
Винахід відноситься до області медицини і може бути використаний при лікуванні і профілактиці захворювань,
пов'язаному з придбаною шкідливою наркоманією, в тому числі табакокурінням, а також хронічним алкоголізмом
та ін.

Відомий спосіб рефлексотерапії для лікування нікотинової залежності при табакокуріння [1], який
здійснюється впливом на спеціальні акупунктурні точки, що включають найбільш біологічно активні аурикулярні
точки при даних захворюваннях, а також на корпоральні точки, характерні для супутніх захворювань і статусу
хворого.

Відомий комплексний спосіб лікування вказаних захворювань, що використовує методи рефлесотерапії [2],
при яких здійснюється вплив на спеціальні точки шляхом голковколювання, прогрівання, електропунктури
(найбільш близький до винаходу, що пропонується).

Основними недоліками вказаних способів є: ряд протипоказань, що включають травмування шкіряних
покривал, можливість їх інфікування (голковколювання і припікання); поломка робочої голки; істотні витрати,
пов'язані із застосуванням голки з матеріалів, що дорого коштують (при голковколюванні); а також необхідність
використання складного обладнання і його обслуговування медперсоналом (при електропунктурі).

Задачею винаходу є підвищення ефективності лікування, обмеження протипоказань, способу і зменшення
витрат на його реалізацію.

Поставлена задача винаходу вирішена завдяки тому що, спосіб лікування тютюнової та/або алкогольної
залежності включає рефлексотерапію шляхом впливу на вибіркові, найбільш біологічно активні при даному
захворюванні і статусі хворого аурикулярні точки акупунктури. Рефлексотерапія здійснюється впливом на вказані
точки локальним пролонгованим магнітним полем, створеним мініатюрними індукторами на постійних магнітах,
закріпленими на поверхні або поблизу її в будь-якій області розташування точок на вушних або вушній раковині, в
тому числі розташованих в області її завитка і/або її центральних дільниць .

Крім того, при впливі на аурикулярні точки одночасно здійснюють вплив локального пролонгованого
магнітного поля на корпоральні точки акупресури відповідно до лікування супутніх захворювань.

Крім того, при рефлексотерапії одночасно з магнітним впливом на спеціальні точки здійснюють механічний
вплив на них по типу натиснення при цуботерапії або акупресурі.

Крім того, рефлексотерапію із застосуванням магнітного поля
здійснюють в комплексі з лікуванням психотерапевтичними, медикаментозними і іншими традиційними і

нетрадиційними методами.
Спосіб здійснюють впливом на вказані точки локальним пролонгованим магнітним полем, створеним

мініатюрними індукторами на постійних магнітах, укріпленими на поверхні або поблизу її в будь-якій області,
розташування точок на вушних або вушній раковині,  в тому числі розташованих в області її завитка і/або її
центральних дільниць.

При лікуванні можливе підвищення ефекту за рахунок суміщеного впливу магнітного поля і механічного
натиснення по типу цуботерапії або акупресури на спеціальні точки.

Крім того, позитивний ефект може бути посилений за рахунок суміщеної дії магнітного поля в комплексі з
психотерапевтичними, медикаментозними та ін. традиційними і нетрадиційними методами аналогічно тому, як це
рекомендують в традиційному комплексному методі при застосуванні голковколювання [2, 3].

Таким чином, в запропонованому у винаході способі лікування табакокуріння і/або алкоголізму істотно
підвищується ефективність лікування, забезпечується висока неінвазивність методу, розширяються обмеження
його застосування і знижуються витрати на обладнання і обслуговування медичним персоналом, що надзвичайно
важливо при все зростаючій кількості користувачів способу з придбаною шкідливою залежністю при
табакокурінні/алкоголізмі, в тому числі і в молодіжному середовищі. Спосіб підтверджений практикою в
медичному об'єднанні ”Обласна студентська лікарня” м.Харкова.
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