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ЩО ЗНАЄ НАУКА ПРО ЗДОРОВ’Я ТА РЕЛІГІЮ

В. І. Ігнатьєва

Резюме
Стаття «Що знає наука про здоров’я та релігію» присвячена 

відкриттю на території ДУ «Національний інститут фтизіа-
трії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» нового 
храму, освяченого на честь Святої Трійці. 

У статті розглянуто питання етики, визначені поняття здо-
ров’я і хвороби з точки зору науки та релігії. Підкреслюється, 
що в основі всієї складної комунікації, яка обумовлює функціонування 
організму людини як відкритої саморегульованої системи, лежить 
лімбічна система і ретикулярна формація, які виконують основну ін-
тегративну функцію в організмі людини. Наводяться наукові дані про 
вплив психологічного стану людини на перебіг і виникнення психосома-
тичних хвороб. Підкреслюється, що сучасна медицина все більше при-
тримується холістичного підходу – приходить до усвідомлення необ-
хідності лікування не тільки тiла або психіки, а всієї людини у цілому.

За літературними даними доведено, що виховання людини з на-
родження в дусі православного християнства є основою гігієни пси-
хічного і соматичного здоров’я, збереження цілісності і довголіття. 

Ключові слова: етика, здоров’я, хвороба, релігія, православне 
християнство.
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WHAT THE SCIENCE KNOWS ABOUT HEALTH AND RELIGION

V. I. Ignatieva

Summary
The article «What knows the science of health and religion» is de-

voted to the opening in the territory of the State Institution SI «National 
Institute of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovskii 
NAMS of Ukraine» of the new church, consecrated to the Holy Trinity.

The article deals with ethics, defined concepts of health and illness 
in terms of science and religion. It is emphasized that the basis of all 
complex communication that makes the functioning of the human body 
as an open self-regulating system, is the limbic system and reticular for-
mation that perform basic integrative function in humans. We present sci-
entific data on the impact of human psychological condition of the course 
and the emergence of psychosomatic illnesses. It is emphasized that mod-
ern medicine is increasingly follows a holistic approach – coming to real-
ize the need to treat not only the body or mind, and all human in general.

According to the literature demonstrated that educating people from the 
birth in the spirit of Orthodox Christianity is the basis of physical and 
mental health care, maintaining the integrity and longevity.
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