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(57) Спосіб лікування залізодефіцитних анемій, що
включає проведення КЛІНІЧНИХ та лабораторних
досліджень і лікування, який відрізняється тим,
що проводять акупунктуру (голкотерапію) з вико-
ристанням точок меридіанів підшлункової залози
RPg, RP-io, меридіана сечового міхура V17, V30, ме-
ридіана печінки Fs, F3 та меридіана жовчного
міхура VB39

Винахід відноситься до медицини, зокрема до
гематології та акупунктури і може бути використа-
ним для лікування залізодефіцитних анемій

ВІДОМІ способи лікування залізодефіцитних
анемій медикаментозними препаратами та дієто-
терапією (Руководство по гематологии Под ред,
А И Воробьева-М Медицина 1985 Т2-С 3-22) -
прототип

Але таке лікування не завжди дає стійкий КЛІ-
НІЧНИЙ ефект і можуть виникнути рецидиви та
ускладнення

В основу винаходу поставлено завдання роз-
робити безмедикаментозний спосіб лікування залі-
зодефіцитних анемій

Поставлене завдання вирішується таким чи-
ном, що спосіб лікування залізодефіцитних анемій
за Марфинцями - Лазориком, який включає прове-
дення КЛІНІЧНИХ та лабораторних досліджень і лі-
кування, який, згідно винаходу, відрізняється тим,
що проводять акупунктуру з використанням точок
меридіанів підшлункової залози RPg, RP10, мериді-
ана сечового міхура V17, V20, меридіана печінки Fs,
F3 та меридіана жовчного міхура VB39

Результатом застосування винаходу буде
зменшення витрат на лікування, виключення нега-
тивного впливу медикаментів на хворого, швидке
досягнення КЛІНІЧНОГО ефекту

Між запропонованим способом лікування залі-
зодефіцитних анемій та їх патогенезом існує чіткий
взаємозв'язок В теоретичних основах акупунктури
за збереження крові та заліза в організмі відпові-
дає меридіан печінки, за продукування (вироблен-
ня) крові відповідає меридіан підшлункової залози,
а за стан кісткового мозку відповідає меридіан
жовчного міхура При енергетичному дисбалансі в

цих меридіанах наступає порушення зберігання та
утилізація заліза, продукції елементів крові в орга-
нах кроветворения, зокрема в кістковому мозку
Тому нормалізація енергетичних процесів в вище
названих меридіанах приводить до нормалізації
кроветворения та вмісту гемоглобіну і еритроцитів
в крові

Спосіб здійснюють поетапно
Спочатку проводять клінічне обстеження та

визначають КІЛЬКІСТЬ еритроцитів та гемоглобіну в
крові, а при потребі і вміст заліза в сироватці крові
За сукупністю одержаних даних діагностують залі-
зодефіцитну анемію і приступають до акупунктури
(голкотерапії} з використанням вище вказаних то-
чок

Можливість здійснення способу ілюструється
витягом з медичної документації

Хвора ОТ С , 47 років, звернулася з скаргами
на різку слабість, задишку при незначному фізич-
ному навантаженні, блідість шкірних покровів, на
що звертають увагу знайомі Вже кілька років без-
успішно лікується від анемії медикаментозними
засобами При обстеженні в крові гемоглобін -
8 Обг/л, еритроцити - 3 2x101 /л, лейкоцити -
4 2х109/л, залізо сироватки - 5ммоль/л Діагносто-
вано залізодефіцитну анемія середньої важкості
Проведено 10 сеансів акупунктури (голкотерапії) з
використанням вище вказаних точок

Після 3 сеансу відмітила покращення загаль-
ного стану, в КІНЦІ лікування відчула себе практич-
но здоровою Зроблено повторне дослідження
гемоглобіну та еритроцитів через 14 днів Гемо-
глобін -13 16 г/л, еритроцитів - 4 52хЮ12/л Ката-
намнез через півроку вважає себе практично здо-
ровою і повністю працездатною, не приймає
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медикаментів, дотримується лише дієти з викорис- показники у всіх пролікованих, що дає підставу
танням продуктів з підвищеним вмістом заліза рекомендувати запропонований спосіб для вико-
Вміст еритроцитів, гемоглобіну та заліза в крові ристання в роботі гематолога, та рефлексотера-
відповідає нормативам здорової особи певта у стаціонарі та у ПОЛІКЛІНІЦІ

З метою перевірки придатності запропонова- Джерела інформації
ного способу проведено лікування 12 хворих залі- 1 Руководство по гематологии Под ред А И
зодефіцитною анемією, які до цього досить безус- Воробьева -М Медицина,1985 Т2 -С 3-22 - про-
пішно і довго лікувалися медикаментозними тотип
засобами Одержано добрі КЛІНІЧНІ та лабораторні
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