авіценна (980 – 1034 рр. до н. е.) 
найбільш популярний представник араб-
ської медицини в своїх працях «Книга зці-
лення» і «Канон лікарської науки» вказує 
на цілющі властивості прополісу, особли-
во при лікуванні ран, і меду, який, за його 
припущеннями продовжує життя людини. 
Він говорив: «Якщо хочеш зберегти моло-
дість, то обов’язково їж мед». Навіть у Ко-
рані є згадка про цілющі властивості меду. 

Сам Магомет говорив хворим: «їжте мед і 
станете здоровими». Цілющі властивості 
меду добре були відомі на Русі і викорис-
товувалися при лікуванні ран і запальних 
ураженнях шкіри. Уже у XIX столітті апі-
терапія, особливо вивчення бджолиної 
отрути привернули увагу відомих учених і 
лікарів (Демарто 1858; М.І.Лукомскій 1861; 
Ф.Терч 1884; І.В.Любарский, 1887 та інші). 
У першій половині ХХ століття кількість 
наукових досліджень щодо застосування 
продуктів бджільництва в медицині було 
дуже велике. 

Апітерапія - лікування захво-
рювань людини продуктами 

бджільництва: бджолиною 
отрутою, маточним мо-

лочком, пилком, прополісом, 
медом, пергою. Це перевірений 

століттями ефективний 
вид лікування багатьох за-
хворювань. Сьогодні сучасні 

наукові дослідження дово-
дять незаперечну користь 

бджолопродуктів. 

Вивчаємо 
бджолу

«Бджола дає можливість виліковувати 
наші хвороби.  Це кращий маленький друг 

який тільки є у людини на світі».
Д. Мато
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Вчені різних країн (Франція, Ру-
мунія, Болгарія, Німеччина, Японія, 
СРСР) науково обґрунтували засто-
сування продуктів бджільництва в 
клінічній практиці, багато в чому був 
розкритий механізм їхньої дії 
при різних патологічних проце-
сах, доведена і оцінена висока їх 
ефективність. Хотілося б відзна-
чити таких наших вчених і ліка-
рів як: Е.А Лудянский, Б.А.Орлов, 
Н.М Артемов, Г.П Зайцев, 
Б.А Охотський, А.І.Тихонов та 
інших.

 А уже на початку 90-их років 
минулого століття в Україні на 
базі ННЦ «Інститут бджільництва 
ім. П. І. Прокоповича» було ство-
рено єдине в країні відділення 
апітерапії для вивчення про-
дуктів бджільництва та їхнього 
впливу на здоров’я людини. Пер-
шим завідувачем відділення став 
І. М. Кожара.

Проводилися досліджен-
ня з біологічно активними 
продуктами бджільництва 
(БАПП): мед, пилок, пропо-
ліс, перга, маточне молочко, бджо-
лина отрута, трутневий гомогенат 
Були створені нові форми препаратів 
і апіфітокомпозицій спрямованої дії 
і розроблені методи їх введення в ор-
ганізм людини. За період діяльнос-
ті відділення було створено близько 
40 таких апіфітопрепаратов, розро-
блена технічна документація для їх 
виготовлення.

Всі препарати пройшли медич-
ну апробацію в провідних клініках 
України. Була доведена безсумнівна 
цінність для відновлення здоров’я па-
цієнтів з різними захворюваннями 
всіх біологічно активних продуктів 
бджільництва.

У січні 2015 р відділення апітерапії 
отримало статус лабораторії біологіч-
но активних продуктів бджільництва. 
Колектив лабораторії продовжує зай-
матися вивченням БАПП, розробкою 
нових форм апіфітокомпозицій і ви-
вченням методів їх введення в організм 
людини.

Основні напрямки досліджень ла-
бораторії:

• розробка та клінічні апробації 
апіфітокомпозицій в провідних кліні-
ках України;

• експериментальні дослідження 
можливості застосування апіфітоком-
позицій в різних вікових групах;

• розробка нових підходів для 
найбільш ефективного застосування 

БАПП, прискорення і простоти достав-
ки їх у кров’яне русло організму люди-
ни без зміни нативності продукту;

• вивчення, вдосконалення та на-
укове обґрунтування схеми лікування 
хвороб нервової, серцево-судинної та 
ендокринної систем методом апітокси-
нотерапії;

• вивчення, наукове обґрунтуван-
ня лікування хвороб людини методом 
біорезонансної терапії за допомогою 
бджолиних біомодулів;

В даний час лабораторія співпра-
цює з клініками Національного інсти-
туту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. 
Яновського НАМН України, Інститу-
ту геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 
НАМН України,

З 2010 р. лабораторія співпрацює з 
ДЗ «Український спеціалізований дис-
пансер радіаційного захисту населен-
ня» МОЗ України щодо впровадження 
нових апіфітокомпозицій, де успішно 
застосовуються розроблені біодобав-
ки в комплексному лікуванні дітей, 
що проживають в зонах радіаційного 
контролю. Так само нашим інститутом 
переданий бджолиний біомодуль для 
проведення сеансів біокорекціі пацієн-
там диспансеру.

Робота в цьому напрямку буде про-
довжаться і далі. І ми сподіваємося, що 
бджола відкриє людям ще не одну та-
ємницю і ми ще не раз згадаємо слова 
нобелівського лауреата з етології бджіл 
Карла фон Фріша: «Життя бджоли схо-
жа на чарівний колодязь: чим більше з 
нього черпаєш, тим рясніше він напо-
вняться водою».

Петро ВІТЕНКО,
завідувач лабораторією біологічно 

активних продуктів бджільництва 
ННЦ «Інститут бджільництва 

ім. П.І.Прокоповича», 
лікар вищої категорії

З криниці 
народної мудрості

Прислів’я та приказки про 
бджіл – це українська народна му-
дрість багатьох поколінь та їх зна-
чення в житті людини. 

Бджола мала, а й та працює. 
Бджола летить на всякий цвіт. 
Бджола летить, де мед пахтить. 
Бджоли раді цвіту, люди раді 

меду. 
В кого бджоли, в того і мед. 
Добру людину бджола не кусає. 
Працьовита як бджола. 
Бджола їсти не просить, а мед 

носить. 
Чекає, як бджола сонця. 
Чорт засміявся, як ведмідь на 

пасіку пробрався.
Ще бджіл не купив, а вже діжки 

на мед лаштує. 
Ще бджоли гудуть, а ледарі з 

поля йдуть. 
Що бджола, то й капля меду. 
Як дуже мед любить, то бджіл 

погубить. 
Яка матка, такі й бджоли: ті ку-

сають, а ті в поле. 
Яка правда, така честь, які 

бджоли, такий мед.

Джерело: http://dovidka.biz.ua/prisliv-ya-
ta-prikazki-pro-bdzhil/ 

Довідник цікавих фактів та 
корисних знань ©dovidka.biz.ua



Інструкція по лікуванню 
бджолиною отрутою

Початок у № 6, 7, 2015
(Друкується у скороченому варіанті).

ЗАСТОСУВАННЯ ОТРУТИ 
БДЖОЛИНОЇ У МЕДИЦИНІ

В даний час фармацевтична про-
мисловість випускає цілий ряд очище-
них препаратів отрути бджолиної, які 
вводяться в організм парентерально, 
інгаляційно, зовнішньо і т.д. 

Захворювання суглобів. При ліку-
ванні отрутою бджолиною спостеріга-
ється зменшення запальних явищ і бо-
льового симптому, збільшення обсягу 
рухів у суглобах, особливо при відсут-
ності виражених анатомічних змін. 

Захворювання серцево-судинної 
системи. На основі досліджень отри-
мані дані про високу ефективність 
отрути бджолиної, а також меду і ма-
точкового молочка в комплексній тера-
пії хворих з даною патологією. 

Захворювання центральної нерво-
вої системи. Отримані позитивні ре-
зультати застосування отрути бджоли-
ної і її препаратів при функціональних 
захворюваннях ЦНС, при клімактерич-
них та інших формах неврозів, при ліку-
ванні неврологічних ускладнень малярії 
у вигляді енцефаліту і арахноідітів, а 
також при залишкових явищах перене-
сеного інсульту або поліомієліту.

Захворювання органів дихання. 
При лікуванні бронхіальної астми 
бджоловжаленням і препаратами з 
отрутою бджолиною позитивний ефект 
був відзначений у 50-70% хворих, при-
чому особливо сприятливий терапев-
тичний ефект був отриманий у дітей. 

Захворювання периферичної нер-
вової системи. До групи захворювань 
периферичної нервової системи від-
носять радикуліти, неврити, плексити, 
міозити та ін. При лікуванні отрутою 
бджолиною (вжалення в больові точки 
або БАТ) хворих з радикулітами, не-

вритами, поліневритами, плекситом, 
міозитом, запаленням сідничного не-
рва і міжреберною невралгією зник-
нення болю або їх зменшення можна 
досягти у 80% хворих.

Шкірні захворювання. Застосу-
вання отрути бджолиної описано при 
лікуванні екземи, фурункульозу, дер-
матиту, псоріазу. Можна використо-
вувати комплексне лікування з дода-
ванням преднізолону на прополісній 
мазі, поєднувати бджоловжалення з 
сірководневими ваннами. Для лікуван-
ня алопеції використовують 2-3 курси 
бджоловжалення у вогнища алопеції, 
комірцеву зону і точки голови. Для лі-
кування післяопераційних рубців за-
стосовують електрофорез (15-20 про-
цедур). Хороші результати отримані 
при лікуванні свіжих рубців (давність 
6-12 міс.) після опіків. Описані випад-
ки застосування отрути бджолиної при 
поганому загоєнні ран, трофічних ви-
разках.

Очні хвороби. Ефективним вияви-
лося застосування отрути для лікуван-
ня трахоми і захворювань рогівки, при 
трахоматозному паннусі (поверхне-
ве запалення з помутнінням рогівки). 
Успішно загоювалися виразки рогів-
ки, краще при іритах і іридоциклітах, 
гірше – при кератитах. Відзначено по-
ліпшення у випадках гострої запаль-
ної і геморрагічної глаукоми і неефек-
тивність при хронічній і вторинній 
глаукомі. Спостерігалася позитивна 
дія препаратів отрути бджолиної при 
герпетичних захворюваннях рогівки. 
Успішно застосовувалася отрута бджо-
лина для лікування іриту та ослаблено-
го зору шляхом укусів в повіки хворого 
ока (до 6 за один сеанс). При ревма-
тичних іритах і іридоциклітах з помут-
нінням середовищ ока і падінням зору 
застосування отрути призводило до 
зниження запальних явищ і одужання 
з відновленням зору через 3-4 дні.

Акушерство і гінекологія. Отрута 
бджолина успішно застосовувалася при 
запальних процесах придатків матки, 
особливо при ексудативних формах, 
при клімактеричних неврозах. 

Інші захворювання. Є дані про за-
стосування отрути бджолиної для ліку-
вання алергічних захворювань.

Отримані позитивні результати при 
лікуванні захворювань інших органів і 
систем: тиреотоксикозу, виразкової 
хвороби шлунка та дванадцятипалої 
кишки, жовчного міхура, дифузних 
мастопатіях. На даний час немає пере-
конливих даних про лікування отру-
тою бджолиною злоякісних пухлин.

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ОТРУТИ 

БДЖОЛИНОЇ
Як зазначалося, в 1959 році був 

прийнятий наказ № 106 «Показання та 
протипоказання для методу голковко-
лювання та припалювання», де перелік 
протипоказань виглядав таким чином:

1. Доброякісні та злоякісні ново-
утворення.

2. Хвороби крові та кровотворних 
органів: 

• спадкові геморагічні анемії;
• порушення згортання крові;
• пурпура та інші геморагічні стани;
3. Вагітність.
4. Гострі інфекційні захворювання 

та лихоманкові стани нез’ясованої еті-
ології.

5. Хронічні інфекційні захворюван-
ня в стадії загострення (туберкульоз, 
бруцельоз тощо).

6. Декомпенсовані захворювання 
серця, легень та інших внутрішніх ор-
ганів. 

7. Пневмосклероз зі схильністю до 
легеневої кровотечі.

8. Інфаркт міокарда.
9. Активний ревматизм.
10. Венозні тромби та емболії в го-

строму періоді.
11. Різке виснаження.
12. Обмороження та запальні про-

цеси раковини вуха.
13. Гострі запальні процеси опорно-

рухового апарату.
14. Вроджені вади центральної нер-

вової системи.
Закінчення в наступному номері.

Шановні апітерапевти та бджолярі, 
детально ознайомитися з  «Інструкцією по 
лікуванню бджолиною отрутою»  можна 
придбавши книгу   рекомендацій. Хто 
бажає її придбати, звертайтесь за тел. 

+38-050-400-75-82 
(Шпичак Олег Сергійович – 

вчений секретар ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ АПІТЕРАПЕВТІВ»).

Кухня здоров’я
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ДО ВІДОМА РЕКЛАМОДАВЦІВ

Вартість рекламних публікацій:

• 7-8 стор. – по 3,5 тис. грн.;

• 14-15 стор – по 3 тис. грн.;

• 16 стор. – 4,5 тис. грн.
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Ваші листи
Добрий день, пане лікарю!

Хочу почати лікується бджоловжаленням (діагноз НЦД), 

Чи можна самому проводити лікування і в які точки тре-

ба ужалювати? Справа в тому, що я проживаю не з Одеси, а в 

нашому місті немає апітерапевта.
Петро Павлович Чорний. 

ДО ВІДОМА РЕКЛАМОДАВЦІВ

Вартість рекламних публікацій:
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ВІДПОВІДЬ:
Шановний Петре Павловичу, 

НЦД добре піддається лікуванню методом бджо-
ловжалення.

Для лікування цієї недуги використовується 
коміркова зона. Одномоментно можна використову-
вати до 5 бджоловжалень. Однак це повинен робити 
досвідчений апітерапевт.

Ви не зможете самі собі виконати ці процедури. 
З повагою, Юрій Миколайович.

ВІДПОВІДЬ:
Шановна Антоніно Петрівна, методом бджо-

ловжалення цукровий діабет лікувати не можна.
Для оздоровлення хворого добре викорис-

товувати натуральне маточне молочко, огнівки і 
пилок.

 Маточне молочко призначається по 100 мілі-
грам 2-3 рази на день сублінгвально натщесерце.

Огнівка – 20-відсоткова по 20 крапель 3 рази 
на день. 

Пилок – по 1чайній ложці без гірки 2 рази на 
день. 

З повагою, Юрій Миколайович.

Звертаюся до Вас, шановний Юрій 

Миколайович з таким запитанням. Чи може 

допомогти бджоловжалення при діабеті? У 

мами поки що діабет 2-го типу, але імовірно 

невдовзі повинні перевести на лікування 

інсуліном.
З повагою, Антоніна Петрівна. 

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

Зв
Микола
допомо
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Одного разу Вінні Пух пішов на прогулянку 
й забрів на галявину, що була посеред самого 
Лісу. А посеред самої галявини ріс височенний 
дуб, а з-посеред самого дуба долинало голо-
сне дзижчання: жжжжжжж! Вінні-Пух сів під 
дубом на траву, обхопив голову лапами і став 
думати-гадати.Спершу він подумав так:

«Оте жжжжжж! – то недарма. Жикають 
бджоли. По-моєму, так!»

Далі він ще подумав, подумав і сказав сам 
до себе:

Бджілка дітям

Вінні Пух, який 
дуже полюбляє мед

ні Пух пішов на прогулянку 
була посеред самого 

висссоочочочоооооченний 
оло-

– А для чого на світі бджоли? Щоб робити 
мед! По-моєму, так! 

Тут він підвівся і сказав:
– А для чого на світі мед? Щоб я його їв! По-

моєму, тільки так!
І з цими словами він подерся на дерево. Він 

ліз, ліз і ліз і, поки все ліз та ліз, по дорозі мур-
мотів собі пісеньку, яку сам щойно склав:

«I ведмедики, й ведмеді
Люблять мед і все на меді».

Алан Мілн



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 225
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 225
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


