
Згадуючи славетну постать Євгенії Леонідівни як вчено�

го, лікаря, педагога, на думку приходить образ жінки із за�

гостреним почуттям жаги до життя, любові до людей, особ�

ливо до знедолених, тварин, до природи і взагалі до всього

прекрасного. Її визначали скромність у побуті, жертовність –

вона нехтувала своїм часом та силами в прагненні комусь

допомогти: чи то людині, чи то тварині. Я не пам’ятаю жод�

ного разу, щоб Євгенія Леонідівна відмовила комусь у допо�

мозі – навіть при невиліковних хворобах вважала, що допо�

могти можна хоча б чимось, адже іноді навіть добре слово та

підтримка спроможні розбудити внутрішні резерви, відомі

тільки Богу… Євгенія Леонідівна Мачерет передала нам,

своїм учням, цю віру в успіх і прагнення допомагати тим,

хто цього потребує… При візитах до неї знедолених пацієн�

тів, неспроможних оплатити високовартісні обстеження

(МРТ тощо) або купівлю ліків, я не раз була свідком того, як

вона діставала з гаманця гроші й віддавала нещасним. До неї

звертались за медичною допомогою як генерали і міністри,

так і прості робітники, селяни, жебраки… Не посада пацієн�

та визначала її ставлення до нього, а особливості клінічного

випадку, життєві обставини. Для кожного знаходила добре

слово, рекомендації та призначення професіонала. Завдяки

людяності та високому професіоналізму вона продовжила

не одне людське життя… У її кабінеті завжди стояло багато

квітів від вдячних пацієнтів. Оптимізмом та доброзичливіс�

тю вона вселяла віру в свої сили не тільки пацієнтам, але

й учням, за що я їй надзвичайно вдячна. Вона навчила дола�

ти труднощі, не відступати. Будучи жінкою відвертою та

емоційною, Євгенія Леонідівна відкрито висловлювала

власну думку й не тримала у душі зла… Окрім природної жі�

ночності та дипломатичності їй були притаманні наполег�

ливість і твердість у подоланні труднощів, досягненні мети…

Вона надзвичайно оберігала свою сім’ю – чоловіка й сина –

від усього негативного, навіть страждаючи від фізичного бо�

лю, намагалась посміхатися… Образ Євгенії Леонідівни асо�

ціюється з буянням весни, сонячним літнім днем, зі скоро�

минучими теплими грозами…

Згадаймо основні віхи життя Вчителя, в яких поєднані

важка наполеглива повсякденна праця і тріумф, будні і

свята, нові досягнення і знову праця.

Трудовий шлях Є.Л. Мачерет розпочала як лікар�невро�

лог. У 1955 р. після закінчення Київського медичного інс�

титуту одразу працювала головним лікарем в Вишеви�

чевській дільничній лікарні Житомирської області.

З 1958 р. – клінічний ординатор на базі кафедри невроло�

гії Київського інституту удосконалення лікарів (нині

Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика, м. Київ). У 1964 р. вона успішно захисти�

ла кандидатську дисертацію на тему «Сочетанное пораже�

ние сосудов головного мозга, сердца и нижних конечнос�

тей» і працювала асистентом кафедри. Через 7 років захис�

тила докторську дисертацію «Эхоэнцефалография в кли�

нической практике». З 1976 р. Євгенія Леонідівна стала

професором кафедри неврології з курсом рефлексотерапії

(нині кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО

ім. П.Л. Шупика), згодом упродовж 1978�2011 рр. очолю�

вала цю кафедру.

На кафедрі неврології і рефлексотерапії Київської ме�

дичної академії післядипломної освіти готували спеціаліс�

тів із рефлексотерапії починаючи з 1978 р. Основні на�

прямки наукових досліджень: нові підходи до діагностики;

лікування та реабілітації судинних і запальних захворю�

вань центральної та периферійної нервової системи; на�

слідки перенесених черепно�мозкових травм, больових

синдромів; вивчення механізмів розвитку церебральних і

периферійних розладів в осіб, які постраждали внаслідок

аварії на Чорнобильській АЕС; розробка способів лікуван�

ня традиційними методами східної медицини, а також за

допомогою лазеропунктури та електропунктури, НВЧ�

пунктури та ін.; терапія судинних захворювань в умовах

штучного мікроклімату. Значний цикл робіт присвячено

розробці лазерних апаратів, електростимуляторів і апаратів

акупунктурної діагностики та лікування. Під керівництвом

професора Є.Л. Мачерет було розроблено апарати з аку�

пунктурної діагностики і лікування, полісегментарної

електропунктури, низькоінтенсивні лазерні апарати інф�

рачервоного діапазону. Ці апарати з успіхом застосовували

у практичній медицині ще в 1990�х рр., зокрема, в закладах

охорони здоров’я в районах, що постраждали внаслідок

аварії на ЧАЕС.

Під керівництвом професора Є.Л. Мачерет у 1977 р. бу�

ли відкриті курси з підготовки лікарів з рефлексотерапії, їх

закінчили понад 27 тис. спеціалістів, у тому числі інозем�

них – не тільки з європейських, але й зі східних країн (Ки�

таю, В’єтнаму, Сирії, Індії та ін.).

У 1980 р. було створено службу рефлексотерапії, відкри�

то мережу кабінетів рефлексотерапії, розроблено велику

кількість методик лікування та діагностики різних захво�

рювань методами рефлексотерапії. У кожній області та АР

Крим, містах Києві та Севастополі були призначені голов�

ні спеціалісти з рефлексотерапії, роботу яких координува�

ла головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності

«Рефлексотерапія», член�кореспондент НАМН України,

професор Є.Л. Мачерет.

Науково�експериментальні та клінічні дослідження ме�

ханізмів дії голко� та лазерорефлексотерапії розпочато з

1979 р., це знайшло відображення у понад 1700 наукових

статтях, надрукованих у провідних журналах нашої країни,

так і за кордоном (в країнах Європи, США та Китаї); опуб�

ліковано 19 монографій (2 з них за кордоном), 15 навчаль�

них посібників, понад 60 методичних рекомендацій, понад

30 авторських посвідчень і патентів.

Основні монографії та посібники: «Руководство по ре�

флексотерапии» (1982, 1989), «Атлас акупунктурних зон»

(1986), «Клініко�фармакотерапія неврологічних і нейрохі�

рургічних захворювань» (1993), «Основы электро� и аку�

пунктуры» (1993), «Справочник врача�невропатолога по�

ликлиники» (1995), «Практична неврологія» (1997), «Раді�

аційна енцефалопатія і нетрадиційні методи її лікування»

(2000), «Електропунктурна діагностика та лікування в ре�

флексотерапії» (2001), «Нервові хвороби» (2002), «Основи

вакуумної рефлекторної терапії» (2004), «Основы традици�

онной китайской медицины в рефлексотерапии» (2004)

тощо.

Багато сил Є.Л. Мачерет віддала вихованню наукових,

педагогічних та лікарських кадрів. Під її керівництвом під�

готовлено та захищено 12 докторських та 50 кандидатських

дисертацій; пройшли навчання 43 аспіранта та 62 клініч�

них ординатора з України, країн СНГ, Сходу та Заходу.

Євгенія Леонідівна брала участь у громадській роботі,

яку поєднувала з науково�педагогічною. Була членом ред�

колегій багатьох медичних журналів. Заслуги Є.Л. Мачерет

отримали широке міжнародне визнання: вона користува�

лася авторитетом серед зарубіжних науковців, отримала

диплом професора Тяньцзиньського коледжу традиційної

китайської медицини (Китай) з правом викладання.

У 1992 р. під керівництвом Є.Л. Мачерет було створено

Українську асоціацію акупунктури і лазеротерапії – сьо�

годні Всеукраїнська громадська організація «Українська

асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури» (ВГО

«УАРМА»), стала її президентом.

Весь життєвий шлях професора Є.Л. Мачерет був при�

кладом самовідданого служіння людям, медичній практиці

та науці, якій вона присвятила майже 60 років життя. Світ�

ла пам’ять і низький уклін Учителю від учнів – спільноти

рефлексотерапевтів України, а також великої кількості

вдячних пацієнтів…

Спогади про Вчителя…
До 85річчя від дня народження Євгенії Леонідівни Мачерет

О.Є. Коваленко, д.м.н., професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно!поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

1989 р. Заслужений діяч науки і техніки УРСР.
Нагородження у Верховній Раді

1958 р. Клінічна ординатура. Робота в Біотроні На базі неврологічного відділення на кафедрі неврології КІУВ
щорічно проходили підвищення кваліфікації понад 200 лікарів

Є.Л. Мачерет –
член
кореспондент
НАМНУ, доктор
медичних наук,
професор,
лауреат
Державної
премії України,
заслужений діяч
науки і техніки
України,
кавалер ордена
княгині Ольги
ІІІ ступеня 

Співпраця
Є.Л. Мачерет
із спеціалістами
інших країн,
проводяться
спільні
конференції,
семінари
(Росія, Китай,
Німеччина,
Італія, Іспанія,
Польща, США
та ін.)

ІІ Міжнародний
ювілейний з'їзд,
присвячений
30річчю
служби
рефлексотерапії
в Україні
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4 червня ми відзначили ювілей: 85 років від дня народження Євгенії Леонідівни Мачерет – доктора медичних наук, професора,
членакореспондента Національної академії медичних наук України, академіка Академії наук вищої школи України, лауреата
Державної премії України, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, лауреата
республіканської премії ім. В.К. Семінського, президента Європейської асоціації з лазеротерапії, віцепрезидента Всесвітньої
асоціації з акупунктури, професора Тяньцзиньського коледжу традиційної китайської медицини (Китай), президента Української
академії традиційної східної медицини і культури, президента Української асоціації акупунктури і лазеротерапії
(перейменованої в ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»), до 2011 р. – завідувача кафедри
неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
8 вересня 2011 р. Євгенія Леонідівна Мачерет закінчила свій земний шлях, але ми, її учні, представники створеної нею школи
рефлексотерапії, завжди будемо пам’ятати Вчителя і схиляти голови перед її величчю...
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