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Подолання задишки вдома під час пандемії 
COVID-19 

Багато захворювань, серед яких хвороби серця та легень, спричиняють задишку. 
Задишка може викликати неабиякий страх та хвилювання навіть у легких випадках. 
Задишка може посилюватись внаслідок відчуття страху перед пандемією 
COVID-19 (коронавірусом). Під час теперішнього спалаху COVID-19 у вас може 
бути обмежений доступ до звичних мереж підтримки. Важливо продовжувати 
звичне лікування основних захворювань (наприклад, використання інгалятора). 
Звертатися до служб охорони здоров’я та соціальної допомоги за підтримкою – це 
нормально. 
Якщо ви вважаєте, що у вас COVID-19, зверніться до служби охорони здоров’я у 
вашій країні, щоб дізнатися, що робити. 
Наступні кроки можуть допомогти вам зменшити відчуття задишки. Деякі 
з цих кроків можуть бути ефективніші, ніж інші. Спробуйте виконати їх та 
використовуйте ті, які будуть найбільш ефективні для вас:

Комфортне положення для полегшення задишки 

Сядьте прямо в комфорт-
ному м’якому кріслі, поста-
вивши руки з обох боків на 
підлокітники чи подушки. 
Опустіть плечі, щоб вони 
розслабилися. Поставте 
ступні на підлогу.

Сядьте на крісло 
й нахиліть тіло 
вперед. Обіпріть-
ся руками об стіл 
або коліна.

Ляжте на бік, підперши 
подушками голову і верхню 
частину тіла. Підставте верхню 
подушку під шию для підтримки 
голови. Поставте верхню руку на 
подушку, яку ви розмістили перед 
грудьми, а верхню ногу на іншу 
подушку. 



У комфортному для вас положенні розслабте зап’ястя, пальці та щелепу. 

Черевне дихання
Покладіть руку на живіт і легко вдихніть, щоб відчути, як піднімається ваш живіт. 
Потім повільно видихніть через ніс або рот. Розслабтеся та зачекайте на наступний 
вдих. Можливо, корисно буде стиснути губи, повільно видихаючи. Спробуйте уявити, 
ніби ви заставляєте полум’я свічки мерехтіти, не задуваючи його повністю.  

Уповільнення
Коли вам стане комфортно дихати животом, спробуйте уповільнити швидкість 
дихання. Під час уповільнення ваше дихання стане глибшим й ефективнішим. 
Уявіть, ніби повітря наповнює ваш живіт як повітряну кульку. Ви можете регулярно 
практикувати цю техніку, щоб полегшити задишку в разі її виникнення. 

Дихальний прямокутник
• Розташувавшись у комфортному 

положенні, огляньтеся довкола та 
знайдіть прямокутник. Це може 
бути вікно, двері, картина або 
навіть книжка чи екран телевізора. 

• Тепер слідкуйте очима за краями 
прямокутника під час дихання, 
вдихаючи на коротких сторонах і 
видихаючи на довгих. 

• Поступово зменшуйте швидкість, 
з якою ваші очі рухаються краями 
прямокутника, зупиняючись на 
кутах, щоб уповільнити дихання. 

Охолодження обличчя
Охолодження обличчя, особливо зони 
навколо носа, може зменшити задишку. Спробуйте протерти ніс та верхню частину 
щік холодною вологою тканиною. Не рекомендується використовувати вентилятори 
під час спалаху COVID-19, оскільки це може спричинити ризик поширення інфекції.
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Під час ходьби
• Рухайтеся зі зручною швидкістю, 

дихаючи рівномірно.
• Уникайте затримки дихання або спроб 

повернутися або рухатися занадто 
швидко.

• Дихайте в ритм із ходьбою; вдихайте, 
зробивши один крок, і видихайте 
протягом наступних двох кроків.

• Використовуйте допоміжні засоби для 
ходьби, якщо вони вам допомагають

• Робіть зупинки для відпочинку, коли 
потрібно. 

Піднімаючись сходами
• Піднімаючись сходами, тримайтеся 

поручнів і робіть кроки повільно. 
Спробуйте відпочивати щонайменше 
п’ять секунд кожні кілька кроків.

Просити про допомогу – це нормально. 
Продовжуйте звертатися до звичних служб охорони здоров’я та соціальної допомоги,  

якщо вам потрібна подальша підтримка. 
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Здоров’я легенів та хороше психічне самопочуття

Поради для подолання задишки вдома:

Відчуваючи тривогу
• Пам’ятайте, що зараз тривожний час, 

який несе багато невпевненості, тому 
хвилювання є нормальним.

• Існує чимало способів подолання 
тривоги. Серед них зосередженість, 
прослуховування розслаблюючої 
музики або такі заняття, як садівництво, 
йога, спів або читання книжки. 

Під час щоденної діяльності
• Зберігайте під рукою предмети першої 

необхідності.
• Тримайте заряджений телефон біля свого 

ліжка чи крісла.
• Плануйте свою щоденну діяльність 

заздалегідь, наприклад, прийом ванни 
або хатню роботу.

• Розподіліть свою діяльність на весь день
• Перш ніж розпочати роботу, підготуйте 

все необхідне.
• Робіть відпочинок між різними видами 

діяльності або тоді, коли вам не 
комфортно дихати.

Під час прийому їжі та пиття
• Замість одного великого споживання 

їжі, краще їсти часто й невеликими 
порціями.

• Робіть менші ковтки.
• Уникайте їжу, яку важко пережовувати; 

за потреби додавайте соуси.
• Пийте мало, але часто, переважно воду, 

щоб уникнути зневоднення.

Залишайтесь активними
• Важливо залишатися якомога 

активнішими, щоб уникнути зниження 
тонусу  м’язів.

Будьте на зв’язку
• Підтримуйте зв’язок із друзями й 

родичами за допомогою телефона, 
листування та інших технологій.
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Додаткові ресурси для людей із задишкою:

• Британський пульмонологічний фонд (British Lung Foundation): www.blf.org.uk/
support-for-you/breathlessness/how-to-manage-breathlessness

• Проєкт «Life of Breath»: www.lifeofbreath.org/category/resources

• Європейський пульмонологічний фонд (European Lung Foundation): www.
europeanlung.org/assets/files/factsheets/Mental%20wellbeing/Mental-wellbeing-
Factsheet%20-%20D07.pdf

• Проєкт «Better B»: 
www.betterbreathe.eu/index.php?page=breathlessness-management

• Група хворих на аспергільоз та їхніх опікунів: www.aspergillosis.org/managing-
breathlessness/

Додаткові ресурси 

Європейський пульмонологічний фонд (European Lung Foundation – 
ELF) засновано Європейським респіраторним товариством (ERS) у 2000 
році з метою об’єднання пацієнтів, громадськості та фахівців у галузі 
респіраторних захворювань для здійснення позитивного впливу на 
здоров’я легень. 

Підготовлено в червні 2020 року.

Посилання: Bausewein et al. 2008. Cochrane CD005623; Brighton et al. 
Thorax 2019;74:270-1.
Зображення відтворені з дозволу Кембриджської служби з подолання 
задишки (Cambridge Breathlessness Intervention Service).
Як процитувати цей ресурс: Higginson IJ, Maddocks M, Bayly J, Brighton 
LJ, Hutchinson A, Booth S, Ogden M, Farquhar M. від імені прикладного 
дослідження «Спільна паліативна допомога» Національного інституту 
досліджень у галузі охорони здоров’я (NIHR Applied Research Collaborative 
Palliative and End of Life Care Theme).
3 квітня 2020 р. Подолання задишки вдома під час пандемії COVID-19.

 


