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COVID-19: виклик сьогодення

Гострий

COVID-19:

Тривалий

симптомати-

чний (long) 

COVID-19:

Пост 

COVID-19 

синдром:

симптоми до

4-х тижнів

симптоми від 4-х до 

12-ти тижнів

симптоми, що з'явилися
під час інфекції або після
неї, продовжуються
більше 12 тижнів і які не 
можуть бути обумовлені
іншими захворюваннями

підвищений ризик нейродегеративних захворювань

синдром хронічної втоми

ураження опорно-рухового апарату

хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 

захворювання серцево-судинної системи

емоційне та професійне вигорання людей

Наслідки, які зустрічаються найчастіше



COVID-19: програми реабілітації

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної

реабілітації та курортології МОЗ України»

протокол № 8 від

05.05.2021 р. Вченої Ради

«Типова (рекомендована) програма реабілітації на 

санаторно-курортному етапі пацієнтів після

перенесеної коронавірусної хвороби (СOVID-19)           

в санаторно-курортному закладі»

Вчасна реабілітація осіб є одним з головних чинників попередження

інвалідизації та подальшого відновлення порушених функцій організму, 

соціально-побутового і професійного відновлення хворого

Протокол надання реабілітаційної допомоги пацієнтам

з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентам», 

затверджений наказом МОЗ України від 20.04.2021 р. № 771



COVID-19: програми реабілітації

Кадровий потенціал санаторно-курортних закладів

Розгалуджена санаторно-курортна інфраструкура

Матеріально-технічна база санаторно-курортних 
закладів

Спектр природних лікувальних ресурсів

Достатній спектр засобів медичної, фізичної та 
психологічної реабілітації

використання цих 
факторів у комплексному 
лікуванні сприяють
відновленню пацієнтів, 
які перенесли 
коронавірусну хворобу

Мінеральні та 
термальні 

води

Лікувальні 
грязі 

(пелоїди)

Морська 
вода

ОзокеритРопа лиманів 
та озер

Ст. 6 Закону України «Про курорти»

Природні лікувальні ресурси (ПЛР)

Кліматичні 
умови



COVID-19: мінеральні води

Багатокомпонентний, 

збалансований самою 

природою склад МВ

дозволяє широко 

використовувати їх 

для лікування і 

профілактики багатьох

патологічних станів

Лікувальні ефекти МВ обумовлені 

місцевим та загальним регулюючим 

впливом на фізіологічні та патологічні 

процеси в організмі людини та визнача-

ються загальною мінералізацією, іонним 

складом, умістом органічних речовин, 

газовим складом, температурою

МВ мають регулюючу 

дію на гомеостаз, низка 

вод сприяє корекції 

прихованого дефіциту 

мікроелементів.

Мінеральні води

Численними експери-

ментальними та 

клінічними

дослідженнями вчених

ДУ «Укр. НДІ МР та К 

МОЗ України» 

продемонстровано 

багатогранність 

лікувальної дії МВ

стимулювати роботу ентероінсулярної вісі і виділення 

гастроінтестинальних гормонів

посилювати функцію шлункових залоз, процеси регенерації 
слизової оболонки шлунка, сприяти нормалізації його моторно-
евакуаторної функції

відновлювати метаболізм гепатоцитів, надавати імунорегулюючу дію, 
стимулювати процеси жовчоутворення, жовчовиділення і 
панкреатичної секреції

гармонізувати рівновагу у системі перекисного окислення ліпідів та 
антиоксидантної системи. Ці загальні механізми лежать в основі 
терапевтичної дії курсового питного лікування

МВ здатні: 



COVID-19: ПЛР

наслідки 

COVID-19

погіршення  

дихальної функції    

та загроза розвитку 

легеневого фіброзу

програма 

респіраторної 

реабілітації

Заходи з поліпшення сатурації крові киснем, як важлива складова респіраторної 

реабілітації, в умовах санаторно-курортних закладів забезпечується за рахунок:

ентеральна

оксигенотерапія        

з застосуванням ПЛР 

опосередковані 

методи                                

з застосуванням ПЛР 

кліматотерапія
бальнеотерапія, 

галоаерозольтерапія



COVID-19: мінеральні води

Інгаляції

ІНГАЛЯЦІЇ

Слід 

засосовувати

слабко- та середньо-

мінералізовані: 

гідрокарбонатні натрієві та

хлоридно-гідрокарбонатні

натрієві та сульфідні МВ 

МВ при інгаляції, потрапляючи в 
порожнину верхніх дихальних шляхів і 

легень у вигляді дрібнодисперсного 
аерозолю або охолодженої пари, 

сприяють підвищенню рухової 
активності миготливого епіте-

лію, розріджують густий і                 
в'язкий слиз, сприяють                            

його легшому                          
відкашлюванню 

Лужна МВ

застосовується для лікування наслідків запальних хвороб респіраторної 
системи (пневмонія, бронхіт, трахеїт), а також для профілактичної санації 
хронічних інфекційних вогнищ (фарингіт, тонзиліт, гайморит). Вдихання її
аерозольних частинок усуває кисле середовище, яке існує в області пошкод-
ження слизових оболонок. При цьому зменшується в'язкість мокротиння

Кисла МВ

рекомендована для використання при хронічних атрофічних захворюваннях
дихальних шляхів. При потраплянні в дихальні шляхи покращується кровопо-
стачання слизової оболонки та обмін речовин у ній. Зменшується в'язкість
мокротиння. Ці властивості МВ можуть бути використані для лікування
наслідків запалення після пневмоній, асоційованих з COVID-19

Системна                        
протизапальна дія,                   
що покращує стан          

системи перекисного 
окиснення ліпідів та 

антиоксидантного захисту, 
прохідність та адаптаційні 

можливості у хворих на ХОЗЛ



COVID-19: мінеральні води

Інгаляції

Суль-

фідні МВ

(H2S)

(Pozzi, G. Ma-

siero, S. та ін.

(Італія), Viegas, 

J. та ін. (Порту-

галія) (2021): 

H2S ‒ потужний біологічний медіатор, що має антиоксидантну, 
протизапальну і противірусну активність. Результати експери-
ментальних та клінічних досліджень демонструють, що 
інгаляційна терапія сульфідними МВ може перешкоджати 
проникненню SARS-CoV-2 в епітеліальні клітини дихальних 
шляхів і, отже, потенційно може запобігати поширенню вірусу.

Ванни

посилюють легене-
вий кровотік, мікро-
циркуляцію, венти-
ляцію легень. Підви-
щення рівня вугле-
кислоти в крові має
спазмолітичну дію, 
сприяє зменшенню
гіпервентиляції, 
збільшенню дисоці-
ації оксигемоглобіну, 
вивільненню кисню

Вуглекислі 

ванни

Хлоридні
натрієві 

ванни

викликають подра-
знення шкірних ре-
цепторів, що при-
зводить до змен-
шення набряклості 
тканин, підвищен-
ня температури 
тіла, посилення 
кровообігу. Покра-
щуються реологічні 
властивості крові

Йодо-бромні 
ванни

мають протизапа-

льну дію. Нагрома-

джуючись у вогни-

щі запалення у 

легенях, іони йоду 

пригнічують альте-

рацію та ексудацію, 

стимулюють проце-

си регенерації

призводять до 

гормональних 

зрушень, 

урівноваження 

роботи симпати-

ко-адреналової 

системи

Сульфідні 
ванни

Радонові 
ванни

сприяють підви-
щенню рівня глюко-
кортикоїдів, катехо-
ламінів, зниженню 
рівня біогенних амі-
нів. Збільшується 
відносна та 
абсолютна кіль-
кість Т-лімфоцитів, 
знижується кіль-
кість еозинофілів



COVID-19: мінеральні води

Питне застосування

Лікувальний ефект питного застосування МВ залежить від їх складу

до найбільш важливих впливів відносяться: кислотонейтралізуючий, системний 
олужнюючий, холеретично-холекінетичний, гепатопротекторний, ліпідкорегуючий, 

сечогінний, антитоксичний, імунокорегуючий (проф. Лемко І., 2021)

наслідки 

COVID-19

Стан стресу
(окисний дістрес, психо-

емоційний), хронічна 
втома

Порушення функції 
імунної системи,

ендогенна інтоксикація

МВ позитивно впливають на реакції гомеостазу та підвищують загальну неспецифічну 

резистентність організму, активують фізіологічні процеси детоксикації 

МВ широко використовують в лікуванні та профілактиці захворювань, в патогенезі яких 
важлива роль приділяється порушенням в системі імунного гомеостазу 

Внутрішнє застосування МВ супроводжується посиленням детоксикаційної властивості імунної 
системи, як однієї з основних систем ендогенної детоксикації 

Згідно з сучасною гормонально-метаболічною концепцією дію МВ пов’язують зі стимуляцією 
адаптаційних процесів, які визначають рівень стійкості організму до дії несприятливих умов довкілля 



COVID-19: мінеральні води

Питне застосування

Біологічна дія МВ залежить не лише від хімічного складу, наяв-
ності біологічно активних компонентів та сполук, а й від продуктів 
метаболізму їх мікробних ценозів (аутохтонної мікрофлори)

Аутохтонна мікробіота МВ продукує біологічно активні речовини різних класів: вітаміни, 

ферменти, жирні кислоти, антибіотичні речовини та ін. Деякі бактерії здатні продукувати 

вторинні метаболіти з поверхово-активними властивостями, так звані біосурфактанти (БС), 

які мають широкий спектр протизапальних та противірусних функцій.

Мікробіота МВ (продуценти метаболітів)

Бактерії виду
Pseudomonas fluorescens. 

Здатні продукувати БС, 
продукує також віскозин, який
віднесено до пептидо-липіду, і 

який підсилює противірусну дію

Сапрофітні бактерії виду 
здатні продукувати фермент 
каталазу (ферменту класу 

оксидоредуктаз, яка виконує 
функцію антиперекисного

захисту) (протизапальна дія)

За результатами багаточисленних наукових досліджень ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України» 

виявлено бактерицидну дію ряду МВ України різного хімічного складу



COVID-19: лікувальні грязі (пелоїди)

Виявлено високу ефективність пелоїдів  у відновлювальному 
лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, 
статевої системи, органів травлення, ЛОР-органів, шкіри та інших

Рефлекторна      

реакція організму на 

пелоїдолікування 

проявляється 

гемодинамічними 

зрушеннями, змінами 

стану ендокринної 

системи і рівня 

обмінних процесів

відбувається стабілізація імунологічних 
показників, що свідчить про 
імуномоделюючий та протизапальний 
ефект пелоїдотерапії, який може бути 
пов’язано з  наявністю біологічно 
активних компонентів пелоїдів

сприяє посиленню 
захисних та розвитку 
компенсаторних процесів, 
направлених проти хворо-
би; пелоїди посилюють 
периферичний кровообіг, 
сприяють покращенню 
оксигенації тканини           
та обміну речовин

Пелоїдотерапія

‒ протизапальна, репаративно-регенеративна, бактерицидна, розсмоктуюча та 
імунокорегуюча дія;
‒ у вигляді аплікацій пелоїди та озокерит підвищують ефективність постурального 
дренажу;

‒ застосування пелоїдів у поєднаних методах лікування (гальваногрязелікування, 

ампліпульсгрязелікування, пелоіндуктотерапія, пелофонотерапія, інфрапелотерапія) 

підвищує її ефективність



COVID-19: кліматичні умови

Клімато-

терапія

Може бути використана для відновлення легеневої функції та якості життя 
як частина комплексного лікування респіраторних захворювань. 
Пропонується лікування хронічних респіраторних захворювань за рахунок 
дії специфічних кліматичних умов.

наслідки 

COVID-19

Навіть у стані
після ерадикації

вірусу

Прогресуючий 
інтерстиціальний 
легеневий фіброз

Клімат:

Континентальний

Лісовий

Хвойний лісовий

Гірський

сприяє помірному гальмування ЦНС та нормалізації вегетативної регуляції 
органів дихання за рахунок підвищення тонусу підкіркових структур та 
центрів (парасимпатичної нервової системи та терморегуляції)

уповільнення та поглиблення дихання у лісі призводить до підвищеної леге-
невої вентиляції та утилізації кисню, а також посилення тканинного дихання

показаний для хворих із захворюваннями органів дихання, що
супроводжуються зниженням сатураційної здатності легень

наявна велика кількість негативних іонів у гірському повітрі сприяє поглибле-
ному диханню, збільшенню ємності легень, поліпшенню складу крові

Морський
сприяє підвищенню обміну речовин, посиленню секреції епітелію бронхів, має 
тонізуючу, загальнозміцнюючу та гартальну дію; помірна воло-гість сприяє 
раціональній гідратації і попереджає формування густого слизу у бронхах



ВИСНОВКИ

Упровадження програм реабілітації хворих, які перенесли коронавірусну

хворобу, надає великі можливості для покращення здоров'я населення, 

збільшення тривалості життя, а головне – відновлення працездатності та 

зниження інвалідизації. 

Незважаючи на розвиток нових технологій та методик реабілітації, у загальній

лікарській практиці недостатньо широко використовується потенціал методів

немедикаментозного впливу. У зв’язку з цим наявні можливості санаторно-

курортних установ дозволяють інтенсивніше використовувати курортний

потенціал для реабілітації населення.

Широкий спектр природних лікувальних ресурсів, які можуть використовувати

санаторно-курортні заклади, дозволяє активно використовувати їх для лікування 

і профілактики багатьох патологічних станів, зокрема, у програмах реабілітації

хворих, які перенесли коронавірусну хворобу. 



Пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, 65014, Україна

mrik.odessa@gmail.com

www.kurort.gov.ua

Телефони:

Приймальня директора:

+380 48 728 06 53

+380 48 728 62 41 (факс)

Український державний Центр стандартизації і контролю якості 

природних і преформованих засобів:

+380 482 37 21 23

Центр ведення Державного кадастру природних лікувальних 

ресурсів:

+380 482 30 17 3

Кисилевська Альона Юріївна, канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, 0674810719 

Державна установа “Український науково-

дослідний інститут медичної реабілітації 

та курортології МОЗ України”

mailto:mrik.odessa@gmail.com
http://www.kurort.gov.ua/
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