
СЕРІЯ «ЖИВІТЬ СТО ЛІТ!»

Сергій Чугунов

ПЕРЕМАГАЄМО 
ДИСБАКТЕРІОЗ

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН



УДК 616
ББК 54.132
       Ч 83

Серію «Живіть сто літ!» 
засновано 2011 року

 Чугунов С.П.
Ч 83               Перемагаємо дисбактеріоз / С.П. Чугунов. — Тернопіль :  
   Навчальна книга  — Богдан, 2012. — 136 с. — (Живіть сто  
   літ!)

      ISBN 978-966-10-2573-7 (серія)
            ISBN 978-966-10-2112-8

Це дивне, неприємне для вуха слово «дисбактеріоз» давно у 
всіх на слуху. Подеколи такий діагноз ставлять людині букваль-
но з перших місяців народження і він вже на все життя стає її 
супутником. 

Що ж це за таке захворювання і як його вилікувати? 
Завдяки нав’язливій рекламі більшості з нас відомо, що є 

корисні бактерії з префіксами «лакто-» і «біфідо-». Вони не-
збагненим способом використовуються у йогуртах та кефірах, 
зберігаючись аж цілий місяць на полицях крамниць та в наших 
холодильниках. Зате в кишечнику такі бактерії, коли хоч трохи 
щось не так — одразу гинуть. У молодих, струнких і красивих 
людей, які не переймаються проблемами надмірної ваги, авіта-
мінозу, посіченого волосся та нездорової шкіри таких бактерій 
повно-повнісінько! 

Зате коли їх мало, це дисбактеріоз (!!!), од якого в животі 
все нуртує, кар’єра летить шкереберть, зникають вітамін і на-
віть секс нам не дарує радості! 

Однак ми з вами люди мислячі, рекламі сліпо не повіримо. 
Тож на сторінках цієї книги зробимо спробу скрупульозно в 
усьому розібратися, й тоді ви зрозумієте, що такого діагнозу 
взагалі не існує, а дисбактеріоз — це не хвороба, а якісна зміна 
бактерійної мікрофлори, передусім — товстого кишечника. 

УДК 616
ББК 54.132

© ООО «Мир и Образование», 2010
© Навчальна книга — Богдан,  
    майнові права, 2012

ISBN 978-966-10-2573-7 (серія) 
ISBN 978-966-10-2112-8

Îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì ïðî àâòîðñüêå ïðàâî.
Æîäíà ÷àñòèíà öüîãî âèäàííÿ íå ìîæå áóòè âіäòâîðåíà 
â áóäü-ÿêîìó âèãëÿäі áåç äîçâîëó àâòîðà ÷è âèäàâíèöòâà.



ЗМІСТ 

ЩО ТАКЕ ДИСБАКТЕРІОЗ І З ЧИМ ЙОГО ЇДЯТЬ? ..............6

Дисбактеріоз — версія офіційної медицини .....................6
Бактерії у нас і довкола нас ................................................9
Функції корисної мікрофлори ..........................................10
Бережіть свої мікроби .......................................................12
Види дисбактеріозу ............................................................15
Фази дисбактеріозу ............................................................16

ПРИЧИНИ ДИСБАКТЕРІОЗУ...................................................18

Із дисбактеріозом від народження до смерті ..................18
Тисяча і одна причина дисбактеріозу ..............................19
Причинно-наслідкова плутанина .....................................22

СИМПТОМИ ДИСБАКТЕРІОЗУ ..............................................24

ДІАГНОСТИКА ДИСБАКТЕРІОЗУ............................................26

ПРОФІЛАКТИКА ТА УСКЛАДНЕННЯ 
   ДИСБАКТЕРІОЗУ ....................................................................28

ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 
   ПРИ ДИСБАКТЕРІОЗІ ............................................................32

ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ ........................................................39

Очищення організму в домашніх умовах ........................40
Клінічні методи очищення організму ..............................46
Коли очищення організму проводити не можна ............52

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА ...................................................53

ТРАДИЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ДИСБАКТЕРІОЗУ .....................60

Загальнозміцнювальна терапія .........................................61
Спеціальна терапія ............................................................62



4 Чугунов С.П. ПЕРЕМАГАЄМО ДИСБАКТЕРІОЗ

Основні препарати для лікування дисбактеріозу ............67
Пðîáіîòèêè ....................................................................68
Лàêòîâìіñíі ïðåïàðàòè ................................................72
Кîëіâìіñíі ïðåïàðàòè ....................................................73
Пðåáіîòèêè  ...................................................................74

ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ 
    ДИСБАКТЕРІОЗУ ...................................................................76

КОЛИ ДИСБАКТЕРІОЗ ЛІКУВАТИ НЕ ПОТРІБНО .............78

ЛІКУВАННЯ ДИСБАКТЕРІОЗУ  
    НАРОДНИМИМЕТОДАМИ ..................................................81

Траволікування ..................................................................81
Лікування дисбактеріозу іншими народними 

           методами ..........................................................................91

ЛІКУВАННЯ ДИСБАКТЕРІОЗУ,  
    ПЕРЕВІРЕНЕ ЧАСОМ ...........................................................98

Ароматерапія (лікування запахами) .................................98
Зàïîáіæíі çàñîáè ïðè âèêîðèñòàííі åфіðíèõ îëій .........99
Пðîòèïîêàçè äî àðîìàòåðàïії .................................... 100
Пîêàçè äî àðîìàòåðàïії .............................................. 100
Рåàêöії íà àðîìàòè ..................................................... 100

Акватерапія (лікування водою) ...................................... 104
Зâè÷àйíà âîäà .............................................................. 104
Сðіáíà âîäà .................................................................. 105
Міíåðàëüíà âîäà ........................................................... 106
Дóш Шàðêî .................................................................. 107
Вàííè ïðè äèñáàêòåðіîçі ............................................. 108

Апітерапія (лікування продуктами бджільництва) ....... 110
Мåä .............................................................................. 111
Пèëîê, ïåðãà ................................................................ 112
Пðîïîëіñ ....................................................................... 112
Мàòî÷íå (áäæîëèíå) ìîëî÷êî ..................................... 113
Бäæîëèíà îòðóòà ....................................................... 113



Зміст 5

Пелоїдотерапія ................................................................. 114
Лікування дисбактеріозу камінням і мінералами ......... 116

Ліêóâàííÿ êðèñòàëàìè ................................................ 117
Ціëющі âëàñòèâîñòі ìіíåðàëіâ .................................... 119
Міíåðàëüíі ðå÷îâèíè â îðãàíіçìі òà ïðîäóêòàõ .......... 122

Гомеопатія ........................................................................ 125
Кольоротерапія ................................................................ 128

ЗАПОБІГТИ ЛЕГШЕ, НІЖ ВИЛІКУВАТИ ............................ 130

КОМУ МОЛИТИСЯ ПРИ ХВОРОБАХ  
    ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ? ...................................................... 133



6 Чугунов С.П. ПЕРЕМАГАЄМО ДИСБАКТЕРІОЗ

ЩО ТАКЕ ДИСБАКТЕРІОЗ  
І З ЧИМ ЙОГО ЇДЯТЬ? 

 Люäèíà ìóñèòü çíàòè, ÿê äîïî-
ìîãòè ñîáі ñàìій ó õâîðîáі, íå çàáóâàю-
÷è, щî çäîðîâ’ÿ º íàйâèщå áàãàòñòâî. 

ГІППÎКРАТ 

Термін «дисбактеріоз» був введений у наукову мову ще 
в XIX столітті німецьким науковцем А. Нілсе. 

Сьогодні діагноз «дисбактеріоз» можна поставити 
практично кожному другому мешканцеві великого міста 
чи промислового центру. 

Що ж таке дисбактеріоз? 
Чому він став таким поширеним? 
Чим він небезпечний для людей? 
І які є методи лікування дисбактеріозу? 

Дисбактеріоз — версія офіційної  
медицини 

Дисбактеріоз кишечника — це поява значної кількості 
мікробів у тонкій кишці та зміна мікробного складу тов-
стої кишки. У товстій кишці міняються загальна кількість 
та властивості мікроорганізмів, посилюються їхня агре-
сивність, здатність проникати до організму та розповсю-
джуватись у ньому. 

Окрім того, бактерії шлунково-кишкового тракту мо-
жуть проникнути у кров і навіть спричинити сепсис (за-
раження крові), що є вже крайнім проявом дисбактеріозу. 

Різні симптоми дисбактеріозу можна виявити майже у 
всіх людей, а надто тих, хто має хронічні хвороби кишеч-
ника; при зміні режиму харчування, при низці факторів 
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довкілля, а також у людей, які приймають антибактеріаль-
ні препарати. 

Саме тому дисбактеріоз кишечника — це бактеріологіч-
не поняття, але в жодному разі — не діагноз. 

Причин розвитку цієї недуги досить багато. Ми їх 
розглянемо в окремому розділі. Але слід пам’ятати, що 
при дисбактеріозі у вашому кишечнику з’являються різні 
шкідливі бактерії та грибки. Як наслідок, корисних мікро-
організмів стає дедалі менше. Результат плачевний — по-
рушення процесу травлення. Якщо не лікувати дисбакте-
ріоз, він може спричинитися до розвитку коліту, анемії, 
значного зниження ваги. 

Чомусь вважають, що мікроорганізми завдають люди-
ні тільки шкоди, оскільки в більшості з нас із мікробами 
пов’язано безліч страшних інфекційних хвороб. 

Однак не кожен мікроорганізм становить небезпеку, а 
деякі, натомість, є життєво необхідними для нашого ор-
ганізму. 

Травна система (ротова порожнина, шлунок, кишеч-
ник) є вмістилищем сили-силенної найрізноманітніших 
мікроорганізмів. Бактерії, що населяють кишечник, ви-
конують безліч найрізноманітніших і дуже корисних 
функцій; принаймні без цих бактерій неможливий повно-
цінний процес травлення, а отже, й нормальне, здорове 
існування людини. 

Дисбактеріоз — це порушення складу і властивостей 
мікрофлори. З’явитися він може де завгодно — і в носо-
глотці, і в кишечнику, і у піхві. Та дисбактеріоз кишеч-
ника трапляється та діагностується набагато частіше, ніж 
разом узяті інші різновиди дисбактеріозу. Ця хвороба на-
прочуд поширена, її симптоми — різноманітні, а актуаль-
ність самої проблеми багато в чому зумовлена тим, що 
мікрофлора кишечника має стільки функцій, що навіть 
їх перелік — справа не з простих. Проте деякі з функцій 
ми все ж таки назвемо, хоча б для того, аби зайвий раз 
наголосити на тому, наскільки є важливим мирне співіс-
нування людини та бактерій, що її населяють. 
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ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ  
ДИСБАКТЕРІОЗУ 

При дисбактеріозі спостерігаються як якісні, так і 
кількісні зміни складу мікробних асоціацій у шлунково-
кишковому тракті. 

Тож метою фізіотерапії при діагнозі «дисбактеріоз» в 
активній фазі захворювання є досягнення стабілізації та 
процесу росту позитивної мікрофлори, а також обмежен-
ня росту мікрофлори патогенної. 

Гальванізація — застосування постійного електричного 
струму з лікувальною метою. Під дією підведеного до тка-
нин зовнішнього електромагнітного поля у них виникає 
струм провідності. 

Разом з переміщенням іонів електричний струм змінює 
проникність біологічних мембран і збільшує пасивний 
транспорт через них великих білкових молекул та інших 
речовин. 

Окрім того, під дією електричного поля у тканинах ви-
никає різноспрямований рух молекул води. 

Таким чином, постійний електричний струм спричи-
няє у біологічних тканинах такі фізико-хімічні ефекти: 
електроліз, поляризацію та електродифузію, що збільшує 
активність росту мікроорганізмів кишечника та лейкоци-
тів крові, прискорює процеси регенерації кісткової та спо-
лучної тканин, загоєння ран і трофічних виразок, а також 
посилює секреторну функцію слинних залоз, шлунка та 
кишечника. 

Пîêàçàííÿ äî ãàëüâàíіçàöії. Функціональні захворюван-
ня ЦНС із вегетативними розладами та порушеннями сну, 
гіпертонічна хвороба першої стадії, гіпотонічна хвороба, 
захворювання шлунково-кишкового тракту (хронічний га-
стрит, виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, дисбак-
теріоз), хронічні захворювання жіночих статевих органів 
тощо. 
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Пðîòèïîêàçàííÿ. Гострі гнійні запальні процеси, розла-
ди шкірної чутливості, індивідуальне несприйняття стру-
му, порушення цілісності шкірних покривівнесприйняття   
у місцях накладання електродів, екзема. 

Ультразвукова терапія — це застосування ультразвуку 
з лікувальною метою. Вплив ультразвуку на тканину ор-
ганізму здійснюється через контактні середовища (олія, 
вода). Найбільше поглинає ультразвук кісткова тканина, 
трохи менше — нервова і м’язова. 

Терапевтична дія ультразвуку — поліпшується функ-
ціональний стан периферичної та центральної нервової 
системи. Стимулюється відновлення нервових волокон, 
знижується больова чутливість. Поліпшується місцевий 
кровообіг, моторна, евакуаторна функція шлунка та ки-
шечника. Ослаблюються спазми бронхів, посилюється 
діурез. 

Ультразвукова терапія має виражену протизапальну, 
спазмолітичну, регенераційну дію, сприяє розсмокту-
ванню спайок, рубців, підвищує неспецифічний імунітет 
організму за рахунок росту позитивної мікрофлори ки-
шечника. Усе це досягається в результаті теплового, роз-
смоктувального та судинорозширювального ефектів уль-
тразвуку. 

Ультразвук позитивно впливає на сполучну тканину і 
цим перешкоджає утворенню спайок та рубців. 

Цей  вид терапії широко застосовується при запальних 
та вікових захворюваннях, а також при спазмах гладкої 
мускулатури шлунка, кишечника, при порушенні мотори-
ки жовчовивідних шляхів. 

При хворобах шлунково-кишкового тракту поліпшує 
травлення, заспокоює болі, прискорює загоєння наявних 
виразок. 

Магнітотерапія — це лікування захворювань магнітни-
ми полями: як імпульсними, так і постійними. Серцево-
судинна система дуже чутлива до цього виду процедур, 
відтак магнітотерапія поліпшує коронарний кровообіг, 
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Молитва святому великомученику  
Пантелеймону-цілителю від усяких недуг 

Дî òåáå, ÿê äî áåçâіäïëàòíîãî ëіêàðÿ, óòішíèêà ñêîð-
áîòíèõ, çáàãà÷óâà÷à íåіìóщèõ, çâåðòàºìîñÿ ìè íèíі, ñâÿòèй 
Пàíòåëåйìîíå. 

Вåëåìóäðîìó ìèðñüêîìó ìèñòåöòâó ëіêàðñüêîìó äîáðå íà-
â÷èâшèñü, ó Хðèñòà òè óâіðóâàâ і, âіä Нüîãî äàð çöіëåíü ïðè-
йíÿâшè, áåçîïëàòíî íåäóæèõ çöіëÿâ òè. 

Бàãàòñòâî âñå ñâîº óáîãèì, ñèðîòàì і âäîâàì ðîçäàю÷è, â 
óçàõ ìó÷åíèõ òè âіäâіäóâàâ, ñâÿòèй ñòðàæäàëüíèêó Хðèñòà, 
і ëіêóâàííÿì, áåñіäîю òà ïîäàÿííÿì óòішàâ їõ. 

Зà âіðó ó Хðèñòà áàãàòîìàíіòíі âèïðîáóâàâ ìóêè, òè ó 
ãëàâó ìå÷åì áóâ óñі÷åíèй, і ïåðåä êîí÷èíîю òâîºю ç’ÿâèâшèñü, 
Хðèñòîñ íàйìåíóâàâ òåáå Пàíòåëåйìîíîì, òîáòî âñåìèëîñ-
òèâèì, áî äàâ òîáі áëàãîäàòü çàâæäè ìèëóâàòè òèõ, щî çà-
âæäè ïðèáіãàюòü äî òåáå çà áóäü-ÿêèõ îáñòàâèí і ñêîðáîòè. 

Пî÷óй íàñ, òèõ, щî ç âіðîю òà ëюáîâ’ю âçèâàюòü äî òåáå, 
ñâÿòèй âåëèêîìó÷åíèêó, áî òè âіä ñàìîãî Сïàñà Хðèñòà âñå-
ìèëîñòèâèì áóâ íàðå÷åíèй, і â æèòòі ñâîºìó çåìíîìó îäíî-
ìó ëіêóâàííÿ, іíшîìó ìèëîñòèíю, òðåòüîìó âòіõó íåáіäíî 
ïîäàâàâ, íіêîãî íå ïóñêàю÷è âіä ñåáå íåîáëàãîäіÿíèì. 

Тàê і íèíі, íå âіäëèíü і íå çàëèш íàñ, ñâÿòèй Пàíòåëåй-
ìîíå, àëå ñëóõàй і ïîñïішè íà äîïîìîãó íàì; âіä óñÿêîї ñêîð-
áîòè і õâîðîáè çöіëè òà âèëіêóй, âіä áіä і íàïàñòåй çâіëüíè,  
і ó ñåðöÿ íàші ïðîëèй óòіõó Бîæåñòâåííó, щîá, áàäüîðі áóäó-
÷è òіëîì і äóõîì, ïðîñëàâèëè ìè Сïàñà Хðèñòà íà âіêè âі÷íі. 

Аìіíü. 
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Молитва  
великомученику Артемію Антіохийському 

Артемій був придавлений мучителями величезним ка-
менем, через що у нього витіснилися нутрощі. Більшою 
частиною його чудесних зцілень були зцілення стражден-
них болями органів травлення. 

Сâÿòèй ìó÷åíèêó Аðòåìіº! 
Уçðій ç íåáåñíîãî ÷åðòîãà íà òèõ, õòî ïîòðåáóº òâîºї äî-

ïîìîãè, і íå âіäêèíü ïðîõàíü íàшèõ, àëå, ÿê âі÷íèй äîáðîäійíèê 
і çàñòóïíèê íàш, ìîëè Хðèñòà Бîãà, і íåõàй ëюäèíîëюáíèй 
òà âåëèêîìèëîñòèâèй Сèí Бîæèй óáåðåæå íàñ âіä óñÿêîãî 
ëюòîãî îáñòîÿííÿ: âіä çåìëåòðóñó, ïîòîïó, âîãíю, ìå÷à, íà-
шåñòÿ іíîïëåìіííèêіâ òà ìіæóñîáèöü. Нåõàй íå îñóäèòü íàñ, 
ãðішíèõ, çà áåççàêîííÿ íàші, і íåõàй íå íà çëî îáåðíåìî áëàãà, 
äàðîâàíі íàì âіä Уñåщåäðîãî Бîãà, àëå íà ñëàâó ñâÿòîãî іìåíі 
Йîãî òà ïðîñëàâëÿííÿ ìіöíîãî òâîãî çàñòóïíèöòâà. 

Нåõàй ìîëèòâàìè òâîїìè äàñòü íàì Гîñïîäü ñâіò ïîìèñ-
ëіâ, ñòðèìàíіñòü âіä çãóáíèõ ïðèñòðàñòåй òà âіä óñÿêîї ïî-
ãàíі òà íåõàй çìіöíèòü ó âñüîìó ñâіòі Сâîю Єäèíó Сâÿòó, 
Сîáîðíó й Аïîñòîëüñüêó Цåðêâó, ÿêó çàæèâ ÷åñíîю Сâîºю 
Кðîâ’ю. 

Мîëèñÿ ñòàðàííî, ñâÿòèй ìó÷åíèêó, íåõàй ïîáëàãîñëî-
âèòü Хðèñòîñ Бîã äåðæàâó, íåõàй çàòâåðäèòü ó ñâÿòій Сâîїй 
Пðàâîñëàâíій Цåðêâі æèâèй äóõ ïðàâîї âіðè òà áëàãî÷åñòÿ, 
íåõàй óñі ÷ëåíè її, ÷èñòі âіä ñóºìóäðîñòі òà ìàðíîâіðñòâà, 
äóõîì òà іñòèíîю ïîêëàíÿюòüñÿ Йîìó і ñòàðàííî äáàюòü 
ïðî äîòðèìàííÿ Йîãî çàïîâіäåй, íåõàй ìè âñі ó ìèðі й áëàãî-
÷åñòі ïîæèâåìî ó ñïðàâæíüîìó âіöі й äîñÿãíåìî áëàæåííîãî 
âі÷íîãî æèòòÿ íà íåáі, áëàãîäàòòю Гîñïîäà íàшîãî Іñóñà 
Хðèñòà, Йîìó æ ëè÷èòü óñÿêà ñëàâà, ÷åñòü і äåðæàâà ç Îò-
öåì òà Сâÿòèì Дóõîì, íèíі і íà âіêè âі÷íі. 

Аìіíü. 



Нàóêîâî-ïîïóëÿðíå âèäàííÿ

Серія «Живіть сто літ!»
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