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КОРОТКА ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ…
Згідно рекомендації ВООЗ однією з основ медицини на сучасному етапі … повинні стати електропунктурна діагностика і рефлексотерапія… [Міжнародна
нарада ВООЗ, Єреван, 19-21.09.2003р.].
Перша частина монографії містить закриту раніше інформацію, отриману на протязі
1975-2016 років. Остання виявилася несподіваною для наших китайських Вчителів і
"недоступною українському офіційному олімпу", включаючи представнків західної
класичної фізіології. Відверто кажучи сьогодні нас це мало переймає – всьому свій час.
Але думаючій частині медичних фахівців вона необхідна по наступним причинам.
1.Відкрита в Україні невідома функціонально-вегетативна система людини свідчить
про біофізичну реальність гіпотетичних акупунктурних каналів і їх безпосереднє відношення до вегетативного гомеостазу.
2.Зроблене відкриття рано чи пізно опиниться в центрі уваги системної фізіології і
обумовить перегляд терапевтичних та реабілітаційних канонів, побудованих на принципах Ньютонівської механіки.
3.Офіційно визнана медична кваліфікація "рефлексотерапевт" не відповідає дійсності, бо традиційна Чжень-цзю терапія не має ніякого відношення до рефлексів ЦНС, діяльність яких допустима на ідивідуальних рівнях.
4.Представлена інформація відкриває нову сторінку інформаційно-профілактичної
медицини майбутнього – Функціональну вегетологію.

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
ЧЦТ
АЕ (ДЕ)
БЕА
ФВД
ФАЗ
ФВС
ФВК
к-ВР

–
–
–
–
–
–
–
–

традиційна Чжень-цзю терапія.
електрод акцептор електронів (електрод донор електронів).
біоелектрична активність.
функціонально-вегетативна діагностика за методом В.Г.Макаца.
функціонально активні зони шкіри людини.
Функціонально-вегетативна система людини.
функціонально-вегетативний комплекс.
коефіцієнт вегетативної рівноваги.
РІВНІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ

ПА-з
ПА-в
ФкП
ФВР
ФкС
СА-в
СА-з

–
–
–
–
–
–
–

значна перевага парасимпатичної вегетативної активності.
виражена перевага парасимпатичної вегетативної активності.
зона функціональної компенсації парасимпатичної активності.
функціонально-вегетативна рівновага.
зона функціональної компенсації симпатичної активності.
виражена перевага симпатичної вегетативної активності.
значна перевага симпатичної вегетативної активності.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНІ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
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ПРІОРИТЕТ ВІДКРИТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
І ВЕГЕТАТИВНОЇ МАТРИЦІ ЖИВОГО НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ!
(відноситься до фундаментальних проблем системної фізіології і безпосередньо
стосується традиційної китайської Чжень-цзю терапії та вегетативного гомеостазу!)
Диплом на відкриття НВ№18 від 07.11.2000р.
"ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЕФЕКТИ .МАКАЦА)"

АВТОРСЬКИЙ
КОЛЕКТИВ

Макац В.

Макац Є.
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Макац Дм.

Макац Ден.

ВІД АВТОРІВ

“ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ І ФІЗІОТЕРАПІЇ” написано в межах
виконанняя Доручень КМ України №1861/4 і №12010/87 для фахового забезпечення
Державної програми "Двох етапна система реабілітації вегетативних порушень у
дітей, проживаючих в зоні радіаційного (екологічного) контролю".
Маючи на увазі, що розроблений напрямок є біофізичними аналогом традиційної
Чжень-цзю терапії (східної Голкотерапії), варто звернути увагу на відношення медичної світової спільноти до її теоретичного і практичного значення…
– Згідно рекомендації ВООЗ "Однією з основ медицини на сучасному етапі повинні
стати електропунктурна діагностика і "рефлексотерапія" (Міжнародна нарада ВООЗ, Єреван, 19-21.09.2003).
– 16.11.2010 на засіданні V-го з’їзду ВООЗ офіційно визнано науково-практичне значення традиційної Голкотерапії і оприлюднена інформація про її офіційну реєстрацію
в ООН, як світового нематеріального спадку – дорогоцінного ресурсу для збереження
життя і здоров’я суспільства.
– 11.01.2014 на Всесвітній Асамблеї охорони здоров’я ВООЗ оголосила про стратегію в області комплементарної медицини на 2014-2033 роки і звернулася до державучасниць з рекомендацією адаптувати її в національні програми охорони здоров’я.
– Незадовільний стан медичної реабілітації офіційно відзначено в Концепції розвитку системи охорони здоров'я РФ до 2020р. Як наслідок, на експертній Раді по медицині
Ради Федерації Росії обговорювалося питання про необхідність введення в фахову номенклатуру нової спеціальності: "Традиційна медицина", або "Медична реабілітація"…
Наша інформація про невідому раніше функціонально-вегетативну систему людини
виявилася, на жаль, несвоєчасною для України. Офіційні структури зайняли позицію
“замовчування”, яка в деякій мірі нам зрозуміла. Вступати в суперечку з біофізичною
реальністю погано, а визнати її ще гірше. В цьому випадку виникає необхідність перегляду сучасних терапевтичних та реабілітаційних концепцій і проведення відповідної
корекції навчальних програм… І що в цьому випадку робити з купою запланованих, написаних і захищених кандидатських та докторських дисертацій?
Сьогодні Генеральна асамблея ВООЗ наполегливо пропонує всім державам–учасницям включити в національні програми охорони здоровʼя здобутки традиційної китайської Чжень-цзю (акупунктурну діагностику і “рефлексотерапію”). І в цьому є
сенс, але як бути в наступній ситуації?…
– Відкрита “Функціонально-вегетативна система людини” є біофізичним аналогом
традиційної Чжень-цзю терапії.
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– Вперше за тисячолітню історію розвитку, розроблена нами методологія дозволила ідентифікувати гіпотетичні “акупунктурні канали” Голкотерапії, біофізично доказати її вегетативну сутність і системну залежність.
– Вивчення системної залежності “акупунктурних каналів” указало на помилки
традиційного напрямку, які розвалили його теоретичну базу і створили проблему міжнародного значення…, в тому числі необхідність визначення місця функціональної вегетології в системній фізіології і її значення в розвитку сучасних реабілітаційних технологій (зокрема переосмислення фізіотерапевтичних напрямків).
– Методології функціонально-вегетативної діаігностики, її стабільність і біофізична реальність реабілітаційного прогнозу на основі вегетативної Матриці, указують
на доцільність іноваційного шляху.
Ретельний аналіз отриманих даних виявив вражаючий факт: відкриті закономірності виявилися біофізичною основою традиційної Голкотерапії! Універсальна логічність і завершеність відкритої системи свідчить про реальність Східної терапевтичної
філософії і ставить крапку в тисячолітньому протистоянні. При цьому ряд традиційних положень не отримали біофізичної підтримки і вимагають критичного аналізу.
Розуміючи, що критика апологетів без вагомих аргументів справа невдячна, ми звертаємо увагу читача на наступне.
– Наші висновки обумовлені експериментальним матеріалом (18.454 спостережень), доступним для любого контролю.
– Виявлені закономірності свідчать про біофізичну реальність "акупунктурних" каналів і їх системну функціонально-комплексну організацію.
– Експериментальні дані указують на безпосереднє відношення відкритої системи
до вегетативного гомеостазу і його функціонально-вегетативні Закони.
– Відкриття, рано чи пізно опиниться в центрі уваги системної фізіології і зумовить ревізію терапевтичних і реабілітаційних канонів, побудованих на принципах
Ньютонівської механіки.
– Принципові першоджерела Східної терапевтичної філософії губляться в глибині
попередніх цивілізацій. На це указує універсальна логічність і системна завершеність
відкритої структури, яка залишалася невідомою до останнього часу.
– Західна теорія “пан нервізму” і “рефлекторна терапія” не мають ніякого відношення до традиційної Голкотерапії, інформаційно-вегетативна сутність якої сьогодні
біофізично аргументована.
– Графологічна структура “Функціонально-вегетативної Матриці Живого” фактично стає сучасною теоретичною основою традиційної Голкотерапії і вимагає подальшого осмислення…
– Знання про Функціонально-вегетативну систему людини логічно заповнює обумовлену часом теоретичну нішу природознавства. Вона указує на необхідність розробки
сучасної біологічної парадигми про сутність Живого і значення польових взаємодій в
системі функціонально-інформа-ційного управління біологічними процесами.
– Представлена інформація відкриває нову сторінку інформаційно-профілактичної
медицини майбутнього - "Функціональна (клінічна) вегетологія ".
В.Г.Макац
– експерт вищого рівня НАН України, доктор медичних наук, професор
В.І.Нагайчук
– експерт вищого рівня НАН України, доктор медичних наук, доцент
О.В.Єрмішев
– кандидат біологічни наук, доцент
Україна, м.Вінниця, січень 2017р.
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ЗАМІСТЬ РЕЦЕНЗІЙ…
Немає чудес, які б суперечили законам Природи. Чудеса суперечать лише нашим уявленням про ці Закони...
Блаженний Августин
Експериментальне відкриття Функціонально-вегетативної системи людини і її біофізичних феноменів дозволило виявити Вегетативну Матрицю Живого - об'єктивну геометрію внутрішнього енерго-інформаційного поля. Остання однозначно свідчить про реальність традиційних основ класичної Голкотерапії і зближує теоретичні концепції Східної і Західної терапевтичних філософій.
Олександр Пентюк – академік АТН України, доктор медичних наук, професор, Вінницький Національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Прочитавши книгу, ще раз переконуєшся в існуванні невідомого західним фахівцям
особливого рівня тонкої біоенергетичної структури. І тільки усвідомивши її унікальне
значення, починаєш розуміти універсальну логіку Живого: від безкінечності Космосу
до функціонального здоров'я людини.
Михайло Курик – експерт вищого рівня НАН України, доктор фізмат наук, професор, керівник відділу молекулярної фото електроніки Інституту
фізики Національної Академії Наук України.
Центральною ідеєю книги є концепція про систему з безмежним різновидом енергетичних частот і біофізичних форм. Всі ми складаємося з речовини Всесвіту, яка в дійсності є застиглим Світлом. І тільки зараз наука починає осягати всю глибину цього твердження.
Володимир Кожем'яко – академік АІН України, доктор технічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор
Міжнародного наукового журналу "Оптико-електронні інформаційноенергетичні технології" Вінницького Національного технічного університету.
На основі власних досліджень автори відкрили невідому раніше "Функціональновегетативну систему людини", яка вперше дозволила ідентифікувати гіпотетичні "акупунктурні канали" Чжень-цзю терапії, їх біофізичну реальність, вегетативну сутність та
функціональну системність. Універсальна логічність і завершеність відкритої системи
указує на значення східній терапевтичної філософії і вперше обʼєднує гносеологічні
позиції традиційної китайської і сучасної західної медицини. Такий, підтримуваний
ВООЗ курс, забезпечить подальший розвиток обох напрямків і цілісний персоніфікований підхід в охороні здоров'я.
Олексій Василенко – доктор медичних наук, професор, Головний науковий співробітник РНЦ Медичної Реабілітації і курортології, Віце-прези7

дент професійної асоціації рефлексотерапевтів РФ, Головний редактор
журналу "Рефлексотерапія і Комплементарна Медицина".

"Вегетативна Матриця Макаца" дає системну, біофізично залежну картину вегетативного статусу організму. Його коефіцієнти указують на реальний стан функціональновегетативного гомеостазу і мають вагоме прогностичне значення щодо клінічного перебігу будь-якого захворювання. Багаторічна наукова праця В.Г.Макац і Е.Ф.Макац
несе в собі значну наукову і практичну цінність і займе гідне місце в клінічній практиці
фахівців різних напрямків медицини.
Раїса Чаланова – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри
реабілітацііних технологій ВСЕІ Міжнародного Університету Україна.

РІШЕННЯ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ І КОНФЕРЕНЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
"БІОФІЗИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМИ
ЛЮДИНИ".
19.03.1988. Науковий семінар Республіканського центру рефлексотерапії МОЗ УРСР
і кафедри нервових хвороб №1 КДІУЛ (Київ). Прийняте рішення. 1) Вважати "Біоактивацію без використання зовнішніх джерел струму" новим перспективним напрямом. 2) Інформувати Вчені ради МОЗ УРСР і МОЗ СРСР про перспективність розвитку нового напряму. 3) Рекомендувати науковим організаціям планування і виконання
НДР по даному напрямку.
25.12.1991. Засідання РПК "Нова медична техніка і нові методи діагностики, профілактики і реабілітації" МОЗ України. Прийняте рішення. Комісія рекомендує комп'ютеризовану систему біодіагностики "ВІТАТЕСТ-12М" і "ВІТА-01М" до серійного виробництва та використання в медичній практиці (протокол №5 від 25.12.1991).
17.09.1992. Засідання спеціалізованої Вченої ради П’ятигорського НДІ курортології і
фізіотерапії (РФ). Прийняте рішення. 1) Робота є оригінальною науковою працею, де
обґрунтовано перспективний науково-прикладний напрямок…, що має важливе народногосподарче значення.
14.12.1993. Спільне засідання РПК МОЗ України (Педіатрія, Акушерство і гінекологія, Квантова медицина, Гематологія і трансфузіологія, Нова медична техніка і нові методи діагностики). Прийняте рішення. 1) Схвалити запропонований метод. Чітко
визначити нозологічні форми, або комплекс синдромів з визначенням критерію оцінки
клінічної ефективності. 2) Включити метод в комплексну фізіотерапію і рефлексотерапію. Погоджувати з ПК МОЗ України питання використання методу.
11.10.1994р.(Київ). Засідання Проблемної комісії "Акушерство і гінекологія" МОЗ
України (протокол №3). Прийняте рішення. Позачергово надрукувати методичні рекомендації "Активаційна терапія, функціональна біодіагностика та біоенергокорекція
при запальних захворюваннях жіночих статевих органів" у зв'язку з їх великим практичним значенням як нового напрямку в реабілітації запальних захворювань жіночих статевих органів.
06.07.2001, 25.01.2003. Науковий семінар Інженерно-технічної організації "Нове в
медицині" (Київ). Прийняте рішення. 1) Відкриту функціонально-вегетативну систему біологічних об'єктів визнати біофізичною реальністю. 2) Матеріали наукової роботи "Функціонально-вегетативна система біологічних об'єктів" сформувати в проблему "Основи біоактиваційної реабілітації" і включити її в учбові програми ВНЗ для
підготовки фахівців сімейної медицини. 3) Звернутися до департаменту освіти і науки
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України з пропозицією про фінансову підтримку науково-дослідних розробок школи
доктора медичних наук, професора Макаца В.Г.
28-30.06.2001. Науковий семінар I-ї Міжнародної науково-практичної конференції
"Біомедичні проблеми реабілітації і освіти студентів з особливими потребами" (Мелітополь). Прийняте рішення. 1) Конференція вважає відкритий напрям актуальним і
досить аргументованим для включення в програму міжнародних досліджень. 2) Реальність відкритої системи вимагає перегляду існуючих теоретичних і наукових концепцій сучасної терапії і реабілітації.
29.10.2001. Науковий семінар розширеного засідання Української Академії оригінальних ідей (Київ). Прийняте рішення. 1) Інформацію про відкриту систему слухали 89
членів Академії - фахівців медично-біологічного і фізико-технічного профілю (науковий
рівень учасників семінару – доктори наук). 2) Аналіз експериментальних матеріалів
указує на реальність відкритих біофізичних закономірностей. 3) Відсут-ність аналогічної наукової інформації свідчить за український пріоритет наукової розробки.
22.Х1.2003. Науковий семінар відділу молекулярної фото-електроніки Інституту фізики НАН України (Київ). Прийняте рішення. Матеріал по відкритій системі опублікований в спеціальних монографіях і належить до сучасних інформаційних технологій в
медицині і біології.
19.09.2003. Науковий семінар Пленуму наукового товариства патофізіологів України
(Одеса). Прийняте рішення. 1) Розгляд і обговорення представлених експериментальних матеріалів свідчать про біофізичну реальність відкритих закономірностей, необхідність подальшого вивчення виявлених феноменів і розвитку принципово нового напряму вегетології – "Оцінка вегетативного здоров'я дитячого населення, як проблема
функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України.
24.04.2005. Науковий семінар Міжнародного конгресу "Народна медицина як сучасний науковий напрямок оздоровлення людини" (Алушта). Прийняте рішення. Семінар
вважає розглянуті матеріали відкриттям, яке потребує подальшого вивчення і визначення його місця в практичній медицині ХХ1 століття.
27-28.04.2005. Науковий семінар III-ї Міжнародної конференції з оптоелек-тронних
інформаційних технологій (Вінниця). Прийняте рішення. Конференція визнає доказовість біофізичної реальності відкритої функціонально-вегетативної системи людини і
вважає її досить аргументованою для розробки нового покоління оптоелектронної біотехнології ХХI століття.
16.06.1988р. МОЗ РРФСР (Лист № 085/105-025567 від 16.06.1988). Прийняте рішення. "Проведені в Башкирському державному університеті і Башкирському медичному інституті дослідження ефективності біоактиваційної терапії та висновок експертної комісії по оцінці нових засобів функціональної діагностики та лікування опікових хворих, підтвердили доцільність його широкого використання" (Міністр охорони
здоров’я РРФСР, членкор АМН СРСР, доктор медичних наук, професор А.Потапов).
14-18.10.1988р.V-та НАЦІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПО БІОМЕДИЧНІЙ ФІЗИЦІ І ТЕХНІЦІ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (БОЛГАРІЯ, СОФІЯ). Прийняте рішення. Розроблений напрямок
"Біоактивація без використання зовнішніх джерел струму" конференція рекомендує
для включення в програму міжнародних досліджень по біофізиці радіаційних впливів на
оточуюче середовище.
07.09.1993р. МОЗ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН (Лист №5-1-22-2895 від 07.09.1993р. до
комісії ВР України по проблемам катастрофи на ЧАЕС). Прийняте рішення. Розглянувши пропозиції Української делегації, МОЗ Республіки Казахстан висловлює зацікавленість в оперативному впровадженні напрямку функціональної біодіагностики і корекції вегетативних порушень у дітей за методом д.мед.н. В.Г.Макаца (заступник Міністра А.К.Макшеев).
07.09.1993р. РАДА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК КАЗАХСЬКОЇ РСР (лист №297 від 07.09.
1993р. до комісії ВР України по проблемам катастрофи на ЧАЕС). Прийняте рішення.
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Маючи на увазі схожість екологічної ситуації, Рада федерації вважає доцільним оперативне впровадження "Двох етапної системи реабілітації вегетативних порушень у
дітей" за напрямком д.мед.н. В.Г.Макаца (Україна). Ми вдячні за Вашу ініціативу і розраховуємо на подальшу співпрацю (заступник Голови ради федерації А.В.Зеленков).
16.07.1984р БАШКИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (Лист №085/165 від 16.07.1984р
до МОЗ України). Прийняте рішення. Виконуючи Доручення Міністра охорони здоровʼя РРСФР, кафедрою фізіології Башкирського державного університету встановлено: біоактиваційна реабілітація опікових потерпілих за методом д.мед.н. В.Макаца
(Україна), нормалізуюче впливає на функцію калій–натрієвих помп еритроцітів крові,
що указує на важливе значення клітинних мембран в механізмі позитивного впливу розробленого метода (д.б.н., проф. В.А.Бароненко).
А тепер нам потрібно впевнитися в біофізичній реальності невідомої раніше функціонально-вегетативної системи людини, її науково-практичній перспективі і місці в
системній фізіології…
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