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Uzdrowisko – miejscowość o korzystnym i leczniczo

oddziałującym klimacie, pięknej przyrodzie, posiadająca

bogate zasoby naturalnych tworzyw leczniczych, wód

mineralnych i peloidów oraz właściwie zorganizowana służba

zdrowia i odpowiednie zakłady lecznicze, takie jak sanatoria,

zakłady kąpielowe i fizykalne oraz pijalne.



Leczenie uzdrowiskowe obejmuje:

-kilkutygodniowe kompleksowe postępowanie lecznicze,

rehabilitacyjne lub profilaktyczne ze szczególnym wykorzystaniem

właściwości leczniczych naturalnych tworzyw uzdrowiskowych

(wody lecznicze, gazy lecznicze),

-jest dopełniane przez fizykoterapię, kinezyterapię, dietę,

farmakoterapię i psychoterapię,

-odbywa się w oderwaniu od stresów życia codziennego.



Leczenie uzdrowiskowe zaliczamy do naturalnych metod

leczenia gdyż:

-stanowi ochronę organizmu przed obciążającymi go czynnikami

chorobotwórczymi, poprzez wypoczynek i wyizolowanie ze

środowiska w którym występują,

-normalizuje czynności organizmu wskutek systematycznego

stosowania ćwiczeń i prowadzi do pobudzenia wewnętrznych

zdolności do obrony przed chorobą,

-powoduje zwiększenie zdolności narządów do przeciwstawienia się

zmianom środowiskowym (adaptacja i hartowanie organizmu).



Leczenie uzdrowiskowe zmierza do:

-ogólnego odciążenia czynności organizmu,

-normalizację czynności narządów o osłabionej czynności lub

zahamowanie nadmiernej,

- utrzymanie zmniejszonej czynności narządu, jeśli nie jest możliwe pełne

jej przywrócenie,

- poprawy zdolności reagowania na bodźce i adaptacji do nich,

-ćwiczenia wydolności ogólnej w celu zwiększania zdolności do

codziennego wysiłku.



Cele leczenia uzdrowiskowego:

-leczenie uzupełniające chorób przewlekłych,

-skracanie okresu zdrowienia,

-przystosowanie do czynnego życia po ciężkiej chorobie,

-utrwalenie zdrowych i korygowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych,

-kompensacja braku ruchu,

-pobudzenie rezerw wydolności,

-poprawę lub odzyskanie psychofizycznej sprawności czynnościowej,

-umożliwia odstawienie leków (uspokajających, nasennych, przeciwbólowych).



Ogólne zasady leczenia uzdrowiskowego:

-każdy chory ma szczegółowo i indywidualnie dobrany plan leczenia

(uwzględniający indywidualne zdolności reagowania organizmu na

bodźce),

-wydolność organizmu poprawia tylko długotrwałe i systematyczne

leczenie,

-motywacja do walki z niesprawnością poprzez kontakt z osobami

cierpiącymi na podobne schorzenia,

-wychowanie zdrowotne kuracjuszy poprzez nauczenie zasad

higienicznego trybu życia.



Wskazania do stosowania kuracji uzdrowiskowej:

-rehabilitacja po ciężkich chorobach lub operacjach, której celem jest

szybkie włączenie chorego do czynnego życia,

-ograniczenie czynników ryzyka i usunięcie zaburzeń w mechanizmach

regulacyjnych,

-zapobieganie powstawaniu powikłań lub nawrotów przy utrzymującej się

chorobie przewlekłej,

-uruchomienie istniejących rezerw czynnościowych.



Tryb życia w uzdrowisku jest regulowany zgodnie z uzasadnionymi

wymogami regulaminu stanowiącego podstawę indywidualnego reżimu

leczniczego mającego charakter czynny, trenujący. Wyznacza on czas

trwania zabiegów, wypoczynku, długość snu, rodzaj diety, stopień

dawkowania wysiłku itp.

Za pomocą metod pedagogicznych i psychologicznych chory podczas

kuracji uczy się zmieniać dotychczasowe wadliwe nawyki życiowe i

ćwiczy odpowiedni model zachowania, który powinien stosować potem

w domu i w miejscu pracy. Ważną rolę w tym względzie spełnia

informacja o chorobie i o takich sposobach zachowania, które

przyczyniają się do jej zwalczania. Rozmowy z lekarzem, wykłady i

pogadanki oraz inne formy oświaty zdrowotnej budzą bez wątpienia

głębszą motywację do leczenia.



Profil uzdrowiska Busko-Zdrój

Profil leczniczy Buska-Zdrój określają bogate zasoby naturalnej wody

siarczkowo-siarkowodorowej słonej, zawierającej rozpuszczony gazowy

siarkowodór, jon wodorosiarczkowy i jon siarczkowy.

Lecznictwo uzdrowiskowe realizowane jest w systemie sanatoryjnym,

szpitalnym i ambulatoryjnym.

Podstawowym profilem sanatoryjnym i ambulatoryjnym jest leczenie

schorzeń narządu ruchu, a w szczególności reumatycznych: reumatoidalne

zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatyzm

tkanek miękkich, choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa i in.



Profil leczniczy uzdrowiska podyktowany jest rodzajem naturalnych

tworzyw występujących na danym terenie.

Zgodnie z tą zasadą w Busku Zdroju na bazie wód siarczkowo-

siarkowodorowo-słonych leczy się schorzenia:

- reumatologiczne

- neurologiczne

- stany pourazowe narządu ruchu

- niektóre choroby skóry (łuszczyca, łojotok)

- chorobę niedokrwienną kończyn dolnych

- cukrzyce

- nadciśnienie tętnicze

- choroby dziąseł i przyzębia

- łagodne nerwice



Zabiegi wykonywane w zakładzie przyrodoleczniczym
Sanatorium „Włókniarz”



FASONY SIARCZKOWE- stosowane u pacjentów z istniejącymi

przeciwwskazaniami do pobierania kąpieli w wannie. Polegają na zanurzeniu

kończyn górnych i dolnych w wodzie siarczkowej.

KĄPIELE KWASOWĘGLOWE- mieszanina wody bezwodnikiem kwasu

węglowego, który podczas kąpieli wydziela się na skórze w postaci

pęcherzyków gazu powodując rozszerzenie naczyń włosowatych tętniczych i

żylnych. Powoduje to przesunięcie krwi z części centralnej krążenia na obwód,

praca serca staje się bardziej ekonomiczna, zwiększa się przepływ wieńcowy.

Kąpiel obniża ciśnienie, działa relaksująco, stosowana jest w chorobach serca,

krążenia, nerwicy, otyłości, miażdżycy naczyń kończyn dolnych.

ZAWIJANIA BOROWINOWE- stosowanie torfu leczniczego w temperaturze

42-45 C w celu głębokiego przegrzewania organizmu (działanie przeciwbólowe,

rozkurczowe, przeciwzapalne).



PŁUKANIE PRZYZĘBIA- wodą siarczkową w chorobach dziąseł, 

paradontozie wzmacnia tkankę łączną, likwiduje tendencję do 

krwawień.



AQUA MASSAGE- łączy w sobie zalety tradycyjnego masażu 

ręcznego, wibracyjnego, terapii cieplnej z efektywnością masażu 

wodnego bez kontaktu z wodą.



GROTA SOLNA - zbudowana jest z naturalnej soli Morza

Czarnego. Stwarza unikalny mikroklimat. Stężenie aerozolu

chlorkowo – sodowego jest zbliżone do występującego nad

brzegiem morza. Powietrze w grocie posiada odpowiednią

wilgotność, temperaturę i jonizację. Działa przeciwalergicznie.





KAPSUŁA MŁODOŚCI SPA- podwodny masaż ciśnieniowy wody,

wodno-powietrzny, powietrzny z dodatkiem emulsji borowinowej

lub błota, soli z Morza Martwego lub alg.

To kompleksowy zabieg rewitalizujący, relaksacyjny, redukujący

cellulit.

Zabieg odnowy biologicznej - łączą w sobie tradycyjne metody

poprawiające samopoczucie i zabiegi upiększające.





POWER SLIM- to pierwsze i jedyne urządzenie pozwalające na

wszechstronne i kompleksowe wykorzystanie energii podczerwieni

wraz z zabiegami elektrostymulacji w szerokim spektrum zabiegów

leczniczych oraz dodatkowo zabiegów w zakresie odchudzania,

kształtowania sylwetki, redukcji cellitu.

Czy w bezinwazyjny sposób można osiągać redukcję obwodu ciała

?





GIMNASTYKA – SYSTEM HUR



Symulatorem świata słonecznego. System opracowany i wyprodukowany

w Szwecji nazwano Sunsafe.

Światło Sunsafe oddaje spektrum promieniowania słonecznego, emitując

poszczególne zakresy promieniowania ultrafioletowego (UV),

podczerwonego (IR) oraz pełen zakres światła widzialnego.







 JAK DOKUMENUJEMY SKUTECZNOŚĆ NASZEGO LECZENIA ?

Wpływ kompleksowego leczenia uzdrowiskowego chorych z chorobą

zwyrodnieniową stawów i hiperurykemią na zachowanie się stężenia

kwasu moczowego w surowicy krwi.

 Hyperurykemia, jak wynika z naszych obserwacji w Busku-Zdroju

często współistnieje u chorych z RZS , ZZSK a najczęściej z chorobą

zwyrodnieniową stawów . Optymalne leczenie tych chorych wymaga

połączenia metod farmakologicznych i niefarmakologicznych w tym

również kompleksowego leczenia uzdrowiskowego.



Materiał i metody

 W badaniu udział wzięło 79 chorych z rozpoznaniem choroby
zwyrodnieniowej stawów ze współistniejącą hiperurykemią,

 52 mężczyzn i 27 kobiet.

 Średnia wieku w całej badanej grupie wynosiła 58.8 ± 5,7 lat, a średni
czas trwania choroby 15,30± 4,80 lat.



 Przed i po zakończeniu leczenia uzdrowiskowego u wszystkich osób

badanych oznaczono stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi,

określono w jednostopniowej skali VAS średnią wartość odczuwania

dolegliwości bólowych oraz subiektywną ocenę stanu zdrowia ( w skali

szkolnej od 2 do 5 pkt.). Wszyscy badani otrzymali po 15 zabiegów

kąpielowych w WSSS o temperaturze ok. 37°C, których czas trwania

wynosił około 15 minut. Ponadto, w ramach kompleksowego leczenia

uzdrowiskowego badani chorzy objęci byli również leczeniem

fizykalnym w postaci gimnastyki indywidualnej lub zespołowej, masażu

klasycznego i prądu diadynamicznego. Na okres leczenia

uzdrowiskowego nie odstawiono dotychczasowego leczenia

farmakologicznego



Wyniki badań

 Prawidłowy poziom kwasu moczowego we krwi wynosi około 3-7mg/dl

(Barańska I., 2013).

 Przed kompleksowym leczeniem uzdrowiskowym średni poziom kwasu

moczowego we krwi chorych mężczyzn wynosi 8,44 ± 0,66 mg/dl, a

po 21-dniowej kuracji 6,24 ±0,35 mg/dl. Poziom kwasu moczowego

uległ istotnemu obniżeniu o 2,2 mg/dl, co stanowiło 26,07 % (p<

0,001).
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 W grupie badanych kobiet przed kompleksowym leczeniem

uzdrowiskowym średnie stężenie kwasu moczowego we krwi

wynosiło 8,03 ± 0,35 mg/dl, a po leczeniu 6,33 ± 0,30 mg/dl.

Spadek poziomu kwasu moczowego wynosił 1,7 mg/dl, co

stanowiło 21,17 % (p < 0,001).



 W jedenastostopniowej skali VAS średnia wartość odczuwania

dolegliwości bólowych w obydwu badanych grupach chorych z chorobą

zwyrodnieniową stawów z hiperurykemią przed leczeniem wynosiła 5,66

± 1,80 punktów (ból o średnim nasileniu), a po kompleksowym leczeniu

uzdrowiskowym 3,26 ± 1,30 punktów. Poprawa, czyli zmniejszenie

odczuwania dolegliwości bólowych głównie w stawach wynosiła 2,4

punktów, co stanowiło 42,40% (p < 0,001).



 Zmniejszenie odczuwania bólu w grupie chorych

mężczyzn wynosiło 2,85 punktów , co stanowiło 47,00% (

p < 0,001) , a w grupie chorych kobiet wynosiło 2,35

punktów (39,20%, p < 0,001).



 W subiektywnej ocenie stanu zdrowia ( w skali szkolnej od 2 do 5

punktów) przed leczeniem uzdrowiskowym badani chorzy z obydwu

grup oceniali swój stan zdrowia średnio na 3,60±0,28 punktów, a po

leczeniu poprawa wynosiła średnio 1,15 pkt (29,40%, p < 0,001).



 W grupie badanych chorych mężczyzn odnotowano średnią

poprawę wynoszącą 0,99 pkt. (27,15%, p< 0,001),

 a w grupie chorych kobiet 1,10 pkt (32,10%, p< 0,001).



Nasze badania potwierdziły wyniki lecznicze uzyskane

wcześniej przez Orłowskiego Z. (1957), Ziąbera Z i WSP.

(1981), Żaka M. i Legwanta Z. (1996). Pomimo, że mechanizm

zwiększonego wydalania kwasu moczowego u chorych z

hiperurykemią pod wpływem kompleksowego leczenia w Busku-

Zdroju nie jest znany, to należy przypuszczać, ze kąpiele w

wodzie siarczkowo-siarkowodorowej słonej stanowią

podstawowy czynnik leczniczy.



Postęp techniczny powoduje lawinowy wzrost zachorowań na tzw.

choroby cywilizacyjne. To ogromny problem współczesnych społeczeństw,

bo wiąże się on z obniżeniem jakości życia milionów ludzi

i dużymi kosztami — społecznymi i finansowymi. Technika i farmakologia

nie są w stanie przeciwdziałać im na szeroką skalę.



Lecznictwo uzdrowiskowe zajmuje się właśnie tymi masowymi

dolegliwościami i chorobami. I to w szerokim zakresie — poczynając od

profilaktyki, czy pierwszych czynników ryzyka, przez łagodne formy chorób

przewlekłych, po poważne stany chorobowe i pourazowe.



Społeczeństwo się starzeje, żyjemy dłużej niż kilkadziesiąt lat temu.

To sedno wyzwań przed którymi obecnie stoimy. Procesy starzenia są

nieodwracalne. Możemy je jednak opóźniać poprzez właściwy styl życia,

aktywność fizyczną, dietę, niwelowanie, czy spowalnianie objawów choroby.

To jeszcze nie leczenie, a właśnie profilaktyka i edukacja. Patrząc globalnie,

daje to ogromne odciążenie systemu opieki zdrowotnej, obniżenie kosztów

finansowych i społecznych leczenia i opieki nad ludźmi starszymi.



Balneologia i leczenie sanatoryjne ma długie tradycje. To nie jest

archaiczna gałąź medycyny (jak życzyliby sobie niektórzy). Najlepszym

recenzentem tego, co robimy jest czas i sami pacjenci wracający do nas

na rehabilitację.



Niektóre polskie uzdrowiska są szeroko znane, mają kilkusetletnią

tradycję, inne uzyskały ten status niedawno. Większość ma

rozbudowaną bazę leczniczą. Najpoważniejsze przypadki trafiają do

szpitali uzdrowiskowych, gdzie w warunkach wielodniowej obserwacji

szpitalnej możemy stosować farmakoterapię, leczenie balneologiczne i

dietę. Sanatoria i zabiegi ambulatoryjne uzupełniają ofertę dla lżej

chorych. Kierowani są do nich pacjenci z refundacją NFZ, ale też tzw.

pacjenci komercyjni, którzy sami finansują swój pobyt i zabiegi.



W ostatnich latach obserwujemy tendencję do łączenia

sanatorium z medical spa, gdzie łączy się leczenie z zabiegami

relaksacyjnymi i upiększającymi.

Jest to bardzo korzystne, bo pozwala na szybki odpoczynek,

rozładowanie skumulowanego stresu, co dobrze wpływa na

ogólny stan pacjenta.





Dziękuję  za uwagę.


