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МІКРОКЛІМАТИЧНІ  
УМОВИ  ПЕЧЕР :  

 ТЕМПЕРАТУРА – 8,4  – 14,0 0С; 
 

 ВОЛОГІСТЬ  -  86% - 97%.  
 



 Виконавчим  комітетом 
Закарпатської  обласної Ради 
народних депутатів рішенням 
№244 від 27 червня 1968 року було 
створено експериментальне 
відділення  для  лікування  хворих 
на бронхіальну  астму. 



В  Закарпатській області 
нараховується : 

 
 більше 5 000 хворих на бронхіальну  астму, 

в тому числі 750 дітей; 
 більше 8 000 хворих на хронічне 

обструктивне захворювання  легень, в тому 
числі 560 дітей. 



Основні  компоненти 
мікроклімату: 

 аерозоль повареної солі; 
 іонний та газовий склад  повітря (особливо 

негативно заряджені іони); 
 незначно  підвищений вміст вуглекислоти  



Параметри мікроклімату 
підземного  відділення обласної  

алергологічної  лікарні: 
  високодисперсний аерозоль натрію хлориду  в 

концентрації 3-5 мг/м³  з величиною частинок до 3 мкм – 
(70-80%); 

 відносна вологість повітря – ( 20-40%); 
  температура – (20-21 °С);  
 швидкість руху повітря – 0,2 – 0,4 м/с;  
 атмосферний тиск – 750-755 мм рт.ст.;  
 вміст кисню – 20,7 об’ємних % , вуглекислоти –                  

0,03 об’ємних %; 
 рівень   шуму – до 25 дБ;  
 мінімальна наявність мікроорганізмів в повітрі – 200-250 

мікробних тіл/ м³;   
 іонізація повітря – 9-10 тисяч негативних іонів в 1 см ³.  





Режим  спелеотерапії : 

 19- 20 нічних ( 11-ти годинних ) сеансів  
перебування  хворих  в  умовах  
мікроклімату  підземного  відділення   на  
протязі  24 днів перебування  в   стаціонарі 









Кількість пролікованих хворих в 
ОАЛ 

Всього за 40 років проліковано близько 26 тис. хворих 



Ефективність  лікування : 

 75-86 % у  дорослих , в залежності від 
важкості  захворювання;  

 95 % у дітей. 



Середня  вартість  лікування  
хворих  в Україні на  алергічні  

захворювання : 
Діагноз Кількість 

хворих  
(%) 

Кількість 
хворих 
(млн.) 

Вартість 
лікування 
на 1 хв. 
(грн.) 

Вартість 
лікування 
по Україні  
(млн. грн.) 

Поліноз 8 3,7 250 925 
Круглорічний 

алергічний 
риніт  

5 2,3 500 1150 

БА 5 2,3 2400 12700 

ВСЬОГО 14775 
 



Перспективні  напрямки  
розвитку спелеотерапії  

 вдосконалення відбору показаних для спелеотерапії пацієнтів, адже 
максимальні безпосередні та віддалені результати спостерігаються в хворих, 
що поступили на лікування в фазі ремісії 

 перегляд та оптимізація абсолютних та відносних протипоказів доданого 
методу лікування; 

 розширення кола показаних хворих, адже непогані результати 
спостерігаються при лікуванні не тільки алергічних хворіб, а й деяких ЛОР, 
дерматологічних та інших захворювань; 

 розробка методик поєднання спелеотерапії та інших природніх факторів     
 (бальнеотерапії, геліотерапії, аеротерапії і т.д.); 
 продовження вивчення адаптаційних можливостей пацієнтів з метою інди-

відуалізувати курс спелеотерапії, звести до мінімуму спелеореакції, як 
безпосередні, так і в віддалений період; 

 розробка та впровадження в практику нових методик створення штучного      
мікроклімату, максимально наблизивши його параметри до природнього 
шахтного. Це дасть змогу пролікувати велику кількість хворих з 
протипоказами до спелеотерапії , наблизить лікування високодисперсним 
аерозолем хлориду натрію (що є, власне, головним чинником мікроклімату 
шахти) до пацієнтів. 



Проблеми солерудника (загроза існування 
спелеотерапії як методу лікування) 

СОЛЕРУДНИК 

ПРОБЛЕМИ 

ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ЕКОНОМІЧНІ КАДРОВІ ПОЛІТИЧНІ 

-наводненість 
-карстові явища 

-неясність гідроге- 
ологічної картини 

збитковість  
підприємства відтік  

кваліфікованих  
кадрів 

стратегічність  
підприємства 

шляхи виходу 



Дякую за увагу! 
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