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Резюме
Хорошо известно, что пациенты, которые перенесли коронави-

русную инфекцию нуждаются в реабилитационных мероприятий для 
устранения последствий заболевания. Однако данные о методах меди-
цинской реабилитации и их эффективность у таких больных ограни-
ченны, поскольку это заболевание является новым и недостаточно 
изученным. Считается, что медицинская реабилитация пациентов, 
которые перенесли COVID-19, должна быть комплексной и направлена 
на оптимизацию функциональных возможностей пациента, снижение 
стоимости лечения путем стабилизации и уменьшения системных про-
явлений болезни.

Данная статья посвящена проблеме легочной реабилитации в 
условиях пандемии COVID-19. Это направление медицины преследует 
важные цели — уменьшение симптомов заболевания, улучшение 
качества жизни и повышение физического и эмоционального участия 
пациента в повседневной жизни. В статье перечислены основные 
методы легочной реабилитации. Выбор правильных методик и персо-
нализация реабилитационных программ с учетом индивидуальной 
клинической ситуации позволяет предотвратить появление функцио-
нальных нарушений и улучшить качество жизни пациентов после 
COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, легочная реабилитация, качество 
жизни.
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Abstract
It is well known that patients who have had a coronavirus infection 

need in rehabilitation measures to eliminate the consequences of the 
disease. However, the data about methods of medical rehabilitation and 
their effectiveness in such patients are limited, since this disease is new 
and insufficiently studied. It is believed that medical rehabilitation in 
COVID-19 convalescents  should be comprehensive and aimed at 
optimizing the patient’s functional capabilities, reducing the cost of 
treatment, by stabilizing and reducing the systemic manifestations of the 
disease.

This article is devoted to the problem of pulmonary rehabilitation in 
the context of the COVID-19 pandemic. This area of medicine pursues 
important goals - reducing the symptoms of the disease, improving the 
quality of life and increasing the patient’s physical and emotional 
participation in daily life. The article lists the main methods of pulmonary 
rehabilitation. The choice the correct methods and personalization of 
rehabilitation programs, taking into account the individual clinical 
situation, can prevent the appearance of functional disorders and improve 
the quality of life of the patients after COVID-19.
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Поява коронавірусної хвороби (COVID-19)  і її швид-
ке поширення в світі поставило перед фахівцями охоро-
ни здоров›я завдання, спрямовані на швидку діагности-
ку, надання спеціалізованої медичної допомоги, реабілі-
тацію та вторинну профілактику захворювання. Епіде-
міоло гічні дані, особливості клініки та лікування накопи-
чуються і обговорюються фахівцями в режимі реального 
часу. 

За даними метааналізу, проведеного Mo X., Jian W., 
Su Z. et al. (2020) при вивченні аутопсії 159 пацієнтів з 
гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС) 
виявлено, що патологічна сполучна тканина з`являється 
в легенях у 4 % осіб вже на першому тижні захворюван-
ня. У 47 % хворих на момент виписки з лікарні діагносту-
вались порушення функції легень на грунті легеневого 
фіброзу, а в 61  % фіброзні зміни розвинулись через 3 
тижні після початку COVID-19 [27]. 

Значне занепокоєння викликають випадки довго-
тривалого перебігу захворювання та повільного повер-
нення до звичайного способу життя. В літературі зустрі-
чаються повідомлення про наявність «пост-COVID-19 
синдрому» (post COVID-19 syndrome) — комплексу симп-
томів, які зберігаються через 12 і більше тижнів після 
перенесеної інфекції та які не можна пояснити альтерна-
тивними діагнозами [16, 29, 32]. 

Нещодавнє дослідження, проведене у Великобританії 
(n = 186000) виявило симптоми перенесеного COVID-19 
у кожного п`ятого хворого через 5 тижнів та у кожного 
десятого хворого через 12 тижнів від початку захворю-
вання [30]. Найбільш частими скаргами були слабкість, 
швидка втомлюваність, мінлива температура тіла, пітли-
вість, міалгії, біль в грудній клітці та суглобах, сонливість, 
головний біль, запаморочення, когнітивні порушення 
(зниження уваги і пам›яті, поганий сон), втрата та/або 
зниження смаку та нюху, психоемоційні розлади (депре-
сія і тривога), порушення функції шлунково-кишкового 
тракту (втрата апетиту, нудота, закрепи, що змінюються 
діареєю). У таких пацієнтів відмічалось зниження толе-


