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Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема, може знайти застосування для 
комплексної профілактики і відновлювального лікування пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями, безпосереднім введенням фітопрепаратів через пори шкіри пацієнта і/або на 
пухлину, і використанням продуктів харчування, які стимулюють імунну систему пацієнта. 

Відомий спосіб санаторно-курортного лікування дітей з гемобластозами за призначенням 5 
загального комплексу з кліматолікування, аромафітотерапією, збалансованим лікувальним 
харчуваннями (Мєльцева О.М. Реабілітація імунної системи у дітей з гемобластозами в період 
клініко-лабораторної ремісії в умовах Євпаторійського курорту //Автореф.: к. мед. н., Ялта. - 
2008. - 22 с.). 

Недоліком даного способу є відсутність водолікування, наприклад, проведення процедури 10 
фітопаротерапії з урахуванням фізіологічного стану пацієнта, очищення клітин його організму 
від токсинів, непотрібних продуктів клітинного метаболізму, покращення обміну речовин, 
фізіологічного і психоемоційного його стану, що знижується ефективність способу. 

Відомий спосіб реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями (гемобластози) 
шляхом застосування загального санаторно-курортного комплексу (Лагунова Н.В. 15 
Патогенетичне обґрунтування санаторно-лікувальної реабілітації дітей з онкологічними 
захворюваннями: Автореф. дис. докт. мед. наук. - Сімферополь, 2005. - 35 с.). 

Недоліком даного способу є використання тільки загального санаторно-курортного 
комплексу (кліматолікування, щадний режим) і відсутність водолікування, наприклад, 
проведення процедури фітопаротерапії з урахуванням фізіологічного стану пацієнта, очищення 20 
клітин його організму від токсинів, непотрібних продуктів клітинного метаболізму, покращення 
обміну речовин, фізіологічного і психоемоційного його стану, що знижує ефективність способу. 

Найбільш близьким до корисної моделі за сутністю і досягнутим результатом є спосіб 
санаторно-курортної реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями, що включає 
водолікування, яке здійснюють вихровими ваннами на нижні кінцівки, температура води 35-25 
36 °C, тривалість процедур від 8 до 10-15 хв., які призначають щодня курсом № 8 процедур 
(патент України на корисну модель № 52780, А61Н33/04, 10.09.2010, Бюл. № 17, 2010 p.). 

Недоліком даного способу є відсутність комплексного лікування і проведення водних 
процедур тільки на нижніх кінцівках пацієнта, без проведення загальної процедури 
фітопаротерапії з урахуванням фізіологічного стану пацієнта, очищення клітин його організму 30 
від токсинів, непотрібних продуктів клітинного метаболізму, покращення обміну речовин, 
фізіологічного і психоемоційного його стану, що знижує ефективність способу. 

В основу корисної моделі поставлена задача, створити такий спосіб профілактики і 
реабілітації пацієнтів з онкологічними захворюваннями, в якому включення водолікування, під 
час якого проводять процедуру фітопаротерапії, при цьому голова пацієнта знаходиться за 35 
межами дії цієї процедури, використання температури пару до 70 °C, в залежності від його 
фізіологічного стану, який контролюють під час процедури і регулюють при цьому її параметри, 
нанесення, після проведення фітопаротерапії, на тіло пацієнта над пухлиною або на неї, 
колоїдного розчину фітозбору трав, введення в раціон харчування продуктів, які стимулюють 
імунну систему пацієнта, крім того, нанесення колоїдного розчину фітозбору трав на 25-30 40 
хвилин з температурою 38-40 °C, включення в продукти харчування грибів шампіньйонів і/або 
зародків пшениці, і/або харчових біологічних добавок, і/або чаїв з фітозбору трав, дозволяє 
комплексно впливати на імунну систему пацієнта і на пухлину, забезпечити інтенсивне 
проведення процедури фітопаротерапії з урахуванням його фізіологічного стану, очищати 
клітини організму від токсинів, непотрібних продуктів клітинного метаболізму, покращити обмін 45 
речовин, фізіологічний і психоемоційний стан пацієнта, локально вводити наночастинки 
фітозбору трав для додаткової інтенсифікації цих процесів і позитивно впливати на лікування 
пухлини, і за рахунок цього збільшити ефективність способу. 

Поставлена задача досягається тим, що спосіб профілактики і реабілітації пацієнтів з 
онкологічними захворюваннями, що включає водолікування, під час якого проводять процедуру 50 
фітопаротерапії, голова пацієнта при цьому має бути за межами дії цієї процедури, 
використовують температуру пару до 70 °C, в залежності від його фізіологічного стану, який 
контролюють під час процедури і регулюють при цьому її параметри, після проведення 
фітопаротерапії на тіло пацієнта над пухлиною або на неї наносять колоїдний розчин фітозбору 
трав, в раціон харчування вводять продукти, які стимулюють імунну систему пацієнта, крім того, 55 
колоїдний розчин фітозбору трав наносять на 25-30 хвилин з температурою 38-40 °C, в 
продукти харчування включають гриби шампіньйони і/або зародки пшениці, і/або харчові 
біологічні добавки, і/або чаї з фітозборів трав. 

Включення водолікування, під час якого проводять процедуру фітопаротерапії, при цьому 
голова пацієнта знаходиться за межами дії цієї процедури, використання температури пару до 60 
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70 °C, в залежності від його фізіологічного стану, який контролюють під час процедури і 
регулюють при цьому її параметри, дозволяє в більш фізіологічно комфортних умовах приймати 
процедуру з високою температурою фітопару до 70 °C і тривалістю до 20 хв. з врахуванням 
фізіологічного стану пацієнта, що інтенсифікує процес лікування і реабілітації пацієнта. 

Нанесення, після проведення фітопаротерапії, на тіло пацієнта над пухлиною або на неї 5 
колоїдного розчину фітозбору трав на 25-30 хвилин з температурою 38-40 °C, дозволяє 
додатково локально інтенсифікувати процеси виведення токсинів і шлаків, утворених після 
проведення променевої та хіміотерапії злоякісної пухлини, за рахунок більш глибокого 
проникнення наночастинок фітозбору трав через пори в тіло пацієнта і/або пухлину, що 
позитивно впливає на процеси лікування і реабілітації пацієнта. 10 

Введення в раціон харчування продуктів, які стимулюють імунну систему пацієнта, в тому 
числі грибів шампіньйонів і/або зародків пшениці, і/або харчових біологічних добавок, і/або чаїв 
з фітозборів трав, дозволяє збільшити виділення білих кров'яних тілець в організмі, 
відновлювати енергетичний баланс, перешкоджати дії негативних зовнішніх факторів, сприяє 
очищенню клітин організму від токсинів, непотрібних продуктів клітинного метаболізму, а також 15 
підтримувати здорові функції, розподілу і диференціювання клітин. 

Спосіб здійснюють наступним чином. 
Пацієнта розміщують в фітотермокамері, його голова знаходиться за її межами і він дихає 

нормальним не перегрітим повітрям, що позитивно впливає на прийняття процедури і надає 
можливість проводити її з високою температурою фітопару до 70 °C. В залежності від першого 20 
вимірювання кров'яного тиску і кількості серцевих скорочень у пацієнта, фітопар, з необхідними 
температурою і екстрагентами трав, подають у фітотермокамеру. За рахунок підвищення в ній 
температури у пацієнта розкриваються пори шкіри і через них разом із киснем поступають 
фітоз'єднання, що підсилюють окислювальні процеси, змінюється хімічний склад токсинів і вони 
через сальні та потові залози виходять на поверхню шкіри разом з потом. Це особливо 25 
актуально після проведення променевої та хіміотерапії злоякісних пухлин. Відбувається 
загальне, і на клітинному рівні, очищення організму, стимулюється робота всіх органів і систем, 
нормалізується обмін речовин, очищається та оздоровлюється шкіра. Стимулюється утворення 
внутрішніх ліків і захисних засобів у організмі, які є основою спонтанного лікування і 
нормалізації біологічних ритмів хворого організму. Дія фітопару з фітоцидами, які виділяються 30 
при нагріванні з дерев'яних елементів термокамери, на тіло пацієнта додатково стимулює 
кровообіг, відкриття пор на шкірі і виведення через них шлаків з потом. Стимулюються экстеро- і 
інтероцептивні рефлексогенні зони тіла пацієнта, крім голови. Під час процедури вимірюється 
кров'яний тиск і кількість серцевих скорочень у пацієнта. Це забезпечує оптимально допустимий 
режим проведення процедури з урахуванням фізіологічного стану пацієнта під час її 35 
проведення. У випадку перевищення допустимих показників кров'яного тиску і кількості 
серцевих скорочень у пацієнта в процесі процедури, вона припиняється. При допустимих 
показниках кров'яного тиску і кількості серцевих скорочень у пацієнта в процесі процедури, вона 
продовжується 15…20 хвилин при температурі до 70 °C. 

Для додаткового локального впливу на уражені ділянки поверхні тіла онкохворого або його 40 
внутрішні органи, багаторазово наносять колоїдний розчин фітозбору трав (розміри 
наночастинок 30-50 нм, температура 38-40 °C) на тіло пацієнта над пухлиною або на неї. 
Оброблену поверхню тіла вкривають водонепроникною серветкою і утеплюють. Тривалість 
процедури 25-30 хвилин, пацієнт розташовується так, щоб змащена ділянка тіло пацієнта над 
пухлиною або на неї була обернена. В процесі цієї процедури за рахунок повторного 45 
підвищення температури тіла пацієнта розкриваються пори шкіри і через них разом із киснем 
додатково глибоко проникають наночастинки фітозбору трав, що інтенсифікує процес 
виведення токсинів і шлаків утворених після проведення променевої та хіміотерапії злоякісної 
пухлин. 

У раціон харчування хворого вводять продукти, які стимулюють і покращують імунну 50 
систему пацієнта, наприклад, при онкологічній хворобі молочних залоз - гриби шампіньйони 
(100 г в день), в їх складі є дендритні клітини, які сприяють більшому виділенню білих кров'яних 
тілець в організмі, і/або зародки пшениці, які здатні відновлювати енергетичний баланс, 
перешкоджають дії негативних зовнішніх факторів (психоемоційна напруга, радіоактивне 
випромінювання або інтоксикації), і/або харчові біологічні добавки, наприклад, екстракт для 55 
виведення токсинів з клітин на основі лаванди Perillyl Extract, який постачає тілу пацієнта 
речовини, які позитивно впливають на імунну систему, допомагаючи їй очищати клітини 
організму від токсинів, непотрібних продуктів клітинного метаболізму, а також підтримують 
здорові функції, розподіл і диференціювання клітин, володіє онкопрофілактичними 
гепатопротекторними властивостями. 60 
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Відомі багатообіцяючі результати клінічних випробувань технологій боротьби з хворобою, 
засновані на впливі на імунну систему пацієнта, а не на пухлину (Журнал Science назвал 
научным прорывом 2013 года иммунотерапию рака [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - 
ttp://health.mail.ru/news/210477/ - назва з екрану). 

Загальні ефекти після застосування запропонованого способу імунотерапії для 5 
профілактики і реабілітації пацієнтів з онкологічними захворюваннями є покращення 
фізіологічного і психоемоційного стану пацієнтів. 

Саме тому дане технічне рішення у сукупності з новими суттєвими ознаками забезпечує 
ефективність роботи цього способу. 

 10 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  
1. Спосіб імунотерапії для профілактики і реабілітації пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями, що включає водолікування, який відрізняється тим, що під час водолікування 
проводять процедуру фітопаротерапії, голова пацієнта при цьому знаходиться за межами дії 15 
цієї процедури, використовують температуру пару до 70 °C, в залежності від його фізіологічного 
стану, який контролюють під час процедури і регулюють при цьому її параметри, після 
проведення фітопаротерапії на тіло пацієнта над пухлиною або на неї наносять колоїдний 
розчин фітозбору трав, у раціон харчування вводять продукти, які стимулюють імунну систему 
пацієнта. 20 
2. Спосіб імунотерапії для реабілітації і профілактики пацієнтів з онкологічними захворюваннями 
за п. 1, який відрізняється тим, що колоїдний розчин фітозбору трав наносять на 25-30 хвилин 
з температурою 38-40 °C. 
3. Спосіб імунотерапії для реабілітації і профілактики пацієнтів з онкологічними захворюваннями 
за п. 1, який відрізняється тим, що в продукти харчування включають гриби шампіньйони і/або 25 
зародки пшениці, і/або харчові біологічні добавки, і/або чаї з фітозборів трав. 
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