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Резюме
Вызовом современной медицине в 2019–2021 гг. стала пандемия 

COVID-19. Аэрозольный путь передачи нового коронавируса SARS-
CoV-2 заставляет пересмотреть отношение к небулайзерной терапии. 
На сегодняшний день среди государственных организаций здравоох-
ранения отсутствует единое мнение относительно безопасности небу-
лайзерной терапии. 

В статье представлен обзор современной специализированной 
литературы касательно безопасности и целесообразности примене-
ния небулайзерной терапии у пациентов с инфекционными заболева-
ниями дыхательных путей в период пандемии COVID-19. Установлено, 
что важной задачей является снижение рисков инфицирования, в том 
числе и путем избежания использования аэрозоль-генерирующих 
процедур. Во время распыления небулайзером, аэрозоль образуется в 
небулайзерной камере и не содержит вирусных частиц, полученных 
от пациента. 

При отсутствии убедительных доказательств того, что использо-
вание небулайзеров повышает риск трансмиссии респираторных 
вирусов, врачи должны применять персонифицированны й под-
ход к выбору доставочного устройства. Небулайзерная терапия не 
рассматривается в качестве аэрозоль-генерирующей процедуры, сле-
довательно, при наличии показаний, ее назначения не следует избе-
гать. В то же время рекомендовано соблюдение правил инфекционно-
го контроля и использование современных сертифицированных 
небулайзеров.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, небулайзер, небулай-
зерная терапия, аэрозоль.
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OF THE RESPIRATORY TRACT DURING 

COVID-19 PANDEMIC
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Abstract
 The challenge for modern medicine in 2019–2021 is COVID-19 pan-

demic. The aerosol route of transmission of the new coronavirus SARS-
CoV-2 forces to reconsider the attitude to nebulizer therapy. Today, there 
is no consensus among public health organizations on the safety of nebu-
lizer therapy. 

Current specialized literature review is dedicated to the safety and 
expediency of use of nebulizer therapy.  During a pandemic, an important 
task is to reduce the risk of infection, in patients with infectious diseases of 
the respiratory tract. It was established that after aerosol is formed in the 
nebulizer chamber it does not contain viral particles obtained from the 
patient. 

In the absence of convincing evidence that the use of nebulizers 
increases the risk of transmission of respiratory viruses, physicians should 
take a personalized approach to the choice of delivery devices. As 
nebulizer therapy is not considered an aerosol-generating procedure it 
should not be avoided for use when it is indicated. At the same time, it is 
recommended to strictly follow infection control rules and to use modern 
and certified nebulizers.
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Ще 100 років тому неможливо було навіть уявити, 
яких висот досягне медицина на початку XXI століття. 
Поява антибіотиків і цитостатиків, відкриття та вивчення 
сотень видів патогенних для людини мікроорганізмів, 
вдосконалення знань як про нормальну фізіологію 
людини, так і про патогенез, активний розвиток напря-
мів, як-от: трансплантологія, репродуктивна медицина, 
мікрохірургія, пластична хірургія, біоінженерія тощо — 
все це призвело до покращення якості та збільшення 
тривалості життя людини. Але і природа не стоїть на 
місці. Складним викликом для медицини досі залиша-
ються найбільш схильні до мутацій мікроорганізми — 

віруси. Свідченням цього є сучасна пандемія 2019–
2020 рр., зумовлена появою нового виду родини коро-
навірусів — SARS-CoV-2. Вже протягом цілого року люд-
ству так і не вдалося винайти ефективний засіб боротьби 
з COVID-19. Одним з напрямків подальшого розвитку є 
пошук ідеального лікарського засобу для лікування паці-
єнтів із коронавірусною хворобою.

Згідно з сучасними уявленнями про ідеальний 
лікарський засіб (ЛЗ) [1], він має відповідати низці харак-
теристик:

1. Фізичні дані ЛЗ:
–  будь-який тип фізичного стану;
–  відсутність дозозалежності;
–  доступність сировини для виготовлення ЛЗ;
–  економічна доступність.
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