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Передмова 

Проблема функціональних порушень з бо
ку вищої центральної нервової системи та її 
вегетативного відділу залишається актуаль
ною і на початку двадцять першого сторіччя. 
Результати масового епідеміологічного дослі
дження, проведеного Г.К. Ушаковим, свід
чать, що різні форми невротичних порушень і 
нині зустрічаються досить часто — у 80–90 % 
обстежених людей. Інтерес до проблеми не
врозів визначається значною поширеністю 
цієї хвороби. За даними Всесвітньої організа
ції охорони здоров’я, протягом останніх деся
ти років число неврозів збільшилось майже у 
24 рази.

В анамнезах пацієнтів практично ключо
вими у розвитку невротичних станів, невро
зів зокрема, є психотравми, психотравмуючі 
фактори (службові, сімейні, інтимні, шкільні, 
несприятливі соціальнопобутові умови жит
тя тощо), які немов океанська хвиля щоденно 
навалюються на життєву діяльність людини.

Найбільш типовими є астенічні порушення 
у вигляді фізичної і розумової втоми, знижен
ня пам’яті, уваги, підвищеної дратівливості, 
нестійкості настрою, іпохондричних проявів, 
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головних болей, порушень сну (утруднене за
синання, відсутність глибокого сну) як про
яви невротичного стану.

Серед функціональних порушень з боку 
нервової системи найбільш поширеними се
ред неврозів є неврастенія, істерія, неврози 
нав’язливих станів, рухові неврози, заїкання, 
епілептичні припадки та ін.

Неврози — це функціональні порушення 
центральної нер вової системи, найбільш по
ширена група нервовопсихічних захворювань, 
до яких належать емоційноафектно і сомато
вегетативні розлади, що виявляються афектив
ними ознаками страху, тривоги, неспокоєм, 
депресією, коливаннями настрою, переживан
нями, хворобливими проявами.

Неврози виникають під впливом гострих 
або тривалих психотравмуючих чинників, пе
ренапружень основних нервових процесів: збу
дження, гальмування та порушення їх рухли
вості. 

Провідним етіологічним фактором неврозів 
є гостра або хронічна психічна травма — пе
ренапруження подразнювального процесу, ви
кликаного різними важкими переживаннями, 
прикростями внаслідок мікросоціальних кон
фліктів, складними життєвими ситуаціями, не
безпеками, страхітливими моментами.

У причинах неврозів як психічних захво
рювань основна роль належить різноманіт
ним психічним впливам, які супроводжують
ся сильним страхом, підгострими і гострими 
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Фіторецепти при гіпертонічному кризі 
на ґрунті психоемоційних навантажень

При першій стадії гіпертонічної хвороби 
артеріальний тиск підвищується непостійно, 
спостерігається головний біль, шум у вухах, 
порушується сон, з’являється втома, артері
альний тиск у межах 160–170/90–100 мм рт. 
ст., прогресування відбувається повільно.

Друга стадія гіпертонічної хвороби харак
теризується більш стійким підвищенням ар
теріального тиску, характерними є гіперто
нічні кризи, артеріальний тиск в межах 180–
200/115–120 мм рт. ст. 

Третя стадія гіпертонічної хвороби про
являється органічними змінами в судинах та 
інших органах. Артеріальний тиск досягає 
200–250/115–120 мм рт. ст.

Рецепт № 96 
Трава кропиви собачої п’ятилопатевої – 1 ст. 
ложка
Hb. Leonurus quinquelobatus
Корінь валеріани лікарської – 1 частина
Rad. Valerianaе officinalis
Трава сухоцвіту багнового – 1 частина
Hb. Gnaphalium uliginosum
Трава хвоща польового – 1 частина 
Hb. Equisetum arvense
Одну столову ложку збору залити склянкою 

окропу, нагрівати на водяній бані 15 хв, настояти 
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при кімнатній температурі 30 хв, процідити. Вжи-
вати по 1/2-1/3 склянки настою 3 рази на день за 
30 хв до їди. Настій ефективний при гіпертонічній 
хворобі І-ІІ ступенів. Призначають при підвищенні 
артеріального тиску на ґрунті психоемоційних на-
вантажень.

Рецепт № 97 
Трава омели білої – 2 частини
Hb. Viscum album
Трава деревію звичайного – 1 частина
Hb. Achillea millefolium
Квітки глоду криваво-червоного – 2 частини
Fl. Crataegus sanguinea
Трава сухоцвіту багнового – 1 частина
Hb. Gnaphalium uliginosum
Одну столову ложку збору залити склянкою 

окропу, нагрівати на водяній бані 15 хв, настояти 
при кімнатній температурі 30 хв, процідити. Вжи-
вати по 1/2-1/3 склянки настою 3 рази на день за  
30 хв до їди при підвищеному артеріального тиску, 
що супроводжується головними болями, запамо-
роченням (при І-ІІ ступенях гіпертонічної хвороби).

Астрагал шерстистоквітковий (божі ручки, 
котячий горох) — Astragalus dasyanthus. Зникаю
ча рослина, занесена до Червоної книги Укра
їни. Препарати виявляють седативну, гіпо
тензивну і кардіотонічну дію при гіпертонічній 
хворобі ІІІ ступенів, при серцевосудинній 
недостатності.
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Перелік лікарських рослин  
за їх переважним призначенням

Тонізуючі та загальнозміцнюючі
Аїр тростиновий
Астрагал шерстистоквітковий
Бобівник трилистий
Бузина чорна
Глід криваво-червоний
Горіх волоський
Жень-шень
Елеутерокок колючий
Калина звичайна
Капуста городня
Кукурудза звичайна
Кульбаба лікарська
Материнка звичайна
Морква посівна
Овес посівний
Оман високий
Рута садова
Смородина чорна
Спориш звичайний
Хрін звичайний
Часник городній
Чебрець звичайний

Нервові збудження
Валеріана лікарська
Горицвіт весняний
М’ята перцева
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Меліса лікарська
Синюха голуба
Собача кропива п’ятилопатева
Сухоцвіт багновий
Чебрець звичайний

Неврастенія 
Валеріана лікарська
Собача кропива п’ятилопатева
Суниці лісові
Сухоцвіт багновий
Чебрець звичайний

Невроз серця
Арніка гірська
Валеріана лікарська
Глід криваво-червоний
Горицвіт весняний
Конвалія звичайна
Кмин звичайний
М’ята перцева
Рута садова
Ромашка лікарська
Спориш звичайний
Собача кропива п’ятилопатева
Хвощ польовий
Хміль звичайний

Гіпертонічна хвороба
Астрагал шерстистоквітковий
Арніка гірська
Горобина звичайна
Глід криваво-червоний
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Звіробій звичайний
Кріп запашний
Нагідки лікарські
Омела біла
Паслін гіркий
Рута садова
Собача кропива п’ятилопатева
Сухоцвіт драговинний
Суниці лісові
Цибуля ріпчаста
Часник городній
Чебрець звичайний
Щавель кінський

Менструації болючі (дисменорея)
Безсмертки однорічні
Гірчак перцевий
Деревій звичайний
Золототисячник звичайний
Полин гіркий
Ромашка лікарська
Собача кропива п’ятилопатева
Чебрець звичайний

Менструації надмірні
Валеріана лікарська
Гірчак зміїний
Глуха кропива біла
Грицики звичайні
Дуб звичайний
Кропива дводомна
Малина звичайна
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Нагідки лікарські
Омела біла
Суниці лісові
Шавлія лікарська
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