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Santrauka
Tyrimo tikslas − išsiaiškinti reabilitacijos efektyvumą, 
esant širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos 
funkcijos sutrikimų asmenims, po persirgtos COVID-19 
infekcijos. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apž-
valga. Atrinkti straipsniai, kuriuose aprašoma reabilitacija 
po COVID-19 infekcijos, jos priežastys, simptomai, kom-
plikacijos ir reabilitacijos priemonės. Apžvalga atlikta 
naudojantis elektronine duomenų baze PubMed (Me-
dline). Straipsnių tinkamumo kriterijai: ne senesni nei 5 
metų; straipsnyje turėjo būti informacija apie COVID-19 
infekciją bei reabilitaciją. Buvo peržiūrimi mokslinių pu-
blikacijų šaltiniai, kuriuose būtų įvertinta ir išanalizuota 
visa įmanoma naujausia medžiaga apie reabilitacijos po 
COVID-19 infekcijos tendencijas pasaulyje. Rezultatai: 
persirgus COVID – 19 infekcija daugiau nei pusė paci-
entų jaučia nuovargį, daugiau nei trečdalis − dusulį, kiti 
jaučia sąnarių ir krūtinės skausmus, širdies ir krauja-
gyslių, virškinamojo trakto sistemos, psichoemocinius 
bei pažintinių funkcijų pažeidimus. Taikant ankstyvą, 
ilgalaikę kompleksinę reabilitaciją intensyviosios tera-
pijos metu ir po jos, stebimas geresnis pacientų fizinio 
pajėgumo atsigavimas. Taikant balneoterapiją, galima 
pagerinti imuninės sistemos būklę. Procedūrų prieina-
mumas turi būti kontroliuojamas pagal šalyje nustatytus 
reikalavimus, siekiant sustabdyti viruso plitimą ir užti-
krinti, jog neįvyktų protrūkis, kol pasaulyje dar vyrauja 
pandemija. Kartu su medicinos psichologais ir kinezitera-
peutais būtina sukurti integruotą reabilitacijos pagalbą pa-
cientams, kurie pasveiksta po kritinės būklės ligoninėje. 
Išvados. Asmenims, persirgusiems COVID-19 infekcija, 
kuriems taikoma daugiadisciplinė, kompleksinė reabili-
tacijos programa, greičiau išnyksta COVID-19 infekci-

jos liekamieji reiškiniai. Didžiausią teigiamą įtaką daro 
specializuota kineziterapija, balneoterapija, medicinos 
psichologo konsultacijos.

Įvadas
2019 metais prasidėjus COVID-19  pandemijai, forma-

vosi šio sunkaus ūminio kvėpavimo sindromo virusologinio, 
epidemiologinio ir klinikinio valdymo supratimas. Pande-
mijai tęsiantis, kai duomenų apie persirgusių COVID-19 
klinikinius ir prognostinius veiksnius dar nedaug, ieškoma 
reabilitacijos priemonių, tinkamų šalinti šios ligos liekamuo-
sius reiškinius. COVID-19 yra labai užkrečiama kvėpavimo 
takų liga, kurios paveikti pacientai skundžiasi kvėpavimo, 
fizine ir psichologine disfunkcija. Izoliuoti pacientai daž-
nai jaučiasi vieniši, mažėja socialinė sąveika, apima baimė 
neatgauti buvusių organizmo funkcijų. Šiems pacientams 
reikalinga reabilitacijos programa, tačiau situacija lieka ne-
aiški, todėl  tyrime apžvelgiami naujausi straipsniai, susiję 
su sergančiųjų COVID-19 infekcija reabilitacija, siekiant 
ištirti įvairias siūlomas reabilitacijos programas, pateikti 
konkrečius programos veiksmingumo įrodymus ir pasiūlyti  
priemonių, kurias sveikatos priežiūros organizacijos galėtų 
taikyti pacientams, persirgusiems COVID-19 [1]. 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti reabilitacijos efektyvumą, 
esant širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos funkci-
jos sutrikimų asmenims po persirgtos COVID-19 infekcijos.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apžvalga. Atrinkti 

straipsniai, kuriuose aprašoma reabilitacija po COVID-19 
infekcijos, jos priežastys, simptomai, komplikacijos ir reabi-
litacijos priemonės. Apžvalga atlikta naudojantis elektronine 
duomenų baze PubMed (Medline). Straipsnių tinkamumo 
kriterijai: ne senesni nei 5 metų; straipsnyje turėjo būti in-
formacija apie COVID-19 infekciją bei reabilitaciją. Buvo 
peržiūrimi  mokslinių publikacijų šaltiniai, kad būtų įvertinta 
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ir išanalizuota visa įmanoma naujausia medžiaga apie rea-
bilitacijos efektyvumo tendencijas pasaulyje.

Tyrimo rezultatai
COVID-19 infekcijos liekamieji reiškiniai.  Sirgusiems 

COVID-19 infekcija galimi liekamieji reiškiniai.  Atrodytų, 
kad SARS-CoV-2 virusas yra respiratorinės sistemos pažaidų 
sukėlėjas, tačiau vien pažaida plaučiuose neapsiriboja: inkstų 
disfunkcija, gastrointestinalinės komplikacijos, kepenų dis-
funkcija, hematologiniai ir kardiologiniai sutrikimai, stebimi 
COVID-19 pacientams [2]. Dėl sąveikos tarp viruso spyglio 
baltymo (angl. spike protein, S)  su angiotenziną konvertuo-
jančiu fermentu - 2 (AKF – 2, angl. ACE – 2), sukeliama 
daugelio kitų organų pažaida, įskaitant kardiovaskulinę sis-
temą (kardiomiocitai pasižymi dideliu šio fermento kiekiu 
– tai paaiškina didelį širdies jautrumą ir pažaidų skaičių), 
virškinamąjį traktą (79 proc. pacientų turėjo VT nusiskun-
dimų), kvėpavimo sistemą – plaučių alveolėse, arterijų, venų 
endotelyje bei inkstuose [3].  Daugelis pacientų, sergančių 
COVID-19, arba sirgo kardiovaskuline liga, arba ją įgijo 
COVID-19 ligos eigoje. Ūmi širdies pažaida, pasireiškusi 
padidėjusiais troponinais, vienas dažniausiai pasitaikančių 
atvejų (8-12% pacientų) [4]. Dažni pakitimai elektrokar-
diogramoje (EKG). Jie gali atsirasti dėl citokinų audros, 
hipoksijos, elektrolitų disbalanso, vainikinių širdies arterijų 
spazmo, mikrotrombozių. Dažniausiai pastebėtos − sinusinė 
tachikardija, supraventrikulinė tachikardija [5]. Labiausiai 
paplitęs liekamasis reiškinys – nuovargis (72 proc.), po jo 
− insultas, inkstų nepakankamumas, miokarditas, plaučių 
fibrozė [6]. COVID-19 gali paskatinti įvairią miokardo pa-
žaidą, tokią kaip širdies sustojimas, miokarditas, ūminė mio-
kardo pažaida, streso sukelta kardiomiopatija, kardiogeninis 
šokas, aritmija, širdies nepakankamumas.  Komplikacijų 
kilmė nėra visiškai aiški, tačiau tai siejama su procesais, 
kurie apima viruso ir AKF – 2 sąveiką, hipoksemiją, imuninį 
atsaką, citokinų audrą [7].

Klinikiniai tyrimai parodė, kad labiausiai paveikiamas 
organas yra plaučiai. Pacientai po persirgtos infekcijos 
patiria kvėpavimo funkcijos sutrikimus, dusulį, nuovargį 
ir kitus liekamuosius reiškinius. Tyrimai nustatė pakitusį 
dujų difuzijos tūrį anglies monoksidui (DLCO), atsiradusį 
obstrukcijos ar restrikcijos sindromą. Po infekcijos išlieka 
sutrikusi plaučių funkcija,  o atliekant plaučių funkcijos tes-
tus, dažniausias buvo difuzijos tūrio pakitimas [8]. Sergant  
COVID-19, hipoksija yra viena iš pirminių priežasčių, suke-
liančių kitų organų pažaidą. Dusulys, kaip lydimasis reiški-
nys, nepriklausomai nuo pneumonijos sunkumo, išlieka net ir 
pasibaigus ligai dėl plaučių audinio pažeidimų. Pokovidinis 
ūmus kvėpavimo distreso sindromas galimas esant restrik-
ciniam kvėpavimo nepakankamumui, kvėpavimo raumenų 

silpnumui, antrinei plaučių fibrozei  su difuzijos sutrikimu. 
Verta paminėti PICS (angl. post-intensive care syndrome) 
sindromą, išsivystantį po gydymosi intensyviosios terapijos 
skyriuje. Jam priskiriamas raumenų silpnumas, sumažėjęs 
judumas, dusulys, sutrikusi plaučių ventiliacija [1].

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugiau nei pusė persir-
gusiųjų COVID-19 infekcija  jaučia nuovargį, daugiau nei 
trečdalis − dusulį, kiti − sąnarių ir krūtinės skausmus, kar-
diovaskulinės, virškinamojo trakto sistemos pažeidimus [9].

Reabilitacija. Kiekviena ūminė būklė reikalinga specifi-
nio gydymo ir unikalios reabilitacijos. Sirgusiems COVID-19 
infekcija dažniausiai reikalinga kvėpavimo sistemos funkciją 
gerinanti reabilitacija. Pratimai, kurie didina širdies ir krau-
jagyslių bei kvėpavimo sistemos įsitraukimą, yra sėkmingo 
atsigavimo pagrindas. Naudingas net tik fizinės būklės ge-
rinimas, bet ir nuovargio, emocinio nestabilumo šalinimas, 
pasitikėjimo gerinimas, eisenos stiprinimas. Reabilitacijoje 
svarbu konkrečios užduoties mokymas ir jos kartojimas. Tai 
ypač aktualu sergantiems COVID-19, turintiems neurologi-
nių bei raumenų ir kaulų sistemos pažeidimų [21].

Literatūroje teigiama, kad COVID-19 paveikti asmenys 
gali turėti įvairių psichinės sveikatos problemų, tokių kaip 
depresija, nerimas, stresas, panikos priepuoliai, neracionalus 
pyktis, impulsyvumas, miego, emociniai sutrikimai, potrau-
minio streso simptomai ir mintys apie savižudybę [17]. 

Apklausos, kurioje dalyvavo 8079 Kinijos paauglių (12-
18 metų), rezultatai parodė didelį depresijos (43 proc.), ne-
rimo (37 proc.) ir depresijos bei nerimo (31 proc.) simptomų 
paplitimą COVID-19 protrūkio metu [18]. Moteriškoji lytis 
buvo didžiausias šių simptomų rizikos veiksnys. Asmenims, 
kuriems prieš pandemiją buvo diagnozuoti psichologiniai 
sutrikimai ir kuriems buvo taikoma socialinė atskirtis, pa-
sireiškė psichoemocinis sujaudinimas, nuotaikų svyravi-
mai [19]. Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria 
daugelis pacientų, turinčių psichikos sutrikimų, yra ilgas 
gydymas intensyviosios terapijos skyriuje. Ilgalaikė atskirtis 
sukelia jau minėtus simptomus. Pacientams, kuriems inten-
syviosios terapijos skyriuje  taikyta mechaninė plaučių ven-
tiliacija, reikalinga keleto savaičių ankstyvoji reabilitacija, 
talkinama daugiadisciplinės komandos [20].

Reabilitacijos sėkmei reikalingas jos pritaikymas indi-
vidualiems poreikiams, norams, vertybėms ir aplinkybėms. 
Standartinė programa nėra tinkama visiems pacientams. 
Sprendžiant dėl reabilitacijos programos, svarbu rasti atsa-
kymą į tokius klausimus: 

• Ar kai kurios esamos intervencijos yra labiau veiks-
mingos, ar kenksmingos?

• Kokia yra optimali gydymo strategija?
• Kokius lūkesčius galima suteikti pacientui?
• Ar reikia atsižvelgti į vėlyvąsias ar retas komplikacijas 

[21]?
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truko, tuo geriau pacientams buvo atkurta fizinė būklė [23].  
Balneoterapija. Balneoterapija yra kliniškai efektyvus, 

patikimas bei paprastas būdas gydyti su uždegimu, imuniniu 
atsaku bei stresu susijusias patologijas. Tokios reabilitaci-
jos priemonės, kaip purvo vonios ar hidroterapija,  ne kartą 
įrodė, kad gali paveikti žmogaus imuninę sistemą [10]. Gy-
dymas mineraliniu vandeniu pateikė nemažai rezultatų, kaip, 
naudojant šias priemones, palengvėja patologiniai simptomai, 
tačiau iki šių dienų nėra visiškai aišku, kaip balneoterapijos 
priemonės susijusios su neuroendokrininėmis bei imunologi-
nėmis reakcijomis, gerinant humoralinį ir ląstelinį imunitetą 
[11]. Žinoma, kad balneoterapija  susijusi su imuniniu atsaku 
ir jo efektyvumo gerinimu. 

2019 metais atsiradus SARS-CoV-2 virusui, labiausiai 
paveikiančiam kvėpavimo takus, reabilitacija tapo ypač 
aktuali. Žinoma, jog tokie virusai, kaip rinovirusai ir ko-
ronavirusai (Coronaviridae) yra jautrūs karščiui ir sunaiki-
nami temperatūroje, kurią toleruoja žmogus. Jie aktyviausi 
sausoje, vėsioje aplinkoje, kuri susijusi su kvėpavimo takų 
infekcijomis, įskaitant SARS-CoV ir SARS-CoV-2. Aukšta 
temperatūra sustabdo jų lipidų apvalkalo veiksmingumą, 
deaktyvuoja virusą, kuris tada gali būti panaudotas vakcinų 
gamyboje. Šilumos ir drėgmės naudojimas yra naudingas 
virusinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikai ir gydymui. 
Šilta ir drėgna vidaus aplinka gali sustabdyti nosies gleivinės 
džiūvimą, padidinti gleivinės klirensą ir nosies praeinamumą 
bei suteikti simptominį palengvėjimą [12]. Naudojant balne-
oterapiją ir purvo terapiją pastebėta, jog esant mažo laipsnio 
uždegimui, sumažėja uždegimą skatinančių citokinų TNF-α, 
IL-1β ir reguliuojančio citokino IL-6, taip pat C- reaktyvaus 
baltymo, o padidėja uždegimą mažinančio faktoriaus IGF-1 
[13]. Taikant inhaliacijas su sieros pripildytu mineraliniu 
vandeniu, įrodyta, jog ši procedūra mažina uždegiminę glei-
vinės infiltraciją, neutrofilai neišskiria tiek daug elastazės, 
išsaugodami plaučių intersticinio audinio elastines savybes 
ir palengvina atsikosėjimą [14]. Yra nemažai įrodymų apie 
balneoterapijos naudą sergant COVID-19 virusu, tačiau pan-
demijos laikotarpiu ypač sumažėjo šias paslaugas teikiančių 
įstaigų skaičius. Kyla klausimas, ar pagerėjus pandemijos 
sąlygoms, išlieka didelis pavojus šiose įstaigose užsikrėsti 
virusu? Patvirtinti, kad pavojus mažėja, mėgintuvėlyje buvo 
ištirtas SARS-CoV nukleokapsidinis baltymas. Rezultatai 
parodė, jog per 10 minučių baltymas visiškai denatūruoja 
55 0C [15]. Korėjoje atliktame tyrime, kuriame buvo na-
grinėtas COVID-19 protrūkis SPA įstaigoje, nustatyta, jog 
esant karštam ir drėgnam orui, COVID-19 gali būti per-
duodamas esant artimam besimptomių pacientų kontaktui 
[16]. Gerėjant epidemiologinei situacijai bei laikantis griežtų 
reikalavimų balneoterapijos paslaugas teikiančiose įstaigose, 
galima pasiekti teigiamų COVID-19 infekcija persirgusių 

Remiantis Stanfordo reabilitacijos centro gairėmis, ga-
lima išskirti bendruosius reabilitacijos principus: užtikrinta 
paciento ir personalo sauga, individualizuota reabilitaci-
jos programa,  reabilitacija, kuri po COVID-19 infekcijos 
palengvina dusulį, psichologinę būklę, gerina paciento da-
lyvavimą reabilitacijos procese, gyvenimo kokybę, didina 
fizinį pajėgumą. 

Prieš taikant kvėpavimo sistemos reabilitaciją po CO-
VID-19, reikia apsvarstyti kvėpavimo sistemos komplikaci-
jas, nes jos gali sumažinti kvėpavimo funkciją  ar pasireikšti 
kitais ribojimais. Kai infekcijos rizika yra sąlyginai maža 
arba nulinė,  pirminis įvertinimas rekomenduojamas, atsi-
žvelgiant į disfunkcijos laipsnį, normokapninį kvėpavimo 
nepakankamumą ir paciento fizinę bei psichinę būklę. Ne-
didelio intensyvumo kineziterapija (≤3 MET) turėtų būti 
svarstoma pacientams, kuriems buvo taikoma deguonies 
terapija bei gyvybinių funkcijų (širdies susitraukimų daž-
nio, saturacijos ir kraujospūdžio) stebėjimas. Fizinis krūvis 
turėtų būti laipsniškai didinamas, atsižvelgiant į pacientų 
simptomus. 

Tame pačiame reabilitacijos centre pateiktos ir kine-
ziterapijos rekomendacijos. Asmenys, kurie patyrė stiprų 
gerklės skausmą, kūno skausmus, dusulį, bendrą nuovargį, 
krūtinės skausmą, kosulį ar karščiavimą, turėtų vengti ki-
neziterapijos 2-3 savaites išnykus simptomams. Esant labai 
švelniems simptomams, kurie gali būti susiję su COVID-19 
infekcija, reikia riboti  fizinį aktyvumą iki lengvo (≤3 MET), 
tačiau trumpinti sėdėjimo laiką. Jei simptomai stiprėja, re-
komenduojama pailginti poilsio laiką. Reikėtų vengti ilgai 
trunkančių ar didelio intensyvumo treniruočių. Persirgus 
lengva arba vidutinio sunkumo COVID-19 forma, 1 savaitę 
prieš tikslinę širdies ir kraujagyslių sistemos stiprinimo ki-
neziterapiją reikia išbandyti tempimo ir lengvo raumenų 
stiprinimo pratimus [22].

Prancūzijoje atlikto tyrimo metu pastebėtas didelis ir 
greitas fizinės būklės atsigavimas tarp COVID-19 sergan-
čių pacientų, lyginant su sergančiaisiais kitomis kvėpavimo 
sistemos ligomis. Reabilitacijoje dalyvavo pacientai po kvė-
pavimo funkcijos nepakankamumo gydymo intensyviosios 
terapijos skyriuje. Buvo stebimas raumenų jėgos pagerėji-
mas, pusiausvyros ir psichosocialinės būklės atsigavimas, 6 
minučių ėjimo testas žymiai pagerėjo taikant panašią reabi-
litacijos programą, palyginti su ne COVID-19 sukeltu kvė-
pavimo nepakankamumu sergančiais pacientais po gydymo 
intensyviosios terapijos skyriuje. Šie rezultatai patvirtina 
naujausias gaires reabilituojamiems pacientams, turintiems šį 
virusą. Nustatyta, kad kvėpavimo sistemos reabilitacija gali 
įveikti ir ligos sukeltą potrauminį stresą. Kita svarbi išvada 
buvo ta, kad kuo anksčiau ši reabilitacija pradėta taikyti 
po gydymo intensyviosios terapijos skyriuje ir kuo ilgiau 
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pacientų reabilitacijos rezultatų. Apibendrinant galima teigti, 
kad balneoterapija gali pagerinti žmogaus imuninę sistemą, 
tačiau procedūrų prieinamumas pandemijos laikotarpiu turi 
būti kontroliuojamas, atsižvelgiant į šalyje nustatytus reika-
lavimus stabdyti viruso plitimą ir išvengti galimo protrūkio. 

Rezultatų aptarimas
COVID-19 infekcijos simptomai įvairiems žmonėms pa-

sireiškia skirtingai – nuo besimptomės formos, keleto dienų 
lengvų negalavimų iki atvejų, kai reikalingas gydymas inten-
syviosios terapijos skyriuje dėl kvėpavimo sutrikimo, įskai-
tant plaučių ventiliaciją, todėl reikia planuoti bei skatinti, kad 
po COVID-19 infekcijos atsigaunantys pacientai dalyvautų 
ankstyvojoje reabilitacijoje. Įrodymais pagrįstų reabilitacijos 
rekomendacijų nedaug. Jomis remiantis, svarbu užtikrinti 
gerą fizinę būklę, palengvinti dusulį, pagerinti psichologinę 
būklę [23]. Balneoterapija − efektyvus būdas stiprinti orga-
nizmą,  tinkamas reabilitacijai po COVID-19, jei bus užti-
krintas pacientų saugumas [15].  Dėl atskirties, nežinomy-
bės pravartu taikyti psichologo intervencijas, kurios padėtų 
pacientui atsigauti [19]. Kineziterapijos indėlis sveikimui 
yra neaprėpiamas − reikia pašalinti kvėpavimo sutrikimus, 
pagerinti fizinę būklę, sustiprinti kūną – tai yra kvėpavimo 
sistemos reabilitacijos ir kiniziterapijos uždaviniai [22]. Šios 
rekomendacijos gali būti įrodymais pagrįstų COVID-19 su-
keltų komplikacijų reabilitacijos gairių pagrindas. 

Išvados
1. Persirgusieji COVID-19 infekcija dažnai  jaučia nuo-

vargį, daugiau nei trečdalis − dusulį, daliai pacientų  būdingi 
sąnarių ir krūtinės skausmai, galimi kardiovakulinės, virš-
kinamojo trakto sistemos pažeidimai.

2. Reabilitacija po COVID-19 turi palengvinti dusulį, 
psichologinę būklę, didinti paciento įsitraukimą į reabili-
tacijos procesą, stiprinti fizinį pajėgumą, gerinti gyvenimo 
kokybę.  

3. Taikant daugiadalykę, kompleksinę reabilitacijos pro-
gramą, greičiau išnyksta COVID-19 infekcijos liekamieji 
reiškiniai.

4. Didžiausią teigiamą įtaką tam turi taikoma speciali-
zuota kineziterapija, balneoterapija, medicinos psichologo 
konsultacijos.
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Summary
With the onset of the COVID-19 pandemic in 2019, there has 

been a growing awareness of this severe acute respiratory syndrome 
in terms of virology, epidemiology, and clinical management. As 
the pandemic continues, data on clinical and prognostic factors in 
patients with COVID-19 are limited, and the question remains as 
to what rehabilitation measures are appropriate to combat the re-
sidual effects of the disease.

The research method is a systematic review of the literature. Se-
lected articles describing rehabilitation after COVID-19 infection, 
its causes, symptoms, complications, and rehabilitation measures. 
The review was performed using the PubMed electronic database 
(Medline). Eligibility criteria for articles: the article should not be 
older than 5 years; The article was intended to provide informa-
tion on COVID-19 infection and rehabilitation. The literature in 
scientific publications was also reviewed to evaluate and analyze 
all possible up-to-date material on trends in rehabilitation effecti-
veness worldwide.

Results. Symptoms vary from person to person - from asymp-
tomatic to treatment in the ICU for breathing problems, including 
ventilation. Therefore, there is a clear need to plan and encourage 
the participation of patients recovering from COVID-19 infection 
in early rehabilitation. Unfortunately, there are few evidence-ba-
sed rehabilitation recommendations. According to them, it is im-
portant to ensure not only a good physical condition but also re-
lieve shortness of breath and improve the psychological condition. 
Balneotherapy is an effective way to strengthen the body for CO-
VID-19 rehabilitation, ensuring patient safety. Due to the uncer-
tainty, it is beneficial to use psychologist interventions to help the 
patient recover. The contribution of physiotherapy to recovery is 
immense - it is necessary to eliminate the existing respiratory di-
sorders, improve physical condition, strengthen the body - these 
are the tasks of respiratory rehabilitation and physiotherapy. These 
recommendations can be considered as a basis for further evidence-
based guidance on the rehabilitation of COVID-19 complications. 
Only teamwork is the path that leads to recovery.
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