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Лікування 
мінеральними 

водами





Цілющі джерела були широко відомі в 
народі, ними здавна користувалися

цілителі, різні представники
нетрадиційної медицини. 











В Україні є величезні запаси 
мінеральних вод, досліджено понад

800 родовищ природних лікувальних
вод.







1842 р. у                                  
Будапешті
визнана однією
з кращих. 

1855 р. отримала золотий диплом на 
Європейській виставці в Парижі.

1884 р. визнана однією з найкращих
на виставці в Відні.







Численними
експериментальними

та клінічними
роботами доведено, 
що питні мінеральні

води мають
багатогранну дію на 

організм.



механізми регуляції трофічних процесів

окислювально-відновні ферменти

вміст РНК у слизовій оболонці шлунка

біологічно-активні речовини

тканинне дихання

центральні структури головного мозку





підсилювати функцію шлункових залоз

репарацію слизової шлунка

моторну функцію шлунка

посилювати виділення панкреатичного соку

стимулювати жовчоутворення і 
жовчовиділення 

метаболізм і функціональну активність 
гепатоцитів























Сульфатні іони









Гідрокарбонатно-сульфатні
лікувально-столові мінеральні води 



Гідрокарбонатно-сульфатні кальцієві 
лікувально-столові води 



Хлоридно-сульфатні лікувальні
мінеральні води 



Гідрокарбонатно-хлоридно-
сульфатні лікувально-столові і 

лікувальні мінеральні води 



Гідрокарбонатно-сульфатні і 
мінерально-органічні лікувально-

столові води 





Основними умовами ефективності питного

лікування є установлення величини

разової дози, числа прийомів за день, 
тривалість курсу лікування. Дозування

мінеральної води виробляється з

урахуванням фізичного стану хворого, 

його віку, характеру і стадії захворюван .
При зниженій кислотності мінеральну

воду приймають за 30-45 хв. до їжі, при 

підвищеній - за 45-60 хв. Воду треба 

підігріти до 20о-45о C.

величини

разової дози числа прийомів за день

тривалість курсу лікування

урахуванням фізичного стану хворого, 

його віку, характеру і стадії захворювання

30-45 хв
45-60 хв

45-60оС















ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК ЗАХВОРЮВАНЬ 
ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ



Так
60%

Ні
40%

2. Чи є у вас або у вашій
сім’ї захворювання, 

пов’язані зі шлунково-
кишковим трактом?

Так

32%
Ні

14%Частково

54%

1. Чи знаєте , як впливає 
мінеральна вода на 

організм?



так
65%

ні
35%

7. Чи покращувався
результат після лікування
мінеральними водами?

15%

35%

5%

25%

20%

5. Яку мінеральну воду ви вживаєте?

Березівська

Миргородська

Драгівська

Трускавецька

Поляна квасова










