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Незважаючи на значні успіхи сучасної фарма�

кології та лавиноподібний ріст спектру медика�

ментів з високою селективністю, специфічністю і

цілеспрямованим впливом на тонкі етіопатогене�

тичні механізми захворювань, сьогодні спостері�

гається погіршення показників здоров'я населення,

що проявляється зростанням рівня захворюва�

ності серцево�судинної, дихальної, травної, ен�

докринної систем, високим рівнем алергізації,

частоти вторинних імунодефіцитних станів, пато�

логії вагітності та пологів, вродженої і генетичної

патології, ростом захворюваності дітей, хроніза�

цією більшості патологічних процесів. Ці тенден�

ції можуть бути пов'язані із багатьма чинниками і

потребують пошуків нових методичних підходів

до тактики лікування хворих в цілому і їх пов�

ноцінної реабілітації. 

Одним із нових напрямків клінічної медици�

ни, який все більше вивчається і застосовується, є

клінічна еферентологія. Встановлено, що в сучас�

них умовах організм людини зазнає ушкоджуючо�

го токсичного впливу екзогенних та ендогенних
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Резюме. В роботі проведено аналіз можливостей використання та переваги активної детоксикаційної

терапії на етапі відновлювального лікування хронічних хворих в умовах санаторно�курортних закладів,

зокрема їх реабілітаційних відділень, які функціонують на базі родовищ питних мінеральних вод різних

бальнеологічних груп. Поєднання інфузійної терапії, як детоксикаційної, та питних мінеральних вод

різного складу, як ентеросорбентів, які водоночас сприяють покращенню функціонування системи ви�

ведення продуктів метаболізму, тобто володіють як детоксикаційними, так і дезінтоксикаційними влас�

тивостями, дозволяє прискорити процес медичної реабілітації хворих для досягнення  більш повного

відновлення порушених компенсаторних систем організму.

Ключові слова: інфузійна детоксикаційна терапія, дезінтоксикаційна терапія, ентеросорбція, сорбенти,

питні мінеральні води,медична реабілітація.
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Резюме. В работе проведен анализ возможностей

использования и преимущества активной детокси�

кационной терапии на этапе восстановительного

лечения хронических больных в условиях санатор�

но�курортных учреждений, в частности, их реаби�

литационных отделений, которые функционируют

на базе месторождений питьевых минеральных вод

различных бальнеологических групп. Сочетание

инфузионной терапии, как детоксикационной, и

питьевых минеральных вод различного состава,

как энтеросорбентов, которые в то же время спо�

собствуют улучшению функционирования системы

выведения продуктов метаболизма, то есть владеют

как детоксикационными, так и дезинтоксикацион�

ными свойствами, позволяет ускорить процесс ме�

дицинской реабилитации больных с целью дости�

жения более полного восстановления нарушенных

компенсаторных систем организма.

Ключевые слова: инфузионная детоксикационная

терапия, дезинтоксикационная терапия, энтеро�

сорбция, сорбенты, питьевые минеральные воды,

медицинская реабилитация.

POSSIBILITIES FOR COMBINED DETOXICATION
THERAPY AT CHRONIC PATIENTS IN CONDITIONS

OF BALNEOLOGICAL RESORTS
I.S. Lemko, M.O. Haysak, E.V. Popovich  

Summary. The present report contains analysis of possi�

bilities and advantages of active detoxication therapy on

the stage of rehabilitation treatment of chronic patients

in conditions of resorts, in particular, their rehabilitation

departments, which are functioning on the base of

deposits of drinking mineral waters of different balneo�

logical groups. Combination of infusion therapy, as

detoxication, and drinking mineral waters of different

composition, as enterosorbents, which at the same time

promote functional improvement in the system of

metabolites elimination, that is, has disintoxication and

detoxication influence, allows to accelerate the process

of patients medical habilitation achieving more effective

recovery of the incomplete compensation systems of the

organism.
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