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Koleżanki i Koledzy
Szanowni Goście!!!
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do Szczawnicy na XXVI Kongres Balneologiczny w dniach
14-17 września 2017 r. Szczawnica jest pięknym uzdrowiskiem, o wieloletniej tradycji, umiejscowionym w Parku
Pienińskim w otoczeniu pięknych polskich gór.
Nasz Kongres jak zawsze będzie okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć z dziedziny balneologii, prezentowanej
przez ekspertów polskich i zagranicznych. Do udziału w nim zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy w tym
z Włoch, Niemiec, Japonii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Rosji, USA, Słowacji, Francji, Litwy i Chin. Udział w naszym Kongresie
potwierdzili najwybitniejsi wykładowcy reprezentujący najważniejsze światowe i europejskie towarzystwa balneologiczne.
Głównymi tematami kongresu będzie rola leczenia pacjentów w wieku podeszłym w lecznictwie uzdrowiskowym oraz
postępy w balneologii i medycynie fzykalnej. Tematyka ta wpisuje się w bardzo ważne z powodów demografcznych
zagadnienia polityki senioralnej. Odbędzie się też sesja dla menadżerów lecznictwa uzdrowiskowego oraz cieszące się
bardzo dużym powodzeniem sesje dydaktyczne. Nasi zagraniczni goście w sesjach międzynarodowych przedstawią
najważniejsze osiągnięcia światowej medycyny uzdrowiskowej i medycyny fzykalnej w ostatnich latach.
Jak zwykle nasz kongres to nie tylko spotkania naukowe ale także doskonała okazja do integracji naszego środowiska. Okazją do nawiązywania nowych kontaktów a także podtrzymywania starych znajomości będzie na pewno
uroczysty bankiet (Gala Dinner) w nastroju wieczorowym oraz impreza integracyjna na wolnym powietrzu w ostatnim
dniu kongresu.
Jesteśmy przekonani, że udział w XXX Kongresie Balneologicznym będzie dla nas wszystkich okazją do
pogłębienia naszej wiedzy praktycznej i teoretycznej w pięknej dziedzinie medycyny jaką jest Balneologia
i Medycyna Fizykalna. Stanie się bodźcem do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego uczestników. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo również czas na poznanie jednego z najbardziej urokliwych zakątków naszego kraju
jakim są Pieniny.
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy jeszcze raz na kongres Balneologiczny do
Szczawnicy.
Do zobaczenia !
Prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii
i Medycyny Fizykalnej
dr n. med. Jacek Chojnowski
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The FEMTEC Jubelee (1937-2017)
Tradition and Innovation: from Thermae to Medical Spas
Umberto Solimene
President, FEMTEC - World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, Milan, Italy
SUMMARY
Founded in 1937, FEMTEC (the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy) gathers the public and private institutions that represent
Thermal Establishments in the respective Countries. At present it has more than 30 member Countries (either statutory or affiliated).
FEMTEC, based in Italy, is the only non-governmental organization (NGO) in the sector entertaining official relations (accreditation) with the
World Health Organization (WHO).
The main purposes of the Federation include: representing and promoting world hydrotherapy before the different national and international
institutions; promoting international cooperation; promoting shared studies, research, training, and experience in the sector.
FEMTEC has several Commissions (Medical, Tourism & Health, Technical, Economy & Technological Innovation, SPA Management, International
Business Office) and a number of sub-commissions (Integrated Thermal Medicine, Complementary Medicine, Scientific Research) operating
in the medical, economic, technical, and social sectors.
Institutional relations are also in place between the Federation and the European SPA Association (ESPA), the World Tourism Organization (WTO),
the International Society of Medical Hydrology (ISMH), and the Global Wellness Institute (GWI), as well as other outstanding international
organizations.
Key words: FEMTEC, international cooperation, hydrotherapy
Acta Balneol, TOM LIX, Nr 3(149);2017;173-175

Founded in 1937, FEMTEC (the World Federation of
Hydrotherapy and Climatotherapy) gathers the public and
private institutions that represent Thermal Establishments
in the respective Countries. At present it has more than 30
member Countries (either statutory or affiliated).
FEMTEC, based in Italy, is the only non-governmental
organization (NGO) in the sector entertaining official
relations (accreditation) with the World Health Organization
(WHO).
The main purposes of the Federation include:
– representing and promoting world hydrotherapy before
the different national and international institutions;
– promoting international cooperation;
– promoting shared studies, research, training, and
experience in the sector.
FEMTEC has several Commissions (Medical, Tourism
& Health, Technical, Economy & Technological Innovation,
SPA Management, International Business Office) and a
number of sub-commissions (Integrated Thermal Medicine,
Complementary Medicine, Scientific Research) operating in
the medical, economic, technical, and social sectors.
Institutional relations are also in place between the
Federation and the European SPA Association (ESPA), the
World Tourism Organization (WTO), the International Society

of Medical Hydrology (ISMH), and the Global Wellness
Institute (GWI), as well as other outstanding international
organizations. Its President is Professor Umberto Solimene
(Italy) from the Milan University.
FEMTEC has 4 permanent Training Centres: Italy
(www.thermaecampus.it); Russia (in cooperation with the
International Russian Academy of Tourism, www.rmat.ru);
China (in cooperation with CHTA, http://www.femteconline.
org); Tunisia (in cooperation with the Ministry of Health
http://www.thermalisme.nat.tn/).
The main activities in all the world ( Books,researches,Co
ngresses,Seminars etc) of the Federation and the Members are
published in the web site and explain them will be necessary
a very long report. We can only underline some projects
(realized and planned) as Congresses and Meetings.
Projects and researches : Hydroglobe (1 & 2),Hydrolife,The
Climate for you!, Integrated Thermal medicine,The Communication
Chart, “Joint-Commission International”,”Thermae ,Diplomacy
& Social Relations”. Exhibitions: “The healties waters in the
history of human civilization; Water in Christian art.
In October 2017 ,FEMTEC will organize the Jubelee Congress
in Italy,at Ischia (Naples) on the topic “THERMALCLUSTERS”
Status, proposals, and strategies for health care and local
development.
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“Health clusters” are defined by the World Health
Organization (www.who.int) as aggregates of local entities
that coordinate with each other to study and define practices
and strategies for a specific health sector.
When such regions feature scientifically acknowledged
mineral water sources, their potentials to act in view of
improving the quality of life of people are expanded even
further. In this case these are referred to as “health thermal
clusters”. In this respect, environmental, therapeutic, cultural,
and anthropological resources act in synergy in view of good
health, as well as of local economy.
The present challenges posed by modern and advanced
society can be summarized into development and environmental,
human, and personal sustainability. A comprehensive response
to these is provided by the resources offered by “thermal
clusters”, a true heritage of the past that can be experienced
with a modern approach. However, this calls for forms of
aggregation and organization into a “system”, as well as
for effective actions by a variety of “players” (politicians,
administrators, entrepreneurs, companies) at different levels
– local, national, and international. The “genius loci” of the
thermal resort obviously needs to be preserved, but inserted
into a local integrated vision.
This trend is being understood and partly implemented in all
European Countries that boast a thermal culture and tradition.
Therefore FEMTEC (www.femteconline.org), celebrating the
80th anniversary of its foundation this year, organizes for its
Members a focus group for thinking, evaluating, and defining
operating perspectives on this subject, as a possible step towards
the Renaissance of thermalism in the modern age.
Venue selection - the Isle of ISCHIA (http://www.
comuneischia.it/) - is not only dictated by logistic requirements,
but also conveys the significance of introducing a unique
region in terms of environmental, cultural, and thermal
resources, integrated into an unusual geography.
(Main) themes of the Congress:
• Structure, organization, and management of national and
international thermal clusters; Political and economic
strategies
• Environment, climate, thermae, and health
• Training
• Research as a way towards knowledge and information
• Care, health, and wellbeing practices
• The role of thermal patient/user
• Communication
• Traditional and technological marketing
• New technologies and health safety
• Health tourism
Master lectures of representatives of international
organizations: WHO, EMA, ECC, EP
Master classes: Thermal Research Methodology;
Thermae and Sustainable Beauty; Communication; Thermal
Technology.
Organizing Committee – President:Antonio
Fimiani (Hotsprings of Ischia)
Members: Giuseppe Di Costanzo (President of AssoTermalists Isle of Ischia), Giancarlo Carriero(President oftourism
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section of IndustrialistsUnion of NaplesandCouncellorof
Federterme), Giovanni Gurnari (Vice President of FEMTEC),
Gianni Balestrieri(President of “Centre StudiesIasolino” Isle
of Ischia).
Now we are living during a time of big changements: pol
itical,social,economic,scientific. Also an old-modern science
like thermal medicine needs to be update.For that, we want
to share our vision.
Thermal medicine is one of the oldest forms of western
therapy and, in that respect, should be considered as a traditional
medicine (according to the definition of the World Health
Organization). Based on the above, the “Thermae” as an
integrated set of natural resources, facilities, and services, can
be seen as a meeting point among different forms of medical
culture to offer therapy and rehabilitation, as well as health
preservation options. In different traditions and cultures,
this is where people could find relief from their ailments, as
well as the opportunity to exercise and develop their physical
and sport capabilities, to meet and socialize.
With the use of water for therapeutic purposes, whose
sources were often connected, in different forms, to mythological
or sacred events, and with the scientific, economic, and social
development of populations in time, thermalism experienced
ups and downs in its different applications – including medical
and scientific, architectural, and management ones.
Today, with the huge progress of scientific medicine,
the use of a medium (water) that is apparently simple, yet
complex and not at all thoroughly investigated, may seem
redundant, if not unnecessary.
In the age of pharmacogenomics, metabolomics, lipidomics,
and highly sophisticated diagnostic and surgical techniques, in
fact, the role of the Thermae can appear at best out of fashion.
Indeed, a more comprehensive definition of the physical and
psychic wellbeing of people calls for the acknowledgement
of a deep transformation of some key words of the welfare
system.
According to the new construction of such term, a shift
is under way from the State that only provides assistance and
treats diseases (the citizen-user of the healthcare system with
a passive role) to the Welfare Community (if we are sick we
become partners of treatment, if we are healthy our individual
prevention becomes a benefit for the community).
Health, then, does not identify the treatment of the disease,
but rather the promotion of well-being and the development
of personal skills, taking into account the different individual
conditions. It is a true revolution that affects healthcare
organization models by shifting the focus from the acute phase
to primary and secondary prevention, to the promotion of
appropriate lifestyles, and to relations between health, safety,
and the living and working environment (White Paper of the
Ministry of Health: The future of the welfare model, 2009).
Health,by WHO is definite as a state of complete physical,
mental, and social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity.
Therefore, while the influential British Medical Journal
offers (2011) the new definition of health as the ability to
adjust and to control oneself when facing social, physical, and

Tradition and Innovation: from Thermae to Medical Spas
emotional challenges vs. the classical one of the WHO of
thorough physical, mental, and social wellbeing, an attempt
to go through the concept of wellbeing is needed today,
also considering the needs of a more and more customized
medicine. Thus wellbeing of the body, as well as of the soul.
the absence of disease or infirmity.
Moreover, “being well” does not always mean “feeling well”
(Scarcella 2010). Hence the inability of traditional indicators
to describe, alone, the health status of a population, as well as
of an individual.The concept of wellbeing is then expanded
from a solely subjective vision to the dimension of the social
space, resulting from a process of interaction and mutual
influence between individual and community wellbeing
Thermalism should not only be judged in terms of
therapeutic efficiency, but also as a means for prevention
and active contrast to medicalized lifestyles, i.e. in favour
of health and well-being preservation (with subsequent
drug-economy benefits) (Agenda of the Ministry of Health:
Gaining health).
In short, changing from a static idea of the thermal
establishment (solely focused on hydrotherapy) to a dynamic
idea of thermal approach aimed at well-being, which also
includes the former.
It should also be noted that the onset of a disease often does
not depend on one cause, but rather on multiple combined
factors (e.g. pollution, nutrition, psychological conditions,
prior diseases, etc.). Acting on these and on their negative
impact on the body would finally mean implementing true
disease prevention. Medicine, in fact, is (or perhaps should
be) aimed at dealing with ill people to help them recover, and
with healthy people to help them preserve their health.
Integrated Thermal Medicine, which leverages on the
technical and classic know how of medical hydrology and
climatology combined, wherever necessary, with traditional
therapeutic treatments and techniques based on other medical
principles (e.g. traditional Chinese or Indian medicine,
phytotherapy, etc.), should see man as a whole, and refuse
to focus on one part or one organ, but rather aim at restoring
both the ill part and the functional balance of the entire
body.
Integration, rather than alternative. However, it is important
to note that these are medical deeds that should be performed
by professional and qualified operators, supported by specialized
and appropriately trained staff. This would be a practical
proposal to respond to actual sector-specific needs. Today
the missions of the Italian and European Thermal System
can be summarized as follows:
European thermal tradition: innovate and implement
to ensure the appropriate application of therapeutic
and complementary treatments of Integrated Thermal
Medicine.
Base and clinical research: use base and clinical research to
strengthen and enhance the action mechanisms, the therapeutic

efficiency, and the related drug-economy business of thermal
treatments
Complementary Medicine: develop the themes of
Complementary Medicine capable to promote the development
of medicine as a whole through the recovery of its human
and holistic traits
Well-being sciences: train and update specialists on the
therapeutic role of the Thermae, as well as on approaches
to wellness (physical exercise, nutrition, appropriate
lifestyles)
Technology, management,communication and quality
control: provide updates and advanced skills, also through
practical workshops for specialists in the different sectors.
This development of the concept of thermalism and of its
role in modern society is also highlighted by market trends
at times of economic stagnation, like the present one.
Concerning the Italian situation In Italy are over 380
Thermal Establishments in 20 Regions and 170 Cities, with
more than 60,000 direct and indirect operators. Establishment
distribution sees Campania rank first (113), followed by
Veneto (109), Emilia Romagna (24), Tuscany (23), Latium
(18), and Lombardy (16).
In short, a constant and interesting growth trend is
in place that, however, should also be governed through
innovation and quality control to ensure stability in the light
of international challenges.
These two important elements call for investments to
modernize the existing facilities and technologies; for research
and sustainable exploitation of water resources; for new
marketing and management forms, as well as – particularly
– for research and staff training (at all levels and functions).
These are crucial issues both for appropriate execution of the
proposed therapeutic and complementary treatments (e.g.
beauty treatments and techniques from other cultures), more
and more often included in integrated thermal medicine,
and to ensure that guests (customers-patients) can enjoy
safe, effective, and professional quality.
The Thermae, in their latest version (3.0 according to the
IT language), are well determined to regain their role focused
on treatment and the promotion of health and well-being
using a strictly scientific and professional approach.
Conflict of interest:
The Author declare no conflict of interest
Received: 02.06.2017
Accepted: 08.07.2017
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Clinical and Cost/Effectiveness Evaluation of Balneotherapy
in Knee Arthritis: Results from an Italian Randomized,
Single-Blind Controlled Long-Term Study
Chiara Giannitti¹, Oriana Ciani², Antonella Fioravanti¹
¹Rheumatology Unit, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena, Italy
²CeRGAS, Centre for Research on Health and Social Care Management, Bocconi University, Milan, Italy
SUMMARY
Introduction: Knee OA is the most common type of OA, with an incidence of 6% in people older than 30 years and 40% in people aged 70
years or older. Given the growing trend in the ageing of population worldwide, knee OA will become an ever more important healthcare
problem in the future.
Material and Methods:The objectives of our prospective randomized single-blind controlled study were to assess the long-term efficacy
(one year) of a cycle of mudbath therapy (MBT) in patients with knee OA and to perform cost-effectiveness analysis. In the study we included
103 patients of both sexes with primary symptomatic bilateral knee OA according to ACR criteria.
Results:The assessment of pain showed a very significant improvement at the end of treatment (15 days); this improvement was significant
(p<0.05) also at 3 months of follow-up. In the Control group there were no significant differences during the follow-up period. The differences
between the two groups were already significant at day 15 and persisted until 12 months.
Key words: balneotherapy, knee osteoarthritis, cost-effectiveness, clinical efficacy, randomized clinical trial
Acta Balneol, TOM LIX, Nr 3(149);2017;176-177

Introduction
Knee OA is the most common type of OA, with an incidence
of 6% in people older than 30 years and 40% in people aged
70 years or older. Given the growing trend in the ageing of
population worldwide, knee OA will become an ever more
important healthcare problem in the future.
To date, no intervention has been unequivocally demonstrated
to prove effective in slowing disease progression or delaying
time to total knee replacement (TKR).
Spa therapy is one of the most commonly used nonpharmacological approaches for OA in many European
countries.

Material and Methods
The objectives of our prospective randomized single-blind
controlled study were to assess the long-term efficacy (one
year) of a cycle of mud-bath therapy (MBT) in patients with
knee OA and to perform cost-effectiveness analysis.
In the study we included 103 patients of both sexes
with primary symptomatic bilateral knee OA according to
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ACR criteria. Radiological staging was carried out using
the Kellgren method and only patients with a radiological
score of I– III were included in the study. Patients were
randomized 1:1 and allocated into two groups. 53 patients
received in addition to usual treatment (exercise, NSAIDs
and/or analgesics, established SYSADOAs) a combination
of daily local mud-packs applied on both knees for 20 min
at 42°C and bicarbonate–sulphate-calcic mineral bath water
at 38°degree Celsius for 15 min, for 12 applications carried
out over a period of 2 weeks; 50 patients continued the
usual treatment alone.
Clinical assessments were performed at basal time, after
2 weeks, after 3, 6, 9 and 12 months.
The primary outcome criteria were the change from
baseline to month 12 in WOMAC-Total Pain Score (W-TPS)
(range 0-20)* and in WOMAC-Total Physical Function Score
(W-TPFS) (range 0-68)* scored by a 5-point Likert scale.
A set of secondary outcomes was also assessed such as WOMAC
Total Stiffness Score (W-TSS), Physical Component Summary
(PCS) and Mental Component Summary (MCS) of SF-12

Clinical and Cost/Effectiveness Evaluation of Balneotherapy in Knee Arthritis: Results from an Italian Randomized, Single-Blind Controlled Long-Term Study
(ranges 0-100) and consumption of analgesic medications
(paracetamol and/or NSAIDs). 7 patients (13.2%) from the
MBT group and 6 (12%) in the Control group, were lost to
follow-up for personal reasons.
Clinical and demographic characteristics of the two groups
at basal time show only minor differences.

Results
The assessment of pain showed a very significant
improvement at the end of treatment (15 days); this improvement
was significant (p<0.05) also at 3 months of follow-up. In
the Control group there were no significant differences
during the follow-up period. The differences between the
two groups were already significant at day 15 and persisted
until 12 months. A similar trend was observed for the Physical
function. Tolerability of MBT seemed to be good, with light
and transitory side effects.
Furthermore, we performed an economic evaluation
alongside the same clinical trial.
The specific aims of this analysis were:
• To evaluate direct healthcare costs for patients in the
MBT and control group at 12 months follow-up;
• To estimate the cost-effectiveness of MBT vs usual care
in the same population.
Direct healthcare resource consumption data up until
12 months were derived from a daily diary given to patients
and returned at prescheduled follow-up visits.
To perform cost-effectiveness analysis we used the qualityadjusted life year (QALY), a generic measure of disease burden,
including both the quality and the quantity of life lived. One
QALY equates to one year in perfect health. In this study
the data used for the QALY are collected using the survey
EQ-5D.
This cost-effectiveness analysis shows a favorable economic
profile of a 12-session cycle of MBT in addition to usual care
versus usual care alone, with costs savings of about € 672 per
patient and 0.08 quality- adjusted life years gained over a
12 months follow-up.

Authors’ contribution:
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Conflict of interest:
The Authors declare no conflict of interest
Received: 20.05.2017
Accepted: 25.06.2017
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Analysis of Physical Therapy in Multiple Sclerosis
Analiza postępowania fizykalnego w stwardnieniu rozsianym
Włodzisław Kuliński1, 2, Michał Sulisz 1
¹Department of Physical Medicine, Faculty of Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
²Department of Rehabilitation, Military Medical Institute, Warsaw, Poland
Summary
Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic progressive demyelinating disease of the central nervous system. 2.5 million people are
affected by MS worldwide; in Poland, the number of patients is approximately 60,000.
Aim: The goal of this study was to assess the effectiveness of physiotherapy in MS.
Material and Methods: The study involved 33 patients aged 28-68 years who were undergoing an inpatient rehabilitation programme. The
subjects were examined twice: before the programme and after its completion. The study used two questionnaires designed by the authors.
The patient’s clinical status and disease severity were assessed with the Barthel index. The results were statistically analysed; the sign test
and Pearson’s chi-squared test were used to determine relationships between the variables.
Results: Statistical analyses showed a significant (at the significance level of 0.05) improvement in the functional status of the patients after
physical therapy, as shown by improvements concerning motor performance, functional status and everyday life.
Conclusions: Comprehensive physical therapy and rehabilitation effectively improved the subject’s functional status and physical fitness.
Key words: multiple sclerosis, treatment
Streszczenie
Wstęp: Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą, postępującą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Na świecie na
SM choruje około 2,5 mln osób, w Polsce około 60 tysięcy.
Cel: Analiza postępowania fizykalnego u chorych na stwardnienie rozsiane.
Materiał i metody: Badaniu poddano 33 chorych w wieku od 28 do 68 lat przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. Badanie przeprowadzono dwukrotnie, tj. przed i po jego zakończeniu. Posłużono się dwiema autorskimi ankietami. Do oceny stanu klinicznego i zaawansowania choroby wykorzystano skalę Barthel. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystano test znaków oraz ch ^ Pearsona
oceniając zależność między zmiennymi.
Wyniki: Analiza statystyczna wykazała znaczącą (na poziomie istotności 0,05) poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po zastosowaniu
fizjoterapii. Świadczyć o tym może poprawa w zakresie: wydolności ruchowej, w stanie funkcjonalnym oraz w życiu codziennym.
Wnioski: Kompleksowe postępowanie fizykalno-usprawniające skutecznie wpłynęło na poprawę stanu funkcjonalnego oraz poziomu sprawności fizycznej badanych.
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, leczenie
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INTRODUCTION
Multiple sclerosis (MS) is the most common neurological
disease occurring in young people. It is usually diagnosed in
patients aged 20-40 years. In rare cases, MS may even develop
in children. Women are twice more likely to be diagnosed
with MS than men. The disease’s aetiology remains unclear;
MS is believed to result from progressing industrialisation,
environmental pollution, chemicals, or excessive exposure to
UV radiation. The following factors may also be associated
with the development of MS: substance abuse (alcohol,
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tobacco), vitamin deficiency and infectious agents, mainly
viruses (herpes viruses: HSV1, HHV3-VZV, HHV6, EBV)
and bacteria (Chlamydia pneumoniae), possibly through
molecular mimicry of the body’s antigens. The disease affects
approximately 60,000 people of various age in Poland, with
2.5 million MS patients worldwide [1-3]. Multiple sclerosis
is a disease of the immune system. Nervous system cells
surrounding the myelin sheath are attacked by the immune
system, leading to inflammation and oedema, which results
in damage and partial or total loss of nerve conduction. This
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causes scarring at the site of damage, also called sclerosis. Myelin
damage causes destruction of the path of the information
carried by the nerve.
MS is characterised by a variety of symptoms, which
makes the diagnostic work-up difficult [4, 5].

CLINICAL PRESENTATION
Multiple sclerosis has four types, with each type characterised
by a different course. Most MS patients are initially diagnosed
with relapsing-remitting MS. Another type is called secondaryprogressive MS. There is also primary-progressive MS, which
is rare and found in approximately 10%-15% of all MS patients.
The last MS type is called progressive-relapsing MS, which
is extremely rare and combines relapses with a constantly
worsening condition of the patient. MS patients are known
to have complex symptoms.
MS plaques, which may develop literally anywhere in the
white matter, cause a wide variety of symptoms of functional
impairment, fatigability and pareses resulting from damage to
the pyramidal tracts as well as increasing spasticity [3-5].
PHARMACOTHERAPY includes the use of corticosteroids
and immune modulators. An important part of MS patient
management consists in physical therapy and rehabilitation
[6-15].

Physiotherapy in multiple sclerosis

Treating spasticity, decreased muscle strength, impaired
sphincter function, coordination disturbances and ataxia as
well as pain and paraesthesiae [16-21].
Rehabilitation should be aimed at:
• Preventing a decrease in the physical fitness and mental
ability as well as the development of disability.
• Compensating for the loss of function in the damaged
organs.
• Adapting the patient to changed environmental
conditions.
• Creating appropriate conditions for maintaining
independence.
Physiotherapy during relapses:
During a relapse, physiotherapy is mainly aimed at
preventing the sequelae of immobilisation and the lack of
physical activity. It is necessary to often change the patient’s
position in order to avoid pressure ulcers; their prophylaxis
uses also physical procedures (polarised light). In addition,
patients should perform breathing and cough exercises.
Prior to the rehabilitation, the patients should be taught
how to breathe correctly.
A significant role is played by passive exercises of the
paretic limbs and appropriate positional exercises (preventing
contractures). Due to the progressive character of multiple
sclerosis, physiotherapy should be comprehensive and
ongoing.
The rehabilitation programme in patients whose degree
of disability according to the Kurtzke Expanded Disability
Status Scale (EDSS) is below 6 should include the following:
breathing exercises, aerobic exercises, active non-weight
bearing exercises, active free exercises, balance exercises,

coordination exercises, neurophysiological methods and
neuromuscular re-education. Patients with an EDSS score >6
should undergo breathing exercises, active non-weight bearing
exercises, passive exercises and balance exercises. They are often
mobilised and undergo gait education. Neurophysiological
methods and biofeedback are also used.
Active non-weight bearing exercises are introduced
in patients whose muscle strength is between -2 and +2
according to the Lovett scale. The exercises are non-weight
bearing due to the use of a block and weight system, the
therapist’s hands or a water environment.
Active free exercises are introduced in patients whose
muscle strength is 3 according to the Lovett scale.
Balance and coordination exercises. To achieve
coordination, the patient’s movements have to be smooth,
precise and efficient.
Neurophysiological methods used in MS patients include
proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF), NDT-Bobath
therapy, biofeedback, mobilisation and gait education.
Aerobic training. MS patients may have spastic muscle
paresis. It is a motor dysfunction caused by upper motor
neuron damage and characterised by muscle hypertonia,
increased tendon reflexes, the presence of pathological symptoms
and increased tonic stretch reflex. Spasticity contributes to
contractures, joint deformation, pressure ulcers, vein thrombosis
and infections and is usually accompanied by pain [2, 3].
Hufschmidt’s method in treating spasticity is a physiotherapy
procedure consisting in the stimulation of spastic muscles and
their antagonists with so-called double rectangular electrical
pulses. Hufschmidt’s method involves the stimulation of a
spastic muscle with a short pulse (causing its contraction),
followed by short-term relaxation. In the case of MS, the
flexors and extensors of the following joints are stimulated: hip,
knee, ankle, wrist, elbow and shoulder. Hufschmidt’s electrical
stimulation is conducted with appropriate parameters:
• rectangular pulse shape with the duration of 0.2-0.5 ms,
time between pulses is 1 s for the upper limb and 1.5 s
for the lower limb;
• pulses are released with a delay of 100-300 ms;
• interval between the cycles is 0.5-1.5 s;
• session duration is 15-20 min, sessions take place every
day or every other day;
• current intensity has to be high enough to result in an intensive muscle contraction, with the contraction of the antagonists stronger than the contraction of the spastic muscles.
Tonolysis. It is a modified Hufschmidt’s method consisting
mainly in the stimulation of a spastic muscle with a short
triangular or rectangular pulse; however, when the muscle
relaxes, the antagonist muscle is stimulated with a series
(train) of trapezoidal, sinusoidal or triangular pulses.
Orthopaedic aids. Multiple sclerosis is a chronic disease.
As it progresses, the risk of impaired locomotion increases and
the use of orthopaedic aids becomes necessary. MS patients
may use the following mobility aids: canes, tripod canes, quad
canes, crutches, walking frames and wheelchairs. It is also
important to eliminate any barriers preventing the patients
from active participation in social life.
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Figure 3. Interaction plot: Age and patient condition according to the Barthel index
Figure 1. Changes in the course of MS [according to 2]

Figure 2. FLAIR-MRI images obtained in an MS patient

Other physiotherapeutic and balneotherapeutic methods
used in MS patients include: low- and medium-frequency
currents, ultrasound therapy, electrical stimulation, four-cell
baths, underwater massage, carbonic acid baths, variable low
frequency magnetic fields, laser therapy and cryotherapy
[6,7,8,9,10].
Low frequency magnetic fields. Magnetic field therapy
consists in physical procedures using the influence of a slowly
changing magnetic field on the human body. In MS patients,
low-frequency fields are used to treat increased muscle tone,
muscle tremor, dizziness and pain. It is also important to
facilitate the process of regeneration of the damaged nerves.
The biological effects include improved metabolism in the
nervous tissue, increased synaptic reorganisation and treating
pain. Sessions in MS patients use low-frequency sinusoidal
magnetic fields with field induction of 10 mT, frequency of
5-10 Hz and session duration of approx. 12 minutes. The first
5-10 sessions in a cycle should be conducted every day and
then the procedures should take place twice a week.
Magnetic field stimulation procedures use variable lowinduction magnetic fields (field induction does not exceed
100 µT/0.1 mT). Magnetic fields used in MS patients have a
pulse frequency between 180 and 195 Hz. In these patients,
magnetic field stimulation is aimed at alleviating the signs
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Figure 4. Interaction plot: Patient condition according to the Barthel index and assessment of health status after physical therapy

and symptoms, especially depression, fatigue and cognitive
impairment.
Cryotherapy. The main indication for local cryotherapy in
MS patients is treating increased muscle tone and preparation
for kinesiotherapy (cryokinetics). Whole-body cryotherapy
is very beneficial to the patients as it improves their wellbeing
and eliminates fatigue.
A cryotherapy session is followed by kinesiotherapy lasting
at least 20 minutes.
Laser therapy. The biological effect of low-energy laser
light in MS patients includes its positive influence on the
stimulation of Schwann cell proliferation and, consequently,
nerve regeneration. Laser biostimulation activates the
transmission and absorption in the tissues. The therapeutic
outcomes may also include improved balance, coordination,
lower muscle tone and better muscle endurance, analgesic,
regenerative and anti-inflammatory effect and increased
tissue perfusion and microcirculation.
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Aim of the research
The aim of this research was to assess the efficacy of physical
therapy in patients with multiple sclerosis participating in
an inpatient rehabilitation programme.

Material and methods
A total of 33 residents of the Mazowieckie province with
multiple sclerosis were examined at the Polish Multiple
Sclerosis Society branch in Radom. The patients consented
to participate in the study.
The following questions were asked to assess the health
status of the patients:
– type of multiple sclerosis, disease duration, age at
diagnosis, frequency of relapses, manner of ambulation,
disturbances (symptoms) associated with the disease.
The patients’ health status was assessed with the Barthel
index.
To describe the patients’ life situation, quality of life
and lifestyle, the authors asked about:
– professional activity – being able to perform activities of
daily living, social life, living conditions, wellbeing.
To assess the patients’ rehabilitation and its role, the
authors asked them about:
– frequency of using physical therapy procedures,
– type of rehabilitation and physical therapy procedures
the patients usually used in the last 12 months as well
as their efficacy,
– their assessment of their health status before and after
rehabilitation.
The following tests were used to verify the statistical
hypotheses:
– sign test – a statistical test used to determine the
significance of differences between two dependent
measures, e.g. the difference between pre- and postrehabilitation health status;
– Pearson’s chi-squared test – a statistical test
used to determine if two variables are dependent/
independent.
The statistical hypotheses were verified with the p-value
calculated with these tests and a significance level (alpha)
of 0.05.

RESULTS
The study involved 33 subjects: 22 women and 11 men.
Table 1. Age of the patients
Under 30 years
30-40 years
41-50 years
over 50 years
Total

Number
2
7
12
12
33

%
6.0
21.2
36.4
36.4
100.0

Most patients declared having secondary education (13
individuals) or a university degree (13 individuals).
Table 2 shows the distribution of patients by MS types.
Table 2. Multiple sclerosis type
Relapsing-remitting MS
Secondary-progressive MS
Progressive-relapsing MS
I don’t know
Total

Number
18
3
11
1
33

%
54.6
9.1
33.3
3.0
100.0

Most subjects had been suffering from MS for 11-20
years; 30% had had MS for over 20 years.
Table 3 presents the distribution of patients according
to the manner of ambulation; almost 50% of the subjects
ambulated unassisted (48.5%).
Table 3. Manner of ambulation of the patients

Number

%

Unassisted

16

48.5

With crutches

9

27.3

With a walker

6

18.2

In a wheelchair

1

3.0

I don’t ambulate unassisted

1

3.0

Total

33

100.0

The patients complained mostly about excessive fatigability
– the feeling of constant tiredness (69.7%), balance and
coordination disturbances (63.6%) and spasticity (63.6%).
An assessment of the patients’ health status with the Barthel
index shows that the condition was moderately severe in
the vast majority (almost 85%) of the subjects, very severe
in 9% and mild in 6%.
Table 4. Health status assessment according to the Barthel index
Number

%

Very severe condition

3

9.1

Moderately severe condition

28

84.8

Mild condition

2

6.1

Total

33

100.0

Next, the efficacy of the physical therapy procedures used
was assessed (Table 5)
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Table 5. Efficacy of physical therapy procedure
Cryotherapy
Iontophoresis
Magnetic fields
TENS currents/NEMEC currents/
/TONOLYSIS
Paraffin compresses/
/peloid
Other
None

Number
26
4
21

%
78.8
12.1
63.6

17

51.5

2

6.1

6
0

18.2
0.0

Most subjects (78.8%) listed cryotherapy as a procedure that
improved their condition; the second most popular procedure
was magnetic field therapy (63.6%) and the third was TENS
currents / NEMEC currents / TONOLYSIS (51.5%).
Table 6. Impact of physical therapy procedures on the patients’ condition
Reduced spasticity
Improved balance
Reduced pain
Improved exercise tolerance
Improved independence
Reduced tiredness
Reduced paraesthesia
Improved coordination
Other
No impact

Number
13
4
18
6
7
0
7
8
0
0

%
39.4
12.1
54.5
18.2
21.2
0.0
21.2
24.2
0.0
0.0

Physical therapy procedures reduced pain in 54.5% of
the subjects, decreased spasticity in almost 40%, improved
coordination in 25%, and reduced paraesthesia in 20% of the
cases. 20% of the subjects noticed improved independence
and exercise tolerance after physical therapy. Table 7 shows
an assessment of the patients’ pre- and post-rehabilitation
health status.
Table 7. Assessment of the subject’s health status
Before
rehabilitation
(%)

After
rehabilitation
(%)

Very poor

45.5

18.2

Poor

21.2

18.2

Moderate

27.3

42.4

Good

6.0

15.2

Very good

0

6.0

decreased
by 27.3 % pts
decreased
by 3 % pts
increased
by 15.1 % pts
increased
by 9.2 % pts
increased
by 6 % pts

The patients’ health status improved after the
treatment.
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Verification of statistical hypotheses.
1. Rehabilitation improves the patients’ health
status.
The subjects assessed their health status on a scale from 1
to 5, where 1 represented a very poor health status and 5 meant
a very good health status (the results are shown in Table 8).
Table 8. Results of sign test

Pair of variables

Sign test for variables
‘Pre-rehabilitation health status’
& ‘Post-rehabilitation health status’
The results are significant at p <.05000

Pre-rehabilitation
health status &
Post-rehabilitation
health status

N

Percent
v<V

Z

p

16

100.00

3.75

0.000

p value = 0.000 * statistical significance, hypothesis to be accepted

There is a 95% likelihood that the rehabilitation improved
the patients’ health status.
2. Type of physical therapy procedures has an effect
on symptoms associated with the disease.
Another issue studied was whether a given physiotherapeutic
procedure has an influence on the health status, or if it contributes
to a change in the perception of individual symptoms of
the disease.
Frequency of using physical therapy procedures and the
patient’s status (Table 9).
Table 9. Statistics: Frequency of using physical therapy procedures and the
patient’s status (Barthel index)
Pearson’s chi-squared

Chi-squared
23.44737

df
df=4

p
p=.00010

p-value = 0.000 * statistical significance, hypothesis to be accepted

There is a 95% likelihood that the more severe the condition
of a patient, the more likely the patient is to use physical
therapy procedures.
Table 10 presents p-values from Pearson’s chi-squared test
for each pair of variables (procedure & change in symptom
perception).
The higher the level of physical activity, the better the
health status.
The hypothesis was verified with Pearson’s chi-squared
test for independence – a test for two variables:
– Physical activity level.
– Patient health status according to the Barthel index.
There is a 95% likelihood that the higher the level of
physical activity in a patient, the better the patient’s health
status.
The higher the age, the worse the health status.
The hypothesis was verified with Pearson’s chi-squared
test for independence – a test for two variables:
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Table 10. Statistics of procedures conducted in the patients in the last 12 months and changes in perception of disease symptoms
Procedure conducted
in the last 12 months

Change in symptom perception
Improved
independence

Reduced
paraesthesia

Improved
coordination

p=.79030

Improved
exercise
tolerance
p=.90889

p=.94262

p=.94262

p=.81009

p=.19139
p=.27627

p=.39180
p=.94311

p=.71249
p=.16699

p=.93074
p=.93074

p=.93074
p=.38474

p=.09725
p=.28108

p=.27893

p=.84330

p=.11998

p=.15999

p=.59156

p=.11453

p=.48861

p=.20782

p=.07840

p=.80475

p=.28742

p=.76334

p=.76334

p=.56566

p=.75146

p=.58788

p=.89404

p=.22870

p=.44899

p=.30419

p=.38049

p=.07326

p=.45195

p=.79700

p=.61840

p=.97917

p=.40345

p=.74611

Active exercises

p=.75146

p=.58788

p=.89404

p=.22870

p=.44899

p=.30419

p=.38049

Passive exercises
PNF or BOBATH
exercises
Massage

p=.75146

p=.58788

p=.89404

p=.22870

p=.44899

p=.30419

p=.38049

p=.59015

p=.54532

p=.29047

p=.86455

p=.17131

p=.68742

p=.07746

p=.80111

p=.13140

p=.13801

p=1.0000

p=.76334

p=.54705

p=.25059

Decreased
spasticity

Improved
balance

Decreased
pain

Cryotherapy

p=.3059

p=.36729

Iontophoresis
Magnetic fields
TENS/ NEMEC/
/TONOLYSIS
Paraffin compresses/
/peloid
Gait education/
/mobilisation
Balance exercises

p=.71615
p=.66260

Table 11. Statistics: Assessment of the physical activity level and the patient’s
health status (Barthel index)
Chi-squared
df
p
Pearson’s chi-squared
42.67669
df=6
p=.00000
p-value=0.000 * statistical significance, hypothesis to be accepted

Table 12. Statistics: Patient age and clinical status (Barthel index)
Pearson’s chi-squared

Chi-squared
38.59821

df
df=6

p
p=.00000

p-value=0.000 * statistical significance, hypothesis to be accepted

Table 13. Two-way contingency table: Patient condition according to the Barthel index and health status after rehabilitation
Patient condition (Barthel index)
Very severe
Moderately severe
Mild
Total

Very poor
1
5
0
6

Health status after rehabilitation
Poor
Moderate
Good
0
2
0
6
12
5
0
0
0
6
14
5

Table 14. Statistics: Patient condition according to the Barthel index and health status after rehabilitation
Pearson’s chi-squared

Chi-squared
34.97364

df
df=8

p
p=.00003

p-value=0.000 * statistical significance, hypothesis to be accepted

Age of the patient.
Patient’s status according to the Barthel index.
There is a 95% likelihood that the older the patient, the
worse the patient’s health status.
There is a 95% likelihood that the better the health status
of a patient, the better the assessment of the patient’s health

Total
Very good
0
0
2
2

3
28
2
33

status after rehabilitation. In other words, rehabilitation
produces more significant health status improvements in
patients who are in a better condition.

DISCUSSION
Multiple sclerosis is the most common neurological
disease in the world. It usually affects young people aged
20-40 years. Physical therapy used in this disorder should
be planned individually for each patient. Patients who start
rehabilitation report an improved health status and wellbeing,
reduced tiredness, still do sports and are physically active.
Whole-body cryotherapy is a procedure producing positive
outcomes. After the procedures, patients report an improved
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health status, reduced spasticity, higher muscle strength, better
function of the urinary bladder, and improved coordination
and vision. Positive effects of these procedures are stressed
by such authors as Taradaj, Polman and Sieroń [15,19].
Another effective therapeutic procedure, as confirmed by
Brola and Richards, is the use of variable magnetic fields
and magnetic stimulation. The clinical status of patients
undergoing the procedures improved as compared with the
control group. The patients noticed reduced tiredness and
improved motor performance. Fibiger [15] was one of the first
to examine patients at their home. He showed that magnetic
stimulation combined with exercise produces considerably
better therapeutic results. Laser therapy is currently very
popular in the treatment of MS patients [17,18,19]. Studies
conducted by Sieroń and Peszyński proved that this form of
therapy has a beneficial influence on MS patients, eliminating
pain and reducing muscle tone.

CONCLUSIONS
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1. Multiple sclerosis is an extremely difficult diagnostic and
therapeutic problem.
2. The physical therapy methods used in the subjects significantly improved their clinical status.
3. Patients in a worse condition more often use rehabilitation procedures.
4. Higher physical activity levels contribute to a better condition of the patients and improve their wellbeing.
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SUMMARY
Bottled mineral water is known globally as a source of essential macro and micro nutrients, and is consumed in many developed countries
of the world for its dietary attributes. However, in Nigeria, no single brand of mineral water is sold in the market. Given the fact that Nigeria
is Africa’s largest economy, with a population of over one hundred and sixty million people (160,000,000), this research work seeks to establish
the market potential of this mineral commodity, as well as the citizen’s appreciation of the dietary benefits of drinking bottled mineral water.
Descriptive statistics was adopted for the work, using one hundred (107) respondents, with the high, medium, and low income components
of the social strata across the country sampled on their capacity to afford the 150cl and 75cl bottles of mineral as the case may be. Positive
results were generated from the three sampled populations, indicating high rate of affordability in purchasing these nutritional waters. This
work is first of its kind for bottled mineral water market evaluation in Nigeria, hence, serving as an important reference document for all
intending investors for this commodity in Nigeria.
Key words: Nigeria, bottled mineral water, dietary, commodity, investors
Acta Balneol, TOM LIX, Nr 3(149);2017;185-191

Introduction and background
Mineral water is simply defined as water from mineral
spring that contains various micro and macro nutrients such
as salts and sulfur compounds beneficial to the body. Apart
from being obtained from spring bottled mineral water is the
purified water fortified with requisite amounts of minerals such
as Barium, Iron, Manganese, etc. which can be absorbed by
human body. The mineral water is manufactured and packed
under hygienic conditions in properly washed and cleaned
bottles in sterilized conditions (http://www.dcmsme.gov.in/
publications/pmryprof/food/ch17.pdf). Traditionally, mineral
water was consumed from their sources (springs, spas e.t.c);
in modern times mineral water is bottled and distributed for
consumption. Bottled mineral water is globally known as a
source of micro and macro nutrients consumed all over the
world. There are numerous benefits of drinking mineral water
ranging from improve bone health, lowering of blood pressure
and LDL cholesterol, Lower LDL cholesterol, aids digestion
maintain electrolyte balance, reduce kidney stone risk, better
your skin, Other Benefits of loss of weight, Aside its dietary
importance, it is a source of huge revenue to countries like
France where Perrier® Sparkling Natural Mineral Water is
the best-selling imported sparkling mineral water in the U.S.
and is enjoyed in more than 140 countries around the world.
Apart from France, many countries in Europe such as Poland
and Germany also produce mineral water as part of a major
drinking water source. In west Africa, Benin Republic have
some flavoured brands of mineral water for consumption.

Nigeria is a middle income country with robust growth
of about 7% and nominal per capital income of $3,298 of
which GDP in agric is 17.8%, industry 25.7% and services
54.6% (http://en.mwikipedia.org). As an emerging market
with over 160 million population, it is ranked as the largest
economy in Africa, 20th and 21st largest economy in the
world in terms of purchasing power parity and nominal GDP,
respectively. Aside the huge economic potentials, Nigeria
is blessed with numerous human and natural resources of
which mineral springs is one of them. Mineral springs are
located in the south, north and the north central part of
the country. In the southern part of the country, Ikogosi
warm spring is a source of mineral water, the spring water
in Nasarawa state, and that of Bauchi are located in North
Central and North respectively. Due to reduction in crude oil
price at the international market, the quest for diversification
has been on the increase as investment in non-oil sector has
recently received attention. As such the emergence of bottled
mineral water market in Nigeria will not only diversify the
economy, it will increase youth employment and also server
as source for foreign exchange.
Though there are several natural water resources and market
for bottled mineral water, there is little or no knowledge of it
in Nigeria. The first objective of this paper is to establish the
market prospect for bottled mineral water in Nigeria while
the second objective is to create awareness and to sensitize
the public about the existence of bottled mineral water and its
and dietary importance. This research is important because,
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bottled mineral water will serve as a source of huge revenue
as well as foreign exchange in the country aside its dietary
importance and prospects for employment generation. It is
provides an opportunity where investors within and outside
the country can invest.

Methodology
In this section, we outline how the research was caried
out and the results of the analysis were presented. Results for
the two objectives of this paper was presented with the use
of descriptive statistics; pie charts, bar charts, percentages,
histograms and cross tabulation. Data was collected by
structured questionnaire which was administered in five
cities in Nigeria covering four states and three geo-political
zones. The cities were; Abuja, Lagos, Keffi, Lafia and Zaria.
Abuja, Keffi and Lafiia are located in the North Central part
of the country while Zaria and Lagos are located in the North
West and South West respectively. About 117 respondents
were sampled; 25 were from Abuja, 34 from Lafia, 31 from
Keffi, 13 from Lagos and 15 from Zaria, respectively. Out
of the respondents sampled, 82 were males while 35 were
females between the ages 15 to 60. In terms of occupation,
59 respondents were civil servants, 30 were business people,
7 were farmers and 6 were students respectively. About 16 of
the respondents earn below N18,000 (less than $100), 32 earn
between N18,000 to N40,000, 35 respondents earn between
N50,000 to N100,000, 21 earn between N150,000 to N500,000,
3 respondents earn above N500,000 while 3 respondents do
not earn income. Majority of respondents average monthly
income is between N18,000 to 100,000 with only 3 earning
above 500,000 on the average per month.
Market prospect for bottled mineral water in the study
is measured by number of respondents who want to take
bottled mineral water as their source of drinking water given
its benefits. This is illustrated by a “yes” or “no” response.
Further analysis introduced prices to find out the market
prospects of mineral water when sold at N200 and N300 for
75cl and 150cl bottles respectively. The analysis on market

Figure 1. Source of drinking water
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prospect for bottled mineral water was also done based on
income, occupation and sample area. The second objective
on the knowledge of bottled mineral water was achieved by
asking if a respondent is aware that there is bottled mineral
water as source of safe and nutritious drinking water; this is
measured by a “yes” or “no” response. In addition, the second
objective is achieved by outlining the benefits of mineral
water as source of drinking water. The benefits were stated
to obtain responses in form of “yes”, “no” and “don’t know”
from respondents. The essence is to find out if respondents
know about the benefits and at the same time sensitize those
who don’t know anything about bottled mineral water.

Results
In this section the results are presented in three sections.
Section one gives information on general water consumption,
section two discussed the results on the market prospect for
bottled mineral water which is the first objective, while section
three gives information on the knowledge of bottled mineral
water and the response to sensitization of the respondents.

General information on water consumption
Responses from respondents show that majority of persons
drink water from all sources while more people drink both
sachet and bottle water. Less people drink tap water only
and sachet water. Generally bottle water consumption is
moderately high. Figure 1 shows details on water consumption
from the respondents sampled. Figure 2 shows the sizes of
bottled water that respondents consume. The 60cl bottle
has the highest consumption rate followed by the 75cl. Few
respondents consume the 150cl bottle water with moderate
people consuming all the sizes of bottle water.
Majority of respondents buy bottle water at N80 and
N120 which is about 40 and 60 cents respectively. Fewer
respondents buy bottle water at N300 which is about $1.5.
The price of each bottle however varies with size of the bottle.
150cl bottle goes for N120 which is about 60 cents. About
91 respondents spend below N5,000 (about $25) weekly for

Figure 2. Size of bottle water consumed regularly
Figure 3 and 4 shows the price of bottle water and the average income spent per week
on drinking water.
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Figure 5. Drink bottled mineral water as source of drinking water given benefits
Figure 3. Price of bottle water

Figure 4. Average income spent on water consumption per week

Figure 6. Number of respondents who want bottled mineral water as source of drinking water by region sampled

water consumption. About 10 respondents spend between
N5,000-10,000 weekly. Majority of respondents spend below
N5,000 weekly.

Market prospect for bottled mineral water in Nigeria

As discussed in the methodology, market prospect is
measured by responses as regarding the willingness to drink
bottled mineral water given its benefits and the number of
respondents who are willing to buy bottled mineral water at
a given prices. Figure 5 shows the percentage of respondents
who want bottled mineral water as source of drinking water.
81.74% of the respondents want bottled mineral water as a
source of drinking water given its benefits while 18.26% do
not want bottled mineral water as source of drinking water.
Given these statistics, majority of people are interested in
bottled mineral water as source of drinking water. This shows
that there is high market prospect for bottled mineral water
company in Nigeria.
Figure 6 and 7 shows the number of respondents according
to sample area and monthly average income who will and
will not want bottled mineral water as a source of drinking
water given its benefits.
Figure 6 and 7 shows that more respondents within the
regional and income strata will prefer to take bottled mineral
water given its benefits. 20 out of 23 respondents from Abuja
said “yes” to bottled mineral water as source of drinking water.
26 out of 31 respondents from Keffi agree to mineral water as

Figure 7. Number of respondents who want bottled mineral water as source of drinking
water by monthly average income

source of drinking water, 25 out 33 respondents from Lafia,
10 out of 13 from Lagos and 13 out of 15 said “yes” to bottled
water as source of drinking water. This shows that majority of
respondents from all the cities sampled want bottled mineral
water as a source of drinking water. Analysis by income in
figure 7 shows that 13 out of 16 respondents who earn below
N18,000 said “yes” to bottled mineral water as source of
drinking water given its benefits. 27 out of 32 respondents
that earn N18,000-40,000 also said “yes” to bottled mineral
water as source of drinking water given its benefits. Also 26
out of 34 respondents who earn N50,000-100,000 as well
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Figure 8. Number of respondents who want bottled mineral water as source of drinking
water by monthly average income

as 17 out of 21 respondents who earn 150,000-500,000 said
“yes” to bottled mineral water as source of drinking water. All
the respondents within the monthly average income above
N500,000 want to take bottled mineral water as source of
drinking water.
Figure 8 also shows the market prospect based on the
occupation of the respondents. 24 out 29 business people said
yes to bottled mineral water as source of drinking water. 47
out of 59 civil servants and all farmers want bottled mineral
water as source of drinking water. 5 out of 6 traders, 4 out 5
students and 5 out of 7 respondents from other occupation
said “yes” to bottled mineral water as source of drinking
water given its benefits.

Figure 9. Will buy 75cl bottle of mineral water at N200 ($1)

Figure 10. Buy 150cl of bottled mineral water at N300 ($1.5)

Measuring market prospects for bottled mineral water
at specific prices (75cl at N200 and 150cl at N300)

Further attempt is made to measure the willingness of
the respondents to take bottled mineral water as their source
of drinking water given some specified prices and size of
bottle. At 75cl, respondents were asked if they will be willing
to buy bottled mineral water if the price is N200($1) and at
150cl for N300 ($1.5). Figure 8 and 9 shows the responses of
respondents at the sizes of bottles and their specified prices.
In figure 70 respondents said “no” to buying 75cl bottled
mineral water at N200 while 47 respondents said “yes” to
buying bottled mineral water at N200. This implies that most
people will not be willing to buy bottled mineral water at
N200 for 75cl bottle. However many respondents who know
the value of bottled mineral water will buy 75cl at N200. A
slight reduction in the price say from N200 to N120 might
increase the wiliness to buy 75cl of bottled mineral water
beyond 47 respondents. Figure 9 presents similar results
with figure 8. According to the figure, although a reasonable
number of respondents (40) will be willing to buy bottled
mineral water of 150cl at N300, majority (76) are not willing
to buy it at N300. This also demands a reduction in the price
of 150cl bottle from N300 to N200 (about $1)
Further analysis based on sample area, average monthly
income and occupation is presented. Figure 10 shows that
9 respondents from Abuja will buy bottled mineral water at
N200 for 75cl while 15 respondents will not. From Keffi, only
11 out of 31 will buy bottled mineral water at the given price.
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Figure 11. Buy 75cl of bottled mineral water at N200 by sample area

This is also similar in Lafia, Lagos, and Zaria. 20 compared to
14 in Zria will not buy 75cl bottled mineral water at N200. in
Lagos, 6 compared to 7 respondents will buy 75cl of bottled
mineral water at N200. In Zaria, 7 compared to 8 will buy
bottled mineral water of 75cl at N200.
Figure 11 shows the responses by monthly average income.
7 out of 16 respondents with income below N18,000 are
willing to pay N200 For 75cl bottle, while 13 respondents
compared to 19 with N18,000-40,000 monthly average
are willing to pay N200 for 75cl of mineral water. Also, 11
compared to 10 respondents earning N150,000-500,000 are
willing to buy 75cl bottled mineral water at N200. Figure 12
shows wiliness by occupation. In general more respondents
will not want to buy bottled mineral water of 75cl at N200
although lots of respondents will be willing to pay for bottled
mineral water at this amount.
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Figure 12. Buy 75cl of bottled mineral water at N200 by monthly average income

Figure 15. Buy 150cl of bottled mineral water at N300 by average monthly income

Figure 13. Buy 75cl of bottled mineral water at N200 by occupation

Figure 16. Buy 150cl of bottled mineral water at N300 by occupation

Figure 13 to 15 presents the views of respondents about
buying 150cl bottled mineral water at N300. In figure 13,
16 persons out of 24 will not want to buy 150cl at N300, in
Keffi, 18 out of 31 responndents said “no”, in Lafia, 23 out of
33 said “no” 8 out of 13 in Lagos and 11 out of 15 in Zaria
respectively said no to buying 150cl of bottled mineral water
at N300. In figure 14, 10 out of 15 respondents earning below
N18,000 will not buy 150cl of mineral water at N300. 20 out
of 32, 26 out of 35, 12 out of 21 and 2 out of 3 respondents
earning an average monthly income of N18,000-40,000,
N50,000-100,000, 150,000-500,000 and none, respectively
said “no” to buying 150cl of bottled mineral water at N300.
However, 2 out of 3 respondents earning an average income
of over N500,000 said “yes” to buying 150cl of bottled mineral
water at N300. In figure 15, 16 out of 29 business people,
41 out of 59 civil servants and 5 out of 7 farmers said “no” to
buying 150cl of bottled mineral water at N300. All students
will not buy bottled mineral water given the price. As for
traders, 3 of them will and 3 will not buy at that price. For
other professions, 5 out of 7 will not buy bottled mineral

Figure 17. Aware that there is mineral water as source of safe and nutritous drinking water

Figure 18. Brannd of mineral water that you know

Figure 14. Buy 150cl of bottled mineral water at N300 by sample area

water at the given cl and price.
In comparing 75cl and 150cl at N200 and N300 naira
respectively, more respondents will prefer to buy 75cl bottled
mineral water N200 than 150cl at N300. 70 respondents said
no to buying 75cl at N200 while 76 siaid “no” to buying 150cl
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at N300. 47 respondents said “yes” for 75cl at N200 while 40
said “yes” to 150cl at N300. Categorisation by sample area,
monthly average income and occupation shows that more
respondents will prefer to buy 75cl bottle at N200.

Knowledge of bottled mineral water and response
to sensitization

Attempt is made in the course of the study to find out if
respondents have a knowledge of what bottled mineral water is
and if they have taken any. Also the description of what bottled
mineral water is and its dietary importance was stated. A response
of whether they agree to the descrition was derived. This section
reports the results derived from such responses. Figure 16 shows
the findings on whether respondents are aware that there is
mineral water as source of safe and nutrition drinking water.
The results of the responses shows that, more than half (52.17%)
said “no” while 47.83% said “yes”. Figure 18 shows the various
brands of mineral water the respondents claims they know. The
brands respondents mentioned were Aquafina, calcium, cas04,
cacacola, Cway, eva water farin ruwa, lasena, nassan nestle, salt
water ragolis, soshua spring water and vichy water. All the brands
mentioned by respondents except lasena are not bottled mineral
water, they are the common bottled water produced in Nigeria
for daily consumption. The responses shows that respondents do
not know what bottled mineral water is all about since almost
all the brands mensioned are not mineral water.
Nevertheless, to sensitise the respondents about what
bottled mineral is, a description of it and its dietry benefits are
outlined for the respondent to either respondents were asked
to answer true or false or “don’t know” they “agree”, “disagree”,
“stronly agree” or “strongly disagree”. it is true or false or if
the respondent. When the respondent chose “true” it means
he/she concors with the definition of what mneral water is
and has positive response on the sensitization. But when the
repondents choses “false” it means he/she does not accept
the defintion of mineral water threfore has negative response
on sensitization. Secondly, when a respondent “agree” and
strongly agree” with mineral water benefit, it shows that he/
she has a positive response to sensitization. The reverse is the
case if the response is “disagree” and “strongly disagree”.
Table 1 shows the responses of the respondents when
mineral water is defined as water from mineral spring that
contains micro and macro nutrients.
Table 1. Describing mineral water
Mineral water is water from mineral spring that contains
micro and macro nutrients
Response of respondents
True
False
Don’t know
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Frequency
64
2
37

Percentage
62.1%
2%
35%

64(62.1%) of respondents responded positively by saying
it is true, 37(35%) where neutral by saying they “don’t know”,
while 2%(2%) responded negatively by sying the defination is
“false”. Majority of the respondents respondended positively
by accepting the definition of mineral water. Table 2 shows
one of the dietary benefits of drinking mineral water: source
of micro and macro nutrients
Table 2. Mineral water benefit 1
Response of respondents

Frequency

Percentage

Agree
Strongly agree
Disagree
Strongly disagree

67
29
6
0

65%
28.4%
5.8%
0%

Mineral water as source of Macro and Micro nutrients67(65%)
of the respondents “agree” and 29(28.4%) “strongly agree”
that mineral water is a source for micro and macro nutrients,
while 6(5.8) and none “disagree” and “strongly disagree”
on the benefits. Over 94% responses accepted the fact that
mineral water is a source of micro and micro nutrients. Table
3 presents the second benefit of drinking mineral water:
serves as PH balancers in the body.
Table 3. Mineral water benefit 2
Response of respondents
Agree
Strongly agree
disagree
Strongly disagree

Frequency
53
39
7
1

Percentage
53%
7%
39%
1%

Serves as PH balancers in the body 53(53%) and 39(39%)
agree and strongly that mineral water serves as PH balancers
to the body. Just 7(7%) and 1(1%) disagree and strongly
disagree on the benefit. This shows a positive response to
sensitisation which about 91%. Table 4 shows the 3 benefit
of drinking bottled mineral water: medicines for repairs and
correction of nutrients deficiency.
Table 4. Mineral water benefit 3
Medicines for repairs and correction of nutrients
deficiency
Response of respondents
Frequency
Percentage
Agree
59
59%
Strongly agree
33
33%
Disagree
6
6%
Strongly disagree
2
2%
Over 90% had positive response to sensitisation by
accepting the fact that mineral water serves as medicines
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for repaires and correction of nutrients definition with 8%
negative response to sensitisation. Table 5 is similar to other
findings. About 87% accept the fact that mineral water serves
as source for pure drinking water while about 13% did not.
This shows that majority of the respondents had positive
response to sensitisation.
Table 5. Mineral water benefit 4
Source of pure drinking water
Response of respondents

Frequency

Percentage

Agree
Strongly agree
Disagree
Strongly disagree

61
26
9
4

61%
26%
9%
4%

Recommendation

This paper investigated the market prospects of bottled
mineral water in Nigeria and also sensitise people on what
mineral water is and its dietary benefits. Responses of 107
respondents show that there is high market prospect for
bottled mineral water with positive response to sensitisation.
However, given the prices of N200 and N300 naira for 75cl
and 150cl, respectively, less people showed intrest to take
bottled mineral water as source of drinking water. Positive
response to sensitisation shows that although the public
are not aware of bottled mineral water its importance they
accept the explanations given to them on the definition of
mineral water and its dietary importance. As such, adequate
knowledge of the dietary importance of bottled mineral water
will increase the market prospect for the bottled mineral
industry. This is because when people know the benefits of
drinking bottled mineral water, they tend to demand for it as
a source of drinking water. Prospective bottled mineral water
industry in Nigeria should take time to advertize through
mass media. This study recommends that the prices of bottled
mineral water should be set below N200 and N300 for 75cl
and 150cl from the start of the industry until people get to
know about the benefits.
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Balneology as an Integral Part of the Enhanced Recovery After Surgery
David Ferson
M.D. Anderson Cancer Center – The University of Texas, Houston, United States
Summary
Balneology is perfectly positioned to play a key role in prehabilitation and to become one of the major components of improving patient’s
outcomes.
Several balneological methods can benefit patients during prehabilitation phase. These methods, which consist of several core aspects
of Balneology include, but are not limited to the following: 1. Weight reduction. 2. Improving muscle strength and physical endurance.
3. Optimizing and improving respiratory system and tissue oxygenation. 4. Balancing the autonomic nervous system, and 5. Improving pain
control by using non-pharmacological methods.
Key words: surgery, prehabilitation, balneological methods
Acta Balneol, TOM LIX, Nr 3(149);2017;192-193

In the last 30 years, there has been a rapid progress aiming at
returning the surgical patients to their preoperative functional
status early. Henrik Kehlet, former professor of surgery at
the University of Copenhagen, who is now a professor of
Perioperative Therapy at the prestigious Rigeshospitalet
University Hospital in Copenhagen, Denmark, has been
one of the pioneers in studying and implementing several
clinical interventions to achieve this goal. As a result of
Dr. Kehlet’s work, several clinical pathways have been created
that are commonly referred to as rapid recovery programs
(RRP) or enhanced recovery after surgery (ERAS) programs.
Although these programs vary in some aspects for different
types of surgery, the common components in all ERAS
initiatives are: 1. Optimal pain control with minimal use
narcotics (opioids). 2. Early mobilization of the patient.
3. Early feeding. 4. Early removal of indwelling catheter
(urinary, nasogastric tubes, and intravascular), and 5. Early
discharge from the hospital. Recently, the prehabilitation
has been identified as a new component of ERAS and has
become a subject of great interest. This component targets
the preparation and optimization of the patient before the
surgery. The principal goal of prehabilitation is to identify
and address physical, social, psychological, and spiritual
components that can be improved before the surgery. Currently,
several balneological techniques and principles that are
used during the rehabilitation phase of patient recovery
can be easily applied during prehabilitation. Therefore, it
would be logical and cost effective to apply several of these
methods in preparing and optimizing the patient before
surgery. Balneology is perfectly positioned to play a key
role in prehabilitation and to become one of the major
components of improving patient’s outcomes.
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Several balneological methods can benefit patients during
prehabilitation phase. These methods, which consist of several
core aspects of Balneology include, but are not limited to
the following: 1. Weight reduction, 2. Improving muscle
strength and physical endurance, 3. Optimizing and improving
respiratory system and tissue oxygenation, 4. Balancing the
autonomic nervous system, and 5. Improving pain control
by using non-pharmacological methods.

Weight Reduction
Even a modest weight reduction prior to surgery can
potentially improve patient’s postoperative recovery. Weight
reduction can lead to better control of blood pressure,
and in patients with metabolic syndrome can make a
significant difference in blood glucose control. It is well
established that patients with diabetes are at risk for delayed
wound healing and infections. Therefore, improving blood
glucose control can lead to reduction of perioperative
complications.

Improving Muscle Strength
and Physical Endurance
Improving muscle strength and physical endurance
without damaging joints is one of the areas that balneology
is exceedingly effective. By applying proper techniques, tailored
to individual patients, and by careful monitoring of patient’s
progress can lead to rapid and effective improvements in
muscle strength and flexibility. In addition, by using buoyancy
as part of water exercises, can significantly improve muscle
strength and flexibility safely even in people with advanced
degenerative joint disease.

Balneology as an Integral Part of the Enhanced Recovery After Surgery

Optimizing and Improving
Respiratory System and Tissue
Oxygenation
Properly designed exercise and training program to
improve the respiratory mechanics can significantly reduce
respiratory complications during the postoperative period.
In addition, better pulmonary mechanics leads to better
tissue oxygenation and wound healing.

7. Pitter FT, Jørgensen CC, Lindberg-Larsen M, Kehlet H. Lundbeck Foundation
Center for Fast-track Hip and Knee Replacement Collaborative Group.
Postoperative Morbidity and Discharge Destinations. After Fast-Track Hip
and Knee Arthroplasty in Patients Older Than 85 Years. Anesth Analg.
2016;122:1807-15.
8. Marret E, Kurdi O, Zufferey P, Bonnet F. Effects of nonsteroidal antiinflammatory
drugs on patient-controlled analgesia morphine side effects: meta-analysis
of randomized controlled trials. Anesthesiology. 2005;102:1249-60.

Balancing the Autonomic
Nervous System
Balneology, like no other area of western medicine
allows for balancing of the autonomic nervous system. The
effects of even a short balneological treatment can last for
months. Normalization of cardiovascular system can be of
paramount importance in reducing perioperative morbidity
and mortality in patients at risk for perioperative cardiovascular
complications.

Improving Pain Control by Using
Non-Pharmacological Methods
Controlling pain by non-narcotic means is one of the
hallmarks of ERAS. Several studies have demonstrated that
by minimizing the use of narcotics in the perioperative
period leads to significant reduction of several postoperative
complications and to reduction of short and long term patient
outcomes. Balneology can offer significant benefits in all
phases of perioperative care, staring from prehabilitation to
early and late postoperative period. Balneological methods
aiming and improving muscle strength and flexibility can
be of enormous importance in a successful management of
patients undergoing total joint replacement, especially in
elderly population.
In summary, Balneology in the 21st century is alive and
well and it continues to offer significant benefits to patients.
Its methods can and should be further employed and studied
in surgical patients as a part of the ERAS pathways.
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Thermal Clusters in Russia
Natalia Chaurskaya
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Summary
At present Russia includes 10 large thermal districts:the North-Western region, central Russia, the Volga region, the Ural region, the Altai
region, lake Baikal, the far East, the Caucasian shore of the Black Sea, the Caucasian Mineral Waters region, and Crimea. There are a total of
2,147 thermal resorts with 410,000 bedplaces in Russia, where more than 5 million people relax and seek treatment every year. The Ministry
of Health operates 51 thermal care centres.
Key words: thermal sector, Russia
Acta Balneol, TOM LIX, Nr 3(149);2017;194-196

The modern term “cluster” refers to large districts within
the Country that are formed and developed around the activity
of a community of people that share a geographic, historical,
industrial, social, and cultural background. Therefore, the
use of the term “thermal clusters” should first and foremost
take into account existing natural and historical factors.
The early development of the thermal sector in Russia
dates back to the era of Peter the Great, who opened the first
thermal establishment Marcial’nye vody – “Martial Waters” –
with a decree of 1719 near the present city of Petrozavodsk,
where mineral sources characterized by high iron and arsenic
levels had been discovered. It was the start of studies on
hydro-mineral resources in Russia.
Other mineral water sources were found in the northern
Caucasus, also during the reign of Peter the Great, but their
exploitation and the foundation of the Caucasian Mineral Waters
thermal station only started almost one century later when, by
order of Alexander I, indoor thermal establishments were first
built to use mineral waters and muds for therapeutic purposes
in the Pjatigorsk district, where “hot water with the typical
acid smell gushed in huge spurts from the mountain”.
During the 20th century, new sources of mineral water and
thermal mud were discovered across the Russian territory,
and the health care facilities founded in their neighbourhood
promoted the quick expansion of cities and the creation of
broad thermal regions. These huge districts included the
thermae on the Caucasian shore of the Black Sea, of Crimea,
of the Altai region, of the Urals, and of the far East. Thus,
36 thermal establishments were in place by the end of the
20th century, with a total bedplace capacity of 3,000.
The sector further developed during the Soviet era with
the foundation, in 1926, of the Central Institute of Balneology
in Moscow, upon initiative of N. Semaško, Minister of Public
Health. Fourteen Centres for Research on balneology and
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physiotherapy were in place by 1970, whose tasks included
research on thermal sources, studies on their properties and
action mechanisms, design of therapeutic approaches, studies
on their efficacy, indications, and contraindications, etc.
At present Russia includes 10 large thermal districts:the
North-Western region, central Russia, the Volga region, the
Ural region, the Altai region, lake Baikal, the far East, the
Caucasian shore of the Black Sea, the Caucasian Mineral
Waters region, and Crimea. There are a total of 2,147 thermal
resorts with 410,000 bedplaces in Russia, where more than
5 million people relax and seek treatment every year. The
Ministry of Health operates 51 thermal care centres. The
others are owned by the region, the state, or private parties.
Today, 8 centres for research on balneology and physiotherapy
operate within the present Russian territory – in Moscow,
Pjatigorsk, Ekaterinburg and Ufa (Urals), Tomsk (Siberia),
Vladivostok, Šoci, and Yalta respectively.
North-Western thermal region: this region includes more
than 15 thermal districts, scattered along the shores of the
Finnish Gulf and the Baltic Sea and of lakes Ladoga and Onega,
with a climate half-way between maritime and continental
and average annual temperatures between 3.6 and 3.9°C.
These thermal resorts use mineral waters and thermal muds
of varying compositions to treat cardiovascular diseases, as
well as nervous system, respiratory, and musculo-skeletal
disorders.
Caucasian Mineral Waters region: this region includes four
cities - Pjatigorsk, Kislovodsk, Železnovodsk, and Essentuki.
Here, a surface of 546,000 hectares hosts to approximately
130 sources of mineral water of 40 different types, with varying
temperatures, mineral compositions, and mineralization.
Moreover, this is the region of lake Tambukan, whose healing
muds have been in use since 1885. This thermal district is
located in the northern Caucasian region, as well as in its
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piedmont part. The presence of mineral waters is due to the
formation of sediments in the Meso-Cenozoic era. The thermal
cities are mostly located at altitudes between 650 and 1063
m. Dolina Narzanov, at a 1330 m altitude, has more than
20 “Narzan” mineral water sources with varying concentrations.
The climate in the region is also crucial, with lots of sunny days
and few rainfalls. Main indications include: gastrointestinal,
respiratory, and cardiovascular disorders, musculo-skeletal
disorders, and nervous system disorders.
Thermae on the Caucasian shore of the Black Sea: this is
the Black Sea coastline stretching along 300 km from Anapa
to Soči, along which several thermal resorts are located. The
coastline is 40 to 60 km wide, and the height of the Major
Caucasus mountains in the Soči region reaches 3000 m.
Two different climate zones are found in this region: the
northern one, with a Mediterranean-like warm and mild
climate, and a southern one, with a humid sub-tropical
climate.
One of the main resorts in this region is the old city of
Anapa, founded more than 2500 years ago. This resort is
particularly suited for the treatment of respiratory disorders
in children, in that it enjoys 2400 hours of sun every year;
its healing sand beaches stretch along 42 km (the longest in
Russia), and allow bathing from mid-May to mid-October.
Anapa is rich of typical thermal muds and mineral waters.
The Anapa thermal complex includes 207 health care facilities,
89 hotels, and 30 tourist companies.
Soči is a piedmont balneo-thermal resort virtually
without low seasons. The healthy sulphur sources of
Macesta, the bromo-iodic waters of Kudepsta, and fresh
waters and healing muds are the main wealth of Soči.
While the resort was founded in 1972, the thermae of
Macesta were first established in 1902. Soči is a versatile
thermal resort, which offers treatments particularly for
cardiovascular disorders, central and peripheral nervous
system disorders, and genito-urinary disorders. Soči has
more than 300 health care facilities capable to accommodate
a total of 100,000 guests.
Thermae of Crimea. Since ancient times Crimea has
been renowned for the healing properties of its nature.
Herodotus, back in the 5th century b.C., wrote about using
mud for therapeutic purposes in Taurides (the old name
of Crimea). The modern history of the thermae of Crimea
started in the 1860s, when professor Botkin, an outstanding
Russian clinician, chose the southern coast of Crimea
as a treatment resort for empress Marija Aleksandrovna, who
suffered from tuberculosis. Later, in 1899, the first sanatorium
of Europe was built by order of Nicholas II, and in 1914 the
first Physiotherapy centre – also unprecedented in Europe
– was officially opened in Sebastopol.
The excellent geographic position and the presence
of a mountain chain in the south outline three different
climatic zones in Crimea – steppe, mountain, maritime –
particularly suited for the following treatment, rehabilitation,
and prevention methods: climatotherapy, thalassotherapy,
mud therapy, balneotherapy, hydrotherapy, sand therapy,
ampelotherapy, and hydropinotherapy.

The most famous thermal resorts of Crimea include:
– Evpatorija, with two hydrotherapy and thermal mud
establishments equipped with 110 baths and five
swimming-pools with heated sea water. Up to fivethousand treatments are provided every day.
– Saki has been known since the Russian-Turkish war
(1855) for its thermal muds that, upon advice of renowned
surgeon N. Pirogov, were applied to injuries to speed up
healing. Today innovative treatment methods are designed
here for spinal cord traumas and other musculo-skeletal
disorders, and an infrastructure free of architectural
barriers has been created.
– Thermae of the southern coast of Crimea (Yalta, Alušta,
Gurzuf, Sudak, etc.). This region has 73 health care
facilities, particularly dedicated to the treatment of
respiratory, cardiovascular, and central nervous system
disorders. Alupka and Simeiz host to 22 sanatoriums.
– Yalta is world renowned for treatment, rehabilitation,
holidays, and tourism. The territory of the province
of Yalta includes more than 200 hotels and thermal/
wellbeing centres, as well as 500 cultural, architectural,
and historical sites, such as Chersoneso (5th century
b.C.) or the Russian imperial palace of Livadija: this is
where the famous Yalta Conference was held in 1945,
whose seventieth anniversary will be celebrated this
year.
Thermae of the Baikal and Altai regions: Lake Baikal
is the world’s largest freshwater basin. It is part of the area
of the artesian basin of Angaro-Lenskij, with more than
300 sources of mineral water of varying compositions and
concentrations, as well as 6 lakes with healing waters. The
district of the city of Čita has 250 more mineral water sources,
including a few dozens with radon contents, and 30 lakes
with thermal muds.
The development of thermal treatments in this region
started in 1899, when the first hydropinotherapy centre of
Šivanda was built. Today this region has 12 thermal resorts
with unique sources of water with high bicarbonate and
magnesium-calcium contents, whose temperatures range
between 36 and 49 degrees. Main indications include nervous
system disorders, digestive, respiratory, and circulatory
disorders, etc.
Thermae of Belokuricha: this is first and foremost
a hydropinotherapy resort. All water sources, in fact, contain
nitrogen, silicon, and radon, and surface at very high temperatures
(30-42 degrees). The salted lakes in the Altai region are also
rich of healing muds, which are used to treat musculo-skeletal,
cardiovascular, and nervous system disorders.
Climatotherapy also plays a crucial role here: this region,
in fact, stretches at the foot of the Altai mountains, scattered
with conifers, where the air is rich of negative ions with
highly beneficial effects on the body, thus improving, mood,
sleep, and appetite.
The first thermal establishment in Belokuricha was opened
in 1869, and the first sanatorium, with 100 bedplaces, was
built in 1926. At present, this resort has 15 health care facilities
both of state and private ownership.
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Natalia Chaurskaya
The Russian territory, rich of unique sources and natural
environments, from the tundra to the desert, has a broad
variety of thermal and tourist resorts. I have only reviewed
the main ones and the ones for which a government decree
provides for designing thermal-recreational clusters.
These include:
– studies on the thermal treatment requirements of the
population;
– drafting of development schemes for the regions;
– organizational formats and methods of thermal
facilities;
– principles and rules for building thermal
establishments;
– environmental issues and protection of natural
sources;
– creation of appropriate infrastructures;
– training of qualified staff;
– marketing & advertising, as well as use of web
resources.
Broad practical schemes were drafted for their implementation
in each region to address a variety of issues and matters.
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”Self-Monitoring” as Instrument of Quality for the Management
of Balneotherapy Centers
By Giovanni Gurnari
Vice President of FEMTEC
ABSTRACT
The worldwide demand for “aquatics” is steadily growing. At the same time, the demand for health prevention is associated with the use of
spa facilities and aquatic wellness centers. Today water physiotherapy is becoming more and more popular, as well as the growing demand
for water gym.
For the moment the basic document remains the historic WHO Guidelines (2006), but some regional realities have already adopted regulations
based on the rules applied to recreational swimming pools.
By adopting the principle that the spa is actually a healthcare facility and that the basic criterion must be to ensure the quality of hygiene
& health prevention and the benefits of therapy - also from the psycho-physical point of view - the ideal instrument is the “Self-monitoring
Manual”. Once all of the aforementioned knowledge are acquired, a “cautious principle” is adopted through the following points: Description
of the facility. Analysis of risk of infections. General maintenance plan.
In this way the Manual becomes not only the reference for the internal management of the facility, but also the reference for the controls.
This means offering the customer - but also the staff - an additional form of quality to guarantee the prevention of health and goodness of
the service.
Key words: “aquatics”, wellness centers, thermalism
Acta Balneol, TOM LIX, Nr 3(149);2017;197-201

The worldwide demand for “aquatics” is steadily growing,
with relevant investment for the construction of aquatic centers
and aquaparks leisure/recreational-oriented, where often
the water element is completed by other secondary services
(restaurants, accommodation, music entertainment, etc.). At
the same time, the demand for health prevention - associated
with the use of spa facilities and aquatic wellness centers – is
growing. Today water physiotherapy is becoming more and
more popular, as well as the growing demand for water gym;
the healthy properties of water connected to the way of use
it, always known and recognized at medical level, are more
and more popular among customers and physicians that
prescribe the use of water as therapeutic treatment.
While in the field of swimming pools the general discipline
for their construction and management is subject to national
and regional regulations and recommendations, in the field
of thermalism there is a need to highlight the operating and
management criteria regarding technology and hygiene &
health prevention. The objective is trying to combine the
qualitative aspects (offering a certain expected medical
service) with the economic ones, following the policy of
big investment (high technology) with reasonably short payback period (good management, energy saving, high-level
maintenance) (Figure 1).

For the moment the basic document remains the historic
WHO Guidelines (2006), but some regional realities have
already adopted regulations based on the rules applied to
recreational swimming pools.
Unfortunately, however, the complex issue cannot be
simplified because the fundamental conditions of the spa
world (closely connected to the healthcare one) are different
because the water used can be very mineralized, aggressive
and at high temperature and the peculiar chemical-physical
characteristics of the precious natural resource cannot
be altered, in order not to affect its possible therapeutic
applications, even for prevention ones. Furthermore it’s
necessary to pay attention to health & hygiene aspects –
often ignored – inside facilities essentially dedicated to
the healthcare and to the wellbeing of customer; it’s not
conceivable to get out of that facilities in a worse state of
health than before (Figure 2).
Waiting for the evolution of scientific, industrial and above all - political research to identify sustainable criteria
in the application of thermalism, regardless of the allocation
and the molecular complexity of available water, a basic
preventive criterion can be adopted.
The criterion is based on some focal points that can be
shared in every reality (Figure 3):
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Fig. 1. Some factors for the quality of services

– specific knowledge of the water (chemical-physical
parameters, available flow rate, temperature, etc.);
– knowledge of the facility where the water is used, especially
for reliability of technology and professional expertise
in management;
– knowledge of functions and intended use of water inside
the facility, both for leisure and recreational uses and
for medical/healthcare ones
– capability of the industrial market to support the
indispensable need to have high quality materials and
maintenance products.
By adopting the principle that the spa is actually a healthcare
facility and that the basic criterion must be to ensure the
quality of hygiene & health prevention and the benefits of
therapy - also from the psycho-physical point of view - the
ideal instrument to support the management of the facility
is the “Self-monitoring Plan” ( Figure 4).
Once all of the aforementioned knowledge are acquired, a
“cautious principle” is adopted through the following points
(Figure 5):
• Description of the facility from the architectural and
functions point of view (layout, location, etc.)
• Description of the functioning  of the various technological
devices used (swimming pools, hot and chilled water
distribution, electromechanical devices controls,
electromedical devices, air conditioning and ventilation

Fig. 2. The importance of hygiene themes

Fig. 3. Some factors for a good management
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Fig. 4. Sample of Self-monitoring plan

Leczenie pacjentów z dyskopatią lędźwiową okładami borowinowymi i kinezyterapią

Fig. 5. Flow actions for Quality

Fig. 7. Sample of Non-compliance register

Fig. 6. Sample of cleaning plan

devices, lighting, shapes and materials for furniture and
architecture , etc.).
• Analysis of risk of infections.
• General maintenance plan.
• Plan for cleaning (Figure 6), specific cleansing, disinfections
and sanitization, for every environment, with related
modalities of intervention.

Fig. 8. Preventive measures
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Fig. 12. Register for maintenance interventions
Fig. 9. Controls for management and parameters of reference

Fig. 10. Factors that influence the final quality of facility

Fig. 13. Key points to follow

Fig. 11. Register to control parameters of pool’s water
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• List of materials, chemicals used and time schedule  of
intervention criteria.
• Periodic verification of hygiene & health quality of
environments and water.
• Registration of non-compliance compared to available
standards ( Figure 7).
• Definition of remedial actions to correct methods,
materials and products in order to guarantee the
compliance ( Figure 8).

Leczenie pacjentów z dyskopatią lędźwiową okładami borowinowymi i kinezyterapią
• Professional roles of reference and their
responsibilities.
• Refresher courses plans.
• Forms of communication and representation of the
adopted quality system.
In this way the “Self-monitoring Plan” becomes not only
the reference for the internal management of the facility,
but also the reference for the controls, also providing
the applicative instruments for ordinary management
and for interventions in particular cases of emergency
(Figure 9).
This means offering the customer - but also the staff - an
additional form of quality to guarantee the prevention of
health and goodness of the service ( Figure 10).
The Self-monitoring Plan also represents the recorded
history of the whole actions and interventions of maintenance
(ordinary and extraordinary), providing a precious support
for technical-economic analyses; with a good application

this “register” becomes also the reference for management
savings in economic and financial terms, with benefits for
both Enterprise and Customers. (Figures 11, 12).
This method of work may seem useless and expensive.
It is actually the most advanced “on-line” tool in the
management of services related to Thermalism that allows
management to constantly check both productivity and
efficiency. It then determines an important economic
advantage: in fact, it prevents management problems and
especially maintenance issues. With proper application you
can optimize and rationalize the interventions, planning
the various activities and reducing the cost centers.
Finally, this tool allows you to constantly test the controls
and verification of the Authorities concerned, which draw
interest and value from this continuous traceability system.
Its adoption can also be advertised as an irreplaceable quality
factor. So at last it costs a little and it gives a lot! A success
for Thermalism of innovation (Figure 13).
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INTERNATIONAL SESSION I
SESJA I MIĘDZYNARODOWA
DEVELOPING OF THERMALISM AND RESULTS OF BALNEOTHERAPY. PART I
ROZWÓJ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I WYNIKI BALNEOTERAPII. CZĘŚĆ I
CLINICAL AND COST/EFFECTIVENESS EVALUATION OF BALNEOTHERAPY
IN KNEE ARTHRITIS: RESULTS FROM AN ITALIAN RANDOMIZED,
SINGLE-BLIND CONTROLLED LONG-TERM STUDY
Antonella Fioravanti¹, Chiara Giannitti¹, Oriana Ciani²
¹Rheumatology Unit, Azienda Ospedaliera, Universitaria Senese,Siena, Italy
²CeRGAS, Centre of Research on Health and Social Care Management, Bocconi University, Milan, Italy
Introduction: Knee OA is the most common type of OA, with an incidence of 6% in people older than 30 years and 40%
in people aged 70 years or older. Given the growing trend in the ageing of population worldwide, knee OA will become an
ever more important healthcare problem in the future. To date, no intervention has been unequivocally demonstrated to
prove effective in slowing disease progression or delaying time to total knee replacement (TKR).
Material and Methods: The objectives of our prospective randomized single-blind controlled study were to assess
the long-term efficacy (one year) of a cycle of mud-bath therapy (MBT) in patients with knee OA and to perform costeffectiveness analysis. In the study we included 103 patients of both sexes with primary symptomatic bilateral knee OA
according to ACR criteria.
Results: The assessment of pain showed a very significant improvement at the end of treatment (15 days); this improvement
was significant (p<0.05) also at 3 months of follow-up. In the Control group there were no significant differences during
the follow-up period. The differences between the two groups were already significant at day 15 and persisted until 12
months.

BALNEOTHERAPY FOR CHRONIC PAINFUL CONDITIONS - DATA OF EVIDENCE
Christian Roques
Corresponding member of the National Academy of Medicine, Paris, France
AFRETH Scientific Committee President, Paris, France
Emeritus Professor of Physical & Rehabilitation Medecine, Toulouse-Sabatier University, Toulouse, France
To assess the impact of balneotherapy on chronic pain, we examined randomized controlled trials (RCT) published in
english journals with impact factor; they concerned relevant musculo-skeletal (knee osteo-arthritis KOA -15 RCT-, chronic
low back pain CLBP -10 RCT-, fibromyalgia FM -6 RCT-; globally 31 RCT enroling 2936 patients) and others conditions
(vascular, neurological , digestive, gynaecological, post-cancer, dermatological: 15 trials).
For the patients with musculo-skeletal conditions we could determine the effect size for KOA, CLBP and FM. We
compared also balneotherapy to usual care and mineral treatment to tap water or neutral muds, in all cases results favoured
balneotherapy.
Pain was significantly improved in large cohorts of patients with digestive conditions assessed at 1 year (3872 patients
with gastric dyspepsia and 3609 patients with iritable bowel syndrome); RCT showed that pain was significantly improved
in patients with chronic peripheric arterial disease (balneotherapy with carbon dioxide), chronic venous insuficiency,
pruritus in children with atopic dermatitis, women with gynaecological chronic pelvic pain, persons with neurological pain
related to stroke or multiple sclerosis.
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The involved mechanisms concern pain control, other systems of defence of the body, action on the impairments. The
role of the mineral dimension as been assessed comparing mineral water to tap water, mineral muds to inactive muds; these
studies used to show a significantly better effect on pain for patients treated with the thermo-mineral products, but many
of these trials have a limited statistical power.
PAIN IMPROVEMENT BT VS UC
PAIN IMPROVEMENT

BT

UC

Effect size

CLBP
KOA
FIBROMYALGIA

25+/-8
22 +/-8
24+/-10

5+/-12
3+/-8
1+/-2

0.70
0.76
0.84

BALNEOTHERAPY FOR DIABETIC PATIENTS
Yoshinori Otsuka
Faculty of Education, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Exercise and dietary program is essential for treatment of diabetic patients. In balneotherapy, those two remedies are
performed quite effectively. Under water exercise, bathing several times a day and walking more than 10,000 steps per day
are often instructed to the patients by the balneotherapeutic doctors in Japan. In this presentation, several mechanisms
to improve glucose intolerance will be discussed. 1) Changes of body temperature, blood pressure and pulse rate during
head out (whole body) water immersion at different temperatures, and 2) calorie expenditures under the same conditions
are shown. Moreover, 3) effect of successive half body bathing on basal metabolic rate is reported. Then, a result of health
promotion activity utilizing hot spring is also shown.

THERMAL DISPERSION OF FINGERS IN CONNECTIVE TISSUE DISEASES PATIENTS,
AND ITS AMELIORATION BY WARM CO2/ TAP WATER BATHING
Shigeko Inokuma¹,Yasuo Kijima²
¹Chiba Central Medical Center, Kohnodai Hospital, National Center for Global Health Medicine, Tokyo, Japan
²Japanese Red Cross Medical Center, Tokyo, Japan
Introduction: Thermal dispersion among fingers is characteristic to peripheral circulation disturbance at least in
connective tissue disease (CTD) patients.
Aim: Whether the thermal dispersion is ameliorated by warm CO2 or tap water bathing is evaluated.
Material and Methods: CTD patients with suspected peripheral circulation disturbance, and who underwent thermography
test were included. Nailfold temperatures of 10 fingers were measured by thermography before and after 10 min. hands
immersion in 42 ºC CO2 or tap water. Thermal dispersion was evaluated by coefficient of variation (CV: SD/mean of each
side; mean CV of both sides was adopted). Changing courses of mean nailfold temperature (m-Temp) and CV were followed
from before to 30’ after immersion.
Results: 47 (45 females and 2 males) patients were included, 32 of whom had Raynaud phenomenon. M-Temp was
30.8±3.0ºC at baseline, increased significantly to 35.3±1.0ºC just after bathing, and was still higher than that at baseline
till at 30 min after bathing. CV was 0.0291±0.0247 at baseline, decreased significantly to 0.0135±0.0039 just after bathing,
and was still lower than that at baseline till at 30 min after. Similar data was obtained in tap water bathing (N=37, data not
shown).When comparing CV between in CO2 and in tap water bathing, it was lower just to 10’ after tap water bathing.
However, in tap water bathing, CV tended to re-increase till 30’ after bathing.
Conclusions: Both warm CO2 and tap water bathings ameliorated thermal dispersion among fingers in CTD patients.
Some difference might be between those.
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JAPANESE STYLE FANGO THERAPY TREATMENT, MODIFIED FROM ITALIAN STYLE
Sugimori Kenji¹, Okajima Maiko², Oowada Mizuno²
¹Faculty of Medicine, Toho University, Tokyo, Japan
²Japan Advanced Institute of Science and Technology, Nomi, Japan
Fango therapy is one of the medical treatments using maturated peloid with natural hot spring water. This treatment is
commonly used in Europe. In Abano Terme, Italy, the basement of peloid was taken from natural mud, especially from the
bottom of the lake, and made into peloid by exposing it to a flow of hot spring water. And during maturation, thermophilic
algae grows on the mud, which has Glycolipid in its body for an anti-inflammatory effect.
A lot of hot spring wells and also many kinds of springs are everywhere in Japan, and most are used for bathing. However,
very few systems in spring waters are used for medical treatment with rehabilitation. So, we started to operate a spring
with Japanese original Fango, named BiofangoR in Sanrakuen Hotel, Toyama. In Italy, peloid as an original material for
Fango therapy is used with natural mud, as I showed before, but we had no ability to prepare such original mud for Fango.
So, BiofangoR is made using natural origin ore, such as Bentonite, Kaolinite, and Diatomite. After mixing of these mineral
phases, original hot spring waters are flowed over them for 30 days and made into maturated peloid for Fango therapy.
The subjects’ surface body temperature and blood flow rate were checked to compare hot tap water bathing, hot spring
water bathing, and BiofangoR treatment. Thermal effects were recognized on the BiofangoR and hot spring bathing on the
breast and abdominal regions. A significant difference (p<0.05) was recognized between BiofangoR treatment, hot spring
bathing, and tap hot water bathing in the thermal effects on the back. From measurements of blood pressure and blood flow
at the thigh, BiofangoR is observed to have a thermal effect of maintaining normal blood pressure and flow as opposed to
hot spring bathing and tap water bathing, which increases blood pressure.
True Fango (BiofangoR) and imitation Fango (made with flowed hot tap water) were compared with the data of deep
body temperature (DBT), changes in pulse (CP), changes in stroke volume index (CSVI) and changes in diastolic blood
pressure (CDBP). In BiofangoR, DBT and CP were high, and CSVI and CDBP were low. BiofangoR has sufficient thermal
effect with no blood pressure load on the body. And also, 7 days thermal effect data showed a significant difference (p<0.05)
when using BiofangoR treatment.
We also checked about physical findings and skin symptoms on the body (11 items) and face (10 items) with a questionnaire
survey on true and imitation Fango treatment. Almost all the subjects gave a high evaluation regarding true Fango.

SELF-MONITORING AS INSTRUMENT OF QUALITY FOR THE MANAGEMENT OF BALNEOTHERAPY CENTERS
Giovanni Gurnari
Vice-President of FEMTEC, Italy
The worldwide demand for “aquatics” is steadily growing. At the same time, the demand for health prevention is associated
with the use of spa facilities and aquatic wellness centers. Today water physiotherapy is becoming more and more popular,
as well as the growing demand for water gym.
For the moment the basic document remains the historic WHO Guidelines (2006), but some regional realities have
already adopted regulations based on the rules applied to recreational swimming pools.
By adopting the principle that the spa is actually a healthcare facility and that the basic criterion must be to ensure the
quality of hygiene & health prevention and the benefits of therapy - also from the psycho-physical point of view - the ideal
instrument is the “Self-monitoring Manual”. Once all of the aforementioned knowledge are acquired, a “cautious principle”
is adopted through the following points: Description of the facility. Analysis of risk of infections. General maintenance
plan.
In this way the Manual becomes not only the reference for the internal management of the facility, but also the reference
for the controls. This means offering the customer - but also the staff - an additional form of quality to guarantee the
prevention of health and goodness of the service.
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EARLY INCONTINENCE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY: A COMMUNITY BASED RETROSPECTIVE
ANALYSIS AND IMPLICATIONS FOR THERAPY IN SPA RESORT
AJ Becker¹, Urszula Smorag²
¹Department of Urology, Ludwig Maximilins University Munich, Germany
²Practice for Rahabilitation and Pain Therapy, Munich, Germany
Introduction: Radical prostatectomy (RP) is curative for localized prostatic cancer. However, it has been related significantly
to stress urinary incontinence following surgery. Conservative treatments, including pelvic floor muscle training, electrical
stimalation, lifestyle adjustment, or combination are usually recommended.
Material and Methods: A total of 911 men, median age 63 yars ( 46-78), with differnt grades of incontinence have been
retrospectively examined for perioperative risk factors and effect of spa treatment. These consecutive patients were from 67
clinics with median postoperative interval of 26 days. Therapeutic measures in spa reasort were done by team of specialists
in balneology und physical medicine, psycho-oncology, physiotherapy and urology.
Results: 96% of patients suffered differnt grades of incontinence at beginning of therapy in spa reasort. This was reported
as Stamey first grade (49,4%), second grade (36,4%), and third grade (10,3%). Analyis included age, body mass index (BMI),
prostate volume, surgical approach, nerve sparing, pelvic lymphadenectomy and catheterization time. Analysis showed age, nerve
sparing and BMI as significant riskt factors for incontinence. Pelvic floor muscle training and electrical stimulation has been
performed on all patients. Grade of incontinence showed significant improvment after 3 weeks treatment in spa reasort.
Conclusion: Preoperative counseling of patients should provide them with high expectations for incontinence and refer
them to conservative therapy in spa reasort, as it reduces the duration and degree of urinary loss.

INTERNATIONAL SESSION II
SESJA II MIĘDZYNARODOWA
DEVELOPING OF THERMALISM AND RESEARCH METHODOLOGY
IN THE WORLD BALNEOLOGY. PART II
ROZWÓJ LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO I METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH
W BALNEOLOGII NA ŚWIECIE. CZĘŚĆ II
THE FEMTEC JUBELEE (1937-2017) –TRADITION AND INNOVATION:
FROM THERMAE TO MEDICAL SPAS
Umberto Solimene
President FEMTEC, Italy
Founded in 1937, FEMTEC (the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy) gathers the public and private
institutions that represent Thermal Establishments in the respective Countries. At present it has more than 30 member
Countries (either statutory or affiliated).
FEMTEC, based in Italy, is the only non-governmental organization (NGO) in the sector entertaining official relations
(accreditation) with the World Health Organization (WHO).
The main purposes of the Federation include: representing and promoting world hydrotherapy before the different
national and international institutions; promoting international cooperation; promoting shared studies, research, training,
and experience in the sector.
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FEMTEC has several Commissions (Medical, Tourism & Health, Technical, Economy & Technological Innovation, SPA
Management, International Business Office) and a number of sub-commissions (Integrated Thermal Medicine, Complementary
Medicine, Scientific Research) operating in the medical, economic, technical, and social sectors.
Institutional relations are also in place between the Federation and the European SPA Association (ESPA), the World
Tourism Organization (WTO), the International Society of Medical Hydrology (ISMH), and the Global Wellness Institute
(GWI), as well as other outstanding international organizations.

THE HYDROTHERAPY IN TUNISIA
Rzig Ouslati
The General Manager the Tunisian Office of Thermalism and Hydrotherapy
V-ce President of FEMTEC, Tunis
Tunisia is reputed to be one of the best wellness destinations in the world. Hydrotherapy is the therapeutic use of water
in all forms and ways.
Thermal care or cure is a time-honoured tradition in Tunisia.
Our ancestors have already understood its health benefits and today’s scientists and practitioners started working to
confirm such convictions. Some studies have proved the beneficial effect of thermal water on knee arthritis, back pain,
fibromyalgia or psoriasis....
Tunisia has an important thermal potential: More than 100 thermal manifestations well in the north and the south of
Tunisia including 50 inventoried hot water springs with the required physico-chemical composition for thermal treatment
in various therapies. there are more than 60 thalassotherapy centers with twenty years’ experience, proudly bearing the
International ISO 17680 standard, which certifies the quality of care, products and respect for the environment.
High-class recognition! ISO 17680 establishes the requirements for the provision of services in thalassotherapy centers
using marine environment’s beneficial effects with curative or preventive purposes, aiming at ensuring
– Good quality services responding to customer’s implicit and explicit needs,
– The respectful use of the thalassotherapy concept,
– Very specifically, the implementation of hygiene and safety principles, and
– The comfort to the customers.

THERMAL CLUSTERS IN RUSSIA
Natalia Chaurskaya
Director Post graduate FEMTEC-RMAT, Training Center, Moscow, Russia
World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC)
Russia International Academy for Tourism
At present Russia includes 10 large thermal districts:the North-Western region, central Russia, the Volga region, the
Ural region, the Altai region, lake Baikal, the far East, the Caucasian shore of the Black Sea, the Caucasian Mineral Waters
region, and Crimea. There are a total of 2,147 thermal resorts with 410,000 bedplaces in Russia, where more than 5 million
people relax and seek treatment every year. The Ministry of Health operates 51 thermal care centres.

THE GREATEST INITIATIVE OF PRIMARY PREVENTION ORGANIZED BY E.S.C.O.T - EUROPE
Rosalba Vanni
President of ESCOT-Europe, Italy
E.S.C.O.T. - EUROPE will launch, by the end of September 2017, the project “HEALTHY LIFESTYLE: FIGHT AGAINST
SEDENTARY LIFE”.
This is a well-structured, multiform and multi-year project that will involve more than 120,000 High Schools mostly
European Schools, but also from other Nations such as USA, Canada, Australia, Japan etc.
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More than 1.000.000 of students are expected to be involved among males and females aged from 14 to 19.
The project will start from a multicentric epidemiological research that will allow to detect some anthropometric and
functional data of utmost importance as indicators of a predisposition to develop over time various pathologies such as
cardiovascular disease, secondary diabetes, osteoporosis, some forms of cancer, depression etc.
In our portal, the Smart & Healthy Village, a healthy lifestyle area, will push students to combat the sedentary life with
an exercise performed both in green and in thermal spaces.

SMART AND HEALTH VILLAGE AND SOCIAL MEDIA:
THE POWERFUL COMMUNICATION TOOLS AT THE SERVICE OF PRIMARY PREVENTION CULTURE
Deborah Spinelli
Responsible for ESCOT-Europe, Italy
In the new portal of E.S.C.O.T. – EUROPE is present the “Smart & Healthy Village”, a virtual village dedicated to healthy
lifestyle. It is composed by interconnected areas in an educational path, which will push students to combat a sedentary
lifestyle with physical exercise practiced both in the green and thermal environment and to nourish themselves in a correct
and balanced way.
Social media, mainly in vogue, such as Instagram, Facebook, and Twitter are going to be the protagonists of E.S.C.O.T.
– EUROPE communication to promote the “Smart & Healthy Village” among young people, their parents and teachers.
Thanks to the use of social media, it will be possible to establish, with our international community, a targeting and
more immediate communication, made up of ad hoc contents with a single theme: the healthy lifestyle.
Our goal is to increase the engagement of European young people towards topics based on primary prevention, offering
daily communication and debates of scientific nature, but with a communicative style aligned with the young public,
stimulating also the so said “viral” contents.

GERMANIUM IN CURATIVE WATERS-WORTH PAYING ATTENTION OR SUPERFLOURS
Sugimori Kenji¹, Dariusz Dobrzyński², Anna Boguszewska-Czubara³
¹Departemnt of Biology, Toho University Faculty of Medicine, Tokyo, Japan
²Department of Hydrogeochemistry and Grounwater Dynamics, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland
³Department of Medical Chemistry, I Faculty of Medicine, Medical University of Lublin, Poland
Germanium is considered to be non-essential element, however still little is known about its significance for living
organisms. The germanium element is not regulated and discussed in drinking-water standards.
In East Asian countries germanium is appreciated and its significant role in health care is assigned, what evidences
can be: (1) appreciation for food rich in germanium, like shelf fungus, ginseng, sanzukon, waternut, boxthorn seed, garlic,
comfrey; (2) use of organic germanium dietary supplements; (3) production and consumption of natural and synthetic
waters rich in germanium; (4) utilizing Ge-containing cosmetic products.
Germanium seems to be a very promising microelement that could be used in prophylactics and therapy of such diseases
as cancer, AIDS, autoimmune diseases, arthritis or senile osteoporosis. Although, there are no reports concerning acute
germanium toxicity but prolonged consumption of inorganic germanium supplements has resulted in severe adverse effects
including various organ dysfunction and even death. Therefore, there is a strong need for further and more detailed research
on the mechanism of germanium action. And the most important topics to find out are the safe and effective dose as well
as the duration of the treatment. Due to specific tendency of germanium to accumulate in the organs and tissues and its
relatively long half-life, the sanatorium treatment might have two essential advantages: 2 or 3 weeks long stationary therapy
would be long enough to exert therapeutic effects on patients and in the same time short enough to prevent any side effects
connected with accumulative toxicity of germanium. As retention of the element is quite long, the positive effects of the
therapy could be observed even for a long time after the sanatorium treatment.
In Japan and Republic of Korea natural and synthetic waters rich in germanium are regarded as valuable for drinking and
therapeutic purposes, and are accessible as bottled ones, like Yaksan Water, Sansuryeo Water, Alpha Germanium Mineral
Water, Germanium White Water, Rota Germanium Mineral Water. In Europe, non-high-tech interest in germanium,
including use of germanium-rich mineral water, is negligible when compared with East Asian countries. A few European
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bottled waters, like Dunaris (0.08 mg/L Ge) and Vincentka (0.11 mg/L Ge) are occasionally popularized as beneficial for
human health because of Ge-enrichment.
Germanium-rich mineral water was found in Bieszczady Mountains (the Carpathians, Poland), and there are strong
geochemical premises for the occurrence of Ge-enriched waters in the vicinity of Kudowa Spa (the Sudetes, Poland), which
could be used for creno-therapeutic testing of germanium effects.

BALNEOLOGY AS AN INTEGRAL PART OF THE ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY
David Ferson
Anderson Cancer Center – The University of Texas, Houston, United States
Balneology is perfectly positioned to play a key role in prehabilitation and to become one of the major components of
improving patient’s outcomes.
Several balneological methods can benefit patients during prehabilitation phase. These methods, which consist of
several core aspects of Balneology include, but are not limited to the following: 1. Weight reduction, 2. Improving muscle
strength and physical endurance, 3. Optimizing and improving respiratory system and tissue oxygenation, 4. Balancing the
autonomic nervous system, and 5. Improving pain control by using non-pharmacological methods.

INTERNATIONAL SESSION III
SESJA III MIĘDZYNARODOWA
PROGRESS IN BALNEO-GEOLOGY AND SPELEOTHERAPY. PART III
POSTĘPY W BALNEOGEOLOGII I SPELEOTERAPII. CZĘŚĆ III
MEDICINE, GEOLOGY AND ECONOMICS: THE SYNERGY FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SAFETY
Rifkatu Nghargbu1, Irena Ponikowska2, Krzysztof,Schoeneich3, Ktso Nghargbu4
Department of Economics, Usumanu Danfodio University, Sokoto, Nigeria
College of Medicine, Nicolas Copernicus University, Toruń, Poland
3
Department of Geology, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria
4
Department of Geology, Nasarawa State University, Keffi, Nigeria
1
2

Medicine, Geology, and Economics are important disciplines that affect human survival. Medicine examines the health
and total wellbeing of humans, while also managing disease conditions. Geology studies rocks and minerals, and the processes
leading to their formation. Economics on the other hand, measures factors responsible for wealth creation within a given
space and time. Since geologic materials and processes are known to exact health burdens on human populations, the proper
application of economic tools in the quantification of the impact of geomedical diseases (eye ailments, bronchial ailments/
respiratory tract diseases, intestinal disorders, blood circulation conditions, silicosis, goiter, podoconiosis etc) will help in
the quick diagnosis and treatment of such diseases, as well as formation of policies that will enhance proper budgeting ,
research, and management of health conditions related to natural geologic processes. Common geologic phenomena that
place health burdens on society include earthquakes, volcanoes, landslides, tsunamis, floods, dust storms, and man-made
geologically related activities such as mining, quarrying, surface and underground construction works, as well as agriculture.
A carefully framed synergy between these three disciplines is a necessary panacea for a healthier human populace and
environment, hence creating wealthier nations on earth.
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BALNEOGEOLOGY: ENCHANCING BALNEOTHERAPY AND BALNEOTECHNOLOGY
Rifkatu Nghargbu1, Irena Ponikowska2, Krzysztof,Schoeneich3, Ktso Nghargbu4
Department of Economics, Usumanu Danfodio University, Sokoto, Nigeria
College of Medicine, Nicolas Copernicus University, Toruń, Poland
3
Department of Geology, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria
4
Department of Geology, Nasarawa State University, Keffi, Nigeria
1
2

Geologic materials are in wide use for treatment of various disease conditions in the health care industry. Thermal
medicine, health resort medicine, balneotherapy, and/or SPA medicine utilises balneal resources such as peloids, muds, clays,
salts, mineral waters, medicinal waters, rocks, and minerals for various treatment types. Gynaecological, dermatological,
gastro-intestinal, cardiovascular, as well as rheumatological ailments are known to be treated through the use of the
aforementioned natural healing materials. Balneogeology seeks to underscore the geochemistry, petrogenesis, orogenesis,
mode of occurrence, as well as mode of formation of these very precious geomedical resources with the aim of easily locating
and classifying them for various health/medical applications. Intensive development and deepening of this discipline will
guaranty effective balneotherapy and an enhanced balneotechnology industry.

THE BIOLOGY OF SPELEOTHERAPY
Constantin Munteanu1, Diana Munteanu2, Mihai Hoteteu1
Romanian Association of Balneology, Bucharest, Romania
National Institute of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneoclimatology, Bucharest, Romania

1
2

For many medical problems that people can have like allergies, pulmonary problems, gynaecological, dermal, rheumatismal
and many others, but especially for health risks prevention, the use of natural therapeutic factors for comfort and treatment
of different pathologies is a solution to that the international scientific community has turned on through various experts,
medical, environmental and social programs. One problem of interest is an allergic diseases – asthma. For this problem,
speleotherapy, the use of underground environmental factors, is a therapeutic solution.
Balneary system can be open to a knowledge-based economy and promotion by scientific research of therapeutic natural
factors, thus providing development health tourism. Scientific research of therapeutic natural factors provides a strategic
advantage for the development of spas, giving investors the necessary arguments for their business development in this
sector.
For medical tourism, the importance of natural resources research is crucial in promoting a spa resort by underlying
the therapeutic properties of natural factors, their contribution to health, identifying the biological mechanisms by which
they are acting on the body. In this context, our main objective is to create a balneal research platform by which, cellular
and molecular biology studies intersect in an absolutely innovative way the medical sector and balneoclimatology.
Main therapeutic indications of salt mines and caves are represented by respiratory diseases, especially asthma. Asthma
is a disease characterized by chronic inflammation of the airways which make them hyperresponsive and change in their
architecture, a process called remodeling. To solve the existing problems in allergy, pulmonology and medical recovery field
and for use of natural therapeutic factors in patient treatement with different pathologies, international scientific community
reviewed the therapeutic properties of caves and salt mines.
Our objective was to explore the effects of speleotherapy on cellular morphology and physiology of pulmonary and
dermal fibroblasts obtained from tissues of Wistar rats, in normal and Ovalbumin challenged, “asthmatic” conditions. 60
Wistar rats of 75-100 g weight were divided in two lots: control and ovalbumin challenged animals. Ten animals of each
lot were send to Cacica, Turda and Dej Salt Mine for 14 days and maintained in the salt mine medium, as in speleotherapy
treatment.
Pulmonary and dermal fibroblasts cultures were prepared from Wistar rat lung and respectively dermal tissue. The
complex picture of results was analysed and explained through biological mechanisms comparing to the control cell
cultures obtained from healthy, untreated Wistar rats. In this article, we describe the supposed biological mechanisms that
explain the protective effects of speleotherapy. Speleotherapy induces changes on the morphology and protein expression of
pulmonary and dermal fibroblasts in vitro, and these changes - by comparing with ovalbumin sensitised animals, supports
the beneficial effects of speleotherapy.
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SALT ROOMS AND HALOTHERAPY IN MEDICAL REHABILITATION AND BALNEOLOGY: ACTUAL PROBLEMS
Alina V. Chervinskaya
Central State Medical Academy of Administration of the President of the Russian Federation, Russia
Halotherapy belongs to non-drug therapies based on the use of the salt air environment in the room that is close in the
parameters of the conditions of underground salt speleoclinics.
Halotherapy technology has been known and used in medical practice since the beginning of the 90s of the last century
(over 25 years). Therapeutic properties of the atmosphere of underground caves lie at the heart of halotherapy. These caves
are now used in the resorts of Poland, Austria, Germany, Slovakia, Hungary and other countries; the method is called
speleotherapy, subterraneoterapia (Pol.). The main factor that has a therapeutic effect for respiratory diseases is respirable
particles of natural rock salt suspended in the air.
Halotherapy is widely used in Eastern and Western Europe, USA, Canada, Australia, New Zealand, China, Cyprus, India,
Turkey and other countries. There are numerous sites on the Internet offering services of halotherapy in medical and health
centres (keywords: «галотерапия», «соляная терапия», «halotherapy», «salt therapy», “salt room”, etc.).
The method of halotherapy is officially authorized by Ministry of Public Health of Russian Federation, Lithuania
Republic. Many years of experience in the development and implementation of the salt air microclimate in the premises
(salt rooms, halochambers) allowed improving the method of halotherapy and equipment for its realization. In 1991 the
concept of controlled halotherapy was developed. To improve the efficiency and safety of the treatment, it was considered
appropriate to carry out an aerosol dispensing and management level of concentration of salt aerosol per cubic meter of
air. Devices were created for controlled halotherapy - dosing halogenerators – ASA- 01.3, ASG-01 (“Aeromed” Russia, St.
Petersburg) and GDA-01.17 (“Halomed” UAB, the Republic of Lithuania, Vilnius). In these devices, the same medical factor
is used for treatment - dry salt aerosol of sodium chloride with the same parameters that is confirmed by the specifications
and conditions for the use of devices.
Halotherapy technology have been presented as repeatedly at scientific forums: at the Russian Respiratory Society,
the Russian Society of Pediatricians, The International Congresses on Medical Rehabilitation, the All-Russian Congresses
“Zdravnica”, the European Respiratory Society (ERS), the International Society of Medical Hydrology, Balneology, and
Climatology (ISMH, International Society ‘Interasma’, the Polish Association of Balneology and Physical, at leading Russian
and international exhibitions of medical and health equipment in Moscow, St. Petersburg, many other Russian cities,
Richmond, Hannover, Dusseldorf, Stuttgart, Bologna, and others.
To summarize the clinical data on the method of halotherapy and their evaluation, a search using a number of sources was
conducted. The following electronic databases were used: the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL),
PubMed, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, ERS-education.org, clinmedlibrary.com, balneologia.pl, fizioterapiya.info,
scientiapress.com, nb.nsmu.ru, scholar.google.com, nlr.ru, Pedro. The keywords used: halotherapy, halochamber, haloroom,
speleotherapy, salt therapy, dry sodium chloride aerosol. For thematic samples, reference lists found in the articles were used.
More than 400 articles and essays on the subject were found. Information about the method of halotherapy, mechanism
of its action, results of the research and efficiency are presented in a number of scientific reviews. This analysis includes
publications of original researches that meet the requirements for clinical studies in accordance with Good Clinical Practice
rated under Strength of Recommendation. The generalized analysis of the efficiency and safety of the method of halotherapy
included 14 selected publications on the results of clinical studies. The data allowed the study to evaluate the effect of
halotherapy on clinical symptoms of various respiratory diseases and ENT pathology, quality of life, use of medication,
respiratory function, immunological, biochemical and bacteriological tests.
These studies provide evidence of the effectiveness of halotherapy in adults and children with asthma, acute and chronic
bronchitis, COPD, cystic fibrosis, frequent acute respiratory viral infections and ENT pathology. Application of halotherapy
increases efficiency of treatment and rehabilitation, quality of life, allows reducing drug burden, and increase the remission
period of disease. The main acting factor of halotherapy - dry salt aerosol of sodium chloride has an anti-inflammatory and
antimicrobial activity in the respiratory tract, mucoregulatory effect, enhances drainage function of bronchus, improves local
immunity and restores biocenosis. Halotherapy has an effect on various parts of the defence system, stimulates mechanisms
of sanogenesis of the respiratory tract.
The impact of dry salt aerosol on various pathological processes in the respiratory tract and human organism as a whole
and a possibility of selecting the parameters in controlled halotherapy ensure the method adaptability to the conditions of
different areas of rehabilitation medicine and balneology.
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A MAN IN THE SPACE
Jan Lidaj1, A Masarovicova1, T Lidajova2
Prírodné Liečebné Kúpele, Smrdáky, Slovak Republic
Pediater s.r.o., Senica, Slovak Republic

1
2

This year is the 60th anniversary of the conquest of space. In 1957 humans sent their first satellite into space, first
Sputnik, later Explorer, then followed space flights with animals and humans. Short-term space flights for one day, one
week or a space flight to the Moon, were followed by orbital space stations (MIR, Skylab, ISS), where humans were living
for months or a year. Today’s space stations are research platforms, used to study also effects of long-term space flight on
the human body. Except of long-term space station on the Moon, there is a plan of a human mission to Mars, and during
such a long space flight anything could happen.
If we think about the future of spacecrafts and space stations, let´s have a look at experiences we have. A state of
microgravity or weightlessness leads to muscle atrophy, osteoporosis (the loss of 1 percent of bone mass each month),
hormonal changes, decreased immunity. Microgravity is like a Disneyland for microorganisms, which have a higher
virulence there. The closed environments of spacecrafts increase demands on drinking water, food, air, surfaces, and crew.
Spacecraft design must include requirements to control free water whether through humidity or condensate. Air filtration
and air conditioning is necessary.
There is no up and down, everywhere are many scientific or technical equipments, and space travelers have to exercise
every day on specially designed exercise equipments. Because of weightlessness there is no removal of bacteria, fungi, and
particulates from the air by settling as occurs on Earth. Experimental animals are risk factor as a vector or a source of
infections. Some microorganisms are associated with adverse effects such as infections, degradation of spacecraft materials,
and many others. They can endanger health and safety of crew. It is therefore necessary to eliminate or mitigate the negative
effects of microorganisms in spacecraft.
Long-term space flights have effect on crew from a psychological point of view. Mutual tolerance is in that small space
of spacecraft or space station very important. The question of sexual relationships is unspoken. During long-term space
flights could be mixed crews good to freshen to avoid cabin fever, but sex in space is still taboo.

HAY THERAPY (FENUM) IN PHYTOBALNEOTHERAPY IN SEBASTIAN KNEIPPS METHOD WITH RESPECT
TO THE DIVERSITY OF CNIDION DUBII ALLIANCE NEAR HEALTH RESORT CIECHOCINEK
Krzysztof Spałek
Laboratory of Geobotany and Plant Conservation, Department of Biosystematics University of Opole, Poland
Introduction: A new role exists for Polish health resorts and spas, mainly connected with physio-prevention. Their
treatments need to be broadened with new standardized forms of therapy. One such example would be phytobalneotherapeutic
treatment with hay (fenum) used as supplementation in baths, compresses and wrappings. To date, only the general medical
properties of hay have been taken into consideration, without any division into syntaxonomical units. However, depending
on the participation of medicinal species in a given alliance, its hay has specific medical qualities which have not yet been
studied in detail.
Aim: Estimation of usefulness and efficiency hay therapy (fenum) in phytobalneotherapy in Sebastian Kneipp’s method
with respect to the diversity of grassland communities from the Cnidion dubii alliance near health resort Ciechocinek.
Material and Methods: In this study a grassland community was studied following the methods of the Zurich-Montpellier
School of Phytosociology.
Results: Neighbourhood health resort Ciechocinek, grassland communities from the Cnidion dubii alliance are a habitat
for more than dominant 11 species which may be used in balneotherapy and other health resort treatments.
Conclusions: Hay from meadows belonging to the Cnidion dubii alliance near health resort Ciechocinek has antibacterial,
anti-inflammatory, protozoonicidal, antifungal, antiviral, congestive, antiseptic, anti-rheumatic, antispasmodic, and antioxidative
properties, and is soothing to inflammations of wounds, ulcers and inflammations of the skin.
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DIVERSIFICATION OF NIGERIA ECONOMY BY INTRODUCTION BALNEOTOURISM
Krzysztof Schoeneich1, Rifkatu Nghargbu2, Irena Ponikowska3, Ktso Nghargbu GJ Gbefwi4
Department of Geology, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria
Department of Economics, Usumanu Danfodio University, Sokoto, Nigeria
3
College of Medicine, Nicolas Copernicus University, Toruń, Poland
4
Department of Geology, Nasarawa State University, Keffi, Nigeria
1
2

SESJA IV GERIATRIA UZDROWISKOWA. CZĘŚĆ I
SESSION IV THERMAL GERIATRY. PART I
ZNACZENIE LECZENIA UZDROWISKOWEGO W SPOWALNIANIU PROCESU STARZENIA
Kornelia Kędziora-Kornatowska
Katedra i Klinika Geriatrii, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Polska
Badania nad procesami starzenia się i długowiecznością pozwalają na poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za
starzenie się i długość życia.Wyniki tych badań mogą wytyczać kierunki terapeutyczne pozwalające osiągnąć nie tylko długie
życie, ale także dobrą jego jakość. Proces starzenia się jest bardzo złożony i wieloczynnikowy. W mechanizmach starzenia
się biorą udział zarówno czynniki genetyczne, epigenetyczne oraz środowiskowe. W ostatnich latach istotnie wydłużyła się
długość życia człowieka, w kontekście tego zjawiska ważna jest wiedza co można zrobić aby równolegle z przedłużaniem życia
istniały potencjalne możliwości osiągania tzw. pomyślnego starzenia się. Liczne badania wskazują, że proces starzenia jest
jednokierunkowy i nieunikniony, ale może być do pewnego stopnia modyfikowalny. Wiedza na temat istotnych znaczników
starzenia się ujętych między innymi w głównych hipotezach starzenia się może pomóc w ukierunkowaniu dalszych działań
diagnostyczno-terapeutycznych, które mogą korzystnie wpływać na wydolność funkcjonalną i stan zdrowia osób starszych.
Biorąc pod uwagę specyfikę chorowania osób starszych, która między innymi polega na współwystępowaniu wielochorobowości
i zmian inwolucyjnych wydaje się, że bardzo korzystną formą terapii jest leczenie uzdrowiskowe. Leczenie uzdrowiskowe
łączy terapię ambulatoryjną i szpitalną. Wykorzystuje możliwości kompleksowego leczenia w innym środowisku niż to,
w którym pacjent żyje i realizowane jest przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny.

PROCES STARZENIA I WSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
UM K. Marcinkowskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Geriatrii i Gerontologii, Poznań, Polska
Proces starzenia rozpoczyna się ok. 30-40 roku życia i nieuchronnie postępuje. W jego konsekwencji dochodzi do pogorszenia
funkcji wszystkich narządów i układów w naszym organizmie, co, choć nie powoduje niesprawności, jednak znacznie zwiększa
jej ryzyko. Tempo procesu starzenia jest indywidualnie zmienne, a więc charakterystyczne dla każdej ze starzejących się osób.
Ryzyko niesprawności ma związek z unikalnym profilem chorobowości każdej starzejącej się osoby.
W ostatnim czasie, w związku ze wzrastającą świadomością dotyczącą zdrowego stylu życia, coraz więcej uwagi poświęca
się możliwym modyfikacjom procesu starzenia wpływającym korzystnie na jego tempo. Zainteresowania ogniskują się
wokół zwiększania aktywności fizycznej i aktywności poznawczej oraz tzw. zdrowej diety. W kontekście powyższego
zasadnym wydaje się zadanie pytania czy leczenie uzdrowiskowe może być brane pod uwagę, jako możliwa modyfikacja
procesu starzenia.
Zgodnie z definicją, lecznictwo uzdrowiskowe zajmuje się leczeniem, profilaktyką i rehabilitacją chorób przewlekłych.
Ryzyko wielu z tych chorób narasta z wiekiem (np. choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze i niewydolność
serca, osteoporoza czy cukrzyca typu 2 i zespół metaboliczny). Choroby te niosą ze sobą ryzyko niesprawności stąd też to
właśnie osoby starsze często korzystają z leczenia uzdrowiskowego.
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Uważa się, że metody lecznicze wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym mają charakter bodźców, których
systematyczne powtarzanie prowadzi do reakcji adaptacyjnych korzystnie wpływających na sprawność. Oddziaływania
te wymagają czasu, niemniej to m.in. jest podstawą ich rozciągniętej w czasie efektywności. Zgodnie ze współczesnymi
poglądami na proces starzenia oddziaływania takie, poprzez pozytywny wpływ na rezerwę czynnościową poszczególnych
narządów i układów, mogłyby pozytywnie modyfikować proces starzenia. W świetle dostępnych danych pogląd ten jest
uzasadniony; niemniej wymaga dalszych, ukierunkowanych na proces starzenia, badań.

CHOROBY REUMATYCZNE WIEKU PODESZŁEGO – FARMAKOTERAPIA CZY BALNEOTERAPIA?
Włodzimierz Samborski
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
W powszechnym rozumieniu spotkać się można wciąż z określeniem reumatyzmu deformującego stawy i mogącego
doprowadzić do inwalidztwa, a winne temu są zmiany pogody i kontakt z zimnem lub wilgocią. Takie podejście może też
spłycać problematykę chorób reumatycznych niedostatecznie uwypuklając istotę chorób układowych tkanki łącznej, które
niezdiagnozowane i nieleczone mogą skrócić czas przeżycia chorych.
Posługując się klasyfikacją chorób reumatycznych wg American College of Rheumatology (ACR) dzielimy je na 10 grup
obejmujących około 200 jednostek nozologicznych. Ich występowanie jest zróżnicowane, a części z nich możemy nigdy nie
spotkać, nawet w długotrwałej praktyce lekarskiej.
W praktyce warto wyróżnić choroby reumatyczne o podłożu zapalnym, charakteryzujące się podwyższonymi wartościami
wskaźników ostrej fazy (OB, CRP) i niebezpieczeństwem zajęcia narządów wewnętrznych (choroby układowe) i choroby
bez podłoża zapalnego, w przebiegu których pomimo licznych dolegliwości nie obserwujemy patologii w badaniach
dodatkowych. Zarówno wśród pierwszych, jak i drugich można wskazać jednostki kojarzące się z wiekiem podeszłym.
Wśród chorób o podłożu zapalnym klasycznym przykładem jest polimialgia reumatyczna. W grupie jednostek bez podłoża
zapalnego dominują przypadki choroby zwyrodnieniowej o wszechobecnej lokalizacji.
W leczeniu chorych w wieku podeszłym poza działaniami mającymi na celu zmniejszenie dolegliwości musimy myśleć
o działaniu niepożądanym, dość istotnym problemem „leków przeciwreumatycznych”. W przypadku polimialgii reumatycznej
lekiem z wyboru są glikokortykoidy znane ze swej efektywności, lecz generujące również szereg zagrożeń. Na szczęście
jest to choroba rzadka i rozsądne gospodarowanie dawkami sterydów z zastosowaniem profilaktyki przeciw osteoporozie
pozwala utrzymywać chorych w dobrej kondycji. Ogromnym problemem jest choroba zwyrodnieniowa w przebiegu
której pacjentom, zwłaszcza starszym pod tytułem „zmian zwyrodnieniowych” aplikuje się ogromne ilości tzw. leków
przeciwbólowych, a w istocie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stanowią one ogromne zagrożenie dla pacjentów
nie dając żadnej gwarancji wyleczenia ze względu na nieznajomość etiologii toczących się procesów degeneracyjnych.
W tej ogromnej grupie chorych, stanowiących prawdopodobnie ponad 90% osób z dolegliwościami mięśniowo-stawowymi
jedynym sensownym rozwiązaniem jest systematyczne stosowanie odpowiednio zaplanowanych zabiegów fizykalnych,
najlepiej w warunkach uzdrowiskowych.

ZMIANY HORMONALNE U CZŁOWIEKA ZWIĄZANE ZE STARZENIEM SIĘ
Tomasz Ferenc
Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, UM w Łodzi, Polska
Starzenie się organizmu człowieka jest procesem złożonym, rozciągniętym znacznie w czasie, bowiem człowiek zaczyna się
starzeć już od 20-25 roku życia. Powszechnie wymienia się pojęcia zdrowego (niepowikłanego) oraz chorobowego (patologicznego)
starzenia się. Proces starzenia obejmuje wiele układów, w tym układ wydzielania wewnętrznego (endokrynny). Poszczególne
gruczoły endokrynne podlegają starzeniu w niejednakowym stopniu. Układ endokrynny u osób starszych (60-65 lat i powyżej)
w porównaniu do osób w młodym wieku, charakteryzuje się szeregiem odrębności w fizjologii i patologii u obu płci.
Proces starzenia, dotyczący układu endokrynnego jest związany ze zmianami anatomiczno-morfologicznymi gruczołów
wydzielania wewnętrznego oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu poszczególnych osi regulacji hormonalnej: oś podwzgórzowoprzysadkowo-tarczycowa, oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa; oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalna
u kobiet; oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalna u mężczyzn; oś hormonu wzrostu (GHRH, GH i IGF-1).
W procesie starzenia się dochodzi również do zmian anatomiczno-morfologicznych w podwzgórzu, które zaburzają
wytwarzanie i wydzielanie przez odpowiednie jądra podwzgórza neurohormonów uwalniających (liberyny), hamujących
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(statyny) i aktywnych neuropeptydów. Proces starzenia nie omija ośrodków zegara biologicznego sterującego, m.in. rytmem
okołodobowym (cirkadialnym) wydzielania hormonów. Istotne znaczenie związane ze starzeniem mają zmiany w stężeniu
i rytmie dobowym wydzielania melatoniny syntetyzowanej w szyszynce. Starzeniu towarzyszą także zaburzenia gospodarki
wapniowej, na skutek wzrostu wydzielania parathormonu, spowodowanego zaburzeniem jelitowego wchłaniania wapnia
i niedoboru witaminy D oraz gospodarki węglowodanowej wynikającej z zaburzeń czynności wewnątrzwydzielniczej
trzustki.
Wydzielanie poszczególnych hormonów u płci męskiej i/lub żeńskiej, związane ze starzeniem się może być niezmienione,
zwiększone lub obniżone. Istotny niedobór lub nadmiar danego hormonu (dyshormonoza) prowadzi, na drodze bezpośredniej
lub pośredniej, do wystąpienia zmian strukturalnych i funkcjonalnych w organizmie człowieka.

ANALFABETYZM MEDYCZNY I FAŁSZYWA PAMIĘĆ JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁA PROBLEMÓW W LECZENIU
PACJENTÓW W DRODZE DO UZDROWISKA, W UZDROWISKU I PO POWROCIE Z UZDROWISKA
Krzysztof Marczewski
SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wydział Nauk o Zdrowiu WSEI w Lublinie, Polska
Dobra komunikacja między pacjentem a zespołem terapeutycznym ma tak podstawowe znacznie dla sukcesu leczenia,
że nie ma potrzeby aby to uzasadniać. Warto jednak zauważyć, że znaczna część tej komunikacji odbywa się na na drodze
pisemnej, a w dodatku pacjent otrzymuje zalecenia wymagające od niego umiejętności przynajmniej prostego liczenia.
Tymczasem jak wskazują na to badania, przede wszystkim amerykańskie, bardzo dobry poziom rozumienia tekstu
dotyczy mniej niż 20% społeczeństwa, a prawie połowa dotknięta jest w pewnym stopniu tak zwanym analfabetyzmem
zdrowotnym.
W ostatnich latach pojęcie to dotyczące braku możliwości i zrozumienia, i przetworzenia informacji dotyczących stanu
zdrowia poszerzono o trudności w rozumieniu i przetwarzaniu informacji matematycznych odnoszących się do zdrowia,
nazwane niekiedy akalkulią lub analfabetyzmem matematycznym. Tymczasem większość zaleceń co do stosowania leków,
diety i innych modyfikacji stylu życia wiąże się ściśle z koniecznością dokonywania mniej lub bardziej skomplikowanych
obliczeń. Przykłady takich obliczeń podane będą w czasie wykładu.
Znane są współcześnie testy pozwalające na sprawdzanie umiejętności czytania tekstów medycznych i prowadzenia
obliczeń. Z pewnym zaskoczeniem trzeba odnotować że również część lekarzy ma pewne kłopoty z wykonywaniem tych
jakby się wydawało prostych obliczeń.
Nie mamy jak na razie danych w jakim stopniu dotyczy to polskich pacjentów i kuracjuszy ale obserwacje wykonane
w szpitalu wskazują na znaczne rozpowszechnienie zjawiska również wśród naszych pacjentów. Wydaje się zatem, że mogą
stanowić istotny problem również w polskich uzdrowiskach, zwłaszcza jeżeli chodzi o skuteczność edukacji zdrowotnej.
Niestety, nie mam prostego sposobu na poprawę tego stanu. Metody farmakologiczne i pozafarmakologiczne mają
bardzo ograniczoną skuteczność, dlatego możliwym rozwiązaniem wydaje się być uproszczenie naszych komunikatów
i sprawdzanie czy te proste komunikaty są dla naszych pacjentów zrozumiałe. Jeżeli nie, to korzystne, a często konieczne,
może być włączenie opiekuna, a częściej opiekunki. Nie można jednak zapominać o ryzyku powstania zespołu zmęczonego
opiekuna. Tu z kolei wysoce korzystne może być leczenie uzdrowiskowe!
Zjawisko fałszywej pamięci jest jeszcze mniej rozpoznawalne, zwłaszcza poza środowiskiem psychiatrów i medycyny
sądowej. Dotyczy ono zaburzeń o charakterze wytwórczym, jak się wydaje dość rozpowszechnionych w początkowym okresie
demencji, przede wszystkim w chorobie Alzheimera, aczkolwiek dokładne dane nie są nam znane. Charakterystyczna dla
fałszywej pamięci jest wewnętrzna spójność. Np. pacjent słyszy pielęgniarki rozmawiające o morfinie, a następnie dzwoni na
policję mówiąc że pielęgniarki handlują narkotykami. Inny pacjent z zaburzeniami krzepnięcia twierdzi, że podbiegnięcia
krwawe powstałe po zetknięciu z łóżkiem są skutkiem pobicia przez lekarza, który bił i kopał pacjenta zmuszając go do
wyrażenia zgody na operację, a rodzina powiadomiła policję. Obie sprawy zostały wyjaśnione.
Mniej jasne jest jednak rozpowszechnienie zjawiska. Nasze badania wskazują, że w pewnym stopniu dotyczy ono wielu
osób starszych, w tym prawdopodobnie również kuracjuszy. Niewątpliwe powinno być ono przedmiotem dalszych badań,
a do tego czasu chyba trzeba brać je pod uwagę analizując wspomnienia naszych chorych, tak pochwały jak skargi.
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WPŁYW SYSTEMATYCZNEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ SENIORÓW
Hanna Tomczak¹,², Wioleta Komorowska¹,³
¹Zakład Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
²Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Polska
³Ośrodek Opiekuńczy MOPS w Tczewie, Polska
Wstęp: Poprawa bądź utrzymanie dobrej sprawności fizycznej osób w starszym wieku jest kluczowym zadaniem
współczesnej fizjoterapii, mającym wpływ na jakość życia seniora. Celem pracy jest zbadanie wpływu aktywności ruchowej
na sprawność fizyczną osób starszych oraz ocena efektów długotrwałego programu rekreacji ruchowej zastosowanego
w badanej grupie seniorów.
Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 60 seniorów, podzielonych na dwie grupy. Grupa badana przez pięć lat
uczestniczyła w zorganizowanych w Zespole Opiekuńczym MOPS w Tczewie zajęciach programu rekreacyjno-ruchowego
„Ścieżka Zdrowia”, którego zadaniem było promowanie prozdrowotnego trybu życia. Grupę kontrolną stanowili dobrani
losowo uczestnicy letnich wczasów dla osób starszych zorganizowanych w Zespole Opiekuńczym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tczewie. Średnia wieku w grupie badanej na początku obserwacji wyniosła 69,27 ± 7,14, a po 5 latach
74,27 ± 7,14. W grupie kontrolnej natomiast 73,97 ± 7,39. Sprawność fizyczną oceniono testem The Fullerton Functional
Fitness Test. W grupie badanej dwukrotnie, czyli na początku programu i po 5 latach uczestnictwa. Grupa kontrolna została
zbadana po zakończeniu turnusu wczasowego. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta dla prób
zależnych i niezależnych na poziomie istotności p<0,05.
Wyniki: Zaobserwowano we wszystkich badanych parametrach testu istotny statystycznie, lepszy wynik w grupie
poddawanej systematycznej aktywności fizycznej. Porównanie zmiennych zależnych z roku rozpoczęcia treningów i po
5 latach uczestnictwa wykazało w grupie badanej szczególnie istotną poprawę wydolności mierzonej marszem 6-minutowym
oraz zwiększenie siły w kończynach dolnych. Próby oceniające siłę kończyn górnych i gibkość zostały wykonane przez
seniorów na podobnym poziomie, co pięć lat wcześniej. Pogorszeniu uległa jednak zwinność i koordynacja ruchowa.
Wnioski: Systematyczna aktywność ruchowa wpływa na utrzymanie sprawności fizycznej osób starszych na wyższym
poziomie niż osób mało aktywnych fizycznie. Stosowany systematycznie program rekreacyjno-ruchowy przyczynił się
szczególnie do poprawy wydolności i siły kończyn dolnych, co miało korzystny wpływ na mobilność seniorów. Istnieje
konieczność zmiany metod pracy nad zwinnością i koordynacją ruchową osób starszych.

Profile potrzeb zdrowotnych i środowiskowych, o których zapominamy
na kolejnych etapach życia - widziane z pozycji gerontologa
Jarosław Derejczyk
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Polska
Nowe informacje o przyczynach różnic w tempie procesu osobniczego starzenia pozwalają na coraz bardziej świadomą
jego modyfikację od etapu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ta ostatnia w XXI wieku, ma miejsce około 30 lat później niż
100 lat temu, a obserwowane obecnie wydłużanie średniej długości trwania życia nie miało nigdy dotąd tak intensywnego
tempa.
Niewątpliwy sukces cywilizacyjny w postaci jej wydłużenia wygenerował epidemię chorób przewlekłych, której nie
potrafimy zatrzymać, a która wyraźnie podnosi koszt funkcjonowania systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej stając
się nierozwiązaną kwestią w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej. W 2000 r. w świecie liczba osób po 85 rż. wynosiła
65 mln a w 2050 r. wyniesie 420 mln. Przyspieszona utrata kapitału zdrowia w okresie dzieciństwa i młodości pochodzi
z zaniedbań edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i już wtedy otwiera drogę chorobom cywilizacyjnym, będącym
kluczowymi w postarzaniu tkanek, by w okresie po 75 rż. spotkać je z degeneracyjnymi chorobami przewlekłymi, których
początek miał miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej. Nadmiar tkanki tłuszczowej wynikający z bezruchu i dodatniego bilansu
energetycznego w młodości przekłada się na większą częstość nadciśnienia, cukrzycy, zakrzepów, udarów, zawałów, otępienia
i ograniczeń ruchowych w starości. Większość opisanych stanów chorobowych przez długi czas przebiega bezbólowo
i nie podlega w latach młodości interwencjom profilaktyczno-leczniczym. Jakość wydłużonego w minionym stuleciu życia
tracimy przez 30-letnią bezczynność w zakresie profilaktyki w młodości.
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Jesteśmy uczestnikami procesu uczenia się życia w świecie z rosnącą ilością osób w zaawansowanej starości. O nowym
podejściu do procesu starzenia mówią gerontologia społeczna, kliniczna, andragogika i geragogika. Srebrna gospodarka
jest określeniem związanym z ekonomicznymi transferami jakie powstają przy zaspokajaniu potrzeb tworzonych przez
rynki okołosenioralne. Aktywność opiekuńcza, roztaczana nad osobami starszymi przez otoczenie rodzinne, cechująca
się zazwyczaj życzliwością – będzie zastępowana przy niewydolności opiekuńczej rodzin, opieką instytucjonalną opartą
o formy dzienne i całodobowe.
W tym przypadku przygotowanie gerontologiczne organizatorów nowych form aktywizacji i opieki ułatwi zabezpieczenie
potrzeb emocjonalnych, zdrowotnych, dietetycznych oraz ruchowych ich klientów, dostarczając bardziej dostosowane do
potrzeb aktywizację, wsparcie i opiekę.
Również planowanie urbanistyczne i wzornictwo wymagają wiedzy gerontologicznej by przestrzenie, w których przebywają
osoby w zaawansowanej starości były dla nich przyjazne i bezpieczne.
Na koniec wystąpienia zaproponowane zostaną schematy oferty z edukacją gerontologiczną wspierającą okres życia
potencjalnego klienta którym jest osoba starsza, redefiniując pojęcie all inclusive z podaniem szkód z kontynuowania
modelu żywienia bez ograniczeń.
Dla osób w okresie przedstarczym > 45 rż. za potrzeby podstawowe uznano edukację dietetyczną, indywidualny nadzór
opiekuna - dietetyka nad programem odchudzającym dla osób z nadwagą i otyłością, dzielenie się wiedzą z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki starzenia, indywidualizowany trening ruchowy, edukację z obszaru higieny pracy, terapie w zespołach
stresu pourazowego, terapie odwykowe.
W populacji wczesna starość > 60 rż. screening zdrowotny z zaplanowanym indywidualnie panelem badań o typie
przeglądu zdrowia dostosowanego do możliwości uczestnika oraz określenie planu aktywności ruchowej odpowiadającego
możliwościom funkcjonalnym. Terapie psychoneurologiczne pamięci u osób z zaburzeniami poznawczymi. W populacji
zaawansowana starość > 75 rż. zaplanowanie pobytów z opiekunem i wsparciem opiekuna oraz zakres opisany dla populacji
> 60 rż.

SESJA V GERIATRIA UZDROWISKOWA. CZĘŚĆ II
SESSION V THERMAL GERIATRY. PART II
PROBLEMY ZDROWOTNE OSÓB STARSZYCH KORZYSTAJĄCYCH Z LECZENIA W SZPITALU UZDROWISKOWOREHABILITACYJNYM W BUSKU-ZDROJU
Włodzisław Kuliński1,3, Agnieszka Nitera-Kowalik1,2, Bernard Solecki2
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu JK w Kielcach, Polska
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju, Polska
3
Klinika Rehabilitacji WIM w Warszawie, Polska
1
2

Wstęp: Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym. Efektem tego jest wzrost liczby osób powyżej 65 roku
życia. W Polsce liczba tych osób w 2030 r. wzrośnie do 24%.
Celem działań wobec tej grupy społecznej powinno być umożliwienie utrzymania w miarę możliwości jak najwyższej
sprawności funkcjonalnej co zapewni im niezależność i samodzielność. Lecznictwo uzdrowiskowe poprzez swoją kompleksowość
stwarza doskonałe warunki realizacji programu długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce wyznaczonej na lata 2014-2020.
Cel: Celem pracy jest analiza rodzaju oraz częstości występowania schorzeń i zastosowanego postępowania fizykalnousprawniającego u pacjentów korzystających z leczenia uzdrowiskowo- rehabilitacyjnego w szpitalu w Busku-Zdroju.
Analizowano również źródło finansowania – płatnik NFZ, płatnik indywidualny. Badano czy istnieje zależność pomiędzy
formą pobytu a rodzajem schorzeń .
Materiał i metody: Badaniami objęto7 296 pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym
w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym Busku-Zdroju w latach 2015-2016. Najliczniejszą grupę
(63,6%) stanowili pacjenci w wieku 65-74 lata. Analizie poddano dokumentację medyczną badanych sporządzoną w wersji
elektronicznej w programie SaNAtoRIUM.pro. Weryfikowano dane osobowe: wiek, płeć, rodzaj pobytu, rodzaj schorzeń
głównych i współistniejących według kodu ICD 10 oraz zlecone leczenie.
Wyniki: Ze względu na rodzaj pobytu w badanej grupie przewagę stanowili pacjenci korzystający z leczenia komercyjnego
nad skierowanymi przez NFZ: 59,4% i 40,6% w 2015 r. i 58,5%i 41,5% w 2016 r. Dominującym schorzeniem u osób
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korzystających z leczenia uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w ramach skierowania z NFZ i komercyjnego były według
liczebności występowania: choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (grupa XIII ) zaliczane do chorób
głównych odpowiednio 86,1% i 92,0%. Z mniejszą częstotliwością w obu grupach występowały choroby współistniejące:
choroby układu krążenia (grupa IX) 43,4% i 41,4%, choroby układu nerwowego (grupa VI) 35,4% i 27,9% ,niedokrwistości z
niedoborów pokarmowych (grupa IV) 15,6% i 14,0%. Na dalszych pozycjach częstości występowania chorób sklasyfikowano
choroby układu oddechowego (grupa X) 5,3% wśród pacjentów NFZ i 3,0% wśród pacjentów indywidualnych, choroby
układu trawiennego (grupa XI) 4,6% i 3,7%, urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
(grupa XIX) 4,7% i 3,1%,choroby układu moczowo-płciowego (grupa XIV).Choroby skóry i tkanki podskórnej (grupa XII)
z częstością występowania 1,8% i 1,2% oraz nowotwory (grupa II) odpowiednio 0,8% i 0,7%. Wśród zleconych zabiegów
dominowały zabiegi balneologiczne (93,1%), kinezyterapia (88,7%) oraz fizykoterapia (82,7%).
Wnioski: 1. W badanej grupie pacjentów dominowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej (grupa
XIII według ICD10). 2. Zastosowane postępowanie balneofizykalne wpłynęło korzystnie na stan funkcjonalny chorych. 3.
Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym powinno być podstawową formą leczenia i profilaktyki u osób starszych.

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB W WIEKU 60-75 LAT PO PRZEBYTYM UPADKU
Stanisława Talaga, Paulina Paleczna, Bogumiła Lubińska-Żądło
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Polska
Wstęp: W obecnych czasach upadek zaliczany jest do wielkich problemów geriatrycznych. Wynikać może on z różnych
barier: osłabienia mięśni, wzroku, zaburzeń równowagi, zmian zwyrodnieniowych w aparacie ruchu, zaburzeń rytmu
serca. Nie zważając na przyczyny, upadki są niebezpieczne dla starszych osób, gdyż prowadzą do ograniczenia aktywności
psychicznej jak i fizycznej. Wystąpić może również tak zwany „zespół poupadkowy”, który objawia się lękiem przed upadkiem
i jego skutkami, a także przed poruszaniem się. Konsekwencją upadku jest znaczne pogorszenie jakości życia pacjentów.
Starsza osoba niejednokrotnie uzależniona jest od osób trzecich co prowadzi do obniżenia samooceny a nawet do utracenia
sensu życia. Upadek zazwyczaj u osoby starszej kończy się w szpitalu, a tym samym przyczynia się do licznych problemów
zdrowia publicznego. Szacuje się, że osoby po 65 roku życia to 13% całej populacji w Polsce. W każdym roku co czwarta
osoba upada, badania dowodzą że 10% tych upadków kończy się hospitalizacją poszkodowanego.
Cel: Celem pracy była ocena jakości życia osób w wieku podeszłym po przebytym upadku.
Materiał i metody: Badaniem objęto 51 pacjentów poradni ortopedycznej, reumatologicznej oraz chirurgicznej
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, w przedziale wiekowym 60- 75 lat, po
przebytym upadku w ciągu ostatniego roku.
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Jako narzędzie
badawcze posłużył kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Kwestionariusz oceny jakości życia SF- 36.
Wyniki: Częstość występowania upadków rosła z wiekiem badanych, częściej upadki dotyczyły kobiet niż mężczyzn,
najczęściej wymienianymi przyczynami upadków były zaburzenia widzenia. Wiodącym skutkiem upadku było stłuczenie.
Miejscem zdarzenia najczęściej był dom. W większości przypadków upadek nie spowodował trwałych konsekwencji.
Wnioski: Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym jest zależna od skutków i ilości przebytych upadków.
Występowanie lęku przed upadkiem obniżało ogólną jakość życia w sferze fizycznej. Działania profilaktyczne powinny
obejmować regularne wizyty u lekarza okulisty, noszenie okularów. Należy ukierunkować edukację osób w podeszłym
wieku i ich rodzin na bezpieczne zachowania, na prowadzenie ćwiczeń równowagi i chodu oraz zwiększających silę
i zakres ruchu w stawach.

OCENA CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ RÓWNOWAGI W GRUPIE CHORYCH
Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA
Marta Pietras1,2, Piotr Pietras1,2, Piotr Gajewski1, Marek Dąbrowski1
Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, Polska

1
2

Wstęp: Niewydolność serca wpływa na osłabienie mięśni szkieletowych. Zdolność do utrzymania równowagi związana
jest z funkcjonowaniem układu nerwowego oraz z siłą mięśniową. Wpływa ona m.in. na ryzyko upadków.
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Cel: Celem pracy badawczej było określenie czy niewydolność serca wpływa na osłabienie zdolności utrzymania
równowagi dynamicznej.
Materiał i metoda: W badaniu udział wzięło 73 chorych (50 mężczyzn, 23 kobiety), w wieku od 26 do 85 lat (średni
wiek 65,3), z niewydolnością serca klasy II i III wg NYHA hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do oceny zaburzeń równowagi dynamicznej użyto
testu „Wstań i idź” (TUG, Timed Up And Go) oraz testu „Stania na jednej nodze” (SLS, Single Leg Stance). Uzyskane wyniki
porównano z normami dla poszczególnych grup wiekowych.
Wyniki: Zaburzenia równowagi oceniane za pomocą testu TUG wystąpiły u 41 osób. Zaburzenia badane za pomocą
testu SLS wystąpiły u 48 chorych. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli.
Tabela. Zaburzenia równowagi dynamicznej w grupie chorych z niewydolnością serca
Występowanie zaburzeń równowagi
mierzonych za pomocą TUG

Występowanie zaburzeń równowagi
mierzonych za pomocą SLS

Przedziały wiekowe

Liczba osób w grupie/podgrupie

Liczba osób

Procent
grupy/podgrupy

Liczba osób

Procent
grupy/podgrupy

26 – 85 l.
< 70 l.
70 – 79 l.
80 – 89 l.

73
46
22
5

41
21
18
2

56,1 %
45,6 %
81,8 %
40 %

48
26
17
5

65,7 %
56,5 %
77,2 %
100 %

Legenda: l. – lat,, TUG - Timed Up And Go, SLS - Single Leg Stance

Wnioski: Zaburzenia równowagi występują u większości badanych chorych z niewydolnością serca. Wpływają one
na zwiększenie ryzyka wystąpienia upadku. Wskazane jest kontynuowanie badania w większej grupie chorych oraz
w przypadku potwierdzenia uzyskanych wyników rozważenie wprowadzenia do rehabilitacji kardiologicznej modelu
treningu sensomotorycznego, który wpływa na poprawę równowagi. Nie można wyciągnąć wniosków dotyczących badania
u pacjentów powyżej 80 roku życia z powodu niewystarczającej liczebności grupy.

TURNUS REHABILITACYJNY W UZDROWISKU JAKO OFERTA DLA SENIORA
Małgorzata Paszkowska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska
Wstęp: Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (sanatoria i szpitale uzdrowiskowe) posiadają swoją bazę hotelową i zabiegową
co pozwala na świadczenie różnego rodzaju usług związanych z pobytem i rehabilitacją. Typową usługą świadczoną przez
sanatoria są pobyty związane z lecznictwem uzdrowiskowym dla świadczeniobiorców (turnusy sanatoryjne NFZ) a ponadto
pobyty dla kuracjuszy pełnopłatnych (pobyty lecznicze komercyjne). Z uwagi na tendencje demograficzne, a przede wszystkim
starzejące się społeczeństwo oraz wzrost liczby osób niepełnosprawnych szczególnie ruchowo, a także rozwiązania prawne
istnieje spore zapotrzebowanie społeczne na turnusy rehabilitacyjne.
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu prawa (czyli posiadająca orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności tj. lekkiego, umiarkowanego lub znacznego) ma m.in. prawo do uczestnictwa na podstawie skierowania
lekarza w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus rehabilitacyjny w świetle definicji ustawowej oznacza zorganizowaną formę
aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz
rozwijanie umiejętności społecznych uczestników między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas
trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych
liczących nie mniej niż 20 uczestników. Turnusy mogą być organizowane przez osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność
gospodarczą, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do
rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę. Szczegółowe wymogi w zakresie wpisu do rejestru i organizacji
turnusów rehabilitacyjnych zawiera obecnie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus rehabilitacyjny w praktyce jest opłacany w całości lub w części (w przypadku
pozyskania dofinansowania z PFRON lub innych źródeł) przez jego uczestnika.
Sanatoria i szpitale uzdrowiskowe mogą po spełnieniu określonych prawem warunków organizować turnusy rehabilitacyjne
ukierunkowane na seniorów. Mogą one stanowić interesującą ofertę rynkową w uzdrowisku. Zaletą turnusów rehabilitacyjnych
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w przypadku seniorów zdaniem autorki jest m.in. ich większe bezpieczeństwo zdrowotne z uwagi na krótszy czas trwania
i mniejszą liczbę zabiegów (2 standardowo i bez wymogu naturalnego surowca) w stosunku do turnusów sanatoryjnych.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie możliwości organizowania i oferowania przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,
a szczególnie sanatoria turnusów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na seniorów w tym analiza wymogów prawnych
oraz zalet takiej oferty a także możliwych problemów. Ponadto odniesienie się do sytuacji rynkowej - działań uzdrowisk
w przedmiotowym zakresie.
Metody: Metodyka badań obejmowała analizę aktów normatywnych, literatury i materiałów źródłowych (ofert uzdrowisk)
oraz stanu faktycznego (badania autorki w uzdrowisku Busko-Zdrój i Iwonicz-Zdrój).
Wnioski: Turnusy rehabilitacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród seniorów posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności. Sanatoria mogą organizować turnusy rehabilitacyjne, jednakże po uzyskaniu statusu ich organizatora
i wpisaniu do adekwatnego rejestru. Turnusy rehabilitacyjne wymagają popularyzacji w uzdrowiskach. Oferta przedmiotowa
powinna być ukierunkowana przede wszystkim na seniorów (osoby 60+) oraz na choroby narządu ruchu (z uwagi na
powszechność ich występowania w starszym wieku, a także możliwości rehabilitacji uzdrowiskowej). Z uwagi na posiadaną
stałą bazę rzeczową (hotelowo-zabiegową) i wykwalifikowany personel oraz zasadniczo niewygórowane wymogi formalne
(m.in. w zakresie ilości i rodzaju zabiegów) są one stosunkowo „łatwe” organizacyjnie i stosunkowo nisko kosztowe dla
sanatoriów. Ponadto ich zaletą jest możliwość samodzielnego ustalenia ceny przez sanatorium (a nie jej narzucenie jak np.
w przypadku NFZ ), a także szybka i zasadniczo bezpośrednia płatność oraz możliwość uzyskania przez uczestnika dopłaty.
Turnusy rehabilitacyjne są i mogą stanowić dodatkowe źródło przychodów dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
i powinny się znajdować w ofertach sanatoriów.

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W UZDROWISKU – NOWA STRATEGIA W POLITYCE SENIORALNEJ
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OŚRODKÓW KNEIPPA W NIEMCZECH
Izabela Spielvogel
Katedra Podstaw Fizjoterapii, Instytut Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Polska

ZASTOSOWANIE FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ W ZABIEGACH SPOWALNIAJĄCYCH
PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY
Barbara Goraj-Szczypiorowska¹, Agnieszka Kurach², Renata Skalska-Izdebska³, Aleksandra Mroczkowska4
¹Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, Polska
²Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Dzienny Dom „Senior –WIGOR”,Warszawa, Polska
³Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Rzeszów, Polska
4
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, Polska
Wprowadzenie: Wraz z upływem czasu starzenie się jest nieuniknionym procesem zachodzącym w całym organizmie.
Starzenie się skóry objawia się m.in.: wysuszeniem, zwiotczeniem, pojawieniem się zmarszczek i przebarwień. Rozwój
i stosowanie metod fizykoterapeutycznych zwiększa możliwości opóźniania procesów i objawów starzenia się skóry.
Ultradźwięki w medycynie fizykalnej stosowane są od połowy XX wieku, w terapii wielu chorób m.in.: ortopedycznych,
neurologicznych, dermatologicznych, reumatycznych.
Doskonalenie metod zabiegowych, rozwój technologii powoduje to, że coraz częściej stosuje się ultradźwięki w ramach
medycyny estetycznej w ośrodkach SPA i WELLNES.
W obszarach nadźwiękawianych mechaniczny bodziec poprawia zdolność wiązania wody przez żelopodobną strukturę
proteoglikanową macierzy.
Poprawia się sprężystość elastyny i uwodnienie kolagenu. Ponadto ultradźwięki powodują:
• uaktywnienie czynności śródbłonka ścian naczyń mikrokrążenia
• wzrost poziomu mediatorów, w tym czynnika wzrostu TGFβ, HGF, VECF, a także serotoniny, histaminy, adrenaliny
i prostacykliny.
Cel: Ocena skutków stosowania terapii ultradźwiękowej wpływającej na zmniejszenie, spowolnienie procesów i objawów
starzenia się skóry.
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Metoda badań: Do badań wykorzystano ankietę, przeprowadzaną w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, na potrzeby
pracy dyplomowej. Pytania dotyczyły oczekiwań i oceny wyników stosowania zabiegów ultradźwiękowych. Ankietę
rozpowszechniono drogą mailową.
Wyniki: Odpowiedzi udzieliły 42 osoby. Wszystkie respondentki korzystały z zabiegów ultradźwiękowych twarzy.
93% czyli 38 osób oceniły, że zabiegi przyniosły zamierzone skutki tzn.: nastąpiła poprawa elastyczności skóry, spłycenia
zmarszczek, oczyszczenie skóry, zmniejszenie przebarwień.
Uczestniczki badania zadeklarowały chęć kontynuowania dalszych serii zabiegów z zastosowaniem ultradźwięków.
Wnioski: Rozwój kosmetycznych metod fizykoterapeutycznych jest wynikiem poszukiwania nowych sposobów: spowalniających
procesy starzenia się skóry - niepowodujących wyłączenia się z życia codziennego, stymulujących fizjologiczne procesy
naprawcze w tkankach, poprawy właściwości mechanicznych włókien kolagenu i elastyny z zastosowaniem nieinwazyjnych
metod fizykoterapeutycznych.

SESJA VI KLIMATOLOGIA UZDROWISKOWA
SESSION VI THERMAL CLIMATOLOGY
MIKROKLIMAT UZDROWISK JAKO ,,SUROWIEC LECZNICZY” W KLIMATOTERAPII
Krzysztof Błażejczyk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geologii i Klimatologii, Warszawa, Polska

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W UZDROWISKACH POLSKICH
Kuchcik Magdalena1, Kinga Hildebrandt2
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii, Warszawa, Polska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Polska

1
2

Większość uzdrowisk polskich położona jest w górach, często w dnach dolin – naturalnym miejscu kumulacji zanieczyszczenia
powietrza. Wiele uzdrowisk to równocześnie znane miejscowości turystyczne, z dużym ruchem pojazdów, lokalnym
i tranzytowym. Głównym jednak źródłem niebezpiecznych dla zdrowia człowieka pyłów zawieszonych o różnej frakcji
oraz benzo(a)pirenu jest tzw. niska emisja z pieców domowych, w których pali się słabej jakości węglem, drewnem, a nawet
śmieciami, a dopiero w drugiej kolejności – komunikacja samochodowa.
Jednym z celów pobytu w uzdrowisku jest stosowanie klimatoterapii (helioterapii, aeroterapii czy terapii terenowej),
dlatego też powietrze w uzdrowiskach powinno być nawet czystsze niż w innych miejscach.
W ostatnich latach tylko w 6 uzdrowiskach (na 45) prowadzony jest stały monitoring stężenia zanieczyszczeń w strefie
A ochrony uzdrowiskowej (Busko-Zdrój, Ciechocinek, Inowrocław, Sopot, Szczawno-Zdrój, Ustroń), w 4 uzdrowiskach
monitoring odbywa się poza strefą A (Cieplice-Zdrój, Czerniawa, Gołdap, Swoszowice). W kilku miejscowościach przeprowadzono
jednoroczną serię pomiarów: w 2014 r. w Rabce-Zdrój, w 2016 r. w Polanicy-Zdrój, a w 2017 r. w Kudowie-Zdrój.
W 2014 r. średnie roczne stężenie PM10 wahało się w uzdrowiskach od 18,7 µg/m3 do 46,3 µg/m3 (116% dopuszczalnej
normy i 232% normy sugerowanej przez WHO. Najwyższe stężenie PM10 osiągnęło 228 µg/m3 w Szczawnie-Zdroju i w pobliżu
Swoszowic, 215 µg/m3 w Jeleniej Górze (Cieplice) i 204 µg/m3 w Ustroniu. Liczba dni ze stężeniem PM10 powyżej normy
dobowej (50 µg/m3) wynosiła: 100 w Swoszowicach, 66 dni w Szczawnie-Zdroju, 45 w Ciechocinku.
W 2014 stężenie pyłu zawieszonego o drobnej frakcji PM2.5 mierzono tylko w Swoszowicach, gdzie średnia roczna
sięgnęła 33,0 µg/m3 (132% normy i 330% normy sugerowanej przez WHO) i w Busku-Zdroju – 23,5 µg/m3 (94% normy).
Benzo(a)piren był mierzony w pobliżu 7 uzdrowisk i we wszystkich średnie roczne jego stężenie przewyższało normy.
Najwyższe było w Rabce-Zdrój gdzie sięgnęło 8,1 ng/m3 (810% normy), najniższe w Inowrocławiu (1,8 ng/m3 – 180%
normy).
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PROBLEMATYKA BADAŃ KLIMATU AKUSTYCZNEGO W UZDROWISKACH
Jarosław Baranowski
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Polska
Wprowadzenie: Klimat akustyczny należy rozumieć jako charakterystykę czasową i przestrzenną wszystkich bodźców
akustycznych w danym środowisku. Ich oddziaływanie nie ogranicza się tylko na narząd słuchu, ale również na inne organy
organizmu człowieka. Nadmierny hałas oprócz tego, że może powodować uszkodzenie słuchu, może też być przyczyną
zmęczenia, zwiększonej drażliwości, jak również powodować podwyższenie ciśnienia krwi, bóle i zawroty głowy.
Źródła dźwięku można podzielić na dwie grupy: naturalne i antropogeniczne. W sytuacji, gdy dźwięki te są niepożądane,
nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe określamy je mianem hałasu. W Słowniku Języka Polskiego hałas określony jest jako
„dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego”. W otoczeniu człowieka do najważniejszych jego źródeł należą
środki transportu (hałas: drogowy, kolejowy, lotniczy), oraz urządzenia przemysłowe i prace budowlane. Inne, powszechnie
występujące źródła hałasu środowiskowego to: źródła komunalne (np. radio, telewizja, miejsca konsumpcji), źródła społeczne
i związane z czasem wolnym (np. odtwarzacze muzyki, zabawki, otwarte imprezy kulturalne, sztuczne ognie).
Oddziaływanie hałasu na organizm ludzki uzależnione jest od jego natężenia (dB), częstotliwości dźwięków, charakteru
przebiegu (hałas jednostajny, okresowy) oraz czasu trwania. Kombinacja powyższych czynników ma istotne znaczenie
w lecznictwie uzdrowiskowym (inaczej odbierane są dźwięki o tym samym natężeniu ale różnej częstotliwości np. gwizd
lokomotywy i szum morza w czasie sztormu).
Cel: Celem pracy jest wskazanie czynników mających wpływ na charakterystykę klimatu akustycznego na przykładzie
wybranych miejscowości uzdrowiskowych Polski cechujących się odmiennym charakterem prowadzonej działalności
(uzdrowiska w sąsiedztwie dużych miast, uzdrowiska górskie, nizinne i nadmorskie). Z uwagi na zaostrzone wymagania
w zakresie warunków akustycznych na obszarach uzdrowiskowych, badania dotyczą głównie działań prowadzonych w strefie
A ochrony uzdrowiskowej.
Przygotowując się do prowadzenia badań klimatu akustycznego w uzdrowisku konieczne jest zebranie informacji o jego
położeniu, charakterze, wielkości samego uzdrowiska jak i miejscowości w której się znajduje. Niezbędne jest rozpoznanie
źródeł hałasu, zebranie wiedzy na temat obciążenia ruchem samochodowym. Kolejnym etapem jest wybranie odpowiedniej
metody pomiarowej i analiza uzyskanych wyników.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują hałas komunikacyjny jako największe zagrożenie klimatu akustycznego w uzdrowiskach.
Dla dużych miejscowości uzdrowiskowych, posiadających rozbudowaną sieć dróg, jest on trudny do wyeliminowania.
Kolejnym czynnikiem jest funkcjonowanie uzdrowiska w roli miejscowości turystyczno-wypoczynkowej, gdzie funkcje
turystyczne dominują nad uzdrowiskowymi (ogródki piwne, stragany, wzmożony ruch). Zróżnicowanie klimatu akustycznego
zależy również od sposobu zagospodarowania terenu uzdrowiska, jego wielkości, rozmieszczenia ciągów komunikacyjnych
wewnątrz stref uzdrowiskowych czy odległości od dróg o dużym natężeniu.

KSZTAŁT STREF OCHRONY UZDROWISKOWEJ A MOŻLIWOŚĆ SPEŁNIENIA NORM KLIMATYCZNYCH
W UZDROWISKACH
Jakub Szmyd, Paweł Milewski
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Polska

UMIERALNOŚĆ A SKRAJNE WARUNKI OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI
Magdalena Kuchcik
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii, Warszawa, Polska
Zarówno środowisko gorące, jak i skrajnie zimne znacząco obarcza pracę układu krążenia, zwłaszcza wtedy, gdy warunki
te utrzymują się przez kilka, kilkanaście dni. W organizmie uaktywnia się wtedy szereg mechanizmów, zadaniem których
jest utrzymanie homeostazy, a gdy to się nie udaje, dochodzi do zaostrzenia chorób, a nawet zgonu.
Warunki termiczne zostały opisane za pomocą uniwersalnego wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI. W latach 19752014 liczba dni z silnym stresem ciepła średnio w Polsce rosła z od ok. 3 dni w 1975 r. do 7 w 2014 r., choć największy ich
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przyrost nastąpił do 1992-94 r. Notowano też spadek liczby dni z silnym stresem zimna od 55 w 1975 r. do 38 w 2014 r.
W większości miast to właśnie spadki liczby dni ze stresem zimna, które notowano od początku badanego okresu do lat
1989-2000 r. w zależności od miasta lub do 2014 r. (w Lublinie i Warszawie) były statystycznie istotne.
W warunkach silnego stresu ciepła (Sc, UTCI 32,1-38,0°C) w większości miast, z wyjątkiem Gdańska i Lublina, wzrost
ryzyka zgonu ogółem wynosi 10-20%, przy bardzo silnym stresie ciepła (Bc, UTCI powyżej 38,0°C) wzrost ryzyka zgonu
rośnie powyżej 20%, a w Warszawie nawet powyżej 30%. We Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi w warunkach obciążenia silnym
stresem zimna (Sz, UTCI od -27,0°C do -13,1°C) wzrost umieralności ogólnej się nie zaznacza. W Warszawie, Krakowie
i Lublinie wzrost ryzyka zgonu nie przekracza 10% w warunkach bardzo silnego stresu zimna (Bz, UTCI od -40°C do
-27,1°C), a nawet nieznośnego stresu zimna (Nz, UTCI poniżej -40,0°C).
Wśród zgonów z przyczyn układu krążenia w warunkach silnego stresu ciepła dochodzi do 10% wzrostu w Łodzi, Warszawie,
Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, w warunkach bardzo silnego stresu ciepła – notowany jest tam 20% wzrost ryzyka zgonu. Pod
wpływem silnego i bardzo silnego stresu zimna wzrost ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia osiąga i przewyższa
10% jedynie w Białymstoku, Lublinie i Gdańsku, a w pozostałych miastach, jeśli występuje, nie jest większy niż 8% .

SESJA VII PRZEWLEKŁE ZAKAŻENIA W UZDROWISKU
SESSION VII CHRONIC INFECTION IN THERMAL STATIONS
HIV W POLSCE – EPIDEMIOLOGIA I SYSTEM OPIEKI
Beata Zawada
Krajowe Centrum ds. AIDS,Warszawa, Polska
Minęło już ponad 35 lat od pierwszego, zdiagnozowanego na świecie przypadku zachorowania na AIDS. Pomimo
bardzo zaawansowanych badań, które niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju nauk medycznych i biologicznych, nie
udało się całkowicie eradykować wirusa HIV. Polska jest krajem o stabilnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń
HIV (niska prewalencja zakażeń). Szacuje się jednak, że w Polsce ogólna liczba osób zakażonych HIV lub chorych na AIDS
wynosi około 35 tysięcy, co znaczy, że blisko połowa nie wie o swoim zakażeniu. Zasady opieki medycznej nad pacjentami
zakażonymi HIV w Polsce, w tym leczenia antyretrowirusowego, opracowane zostały w formie Rekomendacji przez Polskie
Towarzystwo Naukowe AIDS (PTN AIDS; www.ptnaids.pl ).
Leczenie pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS jest prowadzone w ramach Programu polityki zdrowotnej
Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Programem leczenia
antyretrowirusowego (ARV) objęte są wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS spełniające kryteria medyczne, które
są obywatelami Polski oraz inne osoby pod warunkiem, że podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce
albo ubezpieczają się dobrowolnie (w Narodowym Funduszu Zdrowia, na podstawie pisemnego wniosku, pod warunkiem
posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), w tym również kobiety w ciąży zakażone HIV
oraz noworodki urodzone przez matki zakażone HIV oraz osoby, które wymagają zastosowania leków antyretrowirusowych
w ramach postępowania poekspozycyjnego po narażeniu na zakażenie HIV – ekspozycje pozazawodowe, wypadkowe.

CO BALNEOLOG W UZDROWISKU POWINIEN WIEDZIEĆ O HIV?
Jacek Gąsiorowski
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Pacjenci zakażeni HIV odnosić mogą duże korzyści zdrowotne z uzdrowiskowego leczenia schorzeń współistniejących
z zakażeniem HIV. Nie są to choroby specyficznie związane z zakażeniem, ale stany chorobowe będące tradycyjnym
wskazaniem do leczenia w sanatorium, które u osób żyjących z HIV występują z częstością i nasileniem istotnie większym
niż w populacji ogólnej. Większość osób zakażonych HIV w Polsce nie wie o swym zakażeniu. Szacuje się, że nieznajomość
swego statusu serologicznego dotyczyć może nawet ponad 50% ludzi zakażonych HIV w Polsce.
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Leczenie uzdrowiskowe trwa zwykle kilka tygodni. W tym czasie pacjent pozostaje pod pieczołowitym nadzorem
specjalisty balneologa. Daje to szansę na zwrócenie uwagi na objawy, które mogą towarzyszyć zakażeniu. Balneolog, który
posiada odpowiednią wiedzę na temat kliniki HIV może zalecić pacjentowi wykonanie badania w trakcie lub po zakończeniu
leczenia sanatoryjnego.
Pobyt w uzdrowisku stwarzać może okoliczności sprzyjające nabyciu zakażenia HIV. Naturalne czynniki przyrodnicze,
klimatoterapia i terenoterapia będące istotnymi czynnikami leczącymi w medycynie uzdrowiskowej wpływają też na poprawę
stanu psychicznego pacjentów – zmniejszają stres, lęk, powodują odprężenie, poprawiają nastrój. U osób wykazujących
mniejsze zdolności do kontrolowania swoich zachowań seksualnych może to sprzyjać podejmowaniu przypadkowych
kontaktów seksualnych, często bez prezerwatywy. Specyfiką zakażeń nabywanych w sanatorium jest to, że dotyczą one
najczęściej ludzi starszych, którzy nie widzą już konieczności stosowania prezerwatywy. W 2016 roku aż 6,5% wszystkich
zarejestrowanych przypadków zakażenia HIV stwierdzono w grupie między 50 a 59 r. ż, natomiast 2,4% powyżej 60 rż.
Skuteczne leczenie antyretrowirusowe powoduje, że prognozowana długość życia osoby zakażonej HIV jest obecnie
porównywalna z długością życia osoby niezakażonej, warunkiem jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia. Populacja osób
zakażonych HIV bardzo wyraźnie się starzeje. Wyniki badań wskazują, że proces starzenia u osób zakażonych rozpoczyna
się wcześniej i postępuje szybciej. Z tego powodu, jak również z powodu wielu chorób pojawia się z większą częstością
i w młodszym wieku. Schorzenia te będą stanowić pierwsze wskazanie do leczenia uzdrowiskowego. Towarzyszące zakażenie
HIV w tym przypadku nie stanowi żadnego przeciwwskazania ani do leczenia uzdrowiskowego ani do stosowania żadnych
zabiegów z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. Przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego w przypadku
zakażenia HIV jest aktywne zakażenie oportunistyczne lub zakażenie oportunistyczne rozpoznane w okresie 12 miesięcy
poprzedzających leczenie w uzdrowisku, aktywna choroba nowotworowa wskazująca na AIDS lub zakończenie leczenia
takiej choroby w okresie 12 miesięcy poprzedzających leczenie w uzdrowisku.

LECZENIE I REHABILITACJA CHORYCH ŻYJĄCYCH Z HIV
Witold Rongies
SP Centralny Szpital Kliniczny, Zakład Rehabilitacji, Warszawa, Polska
Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL, WUM,Warszawa,Polska
Obserwowany wzrost zainteresowania rehabilitacją osób zakażonych HIV spowodowany jest głównie zjawiskiem starzenia
się tej części populacji. Fizjologiczne procesy, które mu towarzyszą manifestują się również w obrębie układu ruchu. Do
najgroźniejszych należy zaliczyć sarkopenię odpowiedzialną za zmniejszenie siły i wytrzymałości mięśni szkieletowych
oraz zaburzenia metabolizmu kości powodujące wzmożone ryzyko powstawania złamań (osteoporoza/osteopenia). Te
niekorzystne zmiany o charakterze postępującym w obrębie dwóch podstawowych składowych narządu ruchu są powodem,
między innymi, powstawania zmian zwyrodnieniowych w stawach kończyn dolnych i górnych. Uwzględniając nakładające
się zmiany w metabolizmie, jakie obserwowane są w organizmie ludzkim na skutek samego zakażenia HIV, należy tych
chorych zaliczyć do grupy podwyższonego ryzyka częstszego występowania dysfunkcji w obrębie układu ruchu. Dodatkowym
czynnikiem nasilającym to zagrożenie jest zwykle niehigieniczny tryb życia (narkomania, nikotynizm, alkoholizm), jaki
prowadzą, w dużej części, osoby zakażone HIV. Obecnie brak jest dowodów naukowych zabraniających wykorzystywania
jakiegokolwiek zabiegu fizjoterapeutycznego w leczeniu osób żyjących z HIV. Podczas rehabilitacji tych chorych, obowiązuje
zasada zachowania takich warunków bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego, jak podczas wykonywania wszystkich innych
zabiegów terapeutycznych u pacjentów niezakażonych HIV.

LECZENIE UZDROWISKOWE CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM WĄTROBY,
NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA DŁUGOPOLE-ZDRÓJ
Aleksandra Sędziak
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Polska
Do chorób wątroby, w leczeniu których pobyt w uzdrowisku i zastosowanie określonych metod balneologicznych oraz
fizykalnych przynieść może korzyści kliniczne należą: stan po przebyciu ostrego zapalenia wątroby, przewlekłe wirusowe
zapalenie wątroby, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, pierwotne
i pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, marskość wątroby w okresie wydolności wątroby (bez wodobrzusza,
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żółtaczki i encefalopatii wątrobowej) oraz stany po przeszczepie wątroby. Głównym celem leczenia chorób wątroby,
w szczególności zapaleń przewlekłych, jest doprowadzenie do spowolnienia, zahamowania lub cofnięcia się zmian zapalnych
oraz włóknienia, a więc zapobieganie rozwojowi marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego, poprawa jakości życia
i jego przedłużenie, a w przypadku chorób o etiologii zakaźnej: ograniczenie szerzenia się zakażeń. Cele szczegółowe zależą od
stopnia zaawansowania choroby – u chorych z marskością wyrównaną celem terapii jest zahamowanie progresji do marskości
niewyrównanej, a w konsekwencji wydłużenie czasu przeżycia. Leczenie uzdrowiskowe chorób wątroby stosuje się zazwyczaj
jako uzupełnienie zasadniczego leczenia przyczynowego, w tym leczenia farmakologicznego. Podstawowym celem leczenia
balneoklimatycznego i fizykalnego w tych przypadkach jest pobudzenie procesów regeneracji wątroby, łagodzenie objawów
i następstw choroby podstawowej oraz objawów chorób współistniejących, pobudzanie układu odpornościowego, a ponadto
wspieranie stosowanej farmakoterapii. Wszystkie elementy miąższu wątroby podlegają procesowi regeneracji - w przypadku,
gdy rezerwa czynnościowa hepatocytów nie przekracza poziomu krytycznego, tkanka wątroby regeneruje, zachowując swoje
funkcje. Bodźce termiczne, chemiczne czy kinetyczne, umiejętnie skojarzone w trakcie kuracji uzdrowiskowej, mają za zadanie,
przez usprawnienie mechanizmów homeostazy, pobudzenie procesów regeneracji wątroby. Nadrzędnym celem powadzonych
w uzdrowisku terapii jest poprawa jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQOL). Leczenie uzdrowiskowe chorób
wątroby powinno mieć charakter kompleksowy – w celu zwiększenia efektywności leczenia w programach leczniczych należy
kojarzyć kilka metod, w szczególności z zakresu balneoterapii, peloidoterapii, fizykoterapii i hydroterapii, ordynowanych
zależnie od rodzaju i zaawansowania choroby podstawowej i jej objawów pozawątrobowych oraz z uwzględnieniem wieku
i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Specjalistycznym ośrodkiem uzdrowiskowego leczenia schorzeń wątroby jest dolnośląskie
uzdrowisko Długopole-Zdrój, które od przeszło sześćdziesięciu lat specjalizuje się w leczeniu chorób układu trawienia.
Metody lecznicze opracowano przy współpracy z wybitnymi wrocławskimi naukowcami – od 1956 roku, przez ponad 40
lat w Długopolu-Zdroju działał Kliniczny Ośrodek Naukowo-Badawczy Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Podstawę terapii stanowią zabiegi balneologiczne i fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem kuracji pitnej,
borowiny, kąpieli kwasowęglowych, pola magnetycznego oraz zróżnicowany, stale doskonalony, system żywieniowy.

BORELIOZA Z LYME – CZY NAPRAWDĘ JEST TAKA GROŹNA?
Jacek Gąsiorowski
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska

SESJA VIII POSTĘPY W MEDYCYNIE FIZYKALNEJ. CZĘŚĆ I
SESSION VIII PPROGRESS IN PHYSICAL MEDICINE. PART I
WPŁYW PRĄDÓW ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (INTERFERENCJA DWUPOLOWA)
NA ZMIANĘ TEMPERATURY W OTOCZENIU EKSPERYMENTALNEGO MODELU
ORTOPEDYCZNYCH IMPLANTÓW TYTANOWYCH
Robert Latosiewicz1, Piotr Turmiński1, Krzysztof Sokołowski2, Tomasz Zawiślak1, Katarzyna Momot2
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska
II Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska

1
2

Wstęp: Poznanie podstaw fizycznych oraz mechanizmów działania bodźców fizykalnych umożliwiło określenie
konkretnych dawek stosowanych w lecznictwie oraz ustalenie wskazań i przeciwwskazań do wykonywania danych zabiegów
fizykoterapeutycznych. Mimo wieloletniego doświadczenia w stosowaniu bodźców fizykalnych, można zaobserwować
brak spójności opinii w zakresie przeciwwskazań do stosowania bodźców fizycznych, zwłaszcza wykorzystujących prąd
elektryczny, u pacjentów z implantami metalowymi,
Materiał i metody: Celem badań była ocena zmian temperatury w otoczeniu implantów tytanowych stosowanych
standardowo w ortopedii do wykonywania zespoleń kości pod wpływem działania prądów średniej częstotliwości (prądów
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interferencyjnych dwupolowych). Do badań użyto modelu płytkowego zespolenia metalowego osadzonego na kości
kompozytowej i zatopionego w żelatynie. Aplikacja prądu była przeprowadzana z wykorzystaniem dwóch elektrod silikonowowęglowych, o rozmiarze 6,5 x 6,5 cm2, umieszczonych w odległości 10 cm od implantu równolegle do jego osi długiej. Pomiary
zmian temperatury przeprowadzono dla trzech wartości częstotliwości (AMF): 5 Hz, 50 Hz ze spectrum 50 Hz oraz 100 Hz.
Natężenie dla każdej wartości częstotliwości było stałe i wynosiło 25 mA. Czas pomiarów wynosił 30 min, w tym czas
aplikacji prądu – 15 min. Zmiany temperatury były mierzone przy implancie (T1), w odległości 1 cm od implantu (T2),
w odległości 2 cm od implantu (T3) i wewnątrz modelu (T4).
Wyniki: Średni wzrost temperatury implantu był zbliżony we wszystkich badanych częstotliwościach prądów interferencyjnych
(dwupolowych) i wynosił od 0,15°C do 0,17°C. Wzrost temperatury otoczenia implantu nie był zależny od odległości od
implantu i wahał się od 0,13°C do 0,18°C. Wzrost temperatury wewnątrz modelu wynosił od 0,19°C do 0,21°C.
Wnioski: W warunkach doświadczalnych zabiegi elektroterapii wykorzystujące prądy średniej częstotliwości (interferencja
dwupolowa) nie wpływają znacząco na zmianę temperatury tkanek w okolicy ortopedycznego implantu tytanowego. W zakresie
trzech badanych częstotliwości (5 Hz, 50 Hz ze spectrum 50 Hz oraz 100 Hz), przy natężeniu 25 mA i przy czasie aplikacji
wynoszącym 15 min średni wzrost temperatury implantu i tkanek wokół implantu nie był większy niż 0,21°C.

WYKORZYSTANIE PRĄDU O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ (RF) U CHORYCH
Z PRZEWLEKŁYMI DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
Gustaw Wójcik1, Anna Szulc2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Kultury Fizycznej
i Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii, Polska
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Zakład Rehabilitacji, Polska
1

Wprowadzenie: Zabiegi falami o częstotliwościach radiowych RF (ang. Radio Frequency) są stosowane w fizykoterapii
w celu pobudzenia procesów fizjologicznych, dzięki którym można uzyskać takie efekty jak: rozszerzenie naczyń krwionośnych
i zwiększenie przepływu krwi, zmniejszenie napięcia mięśniowego, zmniejszenie pobudliwości układu mięśniowo-nerwowego
oraz działanie przeciwbólowe. W zabiegach RF wykorzystywane jest ciepło endogenne, które powstaje w wyniku przemieszczania
jonów w elektrolicie tkankowym. W tkankach dobrze uwodnionych, takich jak mięśnie, ilość wytworzonego ciepła jest
największa.
Cel: Celem badania była ocena skuteczności prądów o częstotliwości radiowej w terapii bólów dolnego odcinka
kręgosłupa.
Materiał i metody: W badaniach udział wzięło 37 osób w przedziale wiekowym 32-55 lat (średnia wieku 46,1 lat)
z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Do badań wykorzystano urządzenie pracujące w technice
monopolarnej. Zabieg wykonywany był w obszarze dolnego odcinka kręgosłupa z wyjątkiem okolicy wyrostków kolczystych,
a czas jego realizacji wynosił 20 minut. Zabiegi wykonywane były co drugi dzień, w serii 10-15 zabiegów, z wykorzystaniem
5cm aktywnej głowicy ceramidowej. W zabiegach wykorzystywano fale radiowe o częstotliwości 500 kHz w dawce termicznej
(IIIº – dawka ponadprogowa), wywołującej wrażenia przyjemnego ciepła. Z badań zostały wykluczone osoby z implantami
metalowymi w polu zabiegu, ICD, z zaburzeniami czucia bólu i czucia ciepła, chorobą nowotworową, z nadciśnieniem
tętniczym, podwyższoną temperaturą ciała i w ostrych stanach zapalnych. Do oceny zmian nasilenia dolegliwości bólowych
stosowano wizualną skalę analogową VAS. Do oceny ruchomości kręgosłupa wykorzystano test Schobera. Do opracowania
statystycznego wykorzystano test t-Studenta dla prób zależnych.
Wyniki: Nasilenie bólu, mierzone za pomocą skali VAS, uległo znacznemu obniżeniu po zastosowaniu RF. Średnia
wartość przed serią zabiegów wynosiła 6,59 punktu zaś po ich zakończeniu 3,56 punktu. Dało to obniżenie odczuwania
bólu przeciętnie o 3,03 punktu. Przeciętny wynik w całej badanej zbiorowości był lepszy po serii wykonanych zabiegów.
Wszystkie uzyskane różnice były istotne statystyczne – test t-Studenta dla prób zależnych dał wartość p < 0,009. Zmiany
ruchomości kręgosłupa pozbawione były cech istotności statystycznej.
Wnioski: Wykorzystanie RF w terapii bólów kręgosłupa wykazuje korzystne działanie przeciwbólowe.
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EFEKTYWNOŚĆ TERAPII FALĄ UDERZENIOWĄ U CHORYCH Z OSTROGĄ PIĘTOWĄ
Agnieszka Krawczyk-Wasielewska1, Marek Kołtuniak1, Aleksander Krawczyński1, Ewa Mojs2,
Roksana Malak1, Włodzimierz Samborski1
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
Zakład Psychologii, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska

1
2

Wstęp: Ostroga piętowa, a więc dodatkowa zmineralizowana formacja kostna (entezofit) wyrastająca w obrębie kości
piętowej, jest najpowszechniejszym problemem stopy wywołującym jej dysfunkcję u ludzi dorosłych. Patogeneza ostrogi
piętowej powiązana jest z umiejscowieniem entezy czyli przyczepu ścięgna do kości. W okresie początkowym ból w okolicy
guza piętowego występuje głównie po przeciążeniu stopy. Wraz z rozwojem choroby pojawia się ból po każdym obciążeniu,
aż w końcu pojawia się ból spoczynkowy. Leczenie bólu pięty polega najczęściej na leczeniu zachowawczym opierającym
się w dużej mierze na medycynie fizykalnej.
Cel: Celem pracy była ocena skuteczności fali uderzeniowej w leczeniu ostrogi piętowej i porównanie jej skuteczności
ze standardowym podejściem terapeutycznym wykorzystującym ultradźwięki.
Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 40 chorych, 28 kobiet w wieku 28-69 lat i 12 mężczyzn w wieku 32-58 lat.
U wszystkich badanych zdiagnozowano ostrogę piętową. Chorych podzielono na dwie grupy: kontrolną i badawczą (po 20 osób
każda). W grupie badawczej podczas leczenia stosowano falę uderzeniową, a w kontrolnej terapię ultradźwiękową. Postępy terapii
oceniono za pomocą wskaźnika funkcji stopy – Foot Functional Index (FFI) oraz zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena.
Wyniki: W grupie badawczej obserwowano istotną statystycznie redukcję intensywności dolegliwości bólowych (przed:
2,8 po: 0,85 p=0,0001). W grupie kontrolnej także zaobserwowano zmniejszenie dolegliwości bólowych (przed: 2,85 po:
1,0 p= 0,0002). Prowadzone leczenie wpłynęło także na funkcje stopy (FFI) w grupie badawczej (przed: 40,62; po: 8,52;
p=0,0001 ) oraz w grupie kontrolnej (przed: 44,57; po: 17,26; p= 0,0001). Po zakończeniu terapii zaobserwowano istotne
statystycznie różnice między wynikami w zakresie funkcji stopy pomiędzy grupą badawczą, a kontrolną na korzyść tej
pierwszej (Gb-8,52; Gk-17,26; p=0,0004).
Wnioski: Zastosowana terapia zarówno w grupie badawczej, jak i kontrolnej doprowadziła do istotnej statystycznie
poprawy stanu pacjenta poprzez ograniczenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie poziomu niepełnosprawności i zwiększenie
sprawność stopy. Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu ostrogi piętowej spowodowało istotnie statystycznie wyższą
skuteczność w przywrócenie funkcji stopy, w porównaniu do standardowej terapii ultradźwiękowej.

OCENA WPŁYWU MAGNETOSTYMULACJI I MAGNETOTERAPII W REHABILITACJI WZROKOWEJ
U PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM PŁATA POTYLICZNEGO PRAWEGO. OPIS PRZYPADKU
Marta Woldańska-Okońska, Tomasz Nowakowski
Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi, Polska
Wstęp: Udar niedokrwienny mózgu stanowi 87% wszystkich udarów (National Stroke Association). Zazwyczaj pojawia się
w skutek dużego zwężenia lub zamknięcia światła naczynia doprowadzającego krew do pewnego obszaru mózgu. Udar mózgu
bardzo często prowadzi do śmierci lub trwałych deficytów. Ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego po 55 roku życia
zwiększa się dwukrotnie co każde kolejne 10 lat (D. Sullivan, PhD). Jednak w ostatnich latach odnotowuje się przypadki epizodów
niedokrwiennych w obszarze centralnego układu nerwowego wśród coraz młodszych pacjentów. Uszkodzenie płata potylicznego
występuje stosunkowo rzadko. Częstym powikłaniem tego rodzaju udaru jest upośledzenie funkcjonowania narządu wzroku.
Materiał i metody: Obserwacji poddano pacjentkę w wieku 28 lat pracującą zawodowo jako psycholog. U kobiety po
udarze mózgu z uszkodzeniem płata potylicznego stosowano magnetostymulację cewką okulistyczną Viofor JPS System (M3P2,
intensywność 1-4) oraz magnetoterapię w postaci urządzenia Magnetronic MF 10 miejscowo na okolicę głowy (10 Hz, 2,6 mT,
fala sinusoidalna, 20 min). U pacjentki przeprowadzono badanie okulistyczne; badanie pola widzenia i ostrości wzroku oraz
badanie fizjoterapeutyczne; test Barthel, Rankina, Tinetti. Badania kontrolne wykonano również na koniec terapii.
Wyniki: Zoabserwowano poprawę wyników pola widzenia po terapii oraz w skalach funkcjonalnych wg. skali Barthel (pkt)
17/20, Rankina 4/3. Tinetti 21/24. Ostrość wzroku: Vod=0 i Vos=0,5/50knp 07.07.2016 oraz Vod=0,3/50 i Vos=1,0/50knp 29.09.2016;
ciśnienie śródgałkowe, Tod=17,5 mmHg, Tos=14,7 mmHg 07.07.2016, Tod 12,1mmHg, Tos= 13,2 mmHg, 29.09.2016.
Wnioski: Neurorehabilitacja przy użyciu zabiegów z zakresu pól magnetycznych wykazuje pozytywny wpływ na neuroplastyczność
mózgu i przyspieszenie procesów kompensacji wzrokowej po udarze niedokrwiennym płata potylicznego.
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OCENA SKUTECZNOŚCI PRZECIWBÓLOWEJ MAGNETOLEDOTERAPII ORAZ MAGNETOSTYMULACJI
I LASEROTERAPII W LECZENIU BÓLU KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO
Hanna Tomczak¹,², Daria Raczkowska¹,Wioleta Tomczak³
¹Zakład Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska
²Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Polska
³Zakład Propedeutyki Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,Polska
Wprowadzenie: Promieniowanie laserowe i magnetoterapię wykorzystuje się od dawna w leczeniu bólu kręgosłupa.
W ostatnich latach pojawiła się możliwość prowadzenia terapii łączącej obie energie, jaką stanowi magnetoledoterapia.
Poprzez synergię działania obu metod można uzyskać zamierzony efekt przeciwbólowy w krótszym czasie.
Cel pracy: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii oraz magnetostymulacji i laseroterapii u chorych
z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego oraz poznanie subiektywnej opinii pacjentów na temat terapii.
Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyło 40 osób z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa podzielonych losowo
na 2 grupy: grupa I – poddana została 10 zabiegom magnetoledoterapii, z wykorzystaniem aparatu Viofor JPS Light,
w grupie II wykonano magnetostymulację i laseroterapię oddzielnie. Skuteczność przeciwbólową oceniono skalą VAS,
zmodyfikowanym kwestionariuszem wskaźników bólu wg Laitinena oraz skalą stresu bólowego PDS. Oceniono subiektywne
odczucia związane z terapią. Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Po leczeniu zarówno w grupie I jak i II stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie natężenia bólu we wszystkich
ocenianych skalach. Skuteczność przeciwbólowa (spadek natężenia bólu, redukcja stosowanych leków przeciwbólowych,
aktywności życia codziennego) oraz natężenie stresu bólowego były statystycznie istotnie większe w grupie I, w której
stosowano terapię łączoną w postaci magnetoledoterapii. Dla 95% pacjentów z grupy I zabiegi magnetoledoterapii nie były
czasochłonne i nie wywoływały działań niepożądanych.
Wnioski: 1. Pole magnetyczne w połączeniu ze światłem wywiera istotne działanie przeciwbólowe u chorych z zespołem
bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, przy czym terapia łączona jest skuteczniejsza. 2. Poprzez zmniejszenie intensywności
bólu, zabiegi przyczyniają się do zwiększonej aktywności w czynnościach życia codziennego oraz zmniejszenia zażywania
leków przeciwbólowych, przy czy terapia łączona jest skuteczniejsza. 3. W opinii pacjentów leczenie nie wywołuje działań
niepożądanych. Atutem terapii łączonej jest skrócenie czasu zabiegu w porównaniu z zabiegami stosowanymi oddzielnie.

CIĘŻKIE USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO W PRZEBIEGU ZATRUCIA FTALANAMI
– PROBLEMY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU FIZYKALNYM
Włodzisław Kuliński
Klinika Rehabilitacji WIM w Warszawie, Polska
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu JK w Kielcach, Polska
Wprowadzenie: Współczesny człowiek narażony jest na kontakt z różnymi związkami chemicznymi znajdującymi się
w wielu produktach. Należą do nich ftalany powszechnie obecne w kosmetykach, zabawkach, farbach, rozpuszczalnikach.
Cel: Ukazanie trudności diagnostycznych w leczeniu chorego z uszkodzeniem układu nerwowego w przebiegu zatrucia
ftalanami.
Materiał /Demonstracja: 37-letni chory u którego po kilkunastu latach pracy z używaniem rozpuszczalnika zawierającego
ftalan dizononylu doszło do bardzo ciężkiego uszkodzenia układu nerwowego z niedowładem czterokończynowym. W badaniu
MRJ mózgu stwierdzono rozsiane ogniska w obu półkulach mózgu typowe dla obrzęku cytotoksycznego. W kontrolnym
badaniu po 2 latach zmiany utrzymują się , nasiliły zaniki korowe (obraz MRI). W badaniu obserwuje się spowolnienie
funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci operacyjnej, procesy myślowe wykazują cechy inercyjności, sztywności, pacjent
porusza się z trudem. Jak ustrzec się ftalanów gdy są tak wszechobecne a producenci nie mają obowiązku informowania,
czy dany produkt zawiera ftalany. Należy więc unikać w miarę możliwości plastików i wybierać tworzywa naturalne, szkło,
metal, drewno.
Wnioski: Ftalany powodować mogą ciężkie uszkodzenie układu nerwowego. Niezbędne jest podjęcie wieloośrodkowych
badań nad wpływem ftalanów na organizm człowieka oraz większa promocja prozdrowotnych zachowań w tym zakresie
w interesie społeczności na całym świecie
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OSWESTRY DISBILITY INDEX (ODI) – METODA OCENY SKUTECZNOŚCI TERAPII FIZYKALNEJ
U PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI BÓLOWYMI DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
Agnieszka Radzimińska1, Agnieszka Strączyńska1, Magdalena Weber-Rajek1, Iwona Czerniachowska2,
Katarzyna Strojek1, Urszula Kaźmierczak1, Zuzanna Piekorz1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Polska
Uzdrowisko Wieniec Zdrój, Polska

1
2

Wstęp: Zespoły bóle kręgosłupa (ZBK) stały się obecnie chorobą cywilizacyjną i określane są przez niektórych autorów,
jako „epidemia” naszych czasów. Oswestry Disability Index (ODI) pozwala na ocenę stopnia niepełnosprawności, która
spowodowana jest dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Jest to obecnie standardowy kwestionariusz
oceniający wpływ bólu kręgosłupa na funkcjonowanie pacjenta w codziennych czynnościach, ocenia także efektywność
zastosowanego leczenia. Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące: nasilenia bólu, codziennych czynności higienicznych,
dźwigania, chodzenia, siedzenia, stania, spania, życia towarzyskiego, podróży. Odpowiedzi na pytania pozwalają
sklasyfikować jak bardzo ograniczone jest funkcjonowanie chorego podczas wykonywania poszczególnych czynności.
Oprócz sposobów oceny efektywności terapii ważny jest sam proces terapeutyczny. Obecnie trwają poszukiwania
najbardziej optymalnych i skutecznych metod leczenia ZBK. Odpowiednio zaplanowana terapia może nie tylko
wpłynąć na zmniejszenie bólu u pacjentów, ale przede wszystkim przyczynić się do poprawy ich jakości życia. Metody
fizykalne zajmują ważne miejsce w terapii ZBK, jednakże wyniki badań są niejednoznaczne – prowadzone są ciągle
dyskusje nad skutecznością poszczególnych metod, doborem optymalnych parametrów zabiegów i sposobem kojarzenia
czynników fizykalnych.
Cel: Celem badań była ocena skuteczności zabiegów fizykalnych w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowego przy użyciu Oswestry Disability Index.
Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 77 pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego,
będącym wynikiem zespołu przeciążeniowo-bólowego i/lub zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa. Pacjentów
podzielono na trzy grupy. W grupie I wykonywano zabiegi peloidoterapii (do zabiegów stosowano papkę borowinową
o temperaturze 42°C); w grupie II stosowano sonoterapię (częstotliwość 1 MHz; gęstość mocy od 0,6 do 1,2 W/cm2, czas
zabiegu od 6-8 min); w grupie III – magnetoterapię (impuls trójkątny/prostokątny, częstotliwość 10-20 Hz, indukcja do
10-15 mT, czas zabiegu 20 minut). W celu obiektywizacji efektów terapii, przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu u wszystkich
pacjentów wykonano ocenę stopnia niepełnosprawności będącej wynikiem bólu kręgosłupa przy użyciu ODI.
Wyniki: Wykazano istotną statystycznie różnicę w wynikach ODI przed terapią i po terapii we wszystkich badanych
grupach (wszystkie stosowane terapie spowodowały zmniejszenie stopnia niepełnosprawności pacjentów). Wykazano
również, że istnieje ważna statystycznie różnica w wynikach po terapii między trzema badanymi grupami. Najskuteczniejszą
metodą fizykalną okazała się sonoterapia.
Wnioski: Oswestry Disbility Index jest skuteczną metodą obiektywizacji efektów terapii ZBK. Terapia fizykalna jest
ważnym elementem postępowania terapeutycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

ANALIZA RETROSPEKTYWNA LECZENIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA
METODĄ ZACHOWAWCZĄ I ZABIEGOWĄ
Kamil Koszela
Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Polska
Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa mogą być spowodowane rozmaitymi przyczynami. W wielu przypadkach bardzo
trudno ustalić jednoznacznie powód patologii, która może obejmować różne struktury w obrębie kręgosłupa. W niniejszej
pracy omówione zostaną dolegliwości związane ze zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego, które wiążą
się m.in. z jego uwypuklaniem, przemieszczaniem oraz uciskiem na otaczające go struktury. Dolegliwości te wymagają
odpowiedniej diagnostyki klinicznej i obrazowej celem wdrożenia stosownego leczenia. W pierwszej kolejności powinno
być ono oparte na metodach zachowawczych (takich jak: farmakoterapia, rehabilitacja oraz zmiana trybu życia). Dopiero
w przypadku braku poprawy zaleca się rozważenie leczenia zabiegowego.
Cel: Celem pracy jest ocena wpływu rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u pacjentów z zespołem
bólowym kręgosłupa spowodowanym dyskopatią.
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Materiał i metody: Badania wykonano u 137 pacjentów (w tym 41 operowanych) w wieku od 19 do 89 roku życia
(średnia wieku 62 lata), w tym u 77 kobiet i u 60 mężczyzn. Na podstawie diagnostyki obrazowej u wszystkich pacjentów
stwierdzono dyskopatię kręgosłupa. Pacjenci ci byli leczeni tylko zachowawczo a do oceny bólu wykorzystano Zmodyfikowany
Kwestionariusz Wskaźników bólu Laitinena oraz skalę VAS. Następnie uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki: Otrzymane wyniki jednoznacznie wykazują skuteczność przeciwbólową specjalistycznej rehabilitacji w zespole
bólowym kręgosłupa w przebiegu dyskopatii. Zaobserwowano wpływ nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej
serca oraz palenia na poziom natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Wnioski: Rehabilitacja pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa spowodowanym dyskopatią wykazuje istotne
działanie przeciwbólowe. Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz palenie modyfikują przebieg procesu
rehabilitacji. W przypadku wystąpienia PJM najpierw warto rozważyć rehabilitację, a gdy brak poprawy należy rozważyć
ewentualną kwalifikację do operacji. Istotnym elementem leczenia zachowawczego jest skutecznie prowadzona rehabilitacja,
co ma istotne znaczenie ekonomiczne, gdyż terapia obejmująca zabieg chirurgiczny zwykle wymaga późniejszej rehabilitacji
i jest znacznie droższa.

NOWOCZESNE METODY FIZYKOTERAPEUTYCZNE W CHOROBACH GINEKOLOGICZNYCH
Jolanta Zegarska
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
Leczenie chorób kobiecych metodami balneofizykalnymi jest jedną z metod leczenia zachowawczego w ginekologii. Może
stanowić uzupełnienie innych metod leczniczych zarówno zabiegowych jak i zachowawczych, może być także skuteczną
alternatywą dla innych form leczenia. Metody balneofizykalne w uzdrowiskach najczęściej mają zastosowanie w następujących
schorzeniach ginekologicznych: stany zapalne narządów płciowych, stany pooperacyjne w obrębie narządu rodnego,
zaburzenia statyki dróg rodnych, w tym związane z nietrzymaniem moczu, wady rozwojowe, zaburzenia konstytucjonalne,
zaburzenia miesiączkowania i niepłodność, zaburzenia wieku około- i pomenopauzalnego.
Przedmiotem referatu jest przedstawienie nowych metod fizykoterapeutycznych w ginekologii. Wśród metod leczenia
fizykalnego należy wymienić przede wszystkim światłolecznictwo, elektroterapię, magnetoterapię. W ostatnich latach
obserwuje się spektakularny wzrost zainteresowania metodami fizykalnymi w leczeniu schorzeń ginekologicznych. Powstają
nowoczesne terapie wykorzystujące światło lasera, ultradźwięki oraz fale radiowe wysokiej częstotliwości. Szczególnie
istotny postęp obserwuje się w terapii zespołu relaksacji pochwy oraz w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego oraz
wysiłkowego nietrzymania moczu. Istotą tych metod leczenia jest pobudzenie odnowy i odbudowa kolagenu. Uważa się, że
wystąpienie dysfunkcji urogenitalnych w obrębie dna miednicy spowodowane jest w większym stopniu przez uszkodzenie
struktur tkanki łącznej niż przez uraz mięśni. Uszkodzenie mięśni dna miednicy może pośrednio wpływać lub nieznacznie
modyfikować symptomatologię zaburzeń uroginekologicznych, ale nie jest ich bezpośrednią przyczyną. Efekt zabiegu
polega na zwiększeniu elastyczności tkanki pochwy poprzez stymulację jej włókien kolagenowych. Wywołane zawężenie
przedsionka pochwy powoduje zmniejszenie kąta nachylenia cewki moczowej co przywraca prawidłowe jej funkcjonowanie.
Autorka ma w tym zakresie własne doświadczenie.
Podsumowując intensywny rozwój tych metod wskazuje na dużą potrzebę leczenia mało i nieinwazyjnego w medycynie
i po latach zachwytu nad metodami operacyjnymi przyszedł czas powrotu do metod nieinwazyjnych.
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SESJA IX POSTĘPY W MEDYCYNIE FIZYKALNEJ. CZĘŚĆ II
SESSION IX PROGRESS IN PHYSICAL MEDICINE. PART II
KRIOSTYMULACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WELLNESS I SPA
Agata Stanek1, Armand Cholewka2, Tomasz Wielkoszyński3, Romuk3, Aleksander Sieroń1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
3
Katedra Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
1
2

Wprowadzenie: Kriostymulacja ogólnoustrojowa (WBC) coraz częściej znajduje zastosowanie w odnowie biologicznej
i spa.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu WBC z następową kinezyterapią na równowagę prooksydacyjno- antyoksydacyjną
oraz profil lipidowy u zdrowych mężczyzn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 32 zdrowych mężczyzn podzielonych losowo na dwie grupy: grupę I - 16 zdrowych
mężczyzn poddanych 10-ciu zabiegom 3-minutowej kriostymulacji ogólnoustrojowej w kriokomorze typu wrocławskiego
z następową 60-minutową kinezyterapią oraz grupę II - 16 zdrowych mężczyzn poddanych jedynie zabiegom 60-minutowej
kinezyterapii. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu cyklu zabiegów u zdrowych ochotników oceniano wybrane parametry
stresu oksydacyjnego, parametry układu antyoksydacyjnego enzymatycznego i nieenzymatycznego oraz parametry profilu
lipidowego, a także oceniano subiektywną ocenę stanu klinicznego na podstawie autorskiej ankiety.
Wyniki: W grupie zdrowych osób poddanych zabiegom kriostymuacji ogólnoustrojowej z następową kinezyterapią
w porównaniu do grupy osób poddanych jedynie zabiegom kinezyterapii obserwowano znamienne obniżenie MDA
w osoczu, TOS w surowicy, oraz wskaźnika OSI, a także znamienny statystycznie wzrost stężenia TAS w osoczu i wzrost
aktywności SOD w erytrocytach. Stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL obniżyło się znamiennie w obu badanych
grupach, ale w grupie osób poddanych kriostymulacji ogólnoustrojowej z następową kinezyterapią obserwowano większy
spadek badanych parametrów. Z kolei stężenie triacylogliceroli obniżyło się znamiennie jedynie w grupie poddanej zabiegom
kriostymulacji ogólnoustrojowej z następową kinezyterapią. Ponadto po zakończeniu cyklu kriostymulacji ogólnoustrojowej
z następową kinezyterapią obserwowano poprawę stanu klinicznego.
Wniosek: U osób zdrowych kardiostymulacja ogólnoustrojowa z następową kinezyterapią wpływa korzystnie na
parametry równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej, profil lipidowy oraz stan kliniczny.

FUNKCJONOWANIE PSYCHOSEKSUALNE PO ZASTOSOWANIU KRIOSTYMULACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ
Joanna Michalik1, Joanna Łuczak2,3
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital MSWiA w Warszawie, Polska
3
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Polska
1
2

Wstęp: Celem badania była ocena zmienności potrzeb psychoseksualnych i ich związek z poziomem testosteronu (T)
w surowicy krwi u osób poddawanych kriostymulacji ogólnoustrojowej w ramach odnowy biologicznej.
Materiał i metody: Grupa badana składała się z 30 mężczyzn (wiek 24-44 lata, AVG 36,1+/-5,8), komandosów, uprawiających
ukierunkowany i specjalistyczny trening fizyczny. Wszyscy badani regularnie otrzymywali już wcześniej, w ramach odnowy
biologicznej, zabiegi kriostymulacji ogólnoustrojowej. W trakcie aktualnie prezentowanej próby, każdy badany otrzymał
serię 10 zabiegów (-130°C, 2 minuty, 5 zabiegów tygodniowo), po czym ćwiczył na cykloergometrze stacjonarnym. Przed
rozpoczęciem obserwacji oraz przed 10 zabiegiem w komorze kriogenicznej (po 30 dniach od rozpoczęcia próby) badano
poziom testosteronu w surowicy krwi. Wykonano także dwukrotne badanie ankietowe. Stosowano skalę Mell-Krat dla
mężczyzn (SFK/M, 52 punkty, nieprawidłowy wynik poniżej 38). Ankiety były całkowicie anonimowe - każdy badany
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wypełniał formularz samodzielnie i wrzucał do przygotowanej urny. Wyniki poddano analizie statystycznej - stosowano
testy nieparametryczne oraz wyliczono współczynnik korelacji Spearmana.
Wyniki: Ilość punktów uzyskanych w początkowym badaniu ankietowym wynosiła od 29 do 45 (AVG 40,40+/-3,31,
moda 42), a po zakończeniu kriostymulacji ogólnoustrojowej, od 37 do 51 (AVG 43,83+/-3,68, moda 47). Analiza wykazała,
że całkowita ilość punktów zwiększała się statystycznie znamiennie (test Wilcoxona, p<0,01). Po kriostymulacji statystycznie
znamiennie wyżej respondenci oceniali chęć do współżycia (test Wilcoxona, p<0,01), potrzebę współżycia (test Wilcoxona,
p<0,01), częstość osiągania szczytowania (test Wilcoxona, p<0,01) oraz częstotliwość stosunków (test Wilcoxona, p<0,01).
Średnie stężenie testosteronu wynosiło odpowiednio: 5,35+/-1,35 oraz 5,61+/-1,53ng/ml (p<0,05). Wartości stężeń T
wzrosły w stosunku do badania wyjściowego u 20, a obniżyły się u 10 badanych. Stwierdzono bardzo silną zależność
(r Spearmana=0,82) pomiędzy całkowitymi wynikami ankiety początkowej a wyjściowym stężeniem testosteronu. Wyliczone
współczynniki korelacji dotyczące poszczególnych pytań (sześć spośród trzynastu) również wskazywały na zależności
(r Spearmana 0,4-0,57). Nie wykazano związku pomiędzy wynikami drugiej ankiety a poziomem testosteronu w surowicy
krwi zbadanym na koniec kriostymulacji. Nie stwierdzono także statystycznie znamiennych różnic pomiędzy początkowymi
i końcowymi odpowiedziami, gdy podzielono respondentów na grupy w zależności od wzrostu lub spadku stężenia
testosteronu w surowicy krwi.
Wnioski: 1. Ocena reakcji i potrzeb seksualnych za pomocą skali Mell-Krat wykazała poprawę niektórych aspektów
seksualności w efekcie zastosowania krioterapii ogólnoustrojowej. 2. Poprawa reakcji i potrzeb seksualnych nie zależy od
różnic poziomu testosteronu w surowicy krwi, ale zapewne od poprawy nastroju. 3. Krioterapia ogólnoustrojowa spowodowała
statystycznie znamienny wzrost stężenia testosteronu w surowicy krwi u większej liczby mężczyzn z badanej grupy.

DŁUGOTRWAŁA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PROBLEMEM DLA CHOREGO I LEKARZA
– STRATEGIE POSTĘPOWANIA
Włodzisław Kuliński
Klinika Rehabilitacji WIM w Warszawie, Polska
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu JK w Kielcach, Polska
Wstęp: Chora po 20 latach spędzonych w wózku inwalidzkim czuje się bardzo samotna. Negatywne wyobrażenie
samego siebie doprowadziło do sytuacji , w której uznała zaangażowanie z jej strony w walkę z chorobą jako niemające
sensu , ponieważ jest skazane na niepowodzenie. Konieczne było przewartościowanie jej planów życiowych , dano chorej
nadzieje, postawiono wyzwania co pozwoliło spojrzeć bardziej optymistycznie w przyszłość i oczekiwać pożądanych
rezultatów leczenia.
Demonstracja przypadku: Chora lat 35 u której w 14 roku życia wystąpiły pierwsze objawy i stopniowo
narastające uszkodzenie rdzenia kręgowego w przebiegu jego naczyniakowatości. Wystąpiła duża spastyczność kończyn
uniemożliwiająca poruszanie się oraz nietrzymanie moczu. Operowana dwukrotnie w Klinice Neurochirurgii gdzie
wykonano usunięcie naczyniaka (ale bez efektu klinicznego). Chora po 20 latach unieruchomienia w wózku inwalidzkim
z ciężkim niedowładem spastycznym kończyn dolnych została w styczniu 2015 roku przyjęta do Kliniki Rehabilitacji.
Po roku intensywnie prowadzonego w czasie 8-9 godzin dziennie postępowania fizykalno-usprawniającego (galwanizacje,
elektrostymulacje, laseroterapia, pole magnetyczne n. cz., masaż, kąpiele dwukomorowe, kinezyterapia) uzyskano zdolność
do samodzielnego chodzenia. Chora w czasie leczenia musiała wykazać się ogromną siłą , cierpliwością i determinacją
w trudnym, długotrwałym heroicznym zmaganiu o sprawność i zdrowie. Niezwykle ważna była relacja chora-lekarz, co
musiało być oparte na zaufaniu. Chory pragnie od lekarza wiarygodności, wnikliwości, zaufania, subtelności i wiedzy
fachowej. Aktywne radzenie sobie z niepełnosprawnością wymaga zadaniowej koncentracji na problemie. Chora zmieniła
postrzeganie sytuacji, podjęła próbę wewnętrznej i zewnętrznej transformacji w kierunku odzyskania zdrowia.
Wniosek: Nawet w najcięższych przypadkach klinicznych właściwie ukierunkowane postępowanie fizykalno-usprawniające
rokuje sukces terapeutyczny.
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METODY MEDYCYNY FIZYKALNEJ W LECZENIU CHOROBY PARKINSONA
Małgorzata Rozwodowska
Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
Wstęp: Choroba Parkinsona jest przewlekłą chorobą neurodegeneracyjną ośrodkowego układu nerwowego, która
występuje 200/100 tys. z przewagą płci męskiej w stosunku do kobiet 1,5: 1. Główne objawy, które mają znaczenie dla jej
rozpoznania są ujęte w postaci tak zwanej triady parkinsonowskiej - drżenie spoczynkowe, wzmożone napięcie mięśniowe
i spowolnienie ruchowe. Oprócz tych objawów pacjenci z chorobą Parkinsona mają między innymi zaburzenia chodu,
równowagi (anteropulsja, lateropulsja, retropulsja), zaburzenia postawy i koordynacji ruchowej, zaburzenia powtarzalnych
automatyzmów ruchowych i rytmu ruchu, objaw przymrożenia, dyzartię, zaburzenia połykania, zaburzenia mowy, zaburzenia
poznawcze, depresję oraz zaburzenia wegetatywne (ślinotok, hipotonia ortostatyczna, zaburzenia snu, mikcji i potencji,
zaparcia), mikrografię.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie obecnych metod leczenia choroby Parkinsona ze szczególnym uwzględnieniem
metod medycyny fizykalnej jako ważnego elementu leczenia niefarmakologicznego.
Materiał i metody: Na podstawie analizy aktualnego piśmiennictwa przedstawiono metody farmakologiczne
i niefarmakologiczne choroby Parkinsona szczególnie uwzględniając nowoczesne metody kinezyterapii – nordic walking,
aqua-aerobic i choreoterapię.
Wyniki: W każdym z 5 etapów choroby konieczne jest stosowanie nie tylko farmakoterapii, ale także niefarmakologicznych
metod leczenia, do których należy kinezyterapia, hydroterapia, ciepłolecznictwo, masaż, terapia zaburzeń połykania, terapia
mowy, terapia zajęciowa. Metody medycyny fizykalnej koncentrują się nie tylko na zwalczaniu bradykinezji, zmniejszaniu
zwiększonego napięcia mięśniowego oraz zmniejszaniu drżenia spoczynkowego, a także koordynacji zaburzeń postawy,
chodu i równowagi, ale również na koordynacji ruchów, zwiększeniu siły mięśniowej, zwinności i gibkości, zapobieganiu
upadkom i przede wszystkim sprawności i samodzielności pacjenta przy przewlekle postępującym procesie chorobowym.
W piśmiennictwie podkreśla się też rolę ćwiczeń mięśni mimicznych twarzy, ćwiczeń mięśni ręki oraz leczenie zaburzeń
mowy i połykania.
Wnioski: Nowoczesne leczenie choroby Parkinsona tak jak każdej innej jednostki chorobowej w zgodzie z aktualnymi
wytycznymi musi uwzględniać równolegle metody niefarmakologiczne jako uzupełnienia a nawet czasami leczenia zastępczego
w stosunku do metod farmakologicznych. Stosowanie metod niefarmakologicznych progresję zaburzeń ruchowych, zmniejsza
zwiększone napięcie ruchowe i drżenie spoczynkowe, redukuje też inne objawy i pozwala na dłuższe zachowanie samodzielności
i niezależności pacjenta, co jest bardzo ważne nie tylko dla samego pacjenta, ale też dla rodziny i opiekunów pacjenta.

WPŁYW KINESIOTAPINGU NA SIŁĘ I MOC MIĘŚNI ZGINACZY I PROSTOWNIKÓW NADGARSTKA
U OSÓB ZDROWYCH
Aleksander Krawczyński1, Agnieszka Krawczyk-Wasielewska1, Ewa Mojs2, Włodzimierz Samborski1
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
Zakład Psychologii, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska

1
2

Wstęp: Kinesiotaping (KT) to metoda stworzona przez japońskiego chiropraktyka dr. Kenzo Kase’a, wykorzystująca
specjalne elastyczne plastry. Według założeń metody w zależności od sposobu aplikacji można uzyskać normalizację napięcia
mięśniowego, redukcję bólu, poprawę funkcji stawów, poprawę mikrokrążenia oraz zmniejszenie obrzęków. Cały czas trwa
dyskusja na temat rzeczywistej skuteczności tej metody, szczególnie w zakresie wpływu KT na siłę i moc mięśni.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu kinesiotapingu aplikowanego na stronę grzbietową przedramienia na siłę i moc
mięśni zginaczy i prostowników nadgarstka.
Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 20 studentów w wieku 21 lat bez żadnych dolegliwości bólowych ze strony
badanych mięśni. Do aplikacji wykorzystano plastry firmy Nitto Denko, którym oklejono prostowniki stawu nadgarstkowego
ręki dominującej z napięciem 90-100%. Badanie wykonano dwukrotnie przed i po aplikacji. Oceny skuteczności KT dokonano
przy użyciu dynamometru izokinetycznego Biodex System 4, wykorzystując protokół izokinetyczny jednostronny.
Wyniki: W grupie badanych zaobserwowano nieistotny statystycznie wzrost siły (p=0,055) i mocy (p=0,143) mięśni oklejonych.
Zaobserwowano natomiast istotny statystycznie wzrost siły (p=0,002) i mocy (p=0,01) mięśni antagonistycznych.
Wnioski: Zastosowana aplikacja wpłynęła na zwiększenie siły mięśniowej i mocy mięśni antagonistycznych do grupy
oklejonej, co może odmienić dotychczasową metodykę zalecaną w celu zwiększenia siły i mocy mięśnia.
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UDAR MÓZGU W PRZEBIEGU ZAPALENIA NACZYŃ – PROBLEMY W POSTĘPOWANIU FIZYKALNYM
Włodzisław Kuliński1,2, Józef Mróz2
Klinika Rehabilitacji WIM w Warszawie, Polska
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu JK w Kielcach, Polska

1
2

Wprowadzenie: Zapalenia naczyń obejmują wiele schorzeń charakteryzujących się naciekami zapalnymi złożonymi
z leukocytów oraz zmianami martwiczymi w ścianie naczyń krwionośnych w różnych częściach ciała. W przebiegu reakcji
immunologicznej uszkodzeniu ulegają tętnice co prowadzi do powstania tętniaków i pęknięcia ściany naczynia lub może
spowodować niedrożność z udarem niedokrwiennym. Jest to bardzo trudny problem diagnostyczny i leczniczy szczególnie
w warunkach ambulatoryjnych.
Materiał i metoda: 29-letnia pacjentka przyjęta do Kliniki Rehabilitacji celem leczenia usprawniającego po przebytym
udarze mózgu w przebiegu zapalenia naczyń. Udar mózgu wystąpił w trakcie rozwiązania 2 ciąży. Po porodzie wystąpiło nagle
osłabienie siły mięśniowej z niedowładem kończyn i zaburzeniami świadomości, uogólnionymi drgawkami. W wykonanym
angio MRJ - świeże ogniska niedokrwienne w obu półkulach mózgu, zwężone tętnice wewnątrzmózgowe. W badaniu
przedmiotowym - cechy afazji ruchowej, niedowład lewych kończyn. W Klinice stosowano leczenie immunosupresyjne
steroidami i wlewami cyklofosfamidu oraz wdrożono postępowanie fizykalno-usprawniające obejmujące fizykoterapię
kinezyterapię, metody neurofizjologiczne, terapię zajęciową.
Wyniki: Po 2 miesiącach leczenia uzyskano samodzielny chód i zdolność do funkcjonowania w życiu codziennym.
Wnioski: Udar mózgu w przebiegu zapalenia naczyń jest b. trudnym problemem diagnostycznym i leczniczym.
Wielotygodniowa praca zespołu prowadzącego postępowanie fizykalne pozwoliła na powrót chorej do samodzielnego
funkcjonowania.

POSTĘPOWANIE FIZYKALNE W CIĘŻKICH POSTACIACH ZESPOŁU GUILLAIN-BARRE
Włodzisław Kuliński
Klinika Rehabilitacji WIM w Warszawie, Polska
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu JK w Kielcach, Polska
Wprowadzenie: Zespół Guillain-Barre zaliczany jest do chorób autoimmunologicznych, w obrazie klinicznym dominuje
niedowład 4-kończynowy. U 20% chorych wystęują objawy niewydolności oddechowej, w badaniach laboratoryjnych
poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym osiąga wartość do kilkuset mg%, w badaniu neurograficznym obserwuje
się nasilone cechy odnerwienia mięśni. Choremu grozi kilkumiesięczne unieruchomienie w łóżku.
Materiał i metody: Chory nr 1. 49-letni mężczyzna u którego po 10-dniowym pobycie na Dalekim Wschodzie wystąpiły
zaburzenia oddechowe, połykania, wegetatywne oraz niedowład 4- kończynowy. Po 2-tygodniowym pobycie na OIOM
przeniesiony do Kliniki Rehabilitacji.
Chory nr 2. 48-letni mężczyzna u którego po 2-tygodniowym pobycie na Dominikanie wystąpił niedowład 4-kończynowy
oraz obustronne zapalenie płuc, posocznica, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i niewydolność nerek.
2 miesiące leczony w OIOM (respirator, dializoterapia), a następnie przeniesiony do Kliniki Rehabilitacji gdzie postępowanie
fizykalno-usprawniające prowadzono na przestrzeni 8-9 godzin dziennie i obejmowało: galwanizację katodową, a następnie
elektrostymulację wszystkich grup mięśniowych, masaż 4-kończynowy, kinezyterapię (ćwiczenia bierne, bierno-czynne,
czynne, oporowe , manipulacyjne).
Wyniki: Chory nr. 1 wyszedł z Kliniki po 542 dniach pobytu, a chory nr 2 po 149.
Dramatyczny przebieg u chorego nr 2 obfitujący w liczne powikłania zagrażające życiu nie odbił się w sposób istotny
na długości leczenia, który był 3-krotnie krótszy niż u chorego nr 1 bez powikłań bezpośrednio zagrażających życiu, ale
pierwsze ruchy u porażonego 4-kończynowo chorego pojawiły się po okresie 5-ciomiesięcznego przebywania w łóżku.
Obaj chorzy powrócili do pracy.
Wniosek: Obydwa przypadki o odmiennym, skrajnie ciężkim przebiegu pouczają nas o konieczności konsekwentnego
realizowania programu fizykalno-usprawniającego nawet wtedy gdy przez okres kilku miesięcy nie obserwujemy najmniejszej
poprawy.
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WYKORZYSTANIE TERAPII SKOJARZONEJ Z UŻYCIEM WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYKALNYCH
W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH RAN – ANALIZA PRZYPADKÓW
Jarosław Pasek1, Grzegorz Cieślar2, Aleksander Sieroń2
Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Wydział Lekarski
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska

1
2

Wprowadzenie:Terapia skojarzona (combined therapy/associated therapy) stosowana w fizjoterapii polega na łączeniu ze
sobą różnych (najczęściej dwóch) metod fizykalnych o zbliżonych lub wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania
terapeutycznego w celu uzyskania intensyfikacji efektu terapeutycznego. W wielu ośrodkach zabiegi terapii skojarzonej
wykorzystywane są coraz częściej u pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym również z przewlekłymi ranami,
których podłoże stanowią najczęściej zmiany miażdżycowe tętnic obwodowych, choroba zakrzepowo-zatorowa, przewlekłe
niedokrwienie kończyn dolnych, a także cukrzyca.
Cel: W pracy dokonano oceny wpływu wybranych czynników fizykalnych stosowanych w ramach terapii skojarzonej na proces
gojenia się ran przewlekłych o różnej etiologii wykorzystując do tego celu wielofunkcyjne urządzenie LASEROBARIA-S.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 7 losowo dobranych pacjentów (4 kobiety i 3 mężczyzn)
z rozpoznaniem przewlekłych ran zlokalizowanych w obrębie kończyn górnych bądź dolnych w okresie od stycznia
2016 do czerwca 2017 roku. W leczeniu wykorzystano wielofunkcyjne urządzenie LASEROBARIA-S, w którym
kończyny pacjenta poddawano jednoczasowemu oddziaływaniu zmiennego pola magnetycznego, światła emitowanego
przez diody LED, tlenu hiperbarycznego oraz ozonu. U pacjentów przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu terapii
dokonano oceny nasilenia dolegliwości bólowych za pomocą zmodyfikowanego kwestionariusza oceny bólu wg.
Laitinena oraz oceny jakości życia za pomocą skali EuroQol, a także wykonano planimetryczny pomiar powierzchni
leczonych ran i owrzodzeń.
Wyniki: Zastosowanie urządzenia LASEROBARIA-S spowodowało znaczne złagodzenie bądź całkowite ustąpienie
odczuwanych dolegliwości bólowych ocenianych za pomocą kwestionariusza Laitinena. Uzyskano również zmniejszenie
powierzchni bądź całkowite wygojenie leczonych ran i owrzodzeń. Uzyskane korzystne efekty leczenia wpłynęły także na
poprawę jakości życia leczonych chorych ocenianej w skali EuroQol.
Wnioski: Korzystne efekty terapeutyczne, a także brak działań ubocznych, dobra tolerancja oraz łatwość wykonywania
zabiegów z użyciem urządzenia LASEROBARIA-S wskazują, że ta metoda leczenia skojarzonego może stanowić cenne
uzupełnienie klasycznego leczenia farmakologicznego i chirurgicznego ran przewlekłych o różnej etiologii, a w wielu
powikłanych przypadkach może zapobiec konieczności przeprowadzenia amputacji kończyny.

WYKORZYSTANIE FALI CIŚNIENIOWEJ
W LECZENIU ZESPOŁÓW ENTEZOPATYCZNYCH STAWÓW KOLANOWYCH
Barbara Goraj-Szczypiorowska¹, Agnieszka Kurach², Renata Skalska-Izdebska³, Aleksandra Mroczkowska4
¹Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, Polska
²Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,Warszawa, Polska
³Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Rzeszów, Polska
4
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, Polska
Wstęp: Entezopatia to uszkodzenie przyczepu powstałe na skutek wielokrotnego urazu napinania mięśnia lub więzadła.
Najczęstszą przyczyną bólu są przeciążenia i urazy ścięgien. Ból towarzyszący pacjentowi podczas wykonywania czynności
życia codziennego często uniemożliwia normalne funkcjonowanie i znacznie obniża jakość życia. Coraz częściej w leczeniu
tego schorzenia wykorzystuje się terapię falą ciśnieniową.
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności stosowanych zabiegów fali ciśnieniowej w leczeniu zespołów entezopatycznych
w obrębie stawów kolanowych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 53 osoby. W badaniach wykorzystana została ankieta własna, zawierająca 19 pytań
oraz skala bólu wg Laitinena, skala VAS, kwestionariusz WOMAC oraz skala KOOS. Badania zostały przeprowadzone
trzykrotnie, respondenci odpowiadali na pytania przed, po i 3 miesiące po serii 5 zabiegów fali ciśnieniowej. Zastosowano
falę o częstotliwości 15 Hz, ciśnienie 2,0-3,5 barów, czas zabiegu uzależniony był od powierzchni zabiegowej. Wyniki
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poddane zostały analizie statystycznej. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy p<0,05. Analizę przeprowadzono
w oparciu o test Wilcoxona dla par wiązanych.
Wyniki i wnioski: Zastosowane zabiegi fali ciśnieniowej wyraźnie zmniejszyły dolegliwości bólowe u pacjentów
z entezopatią w obrębie stawów kolanowych. Terapia wpłynęła pozytywnie na objawy bólowe i sztywność, czynności życia
codziennego, aktywność sportową i rekreacyjną oraz jakość życia osób w badanej grupie. Leczenie miało korzystny wpływ
na zmniejszenie ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych. Terapia falą ciśnieniową, w odczuciu subiektywnym
wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu, została przez nich pozytywnie oceniona. Pozytywne efekty terapii były
widoczne z każdym tygodniem i utrzymywały się do 3 miesięcy od zakończenia serii zabiegów.

SESJA X POSTĘPY W BALNEOCHEMII I GEOLOGII UZDROWISKOWEJ
SESSION X BALNEOCHEMISTRY AND GEOLOGY SESSION
ZŁOŻA BOROWIN W POLSCE ORAZ ICH WYKORZYSTANIE
Arkadiusz Krawiec
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi,Toruń, Polska
Torf jest skałą osadową pochodzenia organicznego, powstałą głównie z resztek niepełnego rozkładu organizmów
roślinnych w środowisku nasyconym wodą. Nagromadzenie torfu o miąższości ponad 0,3 m nosi nazwę torfowiska. Na
obszarze Polski znajduje się ponad 49 tysięcy torfowisk o łącznej powierzchni ponad 12,7 km2. Dominują torfowiska typu
niskiego, które stanowią blisko 92%. Zdecydowana większość torfowisk znajduje się w północnej części Polski. Najstarsze
torfowiska zaczęły powstawać od końca ostatniego zlodowacenia (zlodowacenie Wisły), tj. od ok. 13 tys. lat temu, a ich
akumulacja trwa do dziś.
Według danych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych około 36% wszystkich torfowisk stanowi potencjalną bazę
zasobową eksploatacji torfu. Niewielka ich część została dobrze udokumentowana i stanowi złoża w rozumieniu prawa
geologicznego i górniczego. Niektóre torfy nadają się do wykorzystania w lecznictwie. Torfy lecznicze (borowiny) są
stosowane w balneologii do kąpieli i okładów oraz do produkcji wyrobów leczniczych. Do zabiegów wykorzystuje się
borowinę z udokumentowanych złóż, spełniającą odpowiednie wymagania fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne.
Borowiny, podobnie jak wody lecznicze, uzyskują świadectwa potwierdzające ich lecznicze właściwości.
Z punktu widzenia przydatności balneologicznej najkorzystniejsze parametry fizyczne wykazują torfy o wysokim
stopniu rozkładu i niskiej zawartości popiołu. Stopień rozkładu jest wprost proporcjonalny do wodochłonności, która
ma zasadnicze znaczenie w peloterapii, zawartość popiołu jest natomiast odwrotnie proporcjonalna do ciepła właściwego
i oporności cieplnej, których wysoka wartość pozwala na długotrwałe utrzymywanie ciepła kąpieli.
Na terenie Polski jest udokumentowanych kilkanaście złóż torfów leczniczych, a obecnie do zabiegów balneologicznych
torf wydobywa się z 10-11 złóż. W 2014 r. do celów leczniczych wydobyto 7,58 tys. m3, a w 2016 r. 10,16 tys. m3, co stanowi
wzrost o około 30%. Najwięcej torfu leczniczego eksploatuje się ze złóż Puścizna Wielka, Bronowo (Uzdrowisko PołczynZdrój), Kołobrzeg i Kamień Pomorski. Najczęściej eksploatowane są złoża torfów typu niskiego, powstałe w zagłębieniach
terenu, np. rynnach polodowcowych, czy bezodpływowych obniżeniach wytopiskowych z ostatniego zlodowacenia. Miąższość
torfów w złożu najczęściej nie przekracza 3 m.
Wydobycie borowiny prowadzi się metodą odkrywkową, spod wody. Złoża nie można odwodnić, gdyż przesuszona
borowina traci swe właściwości. Ze względu na małą wytrzymałość zawodnionego podłoża urabianie odbywa się ręcznie
lub specjalnymi lekkimi koparkami. Urobek ładowany jest na samochody samowyładowcze lub wagony/wózki transportowe
i przewożony do magazynu w uzdrowisku, na odległość najczęściej do kilku-, kilkunastu kilometrów.
Z magazynu borowina trafia do tzw. kuchni borowinowej, w której przechodzi cykl przygotowania do zabiegów. Po
przesianiu celem usunięcia korzeni i większych części nierozłożonych roślin oraz wstępnym rozdrobnieniu borowina
kierowana jest do dalszej obróbki, dla uzyskania pasty do zawijań oraz papki do kąpieli. W poszczególnych uzdrowiskach
w Polsce występują różne modyfikacje procesu przygotowania borowiny do zabiegów.
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WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE BOROWIN UZNANYCH W POLSCE ZA SUROWCE LECZNICZE
OKREŚLAJĄCE SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA DO ZABIEGÓW KURACYJNYCH
Teresa Latour, Danuta Sziwa, Michał Drobnik
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, Polska
Zabiegi borowinowe, w tym zwłaszcza okłady i zawijania, kąpiele całkowite i częściowe zalecane są szczególnie w leczeniu
chorób reumatycznych, neurologicznych i stanach pourazowych narządu ruchu. Uzyskanie znaczących efektów terapii
borowinowej zależy od wielu czynników w tym: składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych borowiny, stopnia
jej humifikacji, a także formy zabiegu i sposobu jego przygotowania oraz wykonania.
Celem opracowania było wskazanie optymalnych sposobów wykorzystania polskich zasobów borowiny, pochodzącej
z 14 złóż znajdujących się na obszarze całego kraju. Do realizacji tego celu wykorzystano wyniki analiz borowin z tych złóż,
uzyskane w naszym Zakładzie zwłaszcza w latach 2007-2015, w związku z opracowywaniem świadectw potwierdzających
właściwości lecznicze tych surowców. Badania wszystkich borowin obejmowały oznaczanie: stopnia humifikacji, cech
organoleptycznych borowiny, zawartości w borowinie: wody, składników organicznych i mineralnych w tym nierozpuszczalnych
w kwasie solnym (krzemionki), a także zdolność chłonięcia wody i tzw. objętość sedymentacyjna. W badaniu borowin
z niektórych złóż, wykorzystywanych do produkcji pasty borowinowej, wykonano również oznaczanie ilościowe kwasów
humusowych, jako czynników warunkujących biochemiczne oddziaływanie borowiny.
Wyniki tych badań pozwoliły na pozytywną ocenę całego badanego materiału i zaklasyfikowanie surowców pochodzących
z 12 złóż jako borowiny typu niskiego, z 3 złóż - typu wysokiego oraz z 1 złoża - typu przejściowego. Były one również
podstawą do określenia w jakiej formie zabiegu zaleca się stosowanie danej borowiny oraz w jakich stosunkach ilościowych
należy mieszać borowinę z wodą dla przygotowania masy zabiegowej zastosowanej w formie okładu i zawijania czy też do
kąpieli w gęstej masie lub tzw. kąpieli zawiesinowej.

ZWIĄZKI HUMUSOWE W RÓŻNEGO RODZAJU GYTIACH - PELOIDACH MINERALNO-ORGANICZNYCH
Michał Drobnik, Teresa Latour
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, Polska
Gytie (osady jeziorne) zaliczane do peloidów nietorfowych, występują na terenie całej Polski zwłaszcza na obszarach
zlodowacenia bałtyckiego. W zależności od pochodzenia tego surowca dominują w nich związki organiczne lub węglan
wapnia lub związki krzemu. Różny jest też udział związków humusowych i ich pochodzenie.
Celem opracowania jest porównanie zawartości i struktury biochemicznie aktywnych kwasów humusowych wyodrębnionych
z różnych gytii, jako czynników determinujących sposób wykorzystania tych surowców.
Badania objęły próbki borowiny i osadów gytii zalegających pod danym złożem borowinowym: w Ustroniu, Kołobrzegu
i Wieńcu.
Oznaczono ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne metodami zalecanymi w Polskich Normach dla torfów i borowin
leczniczych. Wynika z nich, że w badaniach użyto borowin typu niskiego oraz gytii różnego rodzaju: detrytusowych (organicznych)
tj. powstałych z roślinności wodnej i planktonu oraz wapiennych tj. powstałych w wyniku biologicznego odwapnienia wody
oraz w wyniku procesów fizyko-chemicznych – przy zmianach temp. wody i stężenia dwutlenku węgla.
Z badanych surowców wyizolowano także za pomocą selektywnej ekstrakcji rozpuszczalnikowej frakcje kwasów
humusowych (kwasy fulwowe, - huminowe i - hymatomelanowe ) oraz wykreślono ich rzeczywiste i różniczkowe IV rzędu
widma absorpcyjne w zakresie UV-VIS.
Stwierdzono, że uzyskane różniczkowe widma tych kwasów oraz ich frakcji wyodrębnionych z gytii ze złoża w Kołobrzegu
oraz Ustronia są podobne do widm uzyskanych z danej borowiny nadkładowej. Na podstawie krzywych absorpcyjnych
widm różniczkowych wykreślonych dla ekstraktów z gytii pochodzącej z Wieńca, nie stwierdzono charakterystycznych dla
kwasów humusowych pików absorpcyjnych.
Obecność kwasów humusowych typowych dla borowiny nadkładowej w gytii ze złóż w Ustroniu i Kołobrzegu potwierdza
celowość wykorzystania ich do zabiegów leczniczych w dermatologii.
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BADANIA BOROWINY ZE ZŁOŻA W CZARNYM DUNAJCU Z LAT 1960-2016, DOKUMENTUJĄCE JEJ
PRZYDATNOŚĆ DO CELÓW LECZNICZYCH, RÓWNIEŻ W FORMIE PRODUKTÓW BOROWINOWYCH
Barbara Michalik¹, Bogusław Sroka²
¹BIOCHEM Michalik Spółka Jawna, Bochnia, Polska
²Zakład Produkcji Torfowej, Czarny Dunajec, Polska
Złoże borowiny w Czarnym Dunajcu jest jednym z polskich złóż typu wysokiego, o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej,
a więc wytypowanym do udostępniania jako naturalny surowiec leczniczy.
Borowina z tego złoża oceniana była w wielu badaniach od lat 60-tych ubiegłego stulecia w aspekcie możliwości
wykorzystania do celów balneologicznych. Między innymi przez Instytut Balneologiczny w Poznaniu. W 1962 roku borowina
uzyskała certyfikat MZiOS.
Geneza złoża w Czarnym Dunajcu i jego położenie powodują, że w zalegającej w nim borowinie dominują składniki
organiczne. Pochodzą one z roślinności typowej dla terenów nawadnianych wodami opadowymi. W skład wspomnianych
związków organicznych wchodzą kwasy humusowe, utworzone w procesie humifikacji tych roślin. Ze względu na znaczną
zawartość kwasów humusowych i niskie stężenia składników mineralnych, borowina ta wykazuje odczyn kwaśny, właściwości
sorpcyjne i wymiennikowe oraz bakteriostatyczne. Dzięki tym własnościom jest doskonałym surowcem do produkcji pasty
borowinowej, stosowanej w uzdrowiskach również od lat 60-tych.
Borowina ze złoża w Czarnym Dunajcu wykorzystywana jest od lat 80-tych w firmie BIOCHEM do produkcji pasty
borowinowej. Produkt ten został zarejestrowany w Biurze Rejestracji Leków i poddawany jest systematycznym badaniom
kontrolnym (fizyko-chemicznym i bakteriologicznym) wg Normy PN –Z-11003 oraz specyfikacji S-9. Pasta borowinowa i jej
właściwości lecznicze była oceniana w licznych badaniach klinicznych, prowadzonych m.in. przez Instytut Balneoklimatyczny
w Poznaniu, w różnych ośrodkach badawczych na oddziałach reumatologicznych.

STREFA OKOŁOTĘŻNIOWA TĘŻNI SOLANKOWYCH JAKO INHALATORIUM NA OTWARTEJ PRZESTRZENI
Teresa Latour, Michał Drobnik, Danuta Sziwa
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, Polska
Jedną z metod leczenia chorób układu oddechowego stosowanych w uzdrowiskach, są inhalacje z wykorzystaniem
aerozolu solnego wytwarzanego na tężniach solankowych. Stanowią je obiekty zewnętrzne zbudowane z naturalnych
materiałów (drewno, gałęzie tarniny), po których spływająca solanka tworzy aerozol solny rozprzestrzeniany przez wiatr
w pobliżu budowli. W przepisach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego tężnie zalicza się do „urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego” (Rozp. MZ Dz.U. Nr 16 poz. 1142 z 2006 r. ze zmianami w 2010 r. i 2016 r. – Dz.U. poz. 2069, grudzień
2016). Prawidłowo funkcjonujący obiekt tężniowy jest formą inhalatorium na otwartej przestrzeni pozwalający na leczenie
i profilaktykę wziewaniami aerozolu w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni wielu osobom jednocześnie.
Celem pracy było określenie warunków pracy tężni tj.: przygotowania solanki, rozpoznanie uwarunkowań dla uzyskania
optymalnych stężeń soli w aerozolu okołotężniowym, potwierdzenie dotychczasowych zasad funkcjonowania tężni lub ich
modyfikacja oraz ustalenie zakresu i częstotliwości badań kontrolnych aerozolu oraz solanki użytej do jego wytwarzania.
Podstawą opracowania są badania dotyczące sposobu poboru prób aerozoli solnych oraz ich składu chemicznego
pozyskanych na tężniach solankowych umiejscowionych w uzdrowiskach: Inowrocław i Gołdap.
Miejscami poboru próbek aerozolu były wytypowane różne punkty na ścieżkach spacerowych w strefie okołotężniowej.
Pobór prób aerozolu do badań oraz badania składu chemicznego krążącej solanki odbywały się od maja do września. Próby
powietrza i zawartego w nim aerozolu pobierano z wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu, przy użyciu dwukanałowego
aspiratora przenośnego typu ASP-3II do dwóch połączonych szeregowo płuczek typu Dreschla ze spiekiem szklanym
pojemności 250 cm3, napełnionych wodą dejonizowaną do objętości 100 cm3. Aerozol pobierano przez 1 h z prędkością
20 dm3/h. W czasie poboru prób rejestrowano także prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie i wilgotność oraz temperaturę
powietrza.
Do wytwarzania aerozolu w Inowrocławiu i Gołdapi wykorzystywane są 5-7% solanki. W pobieranych próbach (roztworach
wodnych aerozolu) oznaczano: przewodność elektryczną jako wskaźnik ogólnego stężenia rozpuszczonych składników
mineralnych, a także zawartość sodu i potasu, chlorków, wapnia i magnezu oraz jodków. Oznaczenia tych wskaźników
wykonywano również w danej solance krążącej na tężni.
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Wyniki przeprowadzonych badań wykazały zróżnicowaną zawartość aerozolu w powietrzu strefy okołotężniowej.
W aerozolu w Inowrocławiu dominuje chlorek sodu w stężeniach od 40 mg/m3 do 1200 mg/m3 powietrza, najczęściej
~100-250 mg/m3. Głównym czynnikiem generującym powstawanie aerozolu jest wiatr prędkości > 20 km/h, a także
sposób funkcjonowania tężni zwłaszcza cyrkulacja solanki na całej powierzchni ścian tężni i utrzymywanie jej stężenia na
poziomie 6-7%. Głównym składnikiem badanego aerozolu okołotężniowego w Gołdapi jest chlorek sodowy w stężeniach
od 10,2 mg/m3 powietrza do 78,1 mg/m3; w większości (75 %) zawartość NaCl wynosiła: 20,7-44,5 mg/m3 przy zawartości
potasu, wapnia, magnezu i jodków < 0,1 mg/m3. Stężenie NaCl w powietrzu wzrasta przy temp. powietrza > 20o C i zawsze
jest wyższe w próbach pobranych na stanowiskach usytuowanych wewnątrz obiektu tężniowego.
Uzyskane wyniki pozwalają wskazać najkorzystniejsze miejsca przebywania kuracjuszy i optymalny czas korzystania
z inhalacji w strefie okołotężniowej.
Stanowić mogą także podstawę do opracowania instrukcji funkcjonowania tężni, w której określone będą:
– zasady pracy danego obiektu dla uzyskania aerozolu o optymalnych właściwościach dla jego wykorzystania w celach
leczniczych,
– czas i miejsca przebywania kuracjuszy w strefie okołotężniowej,
– zakres i częstotliwość badań kontrolnych, które będą prowadzone systematycznie na miejscu przez obsługę tężni lub
zlecane uprawnionej jednostce naukowo-badawczej.

KARPACKIE WODY LECZNICZE DOSTĘPNE W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH
Lucyna Rajchel
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polska
Wody lecznicze wykorzystywane są w balneoterapii do kąpieli leczniczych, krenoterapii, inhalacji i płukania jam
ciała w uzdrowiskach. Niektóre wody uznane za lecznicze możemy również wykorzystywać poza uzdrowiskami, gdyż
są one rozlewane i dostępne w całej Polsce. Obecnie, na obszarze Karpat polskich znajduje się około 28 rozlewni wód
podziemnych gdzie rozlewane są naturalne wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe i wody lecznicze. Największym
i najpopularniejszym zagłębiem rozlewniczym wód mineralnych w Polsce jest rejon doliny Popradu, a pierwsza rozlewnia
wód mineralnych powstała w roku 1806 w Krynicy, dlatego jest ona uważana za kolebkę przemysłu rozlewniczego.
Celem pracy jest wskazanie wód uznanych za lecznicze, które rozlewane są do butelek PET oraz 5-litrowych opakowań
typu BIG BOX. Wody te są dostępne w sprzedaży i mogą być wykorzystywane w balneoterapii do celów leczniczych
i profilaktycznych.
Aktualnie wody lecznicze rozlewane są w uzdrowisku: Krynica-Zdrój, Szczawnica-Zdrój, Wysowa-Zdrój i Rabka-Zdrój,
oraz w Szczawie miejscowości nie posiadającej statusu uzdrowiska. Główne parametry rozlewanych wód leczniczych i ich
nazwy handlowe podano w tabeli 1.
Tabela. Zestawienie aktualnie rozlewanych wód leczniczych na obszarze Karpat polskich
Miejscowość
Krynica-Zdrój

Szczawnica-Zdrój

Wysowa-Zdrój
Rabka-Zdrój

Zawartość CO2
[g/l]
1,7

Typ hydrochemiczny wody

Zuber

M
[g/l]
24,1

Słotwinka
Jan
Helena
Jan
Stefan
Józef
Józefina
Henryk
Józef
Franciszek
Rabczańska Solanka*
Termalna Rabczańska Solanka

3,3
0,6
1,9
4,8
4,0
12,9
5,3
5,2
2,3
16,0
25,2
24,0

2,1
1,3
1,9
1,4
2,0
1,0
2,0
1,8
3,1
-

HCO3-Mg-Na-Ca+CO2
HCO3-Ca+CO2
HCO3-Na+Ca
HCO3-Cl-Na+CO2+I
HCO3-Cl-Ca-Na+CO2
HCO3-Cl-Na+CO2+I
HCO3-Cl-Na+CO2+I
HCO3-Cl-Na+CO2
HCO3-Cl-Na+CO2+Fe
HCO3-Cl-Na+CO2+I
Cl-Na+I
Cl-Na+I

Nazwa handlowa wody

HCO3-Na+CO2+I
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Szczawa I
Szczawa II
Hanna
Dziedzilla

17,1
18,0
7,5
5,7

1,9
1,6
1,2
1,0

HCO3-Cl-Na+CO2+I
HCO3-Cl-Na-Ca+CO2+I
HCO3-Cl-Na +CO2+I
HCO3-Cl-Na+CO2+I

M - mineralizacja,
* w Rabce udokumentowano wody chlorkowo-sodowe, które zwyczajowo nazwano solankami.

W Polsce wody lecznicze rozlewane są jeszcze w: Szczawnie-Zdroju (Mieszko, Dąbrówka) i Polanicy-Zdroju (Wielka
Pieniawa).

WODY ZNANE I NIEZNANE. BADANIA GEOCHEMICZNE WÓD ŹRÓDEŁ REJONU LOURDES (FRANCJA)
Dariusz Dobrzyński1, Davide Rossi2
¹Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
²Wydział Nauk Farmaceutycznych i Farmakologicznych, Uniwersytet Padewski, Padwa, Włochy
Miasto Lourdes (Departament Wysokie Pireneje, Francja) położone jest na północnym skraju Pirenejów, nad rzeką
Gave de Pau. Z geologicznego punktu widzenia, rejon Lourdes leży w obrębie strefy północno-pirenejskiej (Choukroune,
1992), w której licznie występują struktury geologiczne zbudowane ze skał węglanowych. W tym regionie, znajduje się
szeroko znane na świecie źródło w grocie Massabielle, którego woda jest intensywnie wykorzystywana do picia i kąpieli
przez sanktuarium maryjne w Lourdes. Obszar zasilania źródła Massabielle (MS) i innych krasowych źródeł rejonu Lourdes,
badanych przez autorów, położony jest na południowy-wschód od miasta w dolinie Batsurguère, zbudowanej głównie
z łupków kredy górnej, wapieni i margli kredy dolnej podścielonych jurajskimi wapieniami i dolomitami (Casteras et al.,
1970). Środkowa część doliny Batsurguère pokryta jest osadami glacjalnymi. Rejon Lourdes jest obszarem aktywnym
sejsmicznie, a samo miasto leży na aktywnym uskoku Lourdes-Arette (Alasset & Meghraoui, 2005). Uskok ten stanowi
prawdopodobnie granicę między występującymi na południe od niego skałami węglanowymi kredy dolnej a położonymi
na północ skałami fliszowymi kredy górnej oraz przypuszczalną barierę hydrauliczną dla wód podziemnych płynących
z kierunku południowego (Astruc et al., 1986). Źródło MS wypływa w niewielkiej grocie tuż nad brzegiem rzeki Gave de
Pau, która na tym odcinku płynie wzdłuż wymienionego wyżej uskoku.
Woda źródła MS, od momentu jego ujawnienia w lutym 1858 roku, budzi duże zainteresowanie, ekscytacje, jak
i kontrowersje. Przypadki nagłych uzdrowień jakie miały miejsce już wkrótce po ujawnieniu źródła proponowano wyjaśniać
obecnością w wodzie składników leczniczych i podobieństwem wody MS do wód mineralnych i leczniczych z uzdrowisk
znajdujących się w tej części Pirenejów, jak np. Argeles-Gazost, Bagnères-de-Bigorre czy Cauterets. Na podstawie analiz
chemicznych, wykonanych już w 1858 roku, nie potwierdzono tych sugestii i stwierdzono, że woda MS ma skład typowy
dla małozmineralizowanych wód w obszarach krasowych. Związek źródła MS z utworami węglanowymi i zjawiskami
krasowymi potwierdziły pierwsze obserwacje geologiczne i hydrogeologiczne (Richard, 1879).
Liczne doniesienia i przypadki nagłej znaczącej poprawy stanu zdrowia osób korzystających z wody MS skłoniły do
poddania tych przypadków usystematyzowanej ocenie naukowej. W 1883 zostało powołane, działające nieprzerwanie
do dzisiaj, Biuro Ustaleń Medycznych (Bureau des Constatations Médicales), którego zadaniem jest m.in. gromadzenie
pełnej dokumentacji medycznej oraz przedstawianie jej Międzynarodowemu Komitetowi Medycznemu (Comité Médical
International), składającemu się z ponad trzydziestu lekarzy i profesorów różnych specjalności medycznych z ośrodków
w różnych krajach. Komitet stwierdza czy dany przypadek daje się wyjaśnić na gruncie wiedzy medycznej.
Odkrycie naturalnej promieniotwórczości zrodziło podejrzenie, że odpowiada ona za poprawę stanu zdrowia. Badania
Alberta Nodona (w 1915) i Adolfa Lepape (w 1938) nie potwierdziły tezy o podwyższonej promieniotwórczości wody MS
(vide Bertrin, 1915; Le Bec, 1949). Le Bec (1949), długoletni lekarz sanktuarium i prezydent Biura Ustaleń Medycznych,
podał, że w pierwszej połowie XX wieku pojawiały się najróżniejsze hipotezy próbujące wyjaśnić lecznicze właściwości wody
MS obecnością takich czynników jak np.: silne wzbogacenie w tlen, obecność ozonu, penicyliny(sic!) czy bakteriofagów.
Jak stwierdza Le Bec (1949), testy nie potwierdziły żadnego z tych pomysłów. Jednak, w publikacjach lub na stronach
internetowych zajmujących się tematyką zdrowia nadal pojawiają się niewsparte badaniami i danymi ilościowymi sugestie,
że leczące właściwości wody MS wynikają z podwyższonego poziomu aktywnych biologicznie składników. Ostatnio
wskazywano na obecność podwyższonych stężeń germanu i wodoru gazowego.
Stwierdzić należy, że znana na całym świecie woda MS nie była jednak jak dotąd chemicznie kompleksowo zbadana.
Zadziwiającym jest kompletny brak recenzowanych publikacji poświęconych geochemii tej wody, podających jej skład
chemiczny. Obecnie, jakość wody ze źródła MS jest raz w roku oceniana przez organy inspekcji sanitarnej (Agence Régionale
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de Santé) pod kątem wymogów dla wód pitnych. Taki stan rzeczy skłonił autorów do podjęcia kompleksowych badań wody
MS i innych źródeł krasowych rejonu Lourdes. W listopadzie 2015 r. przeprowadzono rekonesansowe badania terenowe:
(1) wód ze źródła MS i innych źródeł dostępnych w okolicy, (2) zdezynfekowanej wody MS udostępnianej ludziom w kranach
publicznych, oraz (3) wody z wody z rzeki Gave de Pau. W wodach wykonano terenowe pomiary fizyczno-chemiczne oraz
szeroki zakres badań geochemiczno-mikrobiologiczno-tensjometrycznych.
Na podstawie wyników badań, negatywnie zweryfikowano hipotezę o obecności w wodzie MS dużych stężeń germanu.
Woda MS i wody pozostałych źródeł wykazują stężenia germanu poniżej 0,05 µg/L (Dobrzyński & Rossi, 2017), które są
tym samym nawet nieco niższe od typowych stężeń Ge w zwykłych wodach podziemnych strefy aktywnej wymiany (0,1-1
µg/L Ge).
Woda MS jest typu HCO3-Ca i ma mineralizację (318 mg/L) podobną do wód pozostałych źródeł (255-297 mg/L).
Jednak, jest ona względem nich wyraźnie wzbogacona w szereg pierwiastków: Li, Na, Cs, Ba, S, F, Br, REE, B, Sb, Bi.
Na obecnym, wstępnym etapie rozpoznania wzbogacenie to proponuje się wyjaśnić niewielkim udziałem w wodzie MS
składowej wód głębszego krążenia niosących substancje z wysoko zmineralizowanych fluidów z podłoża Pirenejów i/lub
z triasowych osadów solonośnych, wzdłuż bariery hydraulicznej jaką stanowi strefa uskoku Lourdes-Arette przebiegająca
w bezpośrednim sąsiedztwie źródła (Dobrzyński & Rossi, 2017).

FORMY WYSTĘPOWANIA SKŁADNIKÓW SWOISTYCH W WODACH WYKORZYSTYWANYCH W BALNEOLOGII
W REJONIE BUSKA-ZDROJU
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik
AGH im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polska
Wstęp: Główną przesłanką do uznania wód za lecznicze jest występowanie w nich na odpowiednich poziomach stężeń
składników swoistych. Mogą one występować w wodach w różnych formach – specjacjach, których stężenie zależy m.in. od
stężeń innych składników chemicznych znajdujących się w roztworze, temperatury, siły jonowej roztworu (Macioszczyk,
Dobrzyński, 2002). Wykonywane na co dzień analizy fizykochemiczne wód pozwalają zazwyczaj na pomiar stężenia ogólnej
zawartości wybranych składników, nie zaś różnych form ich występowania. Tymczasem ich znajomość jest szczególnie
istotna w przypadku wód leczniczych, gdyż o biodostępności oraz farmakologicznym działaniu wybranych związków/
pierwiastków decyduje bardzo często właściwa specjacja (Selinus i in., 2005).
Materiał i metody: W rejonie Buska-Zdroju występują wody lecznicze o typie hydrochemicznym chlorkowo-sodowym,
siarczkowe, jodkowe, związane w utworami kredowymi (santonu i cenomanu). Stężenie związków siarki (II) w tych wodach
wynosi kilkadziesiąt mg/L, a jodków waha się od 1 do około 3 mg/L (Wątor i in., 2016). Wody te szeroko wykorzystywane
są w balneologii (Kucharski, Śliwińska, 2006).
Jedną z najpopularniejszych metod oceny rzeczywistych form występowania składników w roztworach wodnych jest
modelowanie matematyczne (Macioszczyk, Dobrzyński, 2002). W niniejszej pracy zastosowano program PHREEQC v.
3.3.11 z wykorzystaniem bazy wateq.4f do analizy rozkładu specjacji składników swoistych wód leczniczych pobranych
w sanatoriach, szpitalach i zakładach przyrodoleczniczych w rejonie Buska-Zdroju. Do określenia potencjału redoks
wykorzystano wyniki analiz stężeń pary redoks S(VI)/S(II).
Wyniki i wnioski: Analiza specjacyjna wykazała, że w badanych wodach występuje około 25 różnych form siarki (II),
z czego zdecydowanie dominujące są: anion wodorosiarczkowy oraz siarkowodór. Zauważyć można, że udział wodorosiarczków
waha się w zakresie 65,88–72,04% mol, a stężenie siarkowodoru zmienia się od 19,95% mol do 29,57% mol. Bezwzględna
zawartość tych form w badanych roztworach jest porównywalna i wszędzie stężenie jonu HS– jest większe od stężenia H2S.
Analiza specjacji związków jodu wykazała, że we wszystkich analizowanych roztworach zdecydowanie dominuje forma I–,
która stanowi niemal 100% wszystkich specjacji.

BISFENOL A W WODACH – WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH
Katarzyna Wątor, Ewa Kmiecik, Małgorzata Dwornik, Katarzyna Styszko
AGH im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Polska
Wstęp: Bisfenol A (BPA) jest związkiem organicznym produkowanym w dużych ilościach, przeznaczonym głównie
do produkcji żywic poliwęglanowych i epoksydowych, używanych m.in. do wytwarzania butelek, naczyń stołowych czy
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pojemników do przechowywania żywności. BPA może migrować w małych ilościach do żywności i napojów przechowywanych
w materiałach zawierających tę substancję.
W styczniu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę zabraniającą stosowania BPA do produkcji butelek z poliwęglanem
do karmienia niemowląt (Dyr. UE, 2011). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności obniżył w 2015 roku wartość
tolerowanego dziennego spożycia tego związku (ang.TDI - Tolerable Daily Intake) z 50 do 4 µg/kg masy ciała/dobę (EFSA,
2017). Podawana w literaturze maksymalna dopuszczalna dawka tego związku (MADL – Maximum Allowable Dose Level)
wynosi 157 µg/dobę (Goodman et al., 2017). Natomiast 12 stycznia 2017 r. związek ten został włączony na listę substancji
wymagających szczególnego nadzoru, jako substancja bardzo wysokiego ryzyka ze względu na toksyczny wpływ na
rozrodczość (ED/01/2017).
Jak wskazują dane literaturowe, BPA występuje również w wodach, w tym wodach butelkowanych i tą drogą też może
przedostawać się do organizmu: Health Canada, 2009, Fasano et al., 2012; Santi et al., 2012; Guart et al., 2017.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wstępnych mających na celu ocenę poziomu występowania bisfenolu
A w wodzie, w wybranych lokalizacjach Polski południowej.
Materiał i metody: Próbki wód powierzchniowych (P1, P2), wody podziemnej (P3) oraz wody z kranu, pochodzącej
z różnych źródeł (wód powierzchniowych – P6, P7, wód podziemnych P8 i przydomowych ujęć – P4-P5) zostały pobrane
w dniach od 17 do 23 lutego 2017 r., zgodnie z procedurą podaną w normach serii 5667, do butelek szklanych o objętości
500 ml.
Bisfenol A w pobranych próbkach był oznaczany metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze
spektrometrią mas (UPLC-MS/MS) o granicy oznaczalności 0,86 ng/L (Petrie et al., 2016).
Wyniki i wnioski: Stężenie bisfenolu A zmienia się w badanych próbkach od 6,13 ng/L (punkt P7) do 350-420 ng/L
w wodach powierzchniowych (P1, P2) aż po 628,53 ng/L w wodzie ze źródła (P3). Stężenia tego wskaźnika są zdecydowanie
niższe w wodzie z kranu (P6-P8), co może wskazywać na usuwanie tego związku w procesie uzdatniania wód. Ponadto
zmierzone stężenia są na tyle niskie, że nie istnieje ryzyko przekroczenia TDI.
Stężenia pozostałości farmaceutyków w wodach podlegają wahaniom w czasie, jak wskazują dane literaturowe najwyższe
obserwuje się w zimie (Boleda et al., 2013). Przedstawione w niniejszym artykule wyniki dotyczą chwilowych stężeń BPA
w pojedynczych próbkach wody, pobranych w lutym, a zatem mogą być wyższe niż w innych porach roku.
Zaprezentowane w niniejszej pracy badania są kontynuowane. Trwają prace nad weryfikacją metodyki poboru próbek
dla oznaczeń bisfenolu w wodach, doskonaleniem metodyki analizy i wiarygodności uzyskiwanych wyników. Prowadzone
są również eksperymenty związane z oznaczaniem tego związku w wodach butelkowanych.

SESJA XI ZACHOWANIA ZDROWOTNE, PSYCHOEDUKACJA I INNE
SESSION XI HEALTH BEHAVIOUR, PSYHOEDUCATION AND OTHERS
ŚRODOWISKO NATURALNE A ZDROWIE
Roman Ossowski
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Polska
W medycynie klinicznej słusznie przywiązuje się wiele uwagi do modelu biomedycznego w leczeniu chorób i niepełnosprawności.
Idea biomedycznego leczenia, zwłaszcza w wieku XX, została ubogacona ideą rehabilitacji przywiązującą wiele uwagi
do biopsychospołecznego podejścia w leczeniu i rehabilitacji. Pośród wielu instrumentów przywracania wydolności
fizycznej i psychicznej oraz osobistej samodzielności na uwagę zasługują osiągnięcia medycyny uzdrowiskowej. Harmonijna
współzależność między martwym i żywym środowiskiem a organizmem stanowi niedocenioną przesłankę dobrego zdrowia
i szans długiego przeżycia. Przysłowie łacińskie głosi: Lekarz leczy, natura uzdrawia. Ernst Haeckel, biolog, w 1869 r.
wprowadził do nauki pojęcie ekologia, co oznacza naukę o siedliskach organizmów. Haeckel pod tym terminem rozumiał
stosunek zwierzęcia do abiotycznego (nieożywionego) oraz biotycznego (ożywionego) środowiska.
W wykładzie zostanie „odkurzonych” wiele prawd z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego o których trzeba przypomnieć
w warunkach współczesnej cywilizacji technicznej.
Gdy osoba ma problemy zdrowotne to zwraca się o pomoc do służby zdrowia. Jest to sytuacja normalna i w całej pełni
zrozumiała. Niestety, nie stawia sobie pytania; Czy jej styl życia nie jest źródłem problemów zdrowotnych?
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Na nasze zdrowie istotny wpływ ma także środowisko naturalne – woda, powietrze, ziemia. Ponadto materialne wytwory
naszej cywilizacji – hałas, zagęszczenie i anomia społeczna. Czy to sobie w sposób należyty uświadamiamy?
Czy potrafimy wykorzystać wszystkie naturalne walory naturalnego środowiska i jego walory lecznicze jako rzecz samą
w sobie?
Czy potrafimy troszczyć się o zachowanie dla siebie i potomnych darów naturalnego środowiska?
Czy potrafimy zachować łączność z naturalnym środowiskiem. Czy współczesne osiągnięcia informatyczne nie zniszczą
naszych więzi z naturalnym środowiskiem generującym nasze dobre zdrowie?
Ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego były zawsze tworzone w zdrowej i pięknej otulinie przyrodniczej. Niestety, brak
w lecznictwie uzdrowiskowym edukacji w zakresie czci i miłości do zdrowotnych walorów naturalnego środowiska nie
zniszczonego przez technicznego człowieka. Aktualnie, w lecznictwie uzdrowiskowym przywiązujemy wiele uwagi do
fizykoterapii, kinezyterapii oraz zdrowego żywienia. Nie wszystko jednak uczyniono w zakresie edukacji do kreowania
troski o własne zdrowe środowisko. Należy rozważyć obligatoryjne zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia. Ważne, aby
osoba potrafiła dostrzec toksyczność wielu własnych zachowań oraz cenność łączności z naturalnym zdrowym otoczeniem
przyrodniczym i społecznym – moje zdrowie w moich rękach. Połączenie tradycji i nowoczesności może być źródłem wielu
osiągnięć w zakresie zdrowia publicznego.

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA JAKO METODA WSPIERAJĄCA STANDARDOWE LECZENIE OSÓB
CHORUJĄCYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW – EFEKTYWNOŚĆ I OBSZARY DZIAŁANIA
Ewa Mojs¹, Agnieszka Pigłowska-Juhnke², Agnieszka Rutkowska², Piotr Kalmus¹
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku, Polska
Katedra i Zakład Psychologii UM w Poznaniu, Polska

1
2

Wstęp: W literaturze ukazało się kilkadziesiąt publikacji na temat skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej (TPB)
w leczeniu osób chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Autorzy dokonali przeglądu kilku metaanaliz oraz
najnowszych badań, które zostały opublikowane po ukazaniu się przeglądów systematycznych.
Cele i metody: Celem pracy jest prezentacja metaanaliz randomizowanych kontrolowanych badań dotyczących efektów
TPB w RZS z lat 1981-2016 oraz wyszczególnienie obszarów problemowych wskazujących na zasadność proponowania
psychoterapii poznawczo-behawioralnej chorym na RZS. TPB jest tym nurtem psychoterapii, który zbliżył się najbardziej do
dokumentowania oceny skuteczności według zasad propagowanych przez medycynę opartą o fakty (evidence-based medicine).
Leczenie to znajduje się w algorytmach postępowania terapeutycznego opracowanych przez APA i NICE w zaburzeniach
lękowych, afektywnych, schizofrenii, zaburzeniach odżywiania, uzależnieniach i zaburzeniach osobowości.
Sesje TPB odbywają się najczęściej kilka do kilkunastu tygodni i koncentrują się, zwłaszcza początkowo, na aktualnie
zgłaszanych problemach. Podstawowym założeniem tego podejścia terapeutycznego jest wpływ naszych przekonań i sposobu
myślenia na zachowanie, emocje i stan fizyczny. Terapeuta odkrywa z pacjentem błędne założenia i nieadaptacyjne myśli,
uczy je modyfikować oraz zmieniać zachowania. Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła autoimmunologiczna
choroba zapalna, charakteryzująca się zapaleniem stawów, zwykle symetrycznym, oraz powikłaniami narządowymi. Choroba
nieleczona, leczona zbyt późno, czasem też pomimo intensywnego leczenia, prowadzi nieuchronnie do postępującej destrukcji
stawów, a w jej konsekwencji do kalectwa. Chorobie towarzyszą stałe dolegliwości bólowe, obrzęki i uczucie sztywności
stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów determinuje styl życia, gdy ból, postępująca niepełnosprawność wpływają na
stan psychiczny chorującego, jego aktywność zawodową i społeczną. Typowymi obszarami pracy terapeuty poznawczobehawioralnego z osobą z RZS są objawy lękowe i depresyjne, znoszenie bólu, zaburzenia snu, radzenie sobie ze stresem,
motywacja do rehabilitacji i do współpracy z zespołem leczącym.
Wyniki: Skuteczność TPB w leczeniu RZS pokazało sześć badań, kolejne sześć analiz uznało poprawę za krótkotrwałą,
bez wystarczającego potwierdzenia długiego utrzymywania się efektów. Siła jakości dowodów kształtowała się na poziomie
od niskiej do umiarkowanej.
Wnioski: Autorzy badań wybierali do oceny aktywności i nasilenia choroby różne wskaźniki, grupy były niewystarczająco
liczne, często bez grupy kontrolnej. Metody badawcze były nieujednolicone, a protokoły postępowania terapeutycznego
nieudostępnione, co znacząco utrudnia porównywanie wyników. Stosowanie pozamedycznych metod interwencji wzmaga
efekty terapii medycznej. Tym samym TPB stanowią ważną metodę wspierającą standardowe leczenie.
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ZACHOWANIA ZDROWOTNE W GRUPIE CHORYCH LECZONYCH Z POWODU DYSFUNKCJI
NEUROLOGICZNYCH I CHORÓB NARZĄDU RUCHU – ROLA ORIENTACJI POZYTYWNEJ
Ewa Kupcewicz
Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Wprowadzenie: Różnorodne zachowania człowieka w znaczącym stopniu odpowiadają za stan zdrowia jednostki.
Natomiast czynnikiem najbardziej mobilizującym do podejmowania zachowań zdrowotnych jest wartość, jaką przypisuje
się zdrowiu. Zauważanie i przywiązywanie wagi do pozytywnych aspektów życia, doświadczeń i samego siebie określone
jako pozytywna orientacja przekłada się na zaangażowanie w dążenia życiowe i wysoką ocenę jakości życia.
Cel: Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie roli orientacji pozytywnej w podejmowaniu zachowań związanych
ze zdrowiem w grupie chorych objętych programem rehabilitacji z powodu dysfunkcji neurologicznych i chorób narządu
ruchu.
Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 93 chorych hospitalizowanych z powodu dysfunkcji neurologicznych
i chorób narządu ruchu w oddziale klinicznym rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie. Wśród badanych było 46 kobiet (49,5%) i 47 mężczyzn (50,5%). Średnia wieku wynosiła 58,9±14,13,
z medianą 61 lat. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny, a do zebrania danych wykorzystano Skalę
Orientacji Pozytywnej (łączącą w sobie trzy komponenty: samoocenę, optymizm i satysfakcję z życia) oraz Inwentarz
Zachowań Zdrowotnych służący do pomiaru stopnia nasilenia czterech kategorii zachowań, tj. prawidłowych nawyków
żywieniowych, zachowań profilaktycznych, praktyk zdrowotnych oraz pozytywnych nastawień psychicznych. Zebrany
materiał empiryczny poddano analizie statystycznej. Za poziom istotności przyjęto p<0,05.
Wyniki: Prawie połowa badanych (45,0%; n=42) przejawia przeciętną orientację pozytywną w skali stenowej. Wskaźnik
zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wynosi 91,39±17,56 i jest porównywalny do wyników uzyskanych w badaniach
normalizacyjnych, obejmujących grupę chorych z cukrzycą. Płeć istotnie statystycznie (p<0,05) wpływa na poziom
nasilenia zachowań zdrowotnych. Kobiety uzyskały wyższy wynik w Inwentarzu Zachowań Zdrowotnych w porównaniu
z mężczyznami. Dotyczy to szczególnie prawidłowych nawyków żywieniowych (p<0,05) i zachowań profilaktycznych
(p<0,02). Osoby powyżej 60 roku życia uzyskały wyższy poziom analizowanych zachowań zdrowotnych. Przejawiały się one
przede wszystkim w zachowaniach profilaktycznych (p<0,2) i praktykach zdrowotnych (p<0,002). Płeć i wiek nie różnicuje
poziomu orientacji pozytywnej. Wykazano, że pozytywna orientacja koreluje dodatnio z zachowaniami zdrowotnymi dla
całej grupy badanych chorych (r=0,29; p<0,01) i wiąże się także z prawidłowymi nawykami żywieniowymi (r=0,24; p<0,05),
pozytywnym nastawieniem psychicznym (r=041; p<0,001) oraz z praktykami zdrowotnymi (r=0,25; p<0,05). To oznacza, że
im wyższy poziom orientacji pozytywnej, tym częściej badani przejawiają wskazane zachowania zdrowotne. Uwzględniając
płeć badanych, daje się zauważyć, że pozytywna orientacja koreluje dodatnio w grupie kobiet (r=0,34; p<0,05) i mężczyzn
(r=0,45; p<0,01) z zachowaniami zdrowotnymi określonymi jako pozytywne nastawienie psychiczne.
Wnioski: Pozytywna orientacja ma znaczenie w podejmowaniu aktywności zdrowotnej. Najistotniejszą rolę odgrywa
w zachowaniach zdrowotnych związanych z pozytywnym nastawieniem psychicznym zarówno wśród kobiet, jak
i mężczyzn.

JĘZYK A WYNIKI REHABILITACJI. ZNACZENIE KOMUNIKACJI I SPECYFIKI JĘZYKA MEDYCZNEGO
DLA POROZUMIEWANIA SIĘ Z PACJENTAMI NIESPRAWNYMI RUCHOWO I WYNIKÓW ICH REHABILITACJI
Marta Woldańska-Okońska, Sylwia Krukowska, Olga Hadław-Klimaszewska, Kamil Koszela
Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, Polska
„Komunikacja medyczna pozostaje w Polsce obszarem niedostatecznie zbadanym i mało docenianym”. Właściwy sposób
porozumiewania się z pacjentem stanowi o profesjonalizmie personelu medycznego i skutkuje sukcesami w terapii. O ogromnej
roli komunikacji pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym świadczy fakt, że celem pogłębienia tematu i stworzenia
optymalnych wzorców komunikacji założono Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, którego głównym celem jest
umacnianie i rozwój dobrych praktyk oraz badań naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej (statut PTKM).
Celem wystąpienia jest przedstawienie wstępnych analiz dotyczących oddziaływania sposobu komunikacji interpersonalnej
na przebieg procesu rehabilitacji u pacjentów hospitalizowanych.
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Omówione zostanie znaczenie komunikacji w procesie leczenia i rehabilitacji, które pełni istotą rolę w motywowaniu
i realizacji woli pacjenta, co powinno być powiązane z informacyjną i edukacyjną funkcją personelu medycznego.
Ze względu na to, że proces rehabilitacji wymaga aktywnej roli niepełnosprawnego, właściwy wzajemny przekaz
niezbędnych treści ma znaczenie kluczowe.
Toteż komunikacja werbalna, ze zwróceniem uwagi na specyfikę holistycznej dziedziny, jaką jest rehabilitacja powinna
być szczegółowo zanalizowana i na tej bazie stworzone powinny być właściwe środki i metody służące optymalizacji
przekazu.
Język używany przez obie strony procesu różni się zasadniczo i obie strony (choć w niejednakowym stopniu) muszą się
uczyć znaczenia wielu nowych pojęć oraz wyrażać swoje przekonania bądź używać precyzyjnych poleceń.
Dyskusja nad standardami kształcenia umiejętności komunikacyjnych na kierunkach medycznych jest prowadzona
w Uniwersytetach Medycznych i stanowi część pracy związanej z kształtowaniem kompetencji personelu medycznego
i jego profesjonalnego przygotowania. Jak rozmawiać z pacjentem oraz jak przekazywać dobre, a przede wszystkim złe
wiadomości – są to zadania, które powinny być realizowane na każdym poziomie edukacji medycznej personelu. W Bydgoszczy
przy Collegium Medicum UMK, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, zajmuje się profesjonalnym znaczeniem
komunikacji. Niniejsze wystąpienie ma za zadanie przedstawić obszar badań nad językiem komunikacji medycznej w zakresie
rehabilitacji pod względem lingwistycznym, jaki będzie podejmowany w najbliższych latach.
Planuje się prowadzenie badań w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM w Łodzi za pomocą autorskich ankiet
uzupełnianych przez pacjentów. Będą one zawierały pytania umożliwiające analizę języka medycznego jako czynnika
wspomagającego bądź utrudniającego właściwą komunikację z chorymi. Będą brane pod uwagę również skale funkcjonalne
i jakości życia, jak również bólu, np. skala VAS przy przyjęciu chorego do oddziału jak również po wypisie.
Wyniki badań wykażą, jakie czynniki wpływają na polepszenie a jakie na utrudnienie właściwej komunikacji. Mają
one na celu stworzenie gotowych wzorców komunikacyjnych dla personelu medycznego w czasie leczenia i rehabilitacji,
co wpłynie pozytywnie na uzyskiwane rezultaty i poprawi jakość życia pacjentów, a terapeutom poprawi satysfakcję z racji
wykonywanego zawodu.

KONTROWERSJE WOKÓŁ SPOSOBU OCENY PODSTAWOWEJ PRZEMIANY MATERII
U OTYŁYCH DUŻEGO STOPNIA
Szymon Siwacki¹, Irena Ponikowska²
¹Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku, Polska
² Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
Wstęp: Klasyfikacja otyłości przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która opiera się na wskaźniku masy ciała
(BMI) definiuje III stopień otyłości (BMI powyżej 40) jako otyłość śmiertelną. Leczenie otyłości III stopnia jest trudne,
wymaga zastosowania diety niskoenergetycznej połączonej z ćwiczeniami, a niekiedy konieczne jest zastosowanie operacji
bariatrycznej. W obu grupach pacjentów kluczowy jest dobór odpowiedniej diety. Do właściwego leczenia dietetycznego
konieczne jest indywidualne obliczenie podstawowej przemiany materii (PPM). Obliczenie PPM u pacjentów z otyłością
olbrzymią jest trudne, ponieważ nie ma odpowiednich wzorów, które uwzględniałyby pacjentów z dużą masą ciała. Ogólnie
stosowane wzory nie są przydatne przy obliczaniu PPM u pacjentów z otyłością olbrzymią.
Cel: Opracowanie własnej modyfikacji wzoru Mifflina do obliczania PPM oraz związaną z tym oceną wielkości
zapotrzebowania energetycznego u osób z otyłością ogromną.
Materiał i metody: Badaniem objęto 104 pacjentów z otyłością olbrzymią i średnim BMI wynoszącym 46,9 oraz 90 osób
z BMI nieprzekraczającym 28. Pacjenci byli leczeni w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym w Ciechocinku. U pacjentów
z otyłością wprowadzono dietę redukcyjną od 1000 do 1200 kcal/dzień, podczas gdy w grupie kontrolnej (bez otyłości)
stosowano dietę zasadniczą o wartości 2000 kcal/dzień. PPM obliczono każdemu pacjentowi zgodnie z klasycznym wzorem
Mifflina uwzględniającym rzeczywistą masę ciała oraz dwiema modyfikacjami wzoru dla BMI 21 i 25. Zapotrzebowanie
energetyczne i wartość energetyczną diety obliczono dla pacjentów obu grup.
Wyniki: Średnia wartość PPM u pacjentów z otyłością olbrzymią obliczona według wzoru Mifflina wyniosła 2088 kcal
± 303. Po zastosowaniu modyfikacji wzoru dla BMI 25 otrzymaliśmy wynik 1451 kcal ± 201, natomiast w przypadku modyfikacji
wzoru dla BMI 21 - 1335 kcal ± 190. PPM obliczona wszystkimi trzema metodami była znacznie większa u mężczyzn niż
u kobiet. Zapotrzebowanie energetyczne u osób z otyłością olbrzymią (uwzględniające PPM obliczoną według wzoru
Mifflina) wynosiło 2715 kcal/dzień, z modyfikacją dla BMI 25 - 1886 kcal/dzień i 1736 kcal/dzień w przypadku modyfikacji
dla BMI 21. Zapotrzebowanie energetyczne potrzebne jest do określenia u każdego pacjenta wartości energetycznej diety
i planowanego deficytu energetycznego. Średnia kaloryczność diety wyniosła 1901 kcal/dzień (wzór Mifflina), 1320 kcal/dzień
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(modyfikacja wzoru dla BMI 25), 1215 kcal/dzień (modyfikacja wzoru dla BMI 21). Jedynie zastosowanie diety obliczonej
za pomocą zmodyfikowanych wzorów dla BMI 25 i 21 pozwoli na osiągnięcie ujemnego deficytu energetycznego i spadku
masy ciała. Zastosowanie u pacjentów z otyłością olbrzymią diety o kaloryczności od 1000 do 1200 kcal spowodowało
redukcję masy ciała średnio o 6 kg.
Wnioski: Podstawowa przemiana materii u osób z otyłością olbrzymią różni się w stosunku do osób szczupłych, stąd
stosowanie tych samych reguł, wzorów obliczeń jest niepoprawne i może wprowadzać w błąd. W przypadku otyłości ogromnej
zasadne jest, aby wielkość PPM oraz zapotrzebowanie energetyczne odnieść do należnej masy ciała odpowiadającej BMI 21,
a nie rzeczywistej. Wzór Mifflina do obliczania PPM jest przydatny dla osób z prawidłową masą ciała.

SPOSÓB ODŻYWIANIA I ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE U ĆWICZĄCYCH W KLUBIE FITNESS
Antoni Stadnicki¹,²,³¸ Dariusz Sperczyński²,³, Iwona Stadnicka4, Magdalena Hartman-Petrycka¹
¹Katedra Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Farmacji z Odziałem Medycyny Labolatoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Polska
²Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
³Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Polska
4
Uzdrowisko Połczyn Zdrój, Polska
Cel: Celem pracy była ocena częstotliwości spożycia produktów spożywczych oraz suplementów diety wśród osób
uczęszczających do klubów fitness. Oceniono dzienne zapotrzebowanie energetyczne w odniesieniu do stosowanej diety
i motywacje podejmowania aktywności.
Materiał i metody: Oceną objęto 30 osób (15 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 18 do 49 lat), uczęszczających do
klubu Fitness Point we Wrocławiu na trening siłowy (18 osób) lub aerobik (12 osób). Narzędziem do badań była autorska
ankieta. Zebrano dane socjologiczne i częstotliwości spożycia produktów oraz suplementów diety. Obliczono średnią
zawartość składników odżywczych i udział energii w dziennej racji pokarmowej (wywiad trzykrotny, wyniki uśredniono).
Zapotrzebowanie energetyczne obliczono wg. zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
Wyniki: Wśród ćwiczących w klubie fitness większość mężczyzn miało nadwagę (42,5 %) lub otyłość I stopnia (20%),
a 30% kobiet miało nadwagę. U 60% osób praca wiązała się ze średnim wysiłkiem fizycznym, a 40% miało pracę siedzącą.
Motywacją do ćwiczeń była redukcja masy ciała (70%) lub uzyskanie pożądanej sylwetki (30%). Czerwone mięso spożywało
codziennie lub 4-5 razy w tygodniu 15% badanych, 2-3 razy w tygodniu 40%, z kolei wędliny codziennie lub 4-5 razy
w tygodniu 45% osób, a mięso z drobiu codziennie lub 4-5 razy w tygodniu 80%. Częstotliwość spożycia ryb i owoców
morza codziennie lub 4-5 dni w tygodniu wynosiła 35%. Codzienne spożycie mleka i przetworów mlecznych deklaruje
15% badanych, 35% spożywa je 4-5 razy w tygodniu. 85% badanych spożywa pieczywo codziennie. Wszyscy badani
spożywają codziennie warzywa, a owoce codziennie 70%. Do spożycia wyrobów cukierniczych 4-5 razy w tygodniu
przyznaje się 10% badanych, 2-3 razy w tygodniu 20%. Połowa spośród badanych szacuje spożycie płynów na 2-3 litry/
dz, 25% pije ponad 3 litry/dz. Dane zebrane za pomocą ankiety o spożyciu z 24 godzin pozwoliły na uzyskanie informacji
o zawartości podstawowych składników w zwyczajowej, dziennej racji pokarmowej oraz uzyskanej energii. Dane porównano
z obliczonym zapotrzebowaniem na produkty odżywcze i energię (tab. 1). Średnia podaż białka była o 67% większa od
średniego zapotrzebowania. W przeciwieństwie, średnie spożycie węglowodanów i tłuszczów było mniejsze (odpowiednio
o 38% i 15%) w porównaniu z zapotrzebowaniem. Również dostarczona energia była zmniejszona o 15% w porównaniu
z zapotrzebowaniem. Odżywki białkowe znajdują się w stałej suplementacji u 47% badanych, a kilka razy w tygodniu u 37%.
Przeciwnie, odżywki węglowodanowe (carbo, vitargo) znajdują się w stałej suplementacji u 5% badanych, a kilka razy
w tygodniu u 5%, natomiast 80% osób unika tego typu produktów. Kwasy tłuszczowe Omega 3 znajdują się w codziennej
suplementacji u 55% badanych, 10% osób stosuje je cyklicznie, a 25% osób nie stosuje tego typu suplementów. Do stałej
suplementacji preparatów witaminowo-mineralnych przyznaje się 55% badanych, a 10% stosuje je kilka razy w tygodniu.
Suplementy podnoszące termogenezę w codziennej suplementacji ma 25% osób, 30% badanych stosuje je cyklicznie,
a nie stosuje 35% osób. Wśród termogeników 4-5 razy w tygodniu odżywki na bazie kofeiny stosuje 25% badanych, 15%
cyklicznie, a 35% nie stosuje kofeiny. L karnityna znajduje w stałej suplementacji 30% osób.
Wnioski: W diecie osób badanych występowała zmniejszona podaż węglowodanów i tłuszczów, a zwiększone spożycie
białka. Podaż energii był mniejszy o ok. 15% w stosunku do średniego zapotrzebowania, co u większości ćwiczących miało
związek z motywacją redukcji tkanki tłuszczowej. Często stosowano suplementy diety, a najczęściej odżywki białkowe,
preparaty witaminowo-mineralne oraz kwasy tłuszczowe Omega 3. Ćwiczący w klubie fitness powinni być objęci programem
edukacyjnym dotyczącym zapotrzebowania na produkty diety i suplementy, szczególnie zwiększające termogenezę.
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Tabela. Średnie dzienne wartości produktów odżywczych i energii dostarczonych i zapotrzebowanych u mężczyzn i kobiet ćwiczących w klubie fitness
Dostarczenie

Zapotrzebowanie

Różnica między dostarczeniem
i zapotrzebowaniem jako % zapotrzebowania

M

K

M

K

M

K

Białko (g)

191

131

118

76

62

72

Węglowodany (g)

275

166

430

279

-36

-41

Tłuszcze (g)

85

59

104

67

-18

-12

Energia (kcal)

2655

1733

3130

2022

-15

-14

OCENA EFEKTÓW TRENINGU MARSZOWEGO TRADYCYJNEGO I METODĄ NORDIC WALKING
U OSÓB Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM
Magdalena Sobieska, Aleksandra Jankowiak, Aleksandra Walczak
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
Nadciśnienie tętnicze stało się chorobą cywilizacyjną, wiąże się to między innymi z epidemią otyłości i znikomą
aktywnością fizyczną, a także stresującym trybem życia. Praca przedstawia wyniki badania wpływu regularnej aktywności
fizycznej na wartości ciśnienia tętniczego u młodych osób.
Badaniami objęto 28 osób w wieku od 44 do 66 lat, w tym 20 kobiet i 8 mężczyzn. Wybrane do badań osoby zgodziły się
na dobrowolne wykonywanie regularnego wysiłku fizycznego. Utworzone zostały 2 grupy, każda licząca 14 osób. Członkowie
jednej grupy wykonywali trening marszowy typu Nordic Walking, natomiast osoby z grupy drugiej w tym samym czasie
wykonywały zwykły trening marszowy. Uczestnicy przez 10 tygodni brali udział w cyklu treningowym z częstotliwością
3 razy w tygodniu po 60 minut. Nie zmieniano dawkowania leków, ustalonego przez lekarzy prowadzących.
Przed rozpoczęciem treningów każdy z uczestników badania został poddany pomiarom ciśnienia tętniczego, masy ciała,
wzrostu i obwodu brzucha. Osoby biorące udział w badaniach zostały poddane również 6-minutowemu testowi marszowemu,
dzięki któremu oceniana była tolerancja wysiłku badanych. Dokładnie analogicznym czynnościom uczestnicy badania zostali
poddani po zakończeniu 10-tygodniowego cyklu treningowego. Dodatkowo uczestnicy codziennie dokonywali pomiarów
ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, niedługo po przebudzeniu i odnotowywali jego wartości w specjalnie
przygotowanych kartach.
Nie było różnic, jeśli chodzi o spadek badanych parametrów między kobietami a mężczyznami, choć wyjściowe wartości
różniły się znamiennie. Uzyskano zamienny spadek wszystkich mierzonych wartości w obu porównywanych grupach, przy
czym większe spadki ciśnienia i obwodu w pasie dotyczyły osób trenujących metodą Nordic Walking. Różnice dotyczące
wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego były znamienne statystycznie. Większe spadki ciśnienia i obwodu w pasie
zaobserwowano u osób z prawidłową masą ciała niż u osób z nadwagą (różnice znamienne statystycznie).

WYKORZYSTANIE MASAŻU KLASYCZNEGO Z ELEMENTAMI DRENAŻU LIMFATYCZNEGO
W LIKWIDOWANIU OBJAWÓW CELLULITU
Barbara Goraj-Szczypiorowska¹, Agnieszka Kurach², Renata Skalska-Izdebska³, Aleksandra Mroczkowska4
¹Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, Polska
²Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,Warszawa, Polska
³Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Rzeszów, Polska
4
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa, Polska
Wstęp: Cellulit – potocznie określany jako defekt estetyczny dotyczy 80-90% kobiet, także młodych i szczupłych, a wynika
z nieprawidłowości dotyczących procesów fizjologicznych i struktury tkanki tłuszczowej (lipodystrofii).
Istotą niezapalnych zmian w tkance podskórnej jest wzmożony rozrost tkanki łącznej w wyniku czego dochodzi do
ucisku zaburzającego funkcję: - mikrokrążenia, procesów metabolicznych, uwodnienia tkanek.

247

streszczenia

© Aluna

Ucisk prowadzi do zastoju chłonki, zalegań zbędnych produktów przemiany materii, niedotlenienia, a w rezultacie do
powstawania obrzęków i destrukcji skóry. Sposobem na zmniejszenie lub likwidację objawów cellulitu jest usprawnienie
przepływu krwi i chłonki oraz prawidłowe nawodnienie tkanek.
W tym celu stosuje się: 1. masaż ręczny 2. drenaż limfatyczny 3. przyrządowy masaż podciśnieniowy. W kompleksowej
kuracji uzdrowiskowej stosuje się dodatkowo zabiegi z zakresu: hydroterapii, balneoterapii, fizykoterapii, ćwiczenia oddechowe
w celu wytworzenia w obrębie klatki piersiowej warunków sprzyjających drenażowi .
Cel: Ocena skuteczności stosowania masażu i drenażu limfatycznego w likwidowaniu objawów cellulitu u kobiet.
Oceniano skuteczność miesięcznej kuracji.
Metoda badań: Badania przeprowadzono w ramach pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Ankietę
rozpowszechniono drogą serwisu internetowego oraz bezpośrednio w placówkach prowadzących zabiegi masażu klasycznego
i drenażu limfatycznego w Warszawie i Łomży. W badaniu wzięło udział 176 osób. Analiza statystyczna wykazała, że w gronie
ankietowanych 25% tj. 68 osób zaobserwowało: poprawę wyglądu miejsc objętych cellulitem, zmniejszenie obrzęków.
Wniosek: Masaż klasyczny połączony z drenażem limfatycznym może być znaczącym działaniem na rzecz likwidacji
objawów cellulitu i poprawy estetyki skóry.

OBRAZ UZDROWISKA SZCZAWNICA NA ŁAMACH POLSKOJĘZYCZNEJ PRASY ZDROJOWEJ
PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
Renata Bednarz-Grzybek
Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, Polska
W drugiej połowie XIX wieku nastąpił wzrost znaczenia uzdrowisk i sanatoriów. W popularyzacji krajowych zdrojowisk
niewątpliwą rolę odegrały specjalistyczne czasopisma balneologiczne. takie jak „Krynica”, „Przegląd Zdrojowy”, „Zakopane”,
„Przewodnik Kąpielowy”, „Zdrojowiska”, „Zdrojownictwo i Turystyka” i inne opisujące uzdrowisko Szczawnica, jego rozwój
i modernizację. Szczególną uwagę zwracano na lokalizację i historię uzdrowiska, jego specyfikę (warunki techniczne –
zaplecze medyczne), lekarzy (?) oraz kuracjuszy.
Rozwój uzdrowiska Szczawnicy przypada na XIX wiek. W roku 1839 zarząd nad dobrami w Szczawnicy objął Józef
Stefan Szalay. Kierunki rozwoju tego zdrojowiska nakreślił natomiast w interesującym nas okresie, przybyły do Szczawnicy
w roku 1857 popularyzator polskich uzdrowisk – lekarz Józef Dietl. Od roku 1876 Szczawnica stanowiła własność Akademii
Krakowskiej, posiadała dobrze prowadzony zakład zdrojowo-klimatyczny oraz zakład inhalacyjny. Właścicielem dóbr
położonych w obrębie Górnego i Dolnego Zakładu Zdrojowego, został w 1909 roku hrabia Adam Stadnicki.
Autorem wielu artykułów publikowanych na łamach omawianych czasopism był dr Kalikst Włyński. Opisywał zakłady
lekarskie funkcjonujące w Szczawnicy, takie jak: Bratnia Pomoc, Dom fundacji Małuji, „Nadzieja” lecznica dla ubogiej
młodzieży żydowskiej, zakład zdrojowy w Szczawnicy, zakład inhalacyjny założony przez dra Michała Janochę (urządzony na
wzór zakładu w Gleichenbergu) oraz zakład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny kierowany przez dra Ksawerego Górskiego.
Prasa zdrojowa poruszała też kwestie dotyczące lecznictwa sanatoryjnego, leczenia klimatycznego oraz problematykę
zdrowotną dotyczącą chorób, w których woda szczawnicka była szczególnie zalecana.
Szczególnie bogato prezentowane w omawianej prasie były informacje dotyczące życia towarzyskiego (rozrywki)
charakterystycznego dla Szczawnicy, z uwzględnieniem muzyki zakładowej, przedstawień teatralnych, koncertów, odczytów,
czytelni czasopism i wypożyczalni książek.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ
Oksana Dudnyk
Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku, Ukraina
Резюме: Здавна в Європі сформувалася традиція лікування водами. Так одним із відомих за цілющими властивостями
води вважається Трускавецький курорт мінеральних вод. Історія його становлення та розвитку сягає 180 років.
Засновано курорт за правління на території Галичини Австро-Угорської імперії. За призначенням питні мінеральні
води можна поділити на лікувальні (прийняті у вигляді лікувального курсу за призначенням лікаря), лікувальностолові ( крім лікувального курсу вживаються як столовий напій) і природно-столові (вживання яких ніякими
показниками не обмежена). Критерієм подібного поділу вод служить вміст певних біологічно активних компонентів
і їх загальна мінералізація. Куротр Трускавець має унікальні за властивостями сірко-водневі джерела.

248

Streszczenia

© Aluna

SESJA XII MENEDŻERSKA
SESSION XII MANAGMENT
WPŁYW UZDROWISKA NA GOSPODARCZY ROZWÓJ GMINY. NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE MODELE
UZDROWISK W POLSCE I EUROPIE, ICH ROLA W ROZWOJU GMINY
Jan Golba
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Muszyny, Polska

ROLA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO W RAMACH KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD PACJENTEM
W WIEKU SENIORALNYM
Robert Szafkowski
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Polska
W ostatnich latach w Polsce prowadzone są prace mające na celu opracowanie i wdrożenie systemu koordynowanej
opieki zdrowotnej. Szczególną grupą pacjentów, którzy wymagają stałej i koordynowanej opieki są pacjenci w wieku
senioralnym.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia pierwszy wczesny okres starości zaczyna się od 60 roku życia. W
tym okresie życia u wielu pacjentów obserwujemy pojawianie się szeregu chorób cywilizacyjnych i postępujące dysfunkcje
narządu ruchu prowadzące do ograniczonej sprawności. Dolegliwości takie ze szczególnym nasileniem obserwujemy w grupie
seniorów w okresie późnej starości, który zdefiniowano jako czas od 75 roku życia. Zarówno postęp chorób cywilizacyjnych
i schorzeń narządu ruchu wymaga kompleksowego leczenia obejmującego zarówno farmakoterapię, aktywność ruchową,
prawidłowe żywienie czy zabiegi fizjoterapeutyczne. Polskie lecznictwo uzdrowiskowe posiada infrastrukturę i fachowy
personel pozwalający na realizację powyższych zadań. Pacjent w trakcie pobytu leczniczego jest aktywizowany poprzez
kinezyterapię, ma wdrażane prawidłowe zasady żywienia poprzez diety lecznicze, a szereg jego przewlekłych dolegliwości
jest niwelowany poprzez zabiegi balneofizykalne. Lecznictwo uzdrowiskowe posiada możliwości leczenia zarówno pacjentów
po ostrych incydentach chorobowych wymagających stałego nadzoru w szpitalach uzdrowiskowych, jak również pacjentów
z dolegliwościami nie wymagającymi stałej opieki w formie terapii w sanatoriach uzdrowiskowych. Leczenie w uzdrowisku
jest cenione przez pacjentów i przynosi poprawę stanu zdrowia o czym świadczą zarówno wyniki badań jak i długie kolejki
oczekujących na leczenie.
Wydaje się szalenie ważnym, aby potencjał lecznictwa uzdrowiskowego został wykorzystany w programach opieki
koordynowanej, szczególnie w grupie pacjentów w wieku senioralnym. W tym celu konieczne są zmiany systemowe dzięki
którym w pierwszej kolejności leczeni będą pacjenci z problemami zdrowotnymi w których leczenie uzdrowiskowe pozwala
uzyskać najlepsze efekty.
Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotów leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym

OMÓWIENIE PROPOZYCJI ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2 KWIETNIA 2012 R.
W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ ZAKŁADY
I URZĄDZENIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
Jerzy Szymańczyk
Prezes Unii Uzdrowisk Polskich
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KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU
UZDROWISKA POLSKIE JAKO MIASTA ZDROWIA
DEBATA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA CIECHOCINEK
Referenci:

Mariusz Krupa - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Krzysztof Jarosz - prezes Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa
Izabela Kowacka - naczelny lekarz uzdrowisk woj. kujawsko-pomorskiego
Dominika Sikorska - hotel Andalucia (FR)
Moderacja: Teresa Kudyba - liderka Inicjatywy Firm Rodzinnych
Krzysztof Jarosz - prezes Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa

SESJA XIII POSTĘPY W BALNEOTERAPII. CZĘŚĆ I
SESSION XIII PROGRESS IN BALNEOTHERAPY. PART I
WPŁYW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO NA JAKOŚĆ ŻYCIA I ZACHOWANIA ZDROWOTNE KURACJUSZY
Bogumiła Lubińska-Żądło, Aleksandra Kiełtyka, Bożena Kowalczyk
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Polska
Wprowadzenie: Lecznictwo uzdrowiskowe podobnie jak inne dziedziny medycyny w Polsce odgrywa znaczącą rolę
w systemie ochrony zdrowia. Aby spełnić swoją rolę musi świadczyć usługi na wysokim poziomie. Współczesne lecznictwo
uzdrowiskowe łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Postęp w medycynie ogólnej jak i w balneologii i medycynie fizykalnej
otwierają możliwości poszerzania zakresu usług medycznych w lecznictwie uzdrowiskowym, co przekłada się na poprawę
stanu zdrowia społeczeństwa i poczucie jakości życia. Szczególne znaczenie w życiu człowieka odgrywają zachowania
prozdrowotne. Ponieważ w uzdrowisku oferuje się działania lecznicze, rehabilitacyjne, profilaktyczne i edukacyjne, to
właśnie te ostatnie zadania wpływają na zwiększenie świadomości zdrowotnej kuracjuszy.
Cel: Poznanie zachowań zdrowotnych oraz próba oceny wpływu lecznictwa uzdrowiskowego na poprawę stanu zdrowia
i jakość życia kuracjuszy.
Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na losowo wybranej 100-osobowej grupie kuracjuszy przebywających
w sanatorium w Muszynie. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
kwestionariusza IZZ (Inwentarz Zachowań Zdrowotnych), kwestionariusza jakości życia WHOQOL-bref oraz autorskiego
kwestionariusza ankiety.
Wyniki: W badaniu udział wzięło 100 osób w wieku od 41 do 60 lat. Kobiety stanowiły 67%. Ponad połowę stanowiły
osoby mieszkające w mieście 68%. Osoby pracujące zawodowo stanowiły 48%. Ze schorzeniami przewlekłymi było 89%
ankietowanych. Zarówno kobiety jak i mężczyźni zdecydowanie wyżej oceniali zadowolenie z jakości życia 3,9 niż zadowolenie
ze swojego zdrowia 3,4. Respondenci najwyżej ocenili dziedzinę socjalną 3,9, następnie dziedzinę psychologiczną 3,4
i po równo dziedziny somatyczną i środowiskową po 3,3. Tylko w dziedzinie środowiskowej zdecydowanie wyżej ocenili
mężczyźni 3,5 a kobiety 3,1. W pozostałych dziedzinach zachowania zdrowotne respondentów utrzymywały się na poziomie
przeciętnym (od 5 do 6 stenów). Średnia wartość 5,9 stena dla zachowań profilaktycznych, 5,8 stena dla pozytywnego
nastawienia psychicznego, 5,7 stena dla praktyk zdrowotnych. Jedynie średni poziom prawidłowych nawyków żywieniowych
nieznacznie przekraczał ten przedział i wynosił 6,1 stena.
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Wnioski: Pobyt na kuracji uzdrowiskowej badanych, znacząco wpłynął na poprawę stanu zdrowia co korzystnie wpłynęło
na jakość życia. Zachowania zdrowotne nie zależały od czynników demograficznych, takich jak: wiek, płeć i miejsce
zamieszkania. Rośnie świadomość konieczności dbania o zdrowie, badani podejmują działania prozdrowotne.

SAMOOCENA ZDROWIA PO LECZENIU UZDROWISKOWYM U OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA
Bożena Kowalczyk, Maria Czech, Aleksandra Kiełtyka, Stanisława Talaga
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Polska
Wstęp: Za początek starości uważa się 60 rok życia. Okres ten charakteryzuje się pogorszeniem stanu zdrowia, zwiększonym
prawdopodobieństwem zachorowania oraz większą potrzebą troski ze strony najbliższych. Współczesna medycyna uzdrowiskowa
to forma walki o przywrócenie i zachowanie jednej z najważniejszych sfer życia – zdrowia. Zajmuje się ona profilaktyką,
leczeniem zaistniałych już dolegliwości chorobowych oraz rehabilitacją zarówno osób młodych jak i seniorów. Samo
leczenie uzdrowiskowe słynie z zastosowania między innymi naturalnych surowców leczniczych, które są najważniejsze
w procesie usprawniania. Naturalne metody wzbogacone pozostałymi, uzupełniającymi zabiegami terapeutycznymi stanowią
kompleksową formę przywracania równowagi wewnątrz organizmu.
Cel: Określenie samooceny stanu zdrowia po leczeniu uzdrowiskowym oraz ocena jakości życia pacjentów leczonych
uzdrowiskowo powyżej 60 roku życia.
Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na losowo wybranej grupie w Sanatorium Uzdrowiskowym
„Wiarus” w Muszynie Zdrój. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, kwestionariusz jakości życia WHOQOL-bref.
W badaniu wzięło udział 80 badanych z czego kobiety i mężczyźni stanowili po 50%. Średnia wieku badanych osób 64-67
lat. 90% kuracjuszy deklarowało przyjazd do sanatorium w celach leczniczych. Z metod w formie terapii złożonej korzystali
wszyscy respondenci.
Wyniki: Zadowolenie z naturalnych metod balneologicznych wskazało 44%, wśród nich peloidoterapię najlepiej oceniło
(20%) respondentów jako zabieg przynoszący dobry efekt leczniczy, a także masaż leczniczy (28%), następnie fizykoterapię
(24%). Najmniej pomocnym zabiegiem była kuracja wziewna (36%). Poprawę stanu zdrowia i samopoczucia odczuwało 88%
respondentów. Aż 68% badanych stwierdziło, że to ilość zabiegów jest czynnikiem, poprawiającym ogólny stan zdrowia a 18%
podejście personelu medycznego do pacjentów. Ponad połowa badanych 56% uznała, iż najmniej korzystnym elementem
wpływającym na poprawę stanu zdrowia była obecność innych kuracjuszy. W obu grupach płci zadowolenie z jakości życia
było większe średnio 4,06 w porównaniu do zadowolenia z własnego stanu zdrowia 3,40. Zdecydowana większość kobiet
76% i 60% mężczyzn było zadowolonych ze swojego życia. Najlepiej ocenianą dziedziną była dziedzina socjalna w grupie
kobiet 15,25, u mężczyzn 15,09. W dziedzinie somatycznej mężczyźni 13,80 są nieco bardziej zadowoleni w porównaniu
do kobiet. 13,46.
Wnioski: Zastosowanie masażu leczniczego ma korzystny wpływ na poprawę stanu zdrowia kuracjuszy po 60 roku życia.
Wybrane metody leczenia uzdrowiskowego zmniejszają dolegliwości bólowe. Ilość zabiegów jest czynnikiem wpływającym
na poprawę ogólnego stanu zdrowia podczas lecznictwa uzdrowiskowego. W trakcie leczenia uzdrowiskowego ankietowani
najczęściej korzystali z zabiegów balneologicznych.

LECZNICTWO UZDROWISKOWE A OCZEKIWANIA PACJENTÓW NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA
KOPALNIA SOLI ,,WIELICZKA” – ANALIZA RETROSPEKTYWNA ANKIET
,,BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA Z POBYTU W UZDROWISKU”
W GRUPIE 1000 PACJENTÓW POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA W LATACH 2012-2016 R.
Magdalena Paciorek
Uzdrowisko Kopalnia Soli ,,Wieliczka”, Polska
Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” prowadzi program rehabilitacji układu oddechowego, w którym ważnym elementem
jest wykorzystanie subterraneoterapii jako jednej z metod klimatoterapii. Opracowana przez profesora Mieczysława
Skulimowskiego w XX wieku metoda, pozwala pomagać pacjentom z różnego rodzaju dolegliwościami ze strony układu
oddechowego. Kopalnia Soli „Wieliczka” posiada wyjątkowe walory w postaci unikalnego mikroklimatu oraz zasobów
mineralnych wód leczniczych (solanek), które stanowią cenny surowiec balneologiczny.
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Podstawą postępowania jest cykl nadzorowanych treningów fizycznych (oddechowych, wytrzymałościowych, aerobowych
i siłowych), realizowanych w podziemnych komorach solnych, w mikroklimacie o stabilnych, wyjątkowych parametrach
fizyko-chemicznych. Ponadto w Uzdrowisku stosuje się techniki specjalne w celu zmniejszenia dysfunkcji górnych dróg
oddechowych. Efektem stosowania terapii usprawniającej jest zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego, wzmocnienie siły
mięśniowej mięśni oddechowych, poprawa ruchomości klatki piersiowej, łagodzenie objawów duszności, poprawa drożności
dróg oddechowych oraz usprawnienie narządu mowy.
Mając na uwadze systematyczne podnoszenie jakości świadczonych przez Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”
usług wśród pacjentów przeprowadzane jest badanie satysfakcji pacjenta z pobytu. Analizie poddano blisko 1000 ankiet.
Analizowano m.in. źródło informacji o leczeniu, indywidualne cele leczenia, uzyskanie pełnej wiedzy na temat chorób
układu oddechowego czy elementy pobytu, które dla pacjenta były szczególnie istotne.
W poniższym opracowaniu przedstawiono wyniki badania retrospektywnego dotyczącego oczekiwań pacjenta i uzyskanych
korzyści z prowadzonego leczenia uzdrowiskowego, w grupie 1000 pacjentów powyżej 60 roku życia, przebywających
w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” w latach 2012-2016.

SPOŁECZNY ODBIÓR LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO NA PODSTAWIE OPINII PACJENTÓW KOMERCYJNYCH
– CO SIĘ ZMIENIŁO W OSTATNIEJ DEKADZIE (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Piotr Kalmus1,2, Lilla Szynkowska1
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku, Polska
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska

1
2

Wstęp: Lecznictwo uzdrowiskowe funkcjonuje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, związanym m.in. ze zmianami
w systemie ochrony zdrowia, zmianami demograficznymi, gospodarczymi, mentalnościowymi. Stale zwiększającą się grupą
pacjentów są pacjenci komercyjni. Niniejsza praca stanowi kontynuację badania przeprowadzonego przed 10 laty.
Cel: Celem pracy jest próba oceny zmian jakie zaszły w ostatniej dekadzie, dotyczących charakterystyki komercyjnego
pacjenta stacjonarnego lecznictwa uzdrowiskowego, jego motywacji do samofinansowania leczenia uzdrowiskowego,
oczekiwań co do tego rodzaju leczenia, a także postrzegania przez niego systemu leczenia uzdrowiskowego w Polsce.
Materiał i metody: Badaniami ankietowymi objętych będzie 200 losowo dobranych pacjentów komercyjnych sanatoriów
i szpitala uzdrowiskowego, tych samych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, jak przed 10 laty. Anonimowa ankieta zawiera
te same cztery pytania z gotowymi kilkoma odpowiedziami. Ponadto pacjenci określają w ankiecie płeć, wiek, aktywność
zawodową oraz wykształcenie.
Wyniki i omówienie: Wstępna analiza dotychczas otrzymanych wyników wskazuje, że podobnie jak przed 10 laty, ze
stacjonarnego leczenia uzdrowiskowego korzystają przede wszystkim kobiety z wykształceniem średnim i wyższym. Natomiast
obecnie wyraźnie większy odsetek stanowili pacjenci w przedziale wiekowym 60-79 lat oraz 80 lat i więcej, a także emeryci/
renciści. Dane te są zbieżne z obserwowanymi zmianami demograficznymi w kraju. Podobnie jak w badaniu sprzed 10 lat,
dla większości badanych celem przyjazdu do uzdrowiska była poprawa stanu zdrowia, lecz obecnie odsetek ten był jeszcze
większy, mniejszy odsetek pacjentów wskazał wypoczynek i regenerację sił, jako cel przyjazdu do uzdrowiska. Głównym
oczekiwaniem kierowanym w stosunku do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, podobnie jak przed 10 laty, było uzyskanie
dobrych zabiegów fizykalnych i odsetek tych odpowiedzi był obecnie jeszcze większy, zmniejszył się znacząco odsetek
pacjentów, którzy chcieliby samodzielnie dobrać sobie zabiegi. Dane te wskazują na rosnącą rolę, w opinii pacjentów,
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, jako ośrodków typowo leczniczych. Jako główną przyczynę przyjazdu na koszt własny,
większość pacjentów, podobnie jak przed 10 laty, wskazała długi czas oczekiwania na skierowanie z Narodowego Funduszu
Zdrowia i odsetek tych odpowiedzi był obecnie większy, wyraźnie wzrósł też odsetek osób dla których decydująca była
możliwość samodzielnego wyboru miejsca i terminu leczenia uzdrowiskowego. Dane powyższe potwierdzają powszechnie
wiadome mankamenty obowiązującego obecnie systemu kierowania na leczenie uzdrowiskowe i obserwowane niedobory
finansowe. Dla większości ankietowanych samofinansowanie leczenia uzdrowiskowego było małym obciążeniem finansowym.
Obecnie jednak odsetek odpowiedzi był nieznacznie mniejszy, zwiększył się odsetek osób, dla których wykupienie leczenia
komercyjnego nie stanowiło problemu finansowego. Dane te mogłyby świadczyć o rosnącej zamożności społeczeństwa.
Wnioski: 1. Pacjenci komercyjni stacjonarnego lecznictwa uzdrowiskowego poszukują w uzdrowisku coraz częściej usług
o charakterze typowo leczniczym, mniej wypoczynkowym, co obliguje te ośrodki do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych. 2. Radykalnie wzrósł wśród pacjentów komercyjnych odsetek osób w wieku podeszłym, co jest sygnałem do podjęcia
działań ukierunkowanych na specyfikę leczenia tej grupy pacjentów. 3. Głównymi wadami obecnego systemu kierowania na
leczenie uzdrowiskowe, warunkującymi decyzje o wykupieniu pobytów komercyjnych są: długi czas oczekiwania i brak możliwości
wyboru miejsca i czasu leczenia. Drugą z tych wad, można usunąć bez dodatkowych nakładów finansowych.
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AEROZOLOTERAPIA SOLANKOWA W UZDROWISKU KOPALNIA SOLI ,,WIELICZKA”
Jolanta Czerwik, Dorota Ankowska, Maria Kmiecik
Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”, Polska
Aerozoloterapia zajmuje ważną pozycję w leczeniu chorób górnych i dolnych dróg oddechowych m.in. w schorzeniach
o charakterze przewlekłym. Aerozole to względnie trwałe układy cząstek stałych, płynnych lub gazowych, rozproszonych
i zawieszonych w środowisku gazowym. Aerozoloterapia to sposób aplikacji środków leczniczych do dróg oddechowych.
Obecnie w formie aerozolu przyjmować można niektóre leki i mineralne wody lecznicze, np. solanki. Do głównych zalet
aerozoloterapii należy: bezpośredni i nieinawazyjny dostęp do narządu docelowego, stosowanie mniejszej dawki leku
w porównaniu z leczeniem systemowym, szybki początek działania oraz mniejsze działania ogólne.
Istotne znaczenie ma wielkość cząstek aerozolu, ponieważ determinuje ona miejsce dotarcia i działania aerozolu. Im
cząstki aerozolu są mniejsze, tym głębiej docierają w drogach oddechowych.
Mineralne wody Kopalni Soli „Wieliczka” z wypływu X-VII-16 posiadają świadectwo potwierdzające ich właściwości lecznicze.
Wody te mają mineralizację 68,9 g/dm3, pH 6,94, temperatura wynosi 16,9°C. Wydajność wypływu wynosi 9 m3/h. C. Są one
wykorzystywane do inhalacji indywidualnych oraz do wytwarzania aerozolu na tężni solankowej. Ponadto wykorzystuje się
inhalacje aerozolu solnego występującego w podziemnych wyrobiskach górniczych. Subtterraneoterapia, czyli oddziaływanie
zespołu czynników natury fizycznej, chemicznej i biologicznej występujących w przestrzeniach podziemnych na organizm
człowieka, przynosi korzyści w leczeniu przewlekłych schorzeń układu oddechowego (m. in astmy oskrzelowej).
Ważnym aspektem aerozoloterapii jest postępowanie poinhalacyjne, na które składa się zespół czynności prowadzących
do oczyszczenia oskrzeli z nadmiaru zalegającej wydzieliny. Fakt ten ma szczególne znaczenie podczas terapii z leków
mukolitycznych i solanek hipertonicznych. Usunięcie zalegań z dróg oddechowych zapewnia ich drożność oraz zapobiega
trudnościom w oddychaniu. Aerozoloterapia solankowa ma również korzystny wpływ na regenerację nabłonka dróg
oddechowych i poprawienie klirensu rzęskowego. Te procesy przekładają się na poprawę w przebiegu przewlekłych schorzeń
układu oddechowego oraz większą odporność organizmu na infekcje dróg oddechowych.

EDUKACJA ZDROWOTNA W OBSZARZE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA JAKO ALTERNATYWNE WSPARCIE
LECZENIA UZDROWISKOWEGO PACJENTÓW METABOLICZNYCH
Agata Bronisz¹, Lilla Szynkowska¹, Elżbieta Stokowska-Zagdan², Aleksandra Stankiewicz²,
Bożena Pawłowska¹
¹22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku, Polska
²Instytut Nauk Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Polska
Wstęp: Oczywiste wydaje się być stwierdzenie, że edukacja zdrowotna stanowi podstawę do zmiany zachowań zdrowotnych
a działania edukacyjne są najefektywniejsze, gdy ukierunkowane są na konkretny podmiot, czyli konkretnego pacjenta.
Warto podkreślić, że zachowania zdrowotne stanowią główne czynniki ryzyka chorób metabolicznych, a ich znajomość jest
niezbędna do tworzenia programów edukacyjnych, a tym samym dbałości o zdrowie pacjentów. Istotne znaczenie w zmianie
zachowań prozdrowotnych może mieć lecznictwo uzdrowiskowe, które ma doskonałe warunki do przeprowadzania edukacji
zdrowotnej opartej o dłuższy pobyt pacjentów.
Materiał i metody: Badanie panelowe przeprowadzono wśród 200 osób przy zastosowaniu ilościowej metody badawczej.
Wykorzystano trzy narzędzia badawcze: Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, zaadaptowaną do
warunków polskich przez Z. Juczyńskiego, kwestionariusz ankiety własnego autorstwa dotyczący wiedzy pacjentów oraz
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych według Juczyńskiego, który ocenia zachowania zdrowotne w czterech kategoriach:
prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne oraz pozytywne nastawienie psychiczne.
Badania zostały zrealizowane na terenie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku.
Wyniki: Stwierdzono korelacje istotne statystycznie między zmiennymi odnoszącymi się do komponentu wiedzy
na temat zespołu metabolicznego, a zmiennymi odnoszącymi się do kontroli osobistej i samoskuteczności pacjenta.
Ponadto stwierdzono wysoki poziom istotności między zmiennymi odnoszącymi się do przyrostu wiedzy, a komponentem
behawioralnym odnoszącym się do efektywnej zmiany zachowań prozdrowotnych.
Wnioski: Edukacja zdrowotna w istotny sposób wpływa na modyfikację postawy pacjentów, co powoduje przesunięcie
punktu kontroli zdrowia oraz podjęcie działań prozdrowotnych, co z kolei wpływa na prawdopodobną poprawę stanu
zdrowia, poprzez wzmocnienie komponentu świadomościowego i behawioralnego.
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SESJA XIV POSTĘPY W MEDYCYNIE UZDROWISKOWEJ. CZĘŚĆ II
SESSION XIV PROGRESS IN THERMAL MEDICINE. PART II
BALNEOFIZJOTERAPIA A CAŁKOWITY POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY USTROJU
U PACJENTÓW Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ NARZĄDU RUCHU
Jadwiga Kuciel-Lewandowska¹, Iwona Markiewicz-Górka², Lidia Januszewska²,
Małgorzata Paprocka-Borowicz¹
¹Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
²Katedra Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Wstęp: Wolne rodniki uczestniczą w powstawaniu wielu chorób. Konsekwencją tego zjawiska jest poszukiwanie idealnych
antyoksydantów oraz sposobu na uzupełnianie niedoboru endogennych antyoksydantów.
Cel: W wyniku prowadzonej balneofizjoterapii oczekiwano wzrostu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (TAS)
ustroju. Podniesienie poziomu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego ustroju wskazywać może na wzrost możliwości
usuwania wolnych rodników.
Materiał i metody: Grupę badanych stanowiło n=85 pacjentów z bólem stawów i kręgosłupa, spowodowanym chorobą
zwyrodnieniową lub dyskopatią. Była to grupa jednorodna z cechami panartrozy. Wiek chorych wahał się od 32 do 67
lat. Wśród badanych znalazło się 50 kobiet i 35 mężczyzn. Badania przeprowadzono w Uzdrowisku Przerzeczyn-Zdrój.
Obserwacją objęto pacjentów poddanych terapii uzdrowiskowej w ramach 21-dniowych turnusów sanatoryjnych. Przed
terapią pobierano od pacjentów krew z wkłucia żylnego oraz po 21 dniach leczenia w uzdrowisku. Do oceny Total Antioxidant
Status (TAS) zastosowano standardowy test kolorymetryczny firmy Randox Laboratories Ltd./Sp.z o.o.
Wyniki: W wyniku prowadzonej terapii uzdrowiskowej nastąpił wzrost całkowitego potencjału antyoksydacyjnego ustroju.
Wnioski: 1.Balneofizjoterapia wpływa na wzrost całkowitego potencjału antyoksydacyjnego ustroju. 2. Balneofizjoterapia
z wykorzystaniem wód radonowo-siarczkowych, kinezyterapia i zabiegi fizykalne, stanowią skuteczną, wspomagającą formę
profilaktyki i terapii.

ZASTOSOWANIE NATURALNEJ WODY HUMUSOWEJ W KURACJI PITNEJ U PACJENTÓW
Z UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU – BADANIE PILOTAŻOWE
Irena Ponikowska¹, Natallia Veryho¹, Marcin Ziółkowski², Damian Czarniecki²,
Maria Kłopocka3, Ariel Liebert3, Katarzyna Szot4
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Oddział Leczenia Uzależnień, Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Polska
3
Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Centrum Endoskopii Zabiegowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, Polska
4
Katedra Patofizjologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
1
2

Wstęp: Unikalne lecznicze wody z zawartością kwasów humusowych (wody humusowe), występujące w Polsce, są
pierwotnie czyste bakteriologicznie, przebadane pod względem właściwości fizycznych i chemicznych i są zakwalifikowane
jako wody zdatne do picia, ale dotąd nie są wykorzystywane do celów leczniczych. Dane literaturowe wskazują że kwasy
humusowe mają działanie przeciwzapalne, regeneracyjne, immunologiczne i inne. Wody te mogą mieć duże terapeutyczne
zastosowanie w formie kuracji pitnej w leczeniu niektórych chorób przewodu pokarmowego, a szczególnie w przewlekłych
chorobach wątroby. Badania własne na zwierzętach wykonane u szczurów z paracetamolowym uszkodzeniem wątroby
wykazały działanie hepatoprotekcyjne wyrażające się obniżeniem aktywności enzymów wątrobowych oraz poprawą obrazu
morfologicznego miąższu wątroby szczurów. Aktualne badania są początkiem programu badawczego mającego na celu
sprawdzenie leczniczego działania tych wód u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu.
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Cel: Celem naszego badania pilotażowego było stwierdzenie:
1. Czy naturalna woda humusowa nie wywołuje niepożądanych objawów i jak jest tolerowana przy pitnym stosowaniu u ludzi.
2. Czy woda humusowa wpływa korzystnie na czynność wątroby i jakość życia chorych uzależnionych od alkoholu.
Materiał i metody: Grupa 22 pacjentów z uzależnieniem od alkoholu, leczonych stacjonarnie w Oddziale Leczenia
Uzależnień. Obok standardowego programu odwykowej terapii włączona została kuracja pitna wodą humusową w małej
dawce balneologicznej tj. 8 ml/kg masy ciała stosowanej przez 30 dni, 3 razy dziennie, 45 min przed głównymi posiłkami.
Wykorzystaliśmy wodę ze źródła w Brączewie, która została dokładnie przetestowana pod względem chemicznym
i bakteriologicznym. Badania te wykazały, że jest ona pierwotnie czysta bakteriologicznie, wodorowęglanowo-chlorkowasodowa woda zawierająca 192,2 mg /dm3 kwasów humusowych, stabilna fizycznie i chemicznie. Poza badaniem przedmiotowym
i podmiotowym pacjentów, wykonano następujące badania przed i po kuracji pitnej wodą humusową:
1. badania laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem, glikemia na czczo, profil lipidowy, bilirubina, kreatynina, kwas
moczowy, eGFR, białko całkowite, albumina, CRP, enzymy: ALT, AST, GGT, ALP. 2. Badanie obrazowe - USG wątroby.
3. Badanie jakości życia na podstawie kwestionariusza CLDQ (Chronic Liver Disease Questionnaire). Na wykorzystanie
kwestionariusza uzyskano zgodę autorów.
Wyniki: Wykazano że naturalna woda humusowa jest dobrze tolerowana przez pacjentów, nie wywołuje klinicznych
ubocznych skutków i pogorszenia jakości życia; nie powoduje niekorzystnych zmian w obrazie morfologii krwi, poziomu
CRP, i biochemicznych wskaźników odzwierciedlających czynność wątroby, nerek oraz nie powoduje zmian elektrolitowych.
Wykazano również, że u chorych u których zastosowano kurację pitną wodą humusową nastąpiło statystycznie istotne
obniżenie średnich wartości parametrów wątrobowych, takich jak: transaminaza alaninowa (z 53,36 do 28,9 U/l, p=0,033),
transaminaza asparaginowa (z 35,14 do 20,64 U/l, p=0,030), gammaglutamylotranspeptydaza (z 96,82 do 40,32 U/l, p=0,021),
oraz poziom bilirubiny całkowitej (z 0,79 po 0,58 mg/dl, p=0,046). Ponadto zauważono niewielkie zmniejszenie wielkości
wątroby w obrazie USG (z 160,69 do 155,65mm, p=0,35). Nie wykazano istotnych zmian w badaniu jakości życia u osób
badanych
Wnioski: Badane wody humusowe nie mają żadnego niekorzystnego wpływu na zdrowie chorych, są dobrze tolerowane.
Efekty korzystnego ich działania sugerują możliwość i celowość ich wykorzystania w chorobach z zaburzeniami czynności
wątroby.

OCENA SKUTECZNOŚCI PRZECIWBÓLOWEJ OKŁADÓW BOROWINOWYCH I ULTRADŹWIĘKÓW
W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWU KOLANOWEGO
Małgorzata Kawa1,2, Elżbieta Strocen2, Marzena Podgórska1
Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Polska
Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Polska

1
2

Wprowadzenie: Choroba zwyrodnieniowa stawów jest charakterystyczna dla starzejącego się społeczeństwa, a jedną
z najczęstszych i najbardziej dokuczliwych jest zwyrodnienie stawów kolanowych (GA, gonarthrosis). Z chorobą tą wiążą
się dolegliwości bólowe i upośledzenie czynnościowe, co wpływa na obniżenie jakości życia, zwiększa się ryzyko innych
chorób a nawet zgonu. Płeć żeńska jest niezależnym czynnikiem ryzyka w występowaniu objawów GA, które narastają po
50 roku życia. W ciągu ostatnich lat doszło do istotnego postępu w diagnostyce i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
kolanowych. Szczególny nacisk stawia się na zmniejszanie czynników ryzyka wystąpienia GA i niefarmakologiczne metody
leczenia, mające na celu ograniczenie dolegliwości bólowych oraz poprawę ruchomości stawów. Cele te można osiągnąć
poprzez zastosowanie różnych metod leczniczych z zakresu fizjoterapii stosując zabiegi fizykoterapeutyczne i balneologiczne,
które przynoszą dobre efekty terapeutyczne.
Cel: Celem badań jest ocena i porównanie skuteczności przeciwbólowej okładów borowinowych i ultradźwięków u kobiet
cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.
Materiały i metody: W badaniu wzięły udział 72 kobiety, które przydzielono do dwóch grup po 36 pań i nie stwierdzono,
by grupy te istotnie różniły się między sobą pod względem wieku (mediana wieku grupy okłady borowinowe wyniosła
60 lat, zaś grupy ultradźwięki 62 lata, p=0,7182). W grupie pierwszej (36 kobiet) zastosowano leczenie w formie okładów
borowinowych przez 20 minut, grupa druga została poddana zabiegom z zastosowaniem fal ultradźwiękowych (sonoterapia)
o natężeniu 0,6 W/cm2, 6 minut metodą dynamiczną. Zaordynowane zabiegi wykonywano w obydwu grupach przez 10 dni.
Do oceny bólu przed i po terapii użyto skali wzrokowo-analogowej (Visual Analogue Scale – VAS) , oraz Kwestionariusza
Laitinena. który oprócz natężenia bólu pozwolił określić częstotliwość bólu, stosowanie leków przeciwbólowych oraz
ograniczenia aktywności ruchowej badanych.
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Wyniki: Do weryfikacji istotności różnic pomiędzy grupami, u których zastosowano różne rodzaje zabiegów zastosowano
narzędzie analizy wariancji ANOVA Układ z powtarzanymi pomiarami. Założenia modelu tyczące jednorodności wariancji
i kowariancji weryfikowano za pomocą testów: C Cochrana, Hartleya, Bartletta i M Boxa. Analiza wykazała istotne
statystycznie (p=0,0000) obniżenie odczuwania bólu po zastosowaniu okładów borowinowych i sonoterapii. Istotnie
statystycznie (p=0,0000) obniżyło się stosowanie leków przeciwbólowych i zwiększenie aktywności ruchowej pacjentek
poddanych terapii. Brak istotnego efektu interakcji nie upoważnia do stwierdzenia, by któryś ze stosowanych rodzajów
zabiegów okazał się skuteczniejszym zabiegiem od drugiego.
Wnioski: Stosowanie sonoterapii jak i okładów borowinowych jest skuteczną metodą obniżenia dolegliwości występujących
z powodu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.

PORÓWNANIE EFEKTÓW STOSOWANIA WYBRANYCH ZABIEGÓW BOROWINOWYCH
U CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZESPOŁEM BÓLOWYM DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
Gustaw Wójcik1, Anna Szulc2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Kultury Fizycznej
i Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii, Polska
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Zakład Rehabilitacji, Polska
1

Wprowadzenie: Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa (Low Back Pain – LBP) występują u 2/3 populacji osób
dorosłych. Częstość występowania LBP wzrasta wraz z wiekiem i w głównej mierze dotyczy kobiet. Bóle kręgosłupa ze
względu na to, iż swym zasięgiem obejmują nie tylko tkankę kostną, lecz także otaczające ją struktury mogą sprawiać
znaczne trudności diagnostyczno-terapeutyczne. LBP może być wynikiem wielu procesów chorobowych, jednak w ok.
80% przypadków przyczyna dolegliwości pozostaje nieznana. Z tego też powodu często stosowane jest wyłącznie leczenie
objawowe.
Cel: Ocena efektów stosowania pasty borowinowej i gotowych plastrów borowinowych na okolicę lędźwiową u pacjentów
z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 143 pacjentów (94 kobiety i 49 mężczyzn), w przedziale wiekowym
38-59 lat (średnia wieku 53,3). Chorych podzielono na dwie grupy. W pierwszej grupie (pasta borowinowa) było 45 kobiet
i 21 mężczyzn, w drugiej grupie (plastry borowinowe) było 49 kobiet oraz 28 mężczyzn. W pierwszej grupie stosowano
zawijania z pasty borowinowej o grubości warstwy 3-4 cm. W drugiej grupie stosowano gotowe plastry borowinowe 18x30cm.
Borowina w obu zabiegach podgrzewana była do 450C. Czas trwania zabiegów nie przekraczał 30 min. W celu doboru
jednorodnej grupy u chorych wykonano badania laboratoryjne w celu wykluczenia ostrych stanów zapalnych OB, CRP oraz
oznaczano miano przeciwciał przeciwko boreliozie. W badaniach RTG i TK odcinka LS kręgosłupa zmiany ograniczały się
do obniżenia wysokości krążka międzykręgowego, przerostu więzadła żółtego oraz niewielkich zmian zwyrodnieniowych
krawędzi trzonów oraz wyrostków stawowych. Do oceny zmian nasilenia dolegliwości bólowych stosowano wizualnoanalogową VAS (ang. Visual Analogue Scale - VAS), a do oceny ruchomości kręgosłupa w badanym odcinku posłużono się
testem Schobera. Protokół wykluczeń obejmował: chorobę nowotworową, hiper- i hipotensję, aktywny proces zapalny oraz
nasilone zmiany strukturalne w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego i tkanek sąsiadujących.
Wyniki: W obu badanych grupach stwierdzono obniżenie nasilenia bólu o 3 punkty w skali VAS (p<0.05). W teście
Schobera uzyskano zwiększenie ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie pierwszej o 1,1 cm, a w grupie
drugiej o 0,9 cm. Wykorzystując test parametryczny t-Studenta dla prób niezależnych nie wykazano istotnych statystycznie
różnic pomiędzy stosowanymi zabiegami z użyciem pasty i gotowych plastrów borowinowych (p = 0,879).
Wnioski: Zabiegi z użyciem borowiny wykazują się dużą skutecznością w obniżaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Efekty przeciwbólowe z użyciem plastrów borowinowych są porównywalne do zabiegów z użyciem pasty borowinowej.
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PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DWÓCH METOD TERMOTERAPII W LECZENIU OBJAWÓW
ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH STAWÓW KOLANOWYCH
Magdalena Weber-Rajek1, Joanna Bigosińska2, Joanna Rosińska2, Agnieszka Radzimińska1,
Katarzyna Strojek1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Zakład Podstaw Fizjoterapii, Polska
Bydgoska Szkoła Wyższa, Polska

1
2

Wstęp: Staw kolanowy jest najczęstszym miejscem występowania zmian zwyrodnieniowych. Klinicznie choroba
zwyrodnieniowa objawia się bólem stawów, ograniczeniem ruchomości i bolesnością uciskową. Mogą również występować
stany zapalne (bez objawów ogólnoustrojowych) i wysięki. Mimo że choroba ma charakter postępujący, odpowiednio
stosowane postępowanie terapeutyczne może opóźnić jej rozwój oraz znaczenie poprawić jakość życia pacjentów. Głównym
celem leczenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych jest zmniejszenie bólu i poprawa funkcjonalnych
możliwości ruchowych pacjenta. Fizjoterapia jest integralną częścią terapii tego schorzenia. Termoterapia to metoda
fizykalna, która polega na dostarczaniu (ciepłolecznictwo) lub odbieraniu (zimnolecznictwo) tkankom ciepła. Mimo
różnych mechanizmów fizycznych, zarówno ciepło, jak i zimno wywołują szereg efektów biologicznych wykorzystywanych
w leczeniu objawów gonartrozy.
Cel: Celem badań było porównanie skuteczności dwóch metod termoterapii w leczeniu objawów zmian zwyrodnieniowych
stawów kolanowych.
Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 100 pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych.
W grupie I (n=50) – 31 kobiet i 19 mężczyzn, w wieku 44-74 lat (średnia wieku – 61,8 lat) wykonywano okłady borowinowe.
W grupie II (n = 50) – 30 kobiet i 20 mężczyzn, w wieku 40-73 lat (średnia wieku – 56,4 lat) wykonano zabiegi krioterapii
miejscowej z zastosowaniem ciekłego azotu. Terapię prowadzono przez 10 dni, 5 razy w tygodniu z przerwą sobotnioniedzielną. U wszystkich pacjentów w okresie prowadzenia badań nie stosowano innych zabiegów fizykalnych. W celu
obiektywizacji efektów terapii przed jej rozpoczęciem oraz po zakończeniu u wszystkich pacjentów wykonano: ocenę
dolegliwości bólowych za pomocą skali VAS, test TUG (ang. Time up and Go - TUG) oraz test przysiadów
Wyniki: Wykazano istotną statystycznie różnicę w wynikach wszystkich badanych zmiennych zarówno w grupie
poddanej zabiegom peloidoterapii, jak i krioterapii. U wszystkich pacjentów po terapii zmniejszyły się dolegliwości bólowe
oraz zwiększyły się ich funkcjonalne możliwości ruchowe. Porównując wyniki po terapii między dwiema badanymi grupami
stwierdzono istotne statystycznie różnice w wynikach skali VAS i w teście przysiadów – większą skuteczność uzyskano
w grupie poddanej peloidoterapii.
Wnioski: Wyniki niniejszych badań pokazały, że termoterapia może być skuteczną metodą leczenia objawów zmian
zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Konieczna jest jednak kontynuacja badań nad skutecznością tej formy terapii
fizykalnej z dobrze opracowanymi protokołami badawczymi.

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH KĄPIELI BALNEOLOGICZNYCH U OSÓB Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI
ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA LECZONYCH UZDROWISKOWO
Iwona Demczyszak¹, Bartłomiej Jadwisieńczak²
¹Katedra i Zakład Rehabilitacji WLKP Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
²Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa WPT w Jeleniej Górze, Polska
Wprowadzenie: Choroba zwyrodnieniowa stawów i towarzyszące jej zespoły bólowe kręgosłupa są jednym z częściej
występujących schorzeń układu ruchu. Wśród metod leczenia zachowawczego w chorobach przewlekłych istotną rolę
odgrywa leczenie sanatoryjne, w którym balneoterapia wykorzystuje spośród szerokiego wachlarza zabiegów kąpiele
w mineralnych wodach leczniczych.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu kąpieli borowinowych i solankowych na ruchomość kręgosłupa i subiektywne
odczucie bólu u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 26 osób z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa w przebiegu
choroby zwyrodnieniowej stawów. W badaniach uczestniczyło 15 kobiet i 11 mężczyzn, którzy przebywali na 20-dniowym
turnusie rehabilitacyjnym w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW „Agat” w Jeleniej Górze. Średnia wieku kobiet
wynosiła 55 ± 11lat, średnia wieku u mężczyzn to 59 ± 6 lat. U każdego z pacjentów wykonano serię zleconych przez lekarza
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balneologa zabiegów. W badanej grupie 14 osób (grupa 1) korzystało z kąpieli borowinowych, a 12 osób z kąpieli solankowych
(grupa 2). Każdy z pacjentów w swoim programie miał zaplanowane dodatkowo postępowanie kinezyterapeutyczne
ukierunkowane na zespoły bólowe kręgosłupa. U wszystkich pacjentów przed i po leczeniu oceniono poziom nasilenia
bólu za pomocą skali wizualno-analogowej (VAS) oraz dokonano pomiaru ruchomości kręgosłupa lędźwiowego metodą
Schobera. Wyniki poddane zostały analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica.
Wyniki: Po zakończonej serii zabiegów odnotowano w badanych grupach poprawę ruchomości kręgosłupa. W grupie 1
średnia ruchomość wzrosła o 12,98%, natomiast w grupie 2 o 13,63%. Wartości poziomu natężenia bólu również uległy
zmianie. W grupie 1 nastąpił spadek średnio o 2,85 pkt., natomiast w grupie 2 średnio o 2,66 pkt.
Wnioski: Seria zastosowanych kąpieli borowinowych i solankowych u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa
wpłynęła na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę ruchomości kręgosłupa. Zastosowane kąpiele balneologiczne
są przydatne w leczeniu sanatoryjnym chorych z zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.

DOŚWIADCZENIA KRAKOWSKIEJ KLINIKI OTOLARYNGOLOGII W STOSOWANIU METOD
BALNEOLOGICZNYCH JAKO UZUPEŁNIAJĄCYCH FORM TERAPII CHORÓB GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
Remigiusz Ziarno1, Anna Suska2, Aleksandra Grudzień-Ziarno3, Magdalena Kostrzon4, Jacek Składzień3
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Wstęp: Dzięki rozwojowi farmakologii i metod operacyjnych w XXI wieku zwiększyła się wyleczalność pacjentów
z objawami schorzeń górnych dróg oddechowych. Jednocześnie coraz większą popularnością cieszą się balneologiczne
formy terapii, które utrwalają wyniki leczenia farmakologicznego i operacyjnego.
Cel: Celem niniejszej pracy jest podkreślenie doświadczeń Kliniki Otolaryngologii w Krakowie w stosowaniu subterraneoterapii
jako uzupełniającej i nieinwazyjnej balneologicznej formy leczenia przewlekłego zapalenia krtani i alergicznego nieżytu nosa
w grupie pacjentów Poradni Foniatrycznej Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie we współpracy
z Uzdrowiskiem Kopalnia Soli ,,Wieliczka”.
Materiał i metody:W latach 2015-2017 Klinika Otolaryngologii w Krakowie oraz Uzdrowisko Kopalania Soli ,,Wieliczka”
podjęły się wspólnej realizacji dwóch projektów badawczych o następującej tematyce:1. Wpływ smogu na występowanie
zaostrzeń przewlekłego zapalenia krtani (2015-2016); 2. Rola subterraneoterapii w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (2017).
W pierwszym badaniu spośród 141 pacjentów na podstawie badania laryngologicznego wyodrębniono grupę 60 pacjentów
i podzielono na dwie podgrupy – z Krakowa i miejscowości oddalonych od Krakowa o 60 km – równe pod względem płci,
wieku i użytkowania głosu. Następnie na Uniwersytecie Pedagogicznym wykonano badanie laryngograficzne, po którym
następował 3 etap badania – subterraneoterapia w warunkach Uzdrowiska Kopalnia Soli ,,Wieliczka’’. W badaniu dotyczącym
alergicznego nieżytu nosa 40 pacjentów skierowanych przez balneologa udało się na 3-tygodniowy turnus leczniczy
w Uzdrowisku Kopalnia Soli ,,Wieliczka”. Uczestników badania poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej objawów
alergicznego nieżytu nosa oraz subiektywną ocenę stanu nosowego toru oddechowego przed i po subterraneoterapii.
Wyniki: Pierwsze badanie pokazało, że miejsce zamieszkania ma związek z nasileniem zaburzeń fonacyjnych krtani
w miesiącach narażenia na smog (okres jesienno-zimowy). Badanie laryngograficzne wykazało wysoką korelację (r = 0,617)
między odległością miejsca zamieszkania od Krakowa a stopniem nieregularności drgań fałdów głosowych, związanych
z ciężkością zaostrzenia przewlekłego zapalenia krtani. Pacjenci otrzymali możliwość podjęcia leczenia w podziemnych
komorach solnych. W przypadku drugiego badania dokonano porównania ankiet przed i po odbyciu turnusu rehabilitacyjnego.
U 87,5% pacjentów nastąpiła subiektywna poprawa toru oddechowego.
Wnioski: Doświadczenia Kliniki Otolaryngologii pokazują, że w zakresie profilaktyki i rehabilitacji stosowanie
komplementarnych form terapii przynosi bardzo dobre efekty. Przykład subterraneoterapii – nieinwazyjnej formy leczenia
– uświadamia jak ważną rolę mogą odegrać terapie balneologiczne w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych,
które są jednymi z najczęstszych chorób, z jakimi zgłaszają się pacjenci do lekarza klinicysty. Warto podkreślić także rolę
nowatorskich form diagnostyki na przykładzie laryngografii.
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