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polskie stowarzyszenie pacjentów Uzdrowiskowych
Z inicjatywy Pani Profesor Ireny Ponikowskiej w 2019 roku powstało  Polskie Stowarzyszenie 

Pacjentów Uzdrowiskowych (PSPU). Celem Stowarzyszenia jest m.in. integracja pacjentów korzy-
stających z lecznictwa uzdrowiskowego, zwiększenie dostępności do lecznictwa uzdrowiskowego dla 
osób potrzebujących, poprawa jakości usług świadczonych w sektorze lecznictwa uzdrowiskowego, 
współpraca z lekarzami i zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, edukacja pacjentów.

Każdy członek Stowarzyszenia będzie mógł korzystać ze zniżek w opłatach za pobyt i  leczenie  
m.in.  w przypadku pobytów komercyjnych  w wybranych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach, warsztatach, konsultacjach.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Członkostwo w Stowarzyszeniu dla osób fizycznych jest bezpłatne, osoby prawne mogą zostać  

członkami wspierającymi.
Zapraszamy do wspólnego działania zarówno pacjentów jak i firmy działające w obszarze 

medycyny uzdrowiskowej.

Prosimy o odwiedzenie  strony Stowarzyszenia www.uzdrowiskowi.pl
na której znajdą Państwo więcej informacji oraz deklarację przystąpienia do 

Stowarzyszenia.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów Uzdrowiskowych
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physical Therapy in Lumbosacral Discopathy

postępowanie fizykalne w dyskopatiach  
w części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

DOI: 10.36740/ABAL202003101

włodzisław Kuliński1,2, sebastian smoleń1

1Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland 
2Department of Rehabilitation, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland

sUmmARy
Introduction: Back pain is one of the most common disorders of the 21st century. Back pain is usually associated with degenerative disease 
and discopathy and affects 50-70% of the population at some point in their lives. It leads to work absence in 20% of cases and is the fifth 
most common cause of hospitalisation.
Aim: To assess the condition of patients with lumbosacral discopathy before and after physical therapy.
material and methods: The study assessed 33 patients aged 25-58 years diagnosed with lumbosacral discopathy who were referred to the 
Rehabilitation Clinic in Połaniec. The following research tools were used: a questionnaire designed by the authors and the Quebec Back Pain 
Disability Scale. Patients were treated with the following physical therapy procedures: diadynamic currents, interferential current therapy, 
Trabert’s currents, ultrasound therapy, laser therapy, low-frequency alternating magnetic fields, and kinesiotherapy.
Results: Following 3-week physical therapy, elimination or considerable reduction of pain and improved physical fitness were found in study 
patients; the need for pharmacotherapy was eliminated.
Conclusions: 1. Lumbosacral discopathy is a difficult clinical and social problem. 2. The disorder restricts or prevents the ability to perform 
activities of daily living. 3. Physical therapy procedures reduce pain associated with discopathy, improve physical fitness, and eliminate the 
use of pharmacotherapy. 4. Physical therapy and rehabilitation are a basic part of treatment in this group of patients.

Key words: discopathy, physical therapy

sTREszCzEnIE
wprowadzenie: Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jedno z najczęściej występujących schorzeń XXI wieku. Zazwyczaj powiązane są  
z chorobą zwyrodnieniową oraz towarzyszą dyskopatii, dotykają przynajmniej raz w życiu 50-70% społeczeństwa i przyczyniają się do absencji 
w pracy w 20% przypadków, zajmują 5 miejsce wśród najczęstszych przyczyn hospitalizacji.
Cel: Ocena stanu podmiotowego i przedmiotowego chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa, przed i po leczeniu fizykalnym.
materiał i metody: Badaniem objęto 33 osoby w wieku 25-58 lat ze zdiagnozowaną dyskopatią lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa skiero-
wanych do Przychodni Rehabilitacji w Połańcu. Jako narzędzia badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz Quebec Back 
Pain Disability Scale. W postępowaniu fizykalnym stosowano prądy d-d, interferencyjne, Traberta, Udz, laseroterapię, z. pole magnetyczne 
n. cz., kinezyterapię.
wyniki: Po 3-tygodniowym leczeniu fizykalnym uzyskano ustąpienie lub znaczącą redukcję dolegliwości bólowych oraz poprawę sprawności 
fizycznej, wyeliminowano korzystanie ze środków farmakologicznych.
wnioski: 1. Dyskopatie w części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa to trudny problem kliniczny i społeczny 2. Schorzenie ogranicza lub unie-
możliwia czynności dnia codziennego. 3. Zabiegi fizjoterapeutyczne redukują dolegliwości bólowe towarzyszące dyskopatii oraz poprawiają 
sprawność fizyczną pacjentów, eliminują stosowanie środków farmakologicznych. 4. Postępowanie fizykalno-usprawniające jest podstawo-
wym elementem w leczeniu tej grupy chorych.

słowa kluczowe: dyskopatie, postępowanie fizykalne

Acta Balneol, TOM LXII, Nr 3(161);2020:139-144
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INTRODUCTION
Back pain is one of the most common disorders of the 21st 

century. Back pain is usually associated with degenerative disease 
and discopathy and affects 50-70% of the population at some 
point in their lives. It leads to work absence in 20% of cases 
and is the fifth most common cause of hospitalisation.

The development of civilisation changed the active human 
body as it fails to meet its natural need for physical activity. 
In the USA and other developed countries, back pain affects 
80% of the population, with 5% of patients suffering from 
chronic back pain [1-3].

In Poland, the proportion of patients with limitations due 
to back pain is high and reaches 70% of adults, with 44% of 
cases caused by low back pain.

Symptoms reported by patients with back pain depend 
on the extent of damage to the intervertebral disc structure 
and are a sum of gradually repeated microinjuries occurring 
throughout their lives. Pathological changes are usually 
found at the L4-L5 and L5-S1 levels of the lumbar spine 
and are caused by a gradual decrease in the hydration and 
height of the intervertebral disc as well as by annular tears. 
Intradiscal pressure displaces the nucleus in the direction 
of the weakened annulus fibrosus, resulting in protrusion of 
the intervertebral disc into the vertebral canal at the L4-L5 
or L5-S1 level [Figure 1. The visible extent of damage can be 
determined using an MRI scan and classified as one of three 
types of intervertebral disc damage: protrusion, extrusion, 
and sequestration.

Pain associated with the development of discopathy may 
have the form of local spinal pain or radiating pain with 
superficial sensory disturbances, numbness, tingling, or paresis. 
Progressive symptoms cause motor limitations and increase 
muscle tone. Compression of the L5 spinal nerve roots reduces 
the patient’s ability to perform dorsal flexion of the big toe 
and foot. Gluteus muscles, mainly the gluteus maximus, 
also become weakened. Compression of the cauda equina 
results in asymmetric limb paresis and sensory disturbances; 
patients experience foot drop, locomotion disturbances, and 
may have sphincter dysfunction of the urinary bladder and 
large intestine [3-5]. 

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION
Physical therapy is used to reduce and eliminate pain 

and inflammation, release muscle tension, and improve 
tissue trophics, blood supply and flexibility. Physical therapy 
procedures used to achieve this include ultrasound therapy 
(phonophoresis), low- and medium-frequency currents, laser 
therapy, topical cryotherapy, and low-frequency alternating 
magnetic fields [6, 7, 9-20].

AIM
The main objective of the study was to assess the effects of 

physical therapy on the condition of patients with lumbosacral 
discopathy.

MATERIAL AND METHODS
The study assessed 33 patients with lumbosacral discopathy 

referred to the Rehabilitation Unit of the National Health 
Fund Clinic in Połaniec. The ability to perform basic activities 
of daily living and the severity of pain associated with the 
disorder were evaluated before and after a 3-week series of 
procedures with the use of a 30-item questionnaire completed 
by study patients. Pain severity was measured with an NRS 
(Numerical Rating Scale) and the Quebec Back Pain Disability 
Scale.

The data collected from the patients were statistically 
analysed. Statistical calculations were performed in Microsoft 
Excel. Mean values and standard deviation were included. 
The significance level of differences was determined with 
Student’s t-test, which allowed for verifying the hypotheses 
adopted in the study. The significance level was set at ≤0.05. 
The study also used Pearson’s test, also called chi-squared 
test, which helps compare the distribution of variables with 
their theoretical distribution.

RESULTS
The study group consisted of 33 patients, including 19 

women (58%) and 14 men (42%) [Table 1].

Table 1. Sex of study patients
Tabela 1. Płeć badanych pacjentów

sex n n%
Female 19 58%

Male 14 42%
Total 33 100%

figure 1. Discopathy at L5-S1 
Rycina 1. Dyskopatia w L5-S1
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In the female patients, the mean age was 42 years, with a 
standard deviation of 7.95; the mean height was 1.67 m, with 
a standard deviation of 0.04; and the mean body weight was 
64.37 kg, with a standard deviation of 4.7. In the male patients, 
the mean age was 39 years, with a standard deviation of 8.38; 
the mean height was 1.80 m, with a standard deviation of 
0.07; and the mean body weight was 81.93 kg, with a standard 
deviation of 7.62 [Table 2].

The mean BMI for the 33 study patients was 24.03, with 
a standard deviation of 2.12. The lowest BMI value was 20.20 
and the highest BMI value was 27.76 [Table 3]; 24 study 
patients had a normal BMI (18.5-24.9) and only 9 were 
overweight (over 25).

Table 3. BMI

mean sD minimum maximum

24.03 2.12 20.20 27.76

With regards to work, study patients did manual work 
(40%), had office jobs (30%), worked as drivers (9%), nurses, 
teachers, and warehousemen (6% each), and checkout assistants 
(3%) [Figure 2].

17 (51.22%) patients reported pain occurring usually 
during the day and during physical activity, 10 (30.30%) 
patients experienced pain only during physical activity,  
4 (12.12%) patients reported pain during the day (12.12%), and 
2 (6.06%) patients complained of pain at night [Table 4].

Table 4. Time when study patients usually experienced pain
Tabela 4. Czas, w którym badani pacjenci zwykle odczuwali ból

Time n n%
At night 2 6.06%

During the day 4 12.12%
During physical activity 10 30.30%

During the day and physical activity 17 51.52%
Total 33 100.00%

CONCOMITANT PRESENCE OF OTHER TYPES OF DISCOPATHY
7 patients (21.21%) additionally had cervical discopathy 

and 2 patients had cervical and thoracic discopathy; the 
other 24 (72.73%) study patients did not have other types 
of discopathy [Figure 4].

Table 2. Data of study patients
Tabela 2. Dane badanych pacjentów

sex mean age sD for age mean height sD for height mean weight sD for weight

Women 42 7.95 1.67 0.04 64.37 4.70
Men 39 8.38 1.80 0.07 81.93 7.62

figure 2. Type of work
Rycina 2. Rodzaj pracy

figure 3. Time from last rehabilitation
Rycina 3. Czas od ostatniej rehabilitacji

figure 4. Other types of discopathy
Rycina 4. Inne rodzaje dyskopatii

The time from the last rehabilitation was less than a month 
for 1 patient (3.03%), a month for 2 patients (6.06%), more than 
a month for 5 patients (15.15%), a year for 7 patients(21.21%), 
and more than a year for 18 patients (54.55%), respectively 
[Figure 3].
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The majority of study patients spent their free time doing 
household chores (67%), others reported reading books, 
watching TV or using the Internet (27%), cycling (24%), walking 
and swimming (15%), and doing sports (9%) [Figure 5].

ANALYSIS OF RESULTS 
The significance level for all tests used in the study was 

set at 0.05.
The study assessed the effects of therapeutic procedures on 

everyday functioning. Student’s t-test for dependent samples 
was used [Table 5].

The test conducted in the study revealed a significant 
difference in the results of assessment of activities of daily 
living for the following:
•	 Difficulties	with	getting	out	of	bed	in	the	morning.	The	

rehabilitation resulted in a significant improvement and 
the mean difference was 0.58 points.

•	 Difficulties	with	sleeping	through	the	night.	The	reha-
bilitation resulted in a significant improvement and the 
mean difference was 0.3 points.

•	 Difficulties	with	staying	in	a	sitting	position.	The	reha-
bilitation resulted in a significant improvement and the 
mean difference was 0.79 points.

•	 Difficulties	with	bending	forwards.	The	rehabilitation	
resulted in a significant improvement and the mean dif-
ference was 0.88 points.

•	 Difficulties	with	walking	up	stairs.	The	rehabilitation	re-
sulted in a significant improvement and the mean diffe-
rence was 0.36 points.

•	 Difficulties	with	reaching	for	objects	on	high	shelves.	The	
rehabilitation resulted in a significant improvement and 
the mean difference was 0.88 points.

•	 Difficulties	with	opening	heavy	doors.	The	rehabilitation	
resulted in a significant improvement and the mean dif-
ference was 0.82 points.

•	 Difficulties	with	carrying	heavy	objects.	The	rehabilita-
tion resulted in a significant improvement and the mean 
difference was 1.27 points.

•	 Pain	severity	assessed	in	an	NRS.	The	rehabilitation	re-
sulted in a significant pain reduction and the mean dif-
ference was 2.94 points.
The study assessed the effects of physiotherapy procedures on 

the use of pharmacotherapy. A chi-squared test of independence 

figure 5. How study patients spend their free time
Rycina 5. Jak badani pacjenci spędzają wolny czas

Study patients were usually treated with massage (82%), 
TENS currents (64%), laser therapy (61%), cryotherapy (58%), 
magnetic fields therapy (30%), ultrasound therapy (27%), 
interferential currents (15%), diadynamic currents (12%), 
Solux (9%), and iontophoresis and Trabert’s currents (6% each). 
20 patients (61% of study group) underwent kinesiotherapy 
procedures and the other 13 patients (39%) received only 
physiotherapy procedures [Figure 6].

figure 6. Physiotherapy procedures used in study patients
Rycina 6. Procedury fizjoterapeutyczne stosowane u badanych pacjentów

figure 7. Kinesiotherapy procedures used in study patients
Rycina 7. Procedury kinezyterapii stosowane u badanych pacjentów

Study patients were usually treated with exercises 
strengthening abdominal and back muscles (11 patients, 
33.33%), positional therapy and non-weight-bearing exercises in 
the Universal Exercise Unit (9 patients, 27.27%), and exercises 
in a pool (1 patient, 3.03%) [Figure 7].
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was used. The procedures used in the study group significantly 
reduced the proportion of patients using pharmacotherapy. 
After the procedures, 82% of study patients did not use any 
pharmacotherapy.

DISCUSSION
Back pain is one of the most common disorders of the 

21st century. The last ten years have shown that our lifestyle 
significantly contributes to lumbosacral discopathy. Garczyński 
and Lubkowska [9] confirmed that poor work ergonomics and 
a sedentary lifestyle are the main factors causing back pain, 
including lumbosacral discopathy. The present study showed 
that patients’ sex does not have a significant influence on the 
presence of lumbosacral discopathy as the disorder affects 
women and men equally. The results allow for concluding 
that there was no significant correlation between the BMI 
of study patients and the presence of this disorder.

According to Korabiusz et al. [20], discopathy usually 
developed in people aged 30 to 55 years. The authors pointed 
out the importance of physical medicine procedures in the 
treatment of this group of patients. Kuciel-Lewandowska and 
Jarosz [6] reported a considerable pain reduction in patients 
who underwent a series of 10 TENS (transcutaneous electrical 
nerve stimulation) procedures. Guzy et al. found a higher 
increase in the proportion of pain reduction in patients after 
laser therapy as compared with people receiving rehabilitation 
using only exercises strengthening trunk muscles, thermotherapy, 
magnetic fields therapy, and TENS currents. The present study 
indicates that the most common physical medicine procedures 

in patients with lumbosacral discopathy are cryotherapy (58%) 
with TENS currents (64%) and laser therapy (61%). Their 
combined use has a considerably higher effect on pain reduction 
among study patients than treatment with these methods used 
separately. Antczak et al. reported a considerable improvement 
of the quality of life in patients after spa hospital treatment. 
The authors used the Oswestry Disability Index to assess pain 
severity and activities of daily living. They found a reduction in 
pain experienced during activities of daily living and a lower 
use of analgesics after a series of physical therapy procedures, 
including thermotherapy, light therapy and balneotherapy, 
massage, and group and individual kinesiotherapy.

The present study showed a considerable reduction 
in pain experienced during activities of daily living after 
treatment. The severity of pain was reduced or the pain was 
completely eliminated. Improvements were also reported in 
such activities of daily living as staying in a sitting position, 
bending forwards, reaching for objects on high shelves, 
pulling/pushing heavy doors, and carrying heavy objects. 
Study patients showed lower pain reductions with respect to 
getting out of bed, sleeping through the night, and walking 
up stairs. The research confirms that physical therapy is  
a basic part of treatment in this group of patients.

CONCLUSIONS 
Lumbosacral discopathy is a difficult clinical and social 

problem.
The disorder restricts or prevents the ability to perform 

activities of daily living.

Table 5. Effects of physiotherapy procedures on everyday functioning
Tabela 5. Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na codzienne funkcjonowanie

 mean sD Difference t p

Getting out of bed
Before 1.85 0.8337
After 1.27 0.5168 0.58 4.4026 0.0001

Sleeping through the night
Before 1.61 0.7475   
After 1.30 0.5294 0.30 2.7343 0.0101

Staying in a sitting position
Before 2.61 0.7044    
After 1.82 0.6826 0.79 7.5450 0.0000

Bending forwards
Before 2.67 0.8165    
After 1.79 0.6963 0.88 7.2500 0.0000

Walking up stairs
Before 1.76 0.9024    
After 1.39 0.4962 0.36 2.9883 0.0054

Reaching for objects
Before 2.79 1.0234    
After 1.91 0.7230 0.88 6.4644 0.0000

Pushing/pulling heavy doors
Before 2.33 1.0508    
After 1.52 0.5658 0.82 6.1143 0.0000

Carrying heavy objects
Before 3.61 0.9334    
After 2.33 0.6922 1.27 10.8444 0.0000

NRS
Before 5.27 1.04    
After 2.33 1.22 2.94 19.547 0.0000
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Physical therapy procedures reduce pain associated with 
discopathy, improve physical fitness, and eliminate the use 
of pharmacotherapy.

Physical therapy and rehabilitation are a basic part of 
treatment in this group of patients.
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sUmmARy
Introduction: Heel spurs are degenerative changes in the heel bone in the region of the medial process of the calcaneal tuberosity. More 
and more patients are now looking for ways to cope with the symptoms of heel spurs. The pain is located mainly underneath the heel or at 
the back of the heel. Patients experience the pain while walking; which often gets worse in the morning. The pain results from entesopathy in 
the region of the heel bone and from the inflammation of structures such as the plantar aponeurosis or the Achilles tendon. One of the ways 
of treating heel spurs is with a shockwave machine. 
material and methods: There were 42 patients involved in the study, 23 women and 19 men, aged 27-65. They were given shockwave 
treatment – ESWT seven times at one-week intervals. The electromagnetic shock wave in the Rosetta ESWT machine is targeted directly to the 
area which is painful, where the focus of inflammation is. Thus, the shock wave hits the inflamed spot directly without entering the adjacent 
tissue. For all the patients, measurements were made with the use of VAS, the 5-point Latinen questionnaire and algometry.   
Results: Shockwave therapy was found to be fairly effective and the results of the treatment were observed for longer periods compared to 
the results of more traditional methods of treatment. The patients experienced lower pain levels, both immediately after the last treatment 
session and one month after the therapy was completed. 

Key words: heel spurs, shock wave, rehabilitation

sTREszCzEnIE
wstęp: Ostroga piętowa to zmiana zwyrodnieniowa kości piętowej, konkretnie okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego. Coraz 
więcej pacjentów szuka sposobu, jak poradzić sobie z objawami ostrogi piętowej. Są to głównie ból pod piętą lub z tyłu pięty, ból przy cho-
dzeniu, nasilający się przeważnie rano. Powstaje najczęściej w wyniku entezopatii okolicy kości piętowej oraz toczącego się procesu zapalnego 
dotyczącego głównie takich struktur, jak rozcięgno podeszwowe czy też ścięgno Achillesa. Jedną z metod leczenia ostrogi piętowej jest zabieg 
aparatem do fali uderzeniowej.
materiał i metody: W badaniach własnych wzięło udział 42 pacjentów, 23 kobiet i 19 mężczyzn. Wiek osób badanych wynosił 27-65 lat. Pa-
cjenci mieli wykonywaną falę uderzeniową (ang. Extracorporeal Shock Wave Therapy - ESWT) – pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi 
w odstępach cotygodniowych, siedmiokrotnie. W aparacie Rosetta ESWT fala powstaje przy wykorzystaniu metody elektromagnetycznej i jest 
transmitowana do obszaru bólowego, gdzie skupia się we wtórnym ognisku. W ten sposób fala trafia precyzyjnie w zmienione chorobowo 
miejsce, nie ingerując w sąsiadujące tkanki. Do oceny w przypadku wszystkich pacjentów zastosowano skalę analogowo-wzrokową bólu VAS, 
5-punktowy kwestionariusz oceny bólu Laitinena oraz badanie algometrem. 
wyniki: Efektywność zabiegów z wykorzystaniem pozaustrojowej fali uderzeniowej była znacząca a efekty utrzymały się dłużej w porównaniu 
z bardziej tradycyjnymi metodami leczenia. Pacjenci odczuwali mniejszy poziom dolegliwości bólowych zarówno po serii siedmiu zabiegów, 
jak i miesiąc po zakończonej terapii. 

słowa kluczowe: ostroga piętowa, fala uderzeniowa, rehabilitacja
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INTRODUCTION 
A heel spur is a degenerative change in the heel bone in 

the region of the medial process of the calcaneal tuberosity. 
This condition was first described in 1900 by Plettner on the 
basis of an X-ray image. Although many years have passed, 
it is still impossible to fully determine the pathogenesis of 
heel spurs [1]. Patients with heel spurs are both young and 
elderly people, both overweight or obese people and those 
with correct BMI. Heel spurs may occur on just one heel 
or both heels. 

At the first stage of the heel spur condition, pain is caused 
only by loading on foot; later on, however, pains occur at 
every kind of loading and finally, they become rest pain. It is 
worth noticing that nowadays heel spurs do not necessarily 
cause pains at heel. The most common symptoms of the 
condition include:
•	 First	growing,	then	getting	more	and	more	intense	pain	

in the inferior-medial part of the heel, occurring exactly 
where the fascia attachment is.

•	 Pains	and	stiffness	which	become	stronger	in	the	morning	
or after walking for a long time (pains may also increase 
while climbing stairs or standing on tiptoes.

•	 Pains	and	stiffness	while	taking	the	first	steps	after	some	
rest (also in the morning, while taking the first steps after 
getting up).

•	 When	seen	on	an	X-ray,	a	sharp	bony	outgrowth	exten-
ding forward from the calcaneal tuberosity [2].
A number of risk factors are said to be associated with 

heel spurs, including:
•	 Working	standing	up.
•	 Excessive	weight	and	obesity.
•	 Increasing	age.
•	 Having	flat	feet.
•	 Intensive	sports	activities.
•	 Poorly	fitted	shoes	[3].

Heel spurs occur as a result of chronic, untreated or 
badly and  ineffectively treated inflammation of the plantar 
aponeurosis. Other causes of heel spurs include inflammation 
of insertional Achilles tendonitis (together with Achilles 
bursitis), heel panniculitis caused by frequent stress fractures 
and neuropathies connected with the sole branch of the 
tibial nerve being compressed by overdeveloped plantar 
aponeurosis [3].

Treatment for heel spurs is difficult and takes a lot of time. 
It is a complicated process, the aim of which is to eliminate 
factors increasing the risk of developing heel spurs. It is 
sometimes particularly difficult to treat heel spurs because 
of, for example, a patient’s job. It also proves to be difficult to 
get rid of the inflammation. In the case of patients with severe 
pain, surgery is performed (1% of patients with heel spurs). In 
majority of cases, however, conservative methods are used [4].  
Patients diagnosed with heel spurs are recommended to use 
custom-made shoe inserts, take non-steroid anti-inflammatory 
medication and undergo physical therapy. The most common 
physical therapy techniques used to treat patients with heel 
spurs include phonophoresis, laser therapy, and shockwave 
therapy [4].  

Shockwave treatment is a physical therapy procedure which 
is becoming widely-recognised by medical professionals. 
Shockwaves are characterized by jump change in pressure. 
The waves are generated outside of the body and then their 
energy is transmitted into the body [5]. The waves go into 
the body 1-60 mm deep, depending on the machine used 
and the kind if tissue being treated [6]. Shockwaves can be 
either radial or focused [7]. 

Apart from being used to treat heel spurs, shockwave 
therapy is used to treat Achilles tendon pains, tibialis anterior 
muscle pain, patellar tendon pain, femur tendon pain; it is also 
used in the case of the iliotibial band syndrome, trochanter 
enthesopthy, bursitis, shoulder joints pain, wrist pain and 
other chronic enthesopathies [8].  

MATERIAL AND METHODS
The aim of the study was to assess the effectiveness of 

ESWT in treating heel spur pains. 42 patients aged 27-65: 23 
women and 19 men participated in the study. The patients were 
treated with ESWT seven times at one-week intervals. 

The intensity of pain in all the patients was measured 
with VAS, the 5-point Latinen questionnaire and algometry. 
The patients had seven Rosetta ESWT treatment sessions 
at intervals of 7-10 days. The device parameters were as 
follows: 
•	 Frequency	8-10	Hz.-
•	 Power	2.32.8	bar.
•	 Number	of	shocks	2000-2300.

The electromagnetic shock waves in the Rosetta ESWT 
machine are focal waves targeted prcisely to the area which 
is painful. 

During the first session, a heel spur in each patient was 
diagnosed on the basis of an X-ray image and palpation; the 
exact location of the painful area was marked with a marker 
pen. Patients with injuries and joint degenerative diseases 
were excluded from those receiving treatments. 

Having completed the therapy (7 sessions), the patients 
were asked to schedule an appointment at the pain treatment 
outpatient clinic (Health Care Centre ZOZ GORLICE) after 
one month (30 days) with the purpose of assessing the effects 
of the treatment. VAS, the 5-point Latinen questionnaire and 
algometry were used for pain assessment. 

RESULTS
The aim of the study was to assess pain levels in the 

patients before the shockwave treatment, immediately after 
the last treatment session, and one month after the treatment 
was over. All in all, 42 patients received the treatment. Pain 
levels were measured with VAS, the Latinen questionnaire 
and an algometer. Table 1. shows the VAS mean pain levels 
which significantly decreased both after one month as well 
as after the last session. Before the shockwave therapy was 
used, the mean level of pain was 7.8 on the VAS scale of 1-10; 
immediately after the last session, it was 5.5 and one month 
later – 2.84. It is clear that there was the most progress one 
month after the treatment was completed, with a group of 
patients with no pain at all. 
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Table 1. Pain level measured with VAS: before treatment, immediately after 
7 treatment sessions and one month after the treatment was over
Tabela 1. Poziom bólu na skali VAS mierzony przed terapią, po 7 zabiegach  
i po miesiącu od zakończenia terapii

Before  
treatment 

Immediately  
after the last  

treatment session

One month  
after  

the treatment  
was over 

Minimum 7 3 0
Maximum 10 8 6

Mean 7.8 5.5 2.84

Similar results were obtained when the Latinen questionnaire 
was used for pain assessment. Before treatment, the mean 
intensity of pain  was 3.9. After the 7th session, it was 1.84 
and one month later – 0.92. It was similar in the case of 
pain prevalence rate: before the treatment, the mean value 
was 2.69; after one month, it dropped to 0.87. Before the 
treatment, the necessity to take pain killers was reported by 
the patients to be 2.32, after the 7th session – 1.29 and one 
month later – 0.72. The last factor taken into consideration 
was the reduction of physical activity (Table 2). The mean 
value before the treatment was 1.84 while one month after 
the treatment was completed, it dropped to 0.32. It is clear 
that the shockwave therapy was the most effective one month 
after it was completed. 

When pain threshold levels were measured with the use 
of algometry, the results obtained were slightly different. The 
analysis of the results clearly showed that they got better right 
after the last treatment session and they stayed at the same 
level one month after the shockwave therapy was completed 
(Table 3). It needs to be emphasised, however, that measuring 
pain intensity with the two above discussed methods relied 
on the patients’ subjective pain experience, which might have 
meant that they were less objective in describing improvement 
over the month after the therapy was completed. 

It needs to be emphasised that despite the differences in 
the results obtained, their analysis showed that the shockwave 
therapy proved to be really effective, and the therapy effects 

were observed over one month after it was completed. The 
treatment made it possible to stop heel spur pains in an 
non-invasive way and improve the patients’ comfort of life 
in the long run.

DISCUSSION
Shockwave therapy has been widely used for many 

years and it is now more and more commonly applied in 
musculoskeletal therapy. Many studies have indicated that 
this kind of therapy is a significantly effective method to treat 
pains caused by heel spurs [9] as well as plantar fasciitis [10]. 
Based on studies, conclusions concerning the effectiveness of 
shockwave treatment were also formed by Koch et al. [11], 
who found five-session shockwave treatment to be enough 
for patients suffering from heel spurs to feel improvement in 
health as a result of lower pain prevalence rate, decrease in 
pain intensity and reduced necessity to take painkillers. The 
current study has shown significant effectiveness of shockwave 
therapy and results that can be more long-lasting compared 
to the results of more traditional treatment methods [12].

On the basis of the analysis of the results obtained, we 
found that the patients experienced considerably lower pain 
levels immediately after the seven treatment sessions and after 
the one-month follow-up [13]. The limitations of physical 
activities and the necessity to take painkillers also decreased. 
Interestingly enough, the assessment of pain threshold with 
an algometer showed improvement in pain immediately after 
the treatment but the pain threshold remained the same after 
the one-month follow-up.  

Similar conclusions were reached by Agatowski [14]: 
as for heel spurs treatment, shockwave therapy represents 
improvement in 90% of cases. It is stressed that pains may 
become more intense after the first two or three treatments, 
which is, however, a temporary state. The patients who received 
the therapy felt fairly relieved at morning work-out, then 
had fewer and fewer problems with the foot under loading 
[15]. All the studies mentioned represent that the effects of 
applying shockwave therapy for heel spurs pain treatment 
result in alleviating the pains and reducing the necessity 

Table 2. Pain level measured with the Latinen questionnaire: before treatment, immediately after 7 treatment sessions and one month after the treatment was over
Tabela 2. Poziom bólu na skali Laitinena mierzony przed terapią, po 7 zabiegach i po miesiącu od zakończenia terapii

Before treatment Immediately after  
the last treatment session

One month after  
the treatment was over 

Pain intensity 3.9 1.84 0.92
Pain prevalence rate  2.69 1.42 0.87

Pain killers 2.32 1.29 0.72
Physical activity limitation 1.84 0.93 0.32

Table 3.  Pain level measured with the use of algometry: before treatment, immediately after 7 treatment sessions and one month after the treatment was over
Tabela 3. Poziom bólu oceniony algometrem mierzony przed terapią, po 7 zabiegach i po miesiącu od zakończenia terapii

Before treatment Immediately after  
the last treatment session

One month after  
the treatment was over 

Pain level (kg/cm2) 4.9 5.9 5.9

Effectiveness of ESWT in Treatment of Heel Spurs
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to take painkillers immediately after five or seven sessions 
and, which the current study shows, after the one-month 
follow-up [16]. 

CONCLUSIONS
The current study let us draw the following 

conclusions:
In patients with heel spurs, shockwave therapy proves to 

be an effective way of relieving pain intensity, decreasing its 
prevalence rate and reducing the necessity to take painkillers 
and limitations of physical activities.

The use of algometry shows that the pain threshold 
in patients who received shockwave treatments increased 
significantly immediately after the last session but remained 
at the same mean level after the one-month follow-up. 
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sTREszCzEnIE
wstęp: Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą, zapalną, układową chorobą tkanki łącznej, obejmującą stawy i tkanki okołostawowe, 
prowadzącą do niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Do najczęstszych i najwcześniejszych lokalizacji procesu zapalnego należą stawy 
rąk. Postępowanie terapeutyczne obok farmakoterapii obejmuje fizjoterapię, psychoterapię i edukację pacjenta. Spośród metod fizykotera-
peutycznych podkreśla się rolę laseroterapii i magnetoterapii w uzyskaniu efektu przeciwbólowego oraz poprawy funkcji stawów. 
Cel: Celem pracy było porównanie wpływu pola magnetycznego niskiej częstotliwości i laseroterapii na zmniejszenie dolegliwości bólowych, 
poprawę jakości życia, funkcji i zakresu ruchomości stawów rąk u pacjentów z RZS.
materiał i metody: Badaniem objęto 30 pacjentów leczonych ambulatoryjnie w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne-
go w Białymstoku. Wśród pacjentów wyodrębniono dwie grupy, w których stosowano odpowiednio w pierwszej – laseroterapię, w drugiej  
– pole magnetyczne. W każdej grupie wykonano 10 zabiegów z przerwą sobotnio- niedzielną. Przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz po jej 
zakończeniu przeprowadzono badanie przedmiotowe i podmiotowe, obejmujące: ocenę bólu (skala VAS, kwestionariusz Laitinena), zakresu 
ruchomości oraz ocenę funkcjonalną ręki i jakości życia przy użyciu kwestionariuszy: bMHQ, DASH, AIMS-2.
wyniki: Po zastosowaniu fizykoterapii w obu grupach uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych. Ponadto magnetoterapia korzystniej 
niż laseroterapia wpłynęła na poprawę zakresu ruchomości stawów rąk oraz jakości życia i funkcjonalności pacjentów ocenionych według 
kwestionariuszy: Laitinena, Brief MHQ, DASH, AIMS-2.
wnioski: Zarówno laseroterapia jak i magnetoterapia pozwalają na uzyskanie efektu przeciwbólowego u chorych na RZS. Wykazano wyższą 
skuteczność pola magnetycznego niż laseroterapii w zakresie poprawy ruchomości stawów rąk oraz jakości życia pacjentów

słowa klucze: reumatoidalne zapalenie stawów, rehabilitacja, laseroterapia, magnetoterapia, jakość życia

sUmmARy
Introduction: Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory, systemic complex disease involving joints and periarticular tissues, leading 
to disability and premature death. The most common and earliest locations of the inflammatory process involves hands. In addition to 
pharmacotherapy, therapeutic management includes physiotherapy, psychotherapy and patient education. Among the physical therapy 
methods, the role of laser therapy and magnetotherapy in achieving analgesic effects and improving functions is emphasized.
AIm: The aim of the study was to compare the impact of low frequency magnetic field and laser therapy on pain reduction, quality of life and 
function improvement as well as range of motion hands joints in patients with RA.
material and methods: The study involved 30 outpatient in the Rehabilitation Clinic of the University Clinical Hospital in Bialystok. Among 
all patients they were selected into two groups in which they were applied accordingly in the first group a laser stimulation and in the second 
group a low frequency magnetic field. There were performed 10 treatments in each group with a Saturday - Sunday break. Before and after 
rehabilitation was conducted a physical and subjective examination, which used: pain examination (VAS scale, Laitinen questionnaire), 
examination of hand range of motion and functional evaluation according to questionnaires: bMHQ, DASH, AIMS-2.

PRACA ORYGINALNA/ORIGINAL ARTICLE



150

Amanda Maria Kostro, Agnieszka Dakowicz, Diana Moskal-Jasińska, Anna Kuryliszyn-Moskal

Results: After used of physical therapy in both groups the results were obtained that pain was decreased. Moreover, the magnetotherapy 
improved the range of motion as well as the quality of life and functionality of patients measured according to the questionnaires: Laitinen, 
Breif MHQ, DASH, AIMS-2 more favorably than laser therapy. 
Conclusions: Both treatment: laser therapy and magnetotherapy provide an analgesic effect in patients with RA. It has been shown that 
magnetotherapy is more effective in improving hand joints mobility and patient’s quality of live.

Key words: rheumatoid arthritis, rehabilitation, lasertherapy, magnetotherapy, quality of life 
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WSTĘP
Reumatoidalne zapalenie stawów (łac. polyarthitis rheu-

matoidea – RZS) jest przewlekłą układową chorobą tkanki 
łącznej o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzującą 
się symetrycznym zapaleniem stawów oraz tkanek okołosta-
wowych. Drobne stawy obu rąk należą do najczęściej zajętych 
stawów w przebiegu RZS – według badań już w pierwszym 
roku trwania choroby u 15-30% pacjentów można stwier-
dzić występowanie nadżerek zlokalizowanych w stawach 
śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych, 
a w ciągu pierwszego roku od rozpoznania choroby nadżerki 
w stawach dłoni występują już u 90% pacjentów [1-5]. 

Charakterystycznymi objawami zgłaszanymi przez pacjenta 
są: ból, wysięk, symetryczny obrzęk stawów rąk i stóp oraz 
towarzyszące najczęściej rano uczucie sztywności porannej. 
Procesem zapalnym dotknięte są zwłaszcza stawy śródręcz-
no-paliczkowe,  międzypaliczkowe bliższe rąk, rzadziej mię-
dzypaliczkowe dalsze. Dominującymi symptomami są ból, 
obrzęk i ograniczenie ruchomości. Proces zapalny obejmuje 
często tkanki okołostawowe, takie jak: ścięgna, pochewki 
ścięgniste, obserwuje się także zaniki mięśni międzykostnych, 
glistowatych oraz kłębu kciuka. Zmiany te prowadzą do 
upośledzenia sprawności ręki oraz jakości chwytu. W miarę 
zaawansowania choroby szpara stawowa ulega znacznemu 
zwężeniu, a równocześnie postępująca degradacja ścięgien 
i więzadeł prowadzi do usztywnienia nadgarstka. Występujące 
zmiany pozastawowe m.in. guzki reumatoidalne, zapalenie 
pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych są wskaźnikiem 
złej prognozy i często pojawiają się u osób z dodatnim czyn-
nikiem reumatoidalnym RF (ang. rheumatoid factor ‒ RF). 
Postępująca tendencja do utrwalania deformacji prowadzi 
do upośledzenia jakości życia chorych [6-9]. Wśród metod 
leczenia zachowawczego zastosowanie znajdują: kinezyte-
rapia, fizykoterapia, zaopatrzenie ortopedyczne oraz masaż 
i balneoterapia [10-20]. W leczeniu fizykoterapeutycznym 
stosowane są laseroterapia i magnetoterapia. Podstawą me-
chanizmu przeciwbólowego działania laseroterapii na tkanki 
są procesy fizyczne i chemiczne zachodzące na poziomie 
komórkowym i molekularnym, wynikające z działania wiązki 
promieniowania na receptory tkankowe oraz absorpcji energii 
przez komórki [16]. Zmienne, pulsujące pole magnetyczne 
małej częstotliwości powoduje ruch jonów w komórkach. 
Wynikiem tego zjawiska jest hiperpolaryzacja błony komór-
kowej, wzmożona przemiana materii i zwiększone wykorzy-

stanie tlenu przez komórkę. Pole magnetyczne przenikając 
równomiernie przez wszystkie tkanki prowadzi do poprawy 
ukrwienia na poziomie komórkowym, co istotnie wpływa 
na efektywność zabiegu [20].

CEL
Celem pracy była porównawcza ocena wpływu laseroterapii 

i magnetoterapii na funkcjonowanie i jakość życia pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów rąk.

MATERIAŁ I METODY
Badania zostały przeprowadzone w Klinice Rehabilitacji 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, za 
zgodą Komisji Bioetycznej nr. R-I-002/491/2017 Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. 

Grupę badawczą stanowiło 30 pacjentów ambulatoryjnych 
w wieku od 25 do 80 lat, (27 kobiet, 3 mężczyzn). Pacjenci 
spełniali kryterium RZS według wytycznych ACR i EULAR 
z 2010 r. [21].

Średni czas trwania dolegliwości bólowych w ogólnej 
grupie badanych osób wynosił 8 lat. Wśród badanych, wy-
odrębniono losowo dwie grupy. Pacjenci z grupy 1 (n=15) 
zostali poddani zabiegom laseroterapii, natomiast pacjentom 
w grupie 2 (n=15) wykonano zabieg pola magnetycznego 
małej częstotliwości. Wykonano 10 zabiegów fizykalnych, 
przeprowadzanych codziennie od poniedziałku do piątku 
z sobotnio-niedzielną przerwą. Przed rozpoczęciem terapii 
pacjenci zostali poinformowani o przebiegu leczenia oraz 
wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w badaniach. Zarówno 
przed jak i po leczeniu przeprowadzono badanie podmiotowe 
i przedmiotowe. Dokonano pomiaru zakresu ruchomości oraz 
określono poziom dolegliwości bólowych według skali VAS 
i kwestionariusza Laitinena. Do oceny jakości życia zastosowano 
kwestionariusze: bMHQ, DASH oraz AIMS-2. 

Zabiegi laseroterapii wykonano przy użyciu sondy skanującej 
z zastosowaniem następujących parametrów zabiegowych: 
moc 450 mW, pole zabiegu 8 cm x 8 cm, natężenie 300 J, 
dawka 4,7 J//cm2, czas zabiegu 11 min (osobno każdą dłoń). 
Zabiegi magnetoterapii wykonano przy użyciu aparatu do 
wytwarzania pola magnetycznego Magnetronic MF-20 EIE 
Otwock. Zastosowano następujące parametry zabiegowe na 
obie dłonie: częstotliwość od 5 do 20 Hz, natężenie od 3 do 5 
mT, czas zabiegu od 15 do 20 min, czas przerwy impulsu od 
3 do 0 s, kształt impulsu: na zmianę sinusoidalny bipolarny 
z prostokątnym bipolarnym.
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Analizę statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem 
programu Statistica 13.1, do wnioskowania statystycznego 
użyto testów nieparametrycznych, a za poziom istotności 
przyjęto p = 0,05.

WYNIKI

SKALA VAS (ANG. VISUAL ANALOG SCALE – VAS)
Po zakończonym leczeniu w obu grupach uzyskano 

istotnie statystyczne zmniejszenie dolegliwości bólowych 
w skali VAS odpowiednio w grupie poddanej laseroterapii 
(p=0,0046) oraz w grupie poddanej terapii polem magne-
tycznym (p=0,0014). Przed terapią w grupie 1 75% pacjen-
tów wskazywało na dolegliwości bólowe w przedziale od  
3 do 7, natomiast po terapii od 0 do 4. Natomiast w grupie 
2 u 75% pacjentów nasilenie bólu obejmowało granicę od  
2 do 8, a po terapii stopień nasilenia określono w przedziale 
od 1 do 5 (ryc. 1).

ZAKRESY RUCHOMOŚCI ZGIĘCIA, ODWIEDZENIA 
I PRZYWIEDZENIA

Uzyskano poprawę średniej wartości różnicy zakresu 
ruchomości w stawach międzypaliczkowych, śródręczno-
paliczkowych kciuka, międzypaliczkowych kciuka i przywie-
dzenia w stawie nadgarstkowym w obu grupach, z przewagą 
grupy poddanej magnetoterapii (tab. 1).

Rycina 1. Wartości mediany, (min. i max.) dla VAS przed i po zabiegu w obu grupach
Figure 1. Median values (min. and max.) for VAS before and after the procedure in both 
groups

Rycina 2. Wartości mediany, (min. i max.) przed i po zabiegu dla oceny wskaźnika 
Laitinena w obu grupach
Figure 2. Median values (min. and max.) before and after the procedure for the asses-
sment of the Laitinen index in both groups

Tabela 1. Średnie wartości różnicy zakresu ruchomości uzyskane po terapii 
w obu grupach
Table 1. Mean values of the difference in range of motion obtained after therapy 
in both groups

grupa 1 grupa 2
Zgięcie w stawach międzypaliczkowych  
II-V dłoni lewej 38,3o 39,9o

Zgięcie w stawach międzypaliczkowych  
II-V dłoni prawej 27,8o 31o

Zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych  
kciuka dłoni lewej 4,8o 14o

Zgięcie w stawach śródręczno-paliczkowych  
kciuka dłoni prawej 4,5o 11o

Zgięcie w stawach międzypaliczkowych  
kciuka w dłoni lewej 24,6o 17,5o

Zgięcie w stawach międzypaliczkowych  
kciuka w dłoni prawej 24,3o 15,7o

Przywiedzenie dłoni lewej 9,3o 12,7o

Przywiedzenie dłoni prawej 8,7o 10,3o

KWESTIONARIUSZ LAITINENA
W obu grupach odnotowano istotną statystycznie sku-

teczność terapii ocenianej według kwestionariusza Laitinena 
– w przypadku laseroterapii (p=0,00076), natomiast po zasto-
sowaniu pola magnetycznego (p=0,0002). W grupie 1 75% 
pacjentów przed terapią uzyskało wyniki w przedziale od 
3 do 8, a po terapii od 0 do 4. Natomiast w grupie 2 u 75% 
badanych wyniki z przedziału od 3 do 11 uległy zmniejszeniu 
do przedziału od 1 do 3. Większą skuteczność stwierdzono 
u pacjentów poddanych magnetoterapii w odniesieniu do 
laseroterapii (ryc. 2). 

OCENA SATYSFAKCJI ZE SPRAWNOŚCI DŁONI – KWESTIONARIUSZ 
BRIEF MHQ (ANG. BREIF MICHIGAN HAND QUESTIONNAIRE  
– BMHQ)

Według kwestionariusza Brief MHQ (bMHQ) uzyskano 
poprawę w odniesieniu do oceny satysfakcji ze sprawności 
dłoni u pacjentów z RZS. Wykazano istotną statystycznie 
skuteczność terapii w odniesieniu do jakości życia i funk-
cjonalności pacjentów ocenionej za pomocą wskaźnika 
BRIEF dla grupy 1 (p=0,0005) oraz dla grupy 2 (p=0,0001). 
W grupie 1 wykazano zwiększenie wskaźnika średnio o 22,92, 
a w grupie 2 o 25,00.

OCENA FUNKCJONALNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ  
– KWESTIONARIUSZ DASH  
(ANG. DISABILITIES OF ARM SHOULDER AND HAND – DASH)

Wykazano istotną statystycznie skuteczność terapii w od-
niesieniu do jakości życia i funkcjonalności kończyny górnej 
pacjentów ocenionej za pomocą wskaźnika DASH dla grupy 
1 (p=0,00019) oraz dla grupy 2 (p=0,00015). W grupie 1 
wykazano zmniejszenie wskaźnika świadczącego o niepeł-
nosprawności średnio o 14,16, a w grupie 2 o 25,85.

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA – KWESTIONARIUSZ AIMS-2  
(ANG. ARTHRITIS IMPACT MEASUREMENT SCALES-2 – AIMS-2)

Wykazano istotną statystycznie skuteczność leczenia w za-
kresie jakości życia i funkcjonalności pacjentów ocenionej 
za pomocą wskaźnika AIMS-2 dla grupy 1 (p=0,04) oraz dla 
grupy 2 (p=0,005). Kwestionariusz odnosił się do modeli 

Wpływ laseroterapii i magnetoterapii na funkcjonowanie i jakość życia pacjentów z RZS
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omawiających jakość życia: aktywności fizycznej i społecznej, 
funkcjonowania, samodzielności, emocji i nastroju, oraz 
satysfakcji życiowej. W grupie 1 wykazano zmniejszenie 
wskaźnika AIMS-2 średnio o 0,75, a w grupie 2 o 7,25.

DYSKUSJA
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje się stale 

postępującą destrukcją stawów i struktur okołostawowych. 
Upośledzona zostaje ich czynność, ulegają one zniekształ-
ceniom oraz występują podwichnięcia, przeprosty i ulna-
ryzacje zajętych dłoni. Prowadzi to do niepełnosprawności, 
inwalidztwa oraz upośledza jakość życia [1-5]. 

W badaniach oceny skuteczności zabiegów fizykotera-
peutycznych u chorych na RZS porównywano różne zabiegi 
fizykalne: krioterapię, laser, TENS, jonoforezę, prądy diady-
namiczne, pole magnetyczne i ultradźwięki. Odnotowano 
największą skuteczność terapii przeciwbólowej po zastosowa-
niu ultradźwięków i laseroterapii – 91%. Pole magnetyczne 
uzyskało 70% skuteczności, natomiast w ocenie pacjentów 
najskuteczniejsza okazała się krioterapia – 45%, ultradźwię-
ki – 22,5%, laser – 22,5%, oraz pole magnetyczne – u 10% 
badanych [12]. 

W badaniu własnym uzyskano zmniejszenie dolegliwości 
bólowych mieszczących się w skali VAS od 0 do 4 dla lase-
roterapii i w przedziale od 1 do 5 dla magnetoterapii. 

Badania przeprowadzone przez innych autorów sugerują, 
że najczęściej stosowanymi zabiegami w leczeniu fizykal-
nym RZS jest laser i pole magnetyczne (u 82% chorych 
w badanej 50-osobowej grupie). U wszystkich chorych, 
poddanych tym zabiegom uzyskano zmniejszenie dole-
gliwości bólowych. Po zastosowaniu pola magnetycznego 
uzyskano zmniejszenie natężenia i częstotliwości pojawienia 
się bólu, co skutkowało mniejszą ilością przyjmowanych 
leków przeciwbólowych [22]. 

W obecnej pracy większą skuteczność uzyskano w przy-
padku pola magnetycznego ‒ obszerny przedział wskaźnika 
bólu według Laitinena wynoszący 3-11 uległ zmniejszeniu 
do 1-3.

W badaniach innych autorów stosowano fizykoterapię 
(laseroterapię, pole magnetyczne, TENS, prądy diadynamicz-
ne, ultradźwięki, jonoforezę i krioterapię) u chorych na RZS. 
Po zabiegach uzyskano zmniejszenie dolegliwości bólowych 
oraz czas trwania sztywności porannej. Zmniejszenie bólu 
zaobserwowano u 23 osób spośród 50 badanych zarówno 
stosujących pole magnetyczne i laser. Zdaniem pacjentów 
najskuteczniejszą metodą była krioterapia, następnie ultra-
dźwięki i pole magnetyczne [23]. 

W kolejnej pracy w grupie chorych na RZS zastosowano: 
TENS, jonoforezę, ultradźwięki, laseroterapię, prądy diady-
namiczne i pole magnetyczne małej częstotliwości. Oceniono 
wpływ zabiegów na jakość życia oraz na zmniejszenie dole-
gliwości bólowych w zależności od czasu trwania choroby. 
Po zastosowanej terapii lepszy efekt przeciwbólowy uzyskano 
u osób chorujących od 10 do 20 lat, u których występowały 
najsilniejsze dolegliwości. Poprawę stanu funkcjonalnego 
uzyskano u osób cierpiących na RZS dłużej niż 10 lat, w grupie 
wiekowej od 40 do 60 [24]. 

W obecnej pracy parametry, takie jak: satysfakcja z pracy 
dłońmi, jakość życia oraz funkcjonalność kończyny górnej 
pacjentów oceniana kwestionariuszami bMHQ, AIMS-2, 
DASH uległy statystycznie istotnej poprawie na korzyść 
magnetoterapii.

W badaniach innych autorów poddano analizie wpływ 
kompleksowej rehabilitacji szpitalnej na zakres ruchomości 
stawów u pacjentów z RZS. Kompleksową rehabilitacją objęto 
52 osoby, które otrzymały: kinezyterapię oraz zabiegi z zakresu 
fizykoterapii: krioterapię, ultradźwięki, elektroterapię, wodo-
lecznictwo i okłady parafinowe. Wykazano istotną statystycznie 
poprawę ruchomości we wszystkich badanych stawach dłoni 
oraz we wszystkich płaszczyznach ruchu. Ponadto zaobser-
wowano zmniejszenie dolegliwości bólowych [25]. 

W obecnej pracy uzyskano poprawę zakresu ruchomości 
w stawach międzypaliczkowych II-V, śródręczno-paliczko-
wych kciuka i międzypaliczkowych kciuka oraz w stawach 
nadgarstkowo-śródręcznych, po zastosowaniu fizykoterapii, 
przy czym lepsze efekty lecznicze uzyskano po ekspozycji 
na pole magnetyczne niskiej częstotliwości w zakresie ru-
chomości stawów dłoni. 

Wyniki badań przeprowadzonych przez innych autorów 
wskazują, iż zastosowanie magnetoterapii pozwala na zmniejszenie 
bólu, obrzęku czy sztywności porannej [26-29]. Obserwowano 
lepsze efekty przeciwbólowe, zmniejszenie obrzęku i sztyw-
ności porannej, poprawę zakresu ruchomości w stawach oraz 
ogólnej sprawności po zastosowaniu biostymulacji laserowej 
[29]. Inni autorzy wykazali korzystne efekty laseroterapii i pola 
magnetycznego. We wcześniejszych badaniach wykazano, iż 
po zastosowanej biostymulacji laserowej dolegliwości bólowe 
zmniejszyły się, aczkolwiek w obu grupach zaobserwowa-
no zmniejszenie liczby obrzęków w stawach, poprawę siły 
mięśniowej oraz jakości życia. Jednak lepsze efekty uzyskano 
w grupie pacjentów poddanej laseroterapii [30].  

W obecnych badaniach wynik kwestionariusza Laitinena 
oraz ocena funkcjonalności i jakości życia u pacjentów podda-
nych działaniu pola magnetycznego była lepsza niż w grupie 
poddanej laseroterapii. 

WNIOSKI
Po zastosowaniu fizykoterapii w obu grupach uzyskano 

zmniejszenie dolegliwości bólowych. Ponadto terapia polem 
magnetycznym korzystniej niż laseroterapia wpłynęła na 
poprawę zakresu ruchomości stawów rąk oraz jakości życia 
i funkcjonalności pacjentów mierzonych według kwestiona-
riuszy: Laitinena, Brief MHQ, DASH, AIMS-2.
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sTREszCzEnIE 
wstęp: Z wiekiem dochodzi do tworzenia się wielu patologii w narządach naszego organizmu. Siedzący tryb życia w określonych grupach 
zawodowych sprzyja powstawaniu i nasilaniu się wad funkcjonalnych i strukturalnych kręgosłupa.
Cel: Zbadanie częstotliwości występowania dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od wieku i patomechanizmu.
materiał i metody: Badaniem objęto 114 pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (75 kobiet, 39 mężczyzn, w wieku 
od 24 do 85 lat, średnia wieku respondenta 53 lata). Zostało ono przeprowadzone między lipcem 2017 a wrześniem 2019 roku w SP ZOZ SW w Szczecinie. 
W badanej grupie wykorzystano autorski kwestionariusz, przeprowadzono testy funkcjonalne oraz dokonano analizy badań obrazowych.
wyniki: Częstotliwość występowania epizodów bólowych zależy w sposób istotny statystycznie od wieku (p<0,05). Największy odsetek częstego 
bólu występuje u osób powyżej 65 roku życia (70,83%). Ponad połowa (57,02%, n=65) respondentów zmaga się z bólem więzadeł biodrowo-lę-
dźwiowych i/lub krzyżowo-guzowych. Silny ból więzadła biodrowo-lędźwiowego w sposób istotny statystycznie występuje u ludzi z hiperlordozą 
lędźwiową (84,62%, n=22). Zależność tę zaobserwowano również w trakcie unoszenia rąk. Dla 6 osób deklarujących ból przy wykonywaniu tej 
czynności – 4 z nich wykazują także silny ból więzadeł biodrowo-lędźwiowych. Ból więzadła krzyżowo-guzowego łagodzi pozycja stojąca, co także 
jest statystycznie istotne. U pracowników szczecińskich uczelni w badaniach obrazowych wypuklinę krążka międzykręgowego najczęściej stwier-
dzano u osób między 4 a 6 dekadą życia. Dolegliwości bólowe związane z dyskopatią towarzyszą pacjentom przez cały dzień (p<0,05).
wnioski: Stopień zaawansowania zmian w kręgosłupie lędźwiowo-krzyżowym wzrasta wraz z wiekiem. Typ lordozy lędźwiowej wpływa na 
dolegliwości bólowe więzadła biodrowo-lędźwiowego. 

słowa kluczowe: odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa, więzadła biodrowo-lędźwiowe, więzadła krzyżowo-guzowe, dyskopatia,  
hiperlordoza lędźwiowa

sUmmARy
Introduction: With age, there are many pathologies in the organs of our body. The sedentary lifestyle in specific professional groups cause 
the emergence and intensification of functional and structural defects of the spine.
Aim: The aim of the study was to examine the frequency of pelvic and lumbar spine disorders (measured using functional tests and imaging 
tests) affecting the frequency of pain.
material and methods: The study involved 114 patients with lumbosacral pain (75 women, 39 men, 24-85 years of age, average age of the 
respondent 53 years). It was carried out between July 2017 and September 2019 at SP ZOZ SW in Szczecin. In the study group, the author’s 
questionnaire was used, functional tests were carried out and imaging analysis was performed.
Results: The frequency of occurrence of pain episodes depends statistically significantly on the age (p <0.05). The highest percentage of 
frequent pain occurs in people over 65 years of age (70.83%). Over half (57.02%, n = 65) of respondents struggle with pain in the ilio-lumbar 
and / or sacro-tumor ligaments. Strong pain in the ilium-lumbar ligament is statistically significant in people with lumbar hyperlordosis 
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(84.62%, n = 22). This relationship was also observed during the lifting of hands. For 6 people declaring the pain while doing this - 4 of them 
also show severe pain in the ilio-lumbar ligaments. The pain of the cruciate ligament alleviates the standing position, which is also statistically 
significant. In the employees of the Szczecin universities, the disc herniation of the intervertebral disc was most often found in people between 
the 4th and 6th decade of life. Pain discomfort associated with discopathy accompany patients throughout all day (p <0.05).
Conclusions: The degree of advancement of changes in the lumbar-sacral spine increases with age. The type of lumbar lordosis affects pain 
in the ilium-lumbar ligament.

Key words: lumbar-sacral spine, ilium-lumbar ligaments, cruciate-nodal ligaments, discopathy, lumbar hyperlordosis
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WSTĘP
Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze są naturalnym procesem 

związanym ze starzeniem się tkanki kostnej. Szybkość postępowania 
tego procesu zależy od wielu czynników. Należą do nich: wiek, 
styl życia, sposób odżywiania się, typ budowy ciała, masa ciała, 
charakter wykonywanej pracy, przestrzeganie zasad ergonomii, 
a także wady wrodzone oraz nabyte. Szczególnie siedzący charakter 
pracy w określonych grupach zawodowych sprzyja powstawaniu 
zaburzeń w obrębie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, dlatego tak 
istotnym jest zadbanie o właściwą pozycję ciała. Zasad ergonomii 
i biomechaniki kręgosłupa należy uczyć od najmłodszych lat, gdyż 
prawidłowy ruch wyzwala fizjologiczne procesy niezbędne do 
życia, jednak jakiekolwiek zaburzenie związane z nadmiernym 
wysiłkiem, nieprawidłową postawą ciała (np. spotęgowaną otyło-
ścią) w efekcie zaburza tę równowagę. Doprowadza to do bólów 
przeciążeniowych, obniżając jakość życia pacjentów i powodując 
ich niepełnosprawność [1-5]. 

CEL
Zbadanie występowania dolegliwości bólowych lędźwiowego 

odcinka kręgosłupa za pomocą testów funkcjonalnych i badań 
obrazowych w zależności od wieku i patomechanizmu.

MATERIAŁ I METODY
Badania wykonano w okresie od lipca 2017 do września 

2019 roku. Badaniem objętych zostało 114 pacjentów (75 
kobiet, 39 mężczyzn, w wieku od 24 do 85 lat, średnia wieku 
respondenta 53 lata) będących pracownikami szczecińskich 

szkół wyższych, u których zdiagnozowano zmiany w obrębie 
dolnego odcinka kręgosłupa w obrazie RTG. 

Zastosowano technikę ankietowania bezpośredniego po-
łączoną z wywiadem z zachowaniem anonimowości. Badanie 
zostało przeprowadzone w SP ZOZ SW w Szczecinie. Badanie 
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu 
autorskiego kwestionariusza. Przeprowadzono również testy 
funkcjonalne – Laseque’a, Patricka, Mennella, wyprzedzania, 
tkliwości więzadeł i długości mięśni oraz dokonano analizy 
badań obrazowych. Uzyskane wyniki poddano normalizacji 
oraz wykorzystano do analizy statystycznej, wykorzystując 
pakiet programów statystycznych STATISTICA v. 9 Pl oraz 
arkusz kalkulacyjny Excel. 

WYNIKI
U pracowników szczecińskich uczelni określono para-

metry demograficzne, socjoekonomiczne i medyczne oraz 
istniejące między nimi zależności. Jedynie między wiekiem 
a dominującą pozycją przyjmowaną podczas pracy stwier-
dzono zależność istotną statystycznie (tab. 1). 

Częstotliwość występowania epizodów bólowych zależy 
w sposób istotny statystycznie od wieku (p<0,05) (ryc. 1). 
Największy odsetek częstego bólu występuje u osób powyżej 
65 roku życia (70,83%). 

Analiza tabel 2-6 wykazuje, iż ponad połowa (57,02%) 
respondentów zmaga się z bólem więzadeł biodrowo-lę-
dźwiowych i/lub krzyżowo-guzowych. Silny ból więzadła 
biodrowo-lędźwiowego w sposób istotny statystycznie częściej 

Tabela 1. Analiza zależności pomiędzy wiekiem, a dominującą pozycją przyjmowaną podczas pracy
Table 1. Analysis of the relationship between age and the dominant position taken during work

wiek/pozycja siedząca stojąca Chodząca mieszana suma

do 35 lat
18 0 0 1 19

94,74% 0,00% 0,00% 5,26%

36-50 lat
21 0 1 12 34

61,76% 0,00% 2,94% 35,29%

51-65 lat
23 2 2 10 37

62,16% 5,41% 5,41% 27,03%

Powyżej 65 lat
7 1 0 16 24

29,17% 4,17% 0,00% 66,67%

Suma
69 3 3 39 114

60,53% 2,63% 2,63% 34,21%
*- istnieje zależność p=0,05; Chi2=25,129*; p=0,002832



156

Wioletta Jagucka-Mętel, Agata Baranowska, Żaneta Ciosek, Ewa Sobolewska, Danuta Lietz-Kijak, Marek Bulsa

występuje u pacjentów z hiperlordozą lędźwiową (84,62%). 
Zależność tę zaobserwowano również w trakcie unoszenia rąk.  
Ból więzadła krzyżowo-guzowego łagodziła pozycja stojąca, 
co także jest statystycznie istotne.

Tabela 2. Wyniki testu palpacyjnego na więzadło biodrowo-lędźwiowe
Table 2. Palpation test for ilio-lumbar ligament

Liczebność Tak nie
N 65 49
% 57,02 42,98

Tabela 3. Wynki testu palpacyjnego na więzadło krzyżowo-guzowe
Table 3. Palpation test for cross-tumor ligament

Liczebność Tak nie
N 67 47
% 58,77 41,23

Analiza badań obrazowych wykazała istotną zależność 
pomiędzy wiekiem a stopniem zaawansowania zmian w krę-
gosłupie lędźwiowo-krzyżowym (wypuklinę krążka mię-
dzykręgowego najczęściej stwierdzano u osób między 4 a 6 
dekadą życia) (ryc. 2).

Tabela 5. Unoszenie rąk, a więzadła biodrowo-lędźwiowe
Table 5. Hands lift and hip and lumbar ligaments

Unoszenie 
rąk

więzadło 
biodrowo-lędźwiowe suma df p Chi2

nie tak
Nie 93 14 107

1 0,000 12,180
% kolumny 97,89% 77,78%  

Tak 2 4 6
% kolumny 2,11% 22,22%  

Suma 95 18 113

Tabela 6. Stanie, a więzadła krzyżowo-guzowe
Table 6. Condition and sacro-tumor ligaments

stanie więzadło 
krzyżowo-guzowe suma df p Chi2

nie tak

Nie 59 17 76

1 0,055 3,669
% kolumny 62,77% 85,00%  

Tak 35 3 38
% kolumny 37,23% 15,00%  

Chi kwadrat = 12,943; p  = 0,0015

17\19 Tak nie sUmA

Prawidłowa
38 34 72

52,78% 47,22%

Hipolordoza
5 11 16

31,25% 68,75%

Hiperlordoza
22 4 26

84,62% 15,38%

SUMA
65 49 114

57,02% 42,98%

Tabela 4. Analiza zależności pomiędzy krzywizną odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a testem palpacyjnym na więzadło biodrowo-lędźwiowe
Table 4. Analysis of the relationship between the curvature of the lumbar spine and the palpation test on the ilio-lumbar ligament

Rycina 2. Występowanie dyskopatii w grupach wiekowych
Figure 2. The occurrence of discopathy in age groups

Rycina 1. Wiek a częstotliwość występowania epizodów bólowych 
Figure 1. Age and frequency of pain episodes
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Dolegliwości bólowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od wieku i patomechanizmu

DYSKUSJA
Według danych szacunkowych 3/4 populacji Polski cier-

pi z powodu bólów kręgosłupa po trzeciej dekadzie życia, 
a niepokojem napawa fakt, iż zauważyć można zwiększoną 
częstotliwość występowania tego problemu już u bardzo 
młodych osób [6].

Dostępne w literaturze dane, a także wyniki badań własnych, 
wykazują, że częstotliwość bólu zależy w sposób istotny od wieku 
(p<0,05). W podziale na grupy wiekowe największy odsetek czę-
stego bólu występuje u osób powyżej 65 roku życia (70,83%).

Zdaniem WHO choroby kości i stawów stanowią 50% 
wszystkich przewlekłych chorób u osób w podeszłym wieku 
(po 65 roku życia) natomiast Chwalińska-Sadowska oraz 
Malemud, Goldenberg i inni uważają, iż dotyczy to 70%-
90% osób powyżej szóstej dekady życia oraz ok. 30% osób 
młodszych w przedziale wiekowym 40-60 lat [7-10]. 

Łebkowski dowodzi, że zmiany przeciążeniowo-zwyrod-
nieniowe postępują u wszystkich wraz z wiekiem, szybciej 
u osób pracujących ciężko fizycznie. Główną strukturą ule-
gającą destrukcji jest krążek międzykręgowy [11]. Konflikt 
dyskowo-korzeniowy jest źródłem bólu u osób młodszych, 
natomiast w starszym wieku dominuje komponent rzeko-
mokorzeniowy lub mieszany [12]. W badaniach autorskich 
wypuklinę stwierdzono u osób między 41-60 rokiem życia. 
Grupę badaną stanowili pracownicy szczecińskich uczelni, 
wśród których średnia wieku wynosiła 53 lata. U 8,6% respon-
dentów przeprowadzono z tego powodu zabieg chirurgiczny, 
pozostałych leczono zachowawczo. Z badań przeprowadzonych 
w Polsce wynika, że 72% badanych po ukończeniu 40 roku 
życia doświadczyło przynajmniej raz w życiu epizodu bólowego 
wynikającego z zaburzeń odcinka krzyżowo-lędźwiowego. 
Od 1-10% z nich zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego, 
któremu poddało się zaledwie 2% chorych [13-18]. 

Terapia manualna w zakres której wchodzi m.in. funkcjo-
nalna terapia z ruchem (MWM) wg Mulligana pozytywnie 
wpływa na wyniki leczenia w sposób zachowawczy [19].

W wyniku badań autorstwa Tomczak i wsp. stwierdzono, że 
magnetoledoterapia wywiera istotne działanie przeciwbólowe 
u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzy-
żowego [20]. Zaś Weber i wsp. wskazują na korzystne działanie 
przeciwbólowe okładów z borowiny stosowanych u pacjentów 
z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego [21]. 
Korzystny wpływ peloidoterapii, kinezyterapii i pola magnetycz-
nego niskiej częstotliwości na grupie 119 pacjentów z dyskopatią 
lędźwiową wykazali Fidut-Wrońska i wsp. [22].

Mimo iż objawy zespołu przeciążeniowego i korzeniowego 
na pierwszy rzut oka są podobne [23], to dopiero szczegółowa 
analiza badania przedmiotowego i podmiotowego pozwala na 
postawienie prawidłowej diagnozy. Wyniki uzyskane w trakcie 
badań wykazują, iż ponad połowa respondentów zmaga się z bólem 
więzadeł biodrowo-lędźwiowych i krzyżowo-guzowych. Jest to: 
odpowiednio ‒ 57,02% i 58,77%, natomiast według Ostrowskiej 
i wsp. częstość występowania wynosi 76,5% dla więzadła krzy-
żowo-guzowego oraz 88% dla więzadła biodrowo-lędźwiowego 
[24]. Ból z tych więzadeł może obejmować okolicę lędźwiowo-
krzyżową i promieniować do podbrzusza, kończyny dolnej, aż 

do stopy, dlatego charakterystyka bólu często jest mylona z  rwą 
kulszową (zapaleniem nerwu kulszowego, ischialgią). Śliwiński 
i wsp. zaobserwowali, iż podrażnienie więzadeł u pacjentów 
często występuje w grupach chorych z dyskopatią, zmianami 
zwyrodnieniowymi kręgosłupa oraz w grupie z ischialgią. Aż 
u 80% pacjentów stwierdzili podrażnienie więzadła biodrowo-
lędźwiowego. Więzadło krzyżowo-guzowe w badanej grupie 
podrażnione było u 77% pacjentów [25]. Wielu badaczy zwraca 
uwagę na związek między zablokowaniem stawu krzyżowo-bio-
drowego, a podrażnieniem więzadeł bezpośrednio i pośrednio 
działających na ten staw [26-28]. 

Podrażnienie więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego wynika 
z zaburzeń w obrębie lordozy lędźwiowej. Analizując dostępne 
piśmiennictwo i wyniki badań własnych dostrzega się istotną 
zależność statystyczną między hiperlordozą, a podrażnie-
niem więzadeł biodrowo-lędźwiowych [29]. Unoszenie rąk 
jeszcze bardziej zwiększa wygięcie lordotyczne, a co za tym 
idzie podrażnia te więzadła. Potwierdzają to wyniki badań 
własnych, które wykazują istotności statystyczne. Unoszenie 
rąk podrażnia więzadło biodrowo-lędźwiowe u 66% badanych 
respondentów. Lisiński i wsp. oraz Ucieklak i wsp. wskazują 
na powiązanie między fizycznym i siedzącym charakterem 
pracy, a występowaniem dolegliwości bólowych dolnego od-
cinka kręgosłupa [30, 31]. Jednak większość badaczy takiego 
związku nie dostrzega [32, 33]. Lis i wsp. w oparciu o analizę 
ponad 20 publikacji również nie dostrzegli zależności między 
długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej, a bólami 
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego [34]. Spór dotyczący 
przyczyn występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżowego, a siedzącym trybem życia w dalszym 
ciągu nie został rozstrzygnięty. Hartvigsen dostrzega tę za-
leżność jedynie w niektórych grupach zawodowych [35]. 

Wraz ze starzeniem się respondentów maleje przewaga 
siedzącej pozycji przyjmowanej podczas pracy na rzecz in-
nych pozycji. Przypuszcza się, że ma to związek z naturalną 
tendencją do przyjmowania pozycji łagodzącej ból. Zdaniem 
Nitery-Kowalik i wsp. zmiany zwyrodnieniowo-zniekształca-
jace w stawach biodrowych prowadzą do zaburzenia procesu 
utrzymywania równowagi ciała w pozycji stojącej [36].

WNIOSKI
Częstotliwość występowania epizodów bólowych oraz 

ich stopień zaawansowania w  kręgosłupie lędźwiowo-
krzyżowym wzrasta wraz z wiekiem. Dolegliwości bólowe 
więzadła biodrowo-lędźwiowego częściej występują u ludzi 
z hiperlordozą lędźwiową. Ból więzadła krzyżowo-guzowego 
łagodzi pozycja stojąca.
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Ocena zmian ciśnienia tętniczego krwi i tętna w trakcie kąpieli perełkowej 
u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi i tętna

The Evaluation of the Changes In Blood pressure and the heart Rate  
in the Course of Applying pearl Bath at persons  
with the normal Blood pressure and heart Rate

DOI: 10.36740/ABAL202003105

J. wiesław Kochański1, maciej Kochański2, Adrianna frankowska1

1Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, Polska 
2Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

sTREszCzEnIE
Cel: Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób kąpiel perełkowa wpływa na podstawowe parametry układu sercowo-naczyniowego u pa-
cjentów bez nadciśnienia tętniczego.
materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 40 osób bez nadciśnienia tętniczego (20 mężczyzn i 20 kobiet). Wszystkim pacjentom 
zmierzono ciśnienie tętnicze krwi i tętno bezpośrednio przed kąpielą oraz w trakcie trwania zabiegu.
wyniki: Podczas kąpieli perełkowej HR wzrosło średnio o 2, 6 uderzeń na minutę (p=0,018355), a od pomiaru przed zabiegiem o 5, 5 uderzeń 
na minutę (p=0,000404). SBP obniżyło się w trakcie kąpieli o 8, 7 mmHg (p=0,000001), DBP o 4, 8 mmHg (p=0,000727). Wartości SBP DBP 
do wyników pomiaru przed zabiegiem obniżyły się odpowiednio o 14, 4 mmHg (p=0,000000) i o 9, 7 mmHg (p=0,000005).
wnioski: Kąpiele perełkowe powodują obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz wzrost tętna. Dynamika zmian ciśnienia skurczowego, ciśnie-
nia rozkurczowego oraz tętna nie różni się istotnie statystycznie między grupą kobiet i mężczyzn.

słowa kluczowe: kąpiel perełkowa, ciśnienie tętnicze, tętno

sUmmARy
Aim: The aim of this study was to investigate the effect of pearl bath on basic parameters of the cardiovascular system in patients without 
hypertension
material and methods: This study recruited 40 patients without hypertension (20 male and 20 female). All patients had their blood pressure 
and heart rate measured immediately before and during the procedure.
Results: During the pearl bath HR increased by an average of 2.6 bpm (p=0,018355), and from the measurement before surgery by 5.5 
bpm (p=0,000404). SBP decreased during the bath by 8.7 mmHg (p=0.000001), DBP by 4.8 mmHg (p=0,000727). SBP, DBP values for pre-
treatment measurements decreased by 14.4 mmHg (p=0,000000) and 9.7 mmHg (p=0,000005), respectively.
Conclusions: Pearl baths decreases blood pressure and increase pulse. The dynamics of changes in systolic blood pressure, diastolic blood 
pressure and heart rate do not differ significantly between male and female.

Key words: pearl bath, blood pressure, pulse
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WSTĘP
Kąpiele z czynnikiem gazowym rozprowadzonym w wo-

dzie za pomocą specjalnych mat znajdujących się na dnie 
wanny połączonych ze zbiornikiem ciśnieniowym zostały 
wprowadzone w połowie XIX wieku. Kąpiele te miały przy-
pominać naturalne wodne zabiegi kwasowęglowe, z tego 
też względu najczęściej stosowanym gazem było CO2 [1]. 
Jednym z elementów terapeutycznych tego typu zabiegów było 

korzystne oddziaływanie na podstawowe parametry układu 
sercowo-naczyniowego, tętno (HR) i ciśnienie tętnicze (ABP) 
[2]. Wprowadzone do handlu na przełomie XIX i XX wieku 
preparaty chemiczne, najczęściej dwuskładnikowe do kąpieli 
CO2 szybko zyskały dużą popularność. W przeciwieństwie 
do naturalnych wód wodorowęglanowych, sztuczne kąpie-
le kwasowęglowe z użyciem preparatów charakteryzowały 
się mniejszą stabilnością CO2, co narażało użytkowników 
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na nadmierną ekspozycję na ten gaz [3]. Na początku XX 
wieku pojawiły się preparaty chemiczne wyzwalające tlen 
do kąpieli, wśród których najpopularniejszy był oferowany 
przez Leopolda Sarasona „Ozet-bäder” [4, 5]. Kąpiele z roz-
prowadzanym w wodzie tlenem obecnie są rzadko stosowa-
ne, częściej wykonuje się wodne kąpiele ozonowo-tlenowe, 
które mają odmienne wskazania niż kąpiele tlenowe. Choć 
ozon został odkryty już w 1840 roku przez Schonbeina, to 
pierwsze próby tworzenia mieszanki ozonowo-wodnej to 
dopiero przełom XIX i XX wieku. Około roku 1901 J.H. 
Clarke rozpoczął badania nad preparatem Oxydol, który 
aplikował pacjentom w formie krenoterapii, zewnętrznie 
i miejscowo. Ze względu na dużą toksyczność ozonu nieodpo-
wiednie dawkowanie powodowało skutki uboczne. W latach  
90-tych XX wieku rosyjscy lekarze zastosowali ozonu w kąpieli 
solankowej w leczeniu oparzeń. Obecnie kąpiele ozonowe 
są bezpiecznym zabiegiem hydroterapeutycznym, dzięki 
generatorom podającym do wody mieszankę powietrzno-
ozonową o właściwych parametrach [6, 7].

Na początku XX wieku zaczęto stosować w kąpielach lecz-
niczych powietrze atmosferyczne. Były to zabiegi zdecydowanie 
tańsze i bezpieczniejsze niż kąpiele ze sprężonymi gazami 
czy chemicznie uzyskiwanymi pęcherzykami CO2, czy O2. 
W pierwszych kąpielach perełkowych stosowano specjalne 
systemy przepływowe, w których ruch wody powodował pod-
ciśnienie zasysające powietrze atmosferyczna, a tak uzyskana 
mieszanka wodno-powietrzna dostarczana była do rusztu na 
dnie wanny. Jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku urządzenia 
tego typu zaczęto zastępować dużo wydajniejszymi kompreso-
rami, które potrafiły jedocześnie obsłużyć kilka stanowisk [8].  
W okresie tym rozpoczęto badania porównawcze kąpieli 
z różnymi czynnikami gazowymi. Senator i Schnütgena po 
ponad rocznej obserwacji pacjentów publikują w 1909 roku 
jedną z pierwszych prac porównującą wpływ kąpieli CO2, 
tlenowych i perełkowych na podstawowe parametry układu 
sercowo-naczyniowego [9]. W pierwszej dekadzie XX wieku 
kąpiele perełkowe zaczęto szeroko stosować w zakładach hydro-
terapeutycznych przy dużych klinikach oraz w uzdrowiskach, 
między innymi w Lądku-Zdroju (Bad Landeck), w zakład 
przyrodoleczniczy „Wojciech” (Marienbad) [10]. 

Wraz z pojawieniem się pierwszych leków hipotensyjnych 
w połowie XX wieku, takich jak preparaty nieselektywne 
α-adrenolityczne - fenoksybenzamina i fentolamina kąpiele 
perełkowe stopniowo zaczęły tracić znaczenie, jako główny 
czynnik leczenia nadciśnienia tętniczego (HA) i obecnie 
do celów terapeutycznych stosowane są praktycznie tylko 
w uzdrowiskach jako leczenie wspomagające [11]. Ze względu 
na działanie uspokajające, odprężające, lekko nasenne o ła-
godnym bodźcowaniu kąpiele perełkowe i kąpiele z perleniem 
wody stały się popularną formą odnowy psychosomatycznej 
w ośrodkach wellness-spa oraz jako czynnik przyśpieszający 
restytucję powysiłkową u sportowców [12-14].

Od początku wprowadzenia wodnych kąpieli z użyciem 
czynnika gazowego, a szczególnie w kąpielach perełkowych 
dużą uwagę zwracano na wytworzenie jak najmniejszych 
pęcherzyków. Zauważono, że mniejsze pęcherzyki dłużej 
utrzymują się w kąpieli, a zabieg ma silniejsze działanie hi-

potensyjne. W pierwszych urządzeniach ruszt zbudowany 
był z naturalnych materiałów takich jak ratan czy bambus, 
charakteryzujących się przepuszczalną dla gazów strukturą 
zewnętrzną. W lecznictwie uzdrowiskowym nadal często 
wykorzystywane są ruszty składające się z szeregu rurek 
miedzianych lub plastykowych o średnicy w granicach 10 
mm z dużą ilość otworów o średnicy 1,0-1,5 mm [9, 15]. 
Ruszty te coraz częściej wypierane są przez nowoczesne maty 
do kąpieli perełkowej, których istotną zaletą jest łatwość 
dopasowania do wanny. Niektóre z nowoczesnych mat ofe-
rują zabieg odbiegający od standardowej kąpieli perełkowej, 
wytwarzając pęcherzyki o dużej średnicy mające działanie 
silnie pobudzające w formie intensywnego masażu [16]. 
W XXI wieku wraz ze znacznym postępem technologicznym 
rozpoczęto prace nad stworzeniem urządzeń wytwarzających 
zdecydowanie mniejsze pęcherzyki powietrza niż w stan-
dardowej kąpieli perełkowej. Od blisko dekady dostępne są 
wanny z mikropęcherzykami o średnicy 10-40 mikrometrów, 
tworzące nieprzejrzystą zawiesinę o małym oddziaływaniu 
mechanicznym, a o zdecydowanie większej absorpcji przez 
skórę cząsteczek tlenu. Stymulując krążenie, głęboko nawilżając 
i oczyszczając skórę zabiegi te szybko zyskały popularność 
w ośrodkach wellness-spa. Natomiast w lecznictwie coraz 
częściej wykorzystywane są w schorzeniach naczyń obwo-
dowych, nadciśnieniu, dermatologii i innych [17].

MATERIAŁ I METODA
Celem badań była ocena zmian podstawowych parame-

trów układu sercowo-naczyniowego, ciśnienia skurczowego 
(SBP), ciśnienia rozkurczowego (DBP) i tętna (HR) w trakcie 
15-minutowej kąpieli perełkowej o temperaturze 37oC.

Badania przeprowadzono w Uzdrowisku Lądek-Zdrój 
w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech, w którym znajduje 
się dział kąpieli perełkowych w eksploatacji wielowannowej 
składający się z 14 wanien. Sprężone powietrze wytwarzane jest 
przez przepływową sprężarkę wirową (śrubową) o wydajności 
2742 l/min i maksymalnym ciśnieniu 7,5 barów, która ustawiona 
jest na stałe robocze ciśnienie wynoszące 3 bary. Wytworzone 
sprężone powietrze doprowadzane jest do przejściowego zbiornika 
ciśnieniowego o pojemności 1000 litrów, skąd rurami przesyłane 
jest do rusztów o wymiarach 40 cm na 90 cm zbudowanych ze 
sztywnych listew z tworzywa sztucznego, między, którymi roz-
mieszczono 5 rurek miedzianych o średnicy 10 mm z otworami 
o średnicy 1,5 mm. Ciśnienie powietrza na wypływie rusztu 
utrzymywane jest na poziomie 2,5 barów.

Do badań zostało zakwalifikowanych przez lekarza uzdro-
wiskowego 40 osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów 
obwodowych i kręgosłupa, 20 kobiet o średniej wieku 64,0 lat 
(±0,95) i 20 mężczyzn o średniej wieku 63,9 lat (±1), u któ-
rych nie występowało nadciśnienie tętnicze (HA) i ani inne 
choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nie stwierdzono 
przeciwwskazań do kąpieli perełkowych.

U każdego z badanych wykonano siedem pomiarów przy 
użyciu elektronicznego ciśnieniomierza M4 Omron z man-
kietem umieszczonym na lewym ramieniu przez cały okres 
badań. Przed zbiegiem badany przyjmował wygodną pozycję 
na krześle z lewą kończyną górną umieszczoną poziomo na 
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wysokości serca. Po 3 minutach wykonywano pomiar (bazowy). 
Po zajęciu wygodnej pozycji w wannie z lustrem wody sięgającej 
linii sutków, po 3 minutach otwierano zawór doprowadzający 
sprężone powietrze i rozpoczynano kąpiel perełkową oraz 
pierwszy pomiar. Kolejne pomiary dokonywano w 3, 6, 9, 12 
i 15 minucie zabiegu. Do porównania wyników zastosowano 
nieparametryczny test kolejności par Wilcoxona. Analizy sta-
tystycznej dokonano przy użyciu programu Statistica 13.1.

WYNIKI
Przed rozpoczęciem zasadniczych pomiarów w trakcie ką-

pieli perełkowej dokonano weryfikacji grupy zakwalifikowanej 
przez lekarza uzdrowiskowego (pomiar Baz). Zarówno SBP 
(0,65 mmHg), DBP (1,75 mmHg) jak i HR (4,1 uderzenia na 
minutę) było wyższe u kobiet jednak różnice te nie były istotne 
statystycznie. Przez cały okres badań w trakcie kąpieli perełkowej 
nie wystąpiły różnice istotne statystycznie zarówno SBP jak 
i DBP, natomiast istotnie statystycznie wyższe wartości tętna 
zaobserwowano w grupie kobiet w badaniu 1 o 6,05 mmHg 
(p=0,028966) i w badaniu 2 o 6 mmHg (p=0,032939).

Po rozpoczęciu zabiegu odnotowano w grupie kobiet istotny 
statystycznie spadek SBP (p=0,010844), DBP (p=0,015241) 
i wzrost HR (p=0,015086) w stosunku do pomiaru Baz. 
Natomiast w grupie mężczyzn istotne zmiany ABP dotyczą 
tylko spadku wartości SBP (p=0,006071) oraz wzrost warto-
ści HR (p=0,038270). W kolejnych przedziałach czasowych 
w grupie kobiet widoczny jest szybki spadek wartości SBP, 
który od pomiaru w 3 minucie (pomiar 2) stabilizuje się 
a zmiany z tendencją spadkową są niewielkie. U mężczyzn 
początkowy słabszy, ale widoczny spadek SBP utrzymuje się 
do 6 minuty (pomiar 3), a od 9 minuty (pomiar 4) ponownie 
jest wyraźny. Z kolei spadek wartości DBP od pomiaru 1 jest 
mniejszy i łagodniejszy w grupie kobiet niż w grupie męż-
czyzn. W grupie mężczyzn istotnie statystycznie obniżenie 
ciśnienia rozkurczowego wystąpiło tylko między pomia-
rem 1 i 2 (p=0,015241). Natomiast zmiany HR w kolejnych 
pomiarach wykazują zbliżoną wzrostową tendencję, choć 
różnica między grupą kobiet i mężczyzn z 4, 1 uderzeń na 
minutę (pomiar Baz) w kolejnych pomiarach wzrósł do 5-6 
uderzeń na minutę (tab. 1-5).

zmienne
Variables

sBp DBp hR
śred. min. max. Odch.st. śred. min. max. Odch.st. śred. min. max. Odch.st.

KBaz 127, 80 100 139 9, 25999 75, 70 57 89 8, 944860 78, 45 63 100 9, 88074
MBaz 127, 15 105 138 9, 10913 73, 95 55 86 9, 949742 74, 35 63 89 7, 91584
KBad1 120, 15 93 136 14, 12081 69, 50 59 83 7, 007515 82, 35 68 113 10, 36835
MBad1 123, 40 103 136 9, 44458 70, 50 56 87 8, 506963 76, 30 66 84 5, 84087
KBad2 114, 05 86 132 15, 69269 68, 20 49 78 6, 985700 82, 00 68 112 10, 15667
MBad2 121, 35 95 133 9, 87967 67, 25 56 82 6, 812334 76, 00 64 84 7, 08594
KBad3 113, 85 93 129 11, 67217 68, 00 60 80 5, 047146 81, 60 70 114 9, 91225
MBad3 118, 05 98 130 9, 61619 65, 45 50 78 6, 117060 76, 55 64 86 6, 90137
KBad4 114, 55 90 131 12, 79998 66, 80 56 78 6, 262671 82, 80 70 112 10, 01893
MBad4 118, 90 92 132 9, 90959 64, 60 54 75 6, 167828 76, 40 64 86 7, 59778
KBad5 113, 90 90 132 13, 08233 66, 35 56 75 6, 360031 83, 40 72 114 9, 76783
MBad5 116, 25 99 129 7, 75870 64, 10 53 74 4, 940701 78, 15 65 86 6, 89222
KBad6 112, 15 90 133 12, 62110 67, 20 55 78 6, 669648 84, 80 70 118 11, 36291

Tabela 1. Średnie, minimalne i maksymalne wartości ciśnienia skurczowego (SBP), ciśnienia rozkurczowego (DBP) i tętna (HR) oraz odchylenie standardowe 
w poszczególnych badaniach w grupie kobiet (n=20) i w grupie mężczyzn (n=20).

Tabela 2. Test kolejności par Wilcoxona i poziom istotności statystycznej (p) dla porównania ciśnienia skurczowego (SBP), ciśnienia rozkurczowego (DBP) 
i tętna (HR) między grupą kobiet i grupą mężczyzn.

zmienne
Variables

n - ważnych
N -valid

sBp DBp hR
z p z p

Baz 40 0, 133366 0, 893904 0, 713506 0, 475533 1, 231978 0, 217958
Bad1 40 0, 653322 0, 513549 0, 331367 0, 740368 2, 183961* 0, 028966*
Bad2 40 1, 399975 0, 161522 0, 603633 0, 546088 2, 132836* 0, 032939*
Bad3 40 0, 933317 0, 350657 1, 679970 0, 092964 1, 661304 0, 096653
Bad4 40 1, 106660 0, 268442 1, 046297 0, 295425 1, 885300 0, 059390
Bad5 40 0, 653322 0, 513549 1, 175979 0, 239604 1, 488961 0, 136499
Bad6 40 0, 563391 0, 573169 1, 493307 0, 135358 1, 642637 0, 100459

Ocena zmian ciśnienia tętniczego krwi i tętna w trakcie kąpieli perełkowej u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi i tętna
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zmienne
Variables

n - ważnych
N -valid

sBp DBp hR
z p z p z p

KBaz-Bad1 20 2, 547696* 0, 010844* 2, 426624* 0, 015241* 2, 430312* 0, 015086*
MBaz-Bad1 20 2, 743951* 0, 006071* 1, 698636 0, 089389 2, 071963* 0, 038270*
KBad1-Bad2 20 3, 219375* 0, 001285* 1, 086539 0, 277241 0, 348403 0, 727538
MBad1-Bad2 20 2, 071963* 0, 038270* 2, 426624* 0, 015241* 0, 241453 0, 809204
KBad2-Bad3 20 0, 335994 0, 736876 0, 740356 0, 459085 0, 206835 0, 836139
M Bad2-Bad3 20 3, 117278* 0, 001825* 1, 790777 0, 073330 1, 241185 0, 214538
KBad3-Bad4 20 0, 370178 0, 711250 1, 086539 0, 277241 1, 363108 0, 172849
MBad3-Bad4 20 0, 765320 0, 444082 0, 653255 0, 513592 0, 709321 0, 478126
KBad4-Bad5 20 0, 00 1, 000000 0, 362180 0, 717218 0, 783906 0, 433096
MBad4-Bad5 20 3, 135944* 0, 001713* 0, 643875 0, 519657 1, 872665 0, 061116
KBad5-Bad6 20 1, 082647 0, 278966 0, 261329 0, 793839 1, 328286 0, 184085
MBad5-Bad6 20 3, 682160* 0, 000231* 0, 849232 0, 395753 1, 529203 0, 126215
KBaz-Bad6 20 3, 919930* 0, 000089* 2, 986614* 0, 002821* 2, 072472* 0, 038222*
MBaz-Bad6 20 3, 919930* 0, 000089* 3, 453272* 0, 000554* 2, 874323* 0, 004049*
KBad1-Bad6 20 3, 299859* 0, 000967* 1, 219410 0, 222690 1, 157313 0, 247145
MBad1-Bad6 20 3, 826599* 0, 000130* 3, 420585* 0, 000625* 2, 474894* 0, 013328*

Tabela 3. Test kolejności par Wilcoxona i poziom istotności statystycznej (p) dla pomiarów ciśnienia skurczowego (SBP), ciśnienia rozkurczowego (DBP) i tętna 
(HR) w grupie kobiet i w grupie mężczyzn między kolejnymi badaniami.

Tabela 4. Test kolejności par Wilcoxona i poziom istotności statystycznej (p) dla pomiarów ciśnienia skurczowego (SBP), ciśnienia rozkurczowego (DBP) i tętna 
(HR) dla wszystkich badanych między kolejnymi badaniami.

zmienne
Variables

n - ważnych
N -valid

sBp DBp hR
z p z p

Baz-Bad1 40 3, 502300* 0, 000461* 2, 916762* 0, 003537* 3, 204957* 0, 001351*

Bad1-Bad2 40 3, 921354* 0, 000088* 2, 602607* 0, 009252* 0, 467675 0, 640017
Bad2-Bad3 40 2, 130446* 0, 033136* 1, 848070 0, 064593 0, 666764 0, 504923
Bad3-Bad4 40 0, 855634 0, 392201 1, 176730 0, 239304 0, 393099 0, 694246
Bad4-Bad5 40 2, 063239* 0, 039091* 0, 732365 0, 463946 1, 900980 0, 057306
Bad5-Bad6 40 2, 902640* 0, 003701* 0, 391561 0, 695383 1, 915958 0, 055371
Baz-Bad6 40 5, 510932* 0, 000000* 4, 576762* 0, 000005* 3, 537734* 0, 000404*

Bad1-Bad6 40 5, 002867* 0, 000001* 3, 379328* 0, 000727* 2, 358395* 0, 018355*

Tabela 5. Test kolejności par Wilcoxona i poziom istotności statystycznej (p) dla oceny dynamiki zmian wartości ciśnienia skurczowego (SBP), ciśnienia rozkur-
czowego (DBP) i tętna (HR) między grupą kobiet i grupą mężczyzn.

zmienne
Variables

n - ważnych
N -valid

sBp DBp hR
z p z p z p

Baz-Bad1 40 1, 549324 0, 121305 1, 546038 0, 122096 1, 231978 0, 217958
Bad1-Bad2 40 2, 525921* 0, 011540* 1, 549306 0, 121309 0, 130651 0, 896051
Bad2-Bad3 40 1, 611363 0, 107102 0, 765320 0, 444082 1, 026176 0, 304810
Bad3-Bad4 40 0, 217752 0, 827623 0, 140848 0, 887990 1, 735969 0, 082570
Bad4-Bad5 40 1, 023433 0, 306104 0, 342059 0, 732307 1, 034175 0, 301055
Bad5-Bad6 40 0, 378705 0, 704907 0, 914650 0, 360376 0, 520719 0, 602563
Baz-Bad6 40 0, 905449 0, 365228 0, 223996 0, 822761 0, 671988 0, 501592

Bad1-Bad6 40 0, 709321 0, 478126 1, 851140 0, 064150 0, 578656 0, 562821

Kochański J. Wiesław, Kochański Maciej, Frankowska Adrianna
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Analizując zmiany parametrów ABP i HR można stwierdzić, 
że po kąpieli perełkowej dochodzi do istotnego statystycznie 
obniżenia SBP i DBP w całej grupie badawczej, zarówno w sto-
sunku do wartości wyjściowych uzyskanych w pomiarze Baz 
(p=0, p=0,000005), jak i do pomiarów z pierwszej minuty kąpieli 
(p=0,000001, p=0,000727). W grupie mężczyzn odpowiednio 
do pomiaru Baz (p=0, 000001, p=0,000727) i do 1 pomiaru 
(p=0,000001, p=0,000727). W grupie kobiet do pomiaru Baz 
(p=0,000089, p=0,002821), natomiast do 1 pomiaru istotny 
statystycznie jest tylko spadek SBP (p=0,000967). Wartość HR 
wykazują tendencje wzrostowe. Najbardziej dynamiczny wzrost 
wartość HR, istotny statystycznie nastąpił między pomiarem 
Baz i pomiarem 1. Pod koniec zabiegu różnice istotne staty-
styczne dotyczyły grupy mężczyzn, zarówno w odniesieniu 
do parametrów z pomiaru Baz, jak i pomiaru 1 (p=0,004049, 
p=0,013328). W grupie kobiet HR zwiększyło się istotnie sta-
tystycznie tylko do wartości z pomiaru Baz (0,038222).

W przeprowadzonych badaniach ważnym elementem 
było również porównanie dynamiki zmian ABP i HR między 
grupą kobiet i grupą mężczyzn. W celu określenia dynamiki 
zmian wykorzystano różnicę wartości pomiarów w okre-
ślonych przedziałach czasowych dla każdego uczestnika 
badań. Uzyskane wyniki świadczą o zbliżonych reakcjach 
ABP i HR wśród kobiet i mężczyzn poddanych zabiegowi 
kąpieli perełkowych.

PODSUMOWANIE
Zabiegi hydroterapeutyczne wpływają na reakcje fizjologiczne 

w tym z układu sercowo-naczyniowego. Siła i kierunek reakcji 
zależne są od wielkości obszaru zabiegowego, od temperatury, 
ruchu oraz właściwości fizykochemicznych i farmakodyna-
micznych zastosowanej wody. Dodatkowymi elementem od-
działującym na parametry układu sercowo-naczyniowego jest 
pozycja w trakcie zabiegu i ciśnienie hydrostatyczne związane 
z zanurzeniem ciała w wodzie. W zabiegach hydroterapeutycz-
nych występuje duża korelacja między zmianą temperatury 
ciała a wartościami ciśnienia tętniczego (ABP) i tętna (HR) [18, 
19, 20, 21, 22]. W kąpieli prostej (bez czynnika mechanicznego 
i gazowego) wymiana ciepła odbywa się na drodze przewodzenia 
oraz miej efektywnej konwekcji związanej z wytwarzaniem się 
na granicy ciała i medium termicznego cienkiej warstwy wody 
o temperaturze pośredniej. W zabiegach, w których występuje 
ruch wody dochodzi do intensywniejszych termicznych pro-
cesów wymiennikowych, głównie na drodze przewodzenia, 
natomiast konwekcja przechodzi w efektywniejszą konwekcję 
wymuszoną [15, 21]. W przeprowadzonych przez Beckera 
i wsp. badaniach na młodych, zdrowych osobach poddanych 
trzem 24-minutowym kąpielom prostym w wodzie letniej 
(31°C), ciepłej (36°C) i gorącej (39°C) monitorowano ciśnienie 
tętnicze (ABP) i tętno (HR). W wodzie letniej zaobserwo-
wano stopniowy spadek wszystkich parametrów, w wodzie 
ciepłej początkowy spadek, a pod koniec zabiegu minimalny 
wzrost, natomiast w wodzie gorącej znaczący wzrost tętna 
(HR). Ciśnienie skurczowe (SBP) po początkowym spadku 
wartości w drugiej połowie zabiegu zaczęło wyraźnie wzra-
stać, natomiast ciśnienie rozkurczowe (DBP) wykazywało 
nieznaczne tendencje spadkowe [23]. 

W dostępnej literaturze badania wpływu kąpieli na pa-
rametry układu sercowo-naczyniowego dotyczą najczęściej 
bezpośredniego okresu pozabiegowego lub reakcji długofalo-
wych. Badania monitorujące ciśnienie tętnicze (ABP) i tętno 
(HR) w trakcie kąpieli pozwalają zweryfikować bezpieczeństwo 
zabiegów hydroterapeutycznych, szczególnie u osób z cho-
robami układu sercowo-naczyniowego. Według Frankela 
kąpiel perełkową można stosować w zakresie temperatur 
od 30 do 39°C, natomiast, jako najkorzystniejszą wskazuje 
temperaturę 37°C, którą zaleca dla normalizacji ciśnienia 
tętniczego (ABP). Jankowiak do celów terapeutycznych za-
leca temperaturę 34-35°C, Straburzyński i wsp. 34-36°C, 
a Kochański i wsp. 35-37°C oraz czas zabiegu do 20 minut. 
U osób zdrowych Frankel dopuszcza możliwość stosowania 
nawet 30-minutowych kąpieli. W niektórych krajach takich 
jak Stany Zjednoczone i Japonia w leczniczych kąpielach 
perełkowych i z mieszanką wodno-powietrzną dopuszcza 
się wykorzystanie wody gorącej o temperaturze nawet 40°C 
[15, 16, 22, 24, 25]. 

Jedną z pierwszych analiz porównujących wpływ kąpieli 
z czynnikiem gazowym na wartości ciśnienia tętniczego 
(ABP) i tętno (HR) przeprowadzili pod koniec pierwszej 
dekady XX wieku Senator i wsp. Na podstwie 165 kąpieli 
prostych (35°C), perełkowych, tlenowych i z CO2 o tempe-
raturze 32-33°C, w których pomiar ABP i HR wykonywali 
30 minut przed i po zabiegu stwierdzili niewielkie wahania 
badanych parametrów w kąpieli prostej. W kąpieli tlenowej 
i perełkowej wyniki wykazywały dużą zbieżność. Tętno 
ulegało nieznacznym wahaniom, a ciśnienie obniżało się. 
Tendencja ta utrzymywała się również po zakończeniu za-
sadniczych pomiarów. Oddziaływanie kąpieli z CO2 określili 
jako zbliżone, jednak bardziej intensywne. Do podobnych 
wniosków dotyczących reakcji układu sercowo-naczynio-
wego po kąpielach perełkowych, tlenowych i z CO2 doszedł 
Jankowiak [9, 22]. Wpływ na zmianę parametrów układu 
sercowo-naczyniowego ma również wielkość powierzchni 
zabiegowej. Najefektywniej oddziałują kąpiele pełne. W ba-
dania ze stałym monitorowaniem przeprowadzonych przez 
Ohnari porównujących oddziaływanie kąpieli częściowych 
(podudzia i stopy) perełkowych i z mikropęcherzykami 
nie stwierdzono różnic w dynamice zmian ABP i HR, ani 
różnic między dwoma formami terapii pomimo znacz-
nych różnic wielkości zastosowanych pęcherzyków powie-
trza [17]. Nowicka oceniając skuteczność kąpieli pełnych 
z mieszanką powitrzno-ozonową u pacjentów z twardziną 
okładową (skleroderma) stwierdziła, że zabieg ten obniża 
SBP i DBP zarówno 30 minut po kąpieli, jak i w reakcjach 
długofalowych, nawet po 10 dniach od zakończenia serii 
10 zabiegów [26].

Kąpiele perełkowe obok kwasowęglowych nadal są istotnym 
środkiem w kompleksowej terapii uzdrowiskowej w schorzeniach 
układu sercowo-naczyniowego. Rudnik i wsp. porównując 
kąpiele perełkowe i kwasowęglowe stwierdzili, że w pierwszych 
5 minutach po wyjściu z wanny po zastosowaniu kąpieli z CO2 
dochodzi do spadku wartości ABP, natomiast po kąpieli pe-
rełkowej występuje obniżenie DBP bez istotnego wpływu na 
SBP. Z kolei Wójcik i wsp. wykazują wzrost wartości SBP, DBP 
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i HR bezpośrednio po wyjściu z kąpieli CO2 zarówno u osób 
z prawidłowym ciśnieniu tętniczym jak i z nadciśnieniem 
tętniczym [12, 27]. Rozbieżność uzyskanych wyników praw-
dopodobnie należy upatrywać w reakcjach ortostatycznych, 
których kierunek i siła zależy od wielu czynników jak wiek, 
wydolność fizyczna, rodzaj schorzenia etc. [28, 29]. Szarzyńska 
i wsp. stwierdzili spadek wartości ABP pod koniec turnusu 
u pacjentów którzy codziennie korzystali z kąpieli perełko-
wych i CO2 [30]. Długoterminowe działanie kąpieli CO2 na 
obniżenie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna 
zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i nadciśnie-
niem zaobserwowali Wójcik i wsp. Efekt widoczny był po 3 
tygodniach od zakończenia serii 15 zabiegów [27].

W przeprowadzonych przez autorów badaniach analizowano 
zmiany SBP, DBP i HR w trakcie 15-minutowej kąpieli pereł-
kowej o temperaturze 37oC u osób bez nadciśnienia tętniczego. 
Obniżenie się wartości ABP i niewielki wzrost HR okazały się 
istotne statystycznie dla całej grupy. Uzyskane wyniki świadczą 
o bezpiecznej formie tego typu zbiegu u osób bez nadciśnienia 
tętniczego. Szafraniec i wsp. przeprowadzili badania u pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym natomiast Kochański i wsp. 
na osobach o prawidłowych parametrach. W obu badaniach 
porównano wartości SBP, DBP i HR uzyskane przed zabiegiem 
i po zakończeniu 15 minutowej kąpieli CO2 (przed wyjściem 
pacjenta z wanny). W pierwszym wypadku zabieg wykonano 
w wodzie saturowanej, a w drugim w naturalnej wodzie kwa-
sowęglowej. Podobnie jak w badaniach własnych z użyciem 
kąpieli perełkowych doszło do spadku wartości ABP pod koniec 
kąpieli. Natomiast wartość HR w kąpielach kwasowęglowych 
sztucznych i naturalnych zmniejszyły się w przeciwieństwie do 
kąpieli z pęcherzykami powietrza. Fakt ten prawdopodobnie 
można tłumaczyć różnicami w oddziaływaniu biologicznym 
użytych gazów [31, 32]. W badaniach Shina i wsp. w trakcie 
10-minutowej kąpieli z perleniem wody o temperaturze 40oC 
u pacjentów ze stabilnym, leczonym nadciśnieniem oraz bez 
nadciśnienia tętniczego podobnie jak w badaniach własnych 
zaobserwować można spadek ABP w trakcie kąpieli, choć ob-
niżenie się wartości DBP jest dużo bardziej wyraźne. Natomiast 
HR ulega znacznemu podwyższeniu [24].

WNIOSKI
1. Ciśnienie tętnicze krwi w trakcie 15-minutowej kąpieli 

wykazuje tendencję spadkową.
2. Kąpiel perełkowa powoduje nieznaczny wzrost wartości 

tętna.
3. Wartości ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowe-

go w trakcie kąpieli nie różnią się istotnie między grupą 
kobiet i mężczyzn.

4. Wartości tętna różnią się między grupą kobiet i mężczyzn 
tylko w początkowej fazie zabiegu.

5. Płeć nie ma większego wpływu na dynamikę zmian ci-
śnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego i tętna.
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POLSKI WYRób MEDYCzNY VIOFOR WSPARCIEM  
W WALCE zE SKUTKAMI COVID-19

Viofor, specjalistyczny wyrób medyczny z zakresu medycyny fizykalnej, to pierwszy niefarmakologiczny wyrób  
o udokumentowanym klinicznie wpływie na wzmocnienie odporności. Uzyskanie pozytywnej opinii ekspertów klinicznych  

oraz rekomendacji przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska poprzedziły badania zarówno in vivo w odniesieniu  
do całego organizmu oraz in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych.  

Potwierdzone w połowie czerwca 2020 wskazania do stosowania, mogą mieć ważne znaczenie  
przy zwalczaniu skutków zdrowotnych pandemii COVID-19.

To przełomowe osiągnięcie w dziedzinie medycyny fizykalnej, gdyż Viofor stał się pierwszym wyrobem medycznym  
o działaniu immunokorekcyjnym oraz niefarmakologiczną metodą wzmocnienia odporności.  

Spektakularne efekty działania terapii uzyskano w leczeniu infekcji dróg oddechowych, gdzie wymagane stosowanie  
antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się do poziomu 30% po zastosowaniu Viofor.

Z punktu widzenia skuteczności Viofor może być wykorzystywany 
w wielu przypadkach zarówno leczenia doraźnego, przewlekłego, jak i profilaktyki.

Działanie wzmacniające układ odpornościowy: 
•	w	infekcjach	dróg	oddechowych,
•	w	trudno	gojących	się	ranach,	w	owrzodzeniach	podudzi,	po	oparzeniach	termicznych.

Wyniki badań naukowych:
•	korzystne	wyniki	zastosowania	magnetostymulacji	w	leczeniu	wtórnych	niedoborów	odpornościowych	 

są rezultatem pobudzenia grasiczozależnego procesu dojrzewania limfocytów T  
i uzupełniania niedoborów tej populacji komórkowej w układzie odpornościowym,

•	badania	in	vitro	potwierdzają	immunokorekcyjne	działanie	magnetostymulacji	 
Viofor obserwowane w postaci zmniejszenia stężenia TNF–α oraz IL-8.

Kluczowe znaczenie dla naturalnej odporności ma proces wydzielania melatoniny, która działa immunomodulująco, 
wpływając na produkcję cytokin, czy pobudzając komórki immunokompetentne do wydzielania opioidów.

Jej rolę można porównać do »buforu immunologicznego«, który pobudza procesy odpornościowe, 
zwłaszcza w stanach ich zaburzenia, np. w wyniku infekcji, immunosupresji, stresu czy zaawansowanego wieku, 

ale również je hamuje w przypadku nadmiernej aktywacji układu odpornościowego, 
co ma miejsce w ciężkich infekcjach Covid-19 – tłumaczy profesor Uniwersytet Medycznego w Łodzi  

dr hab. med. Marta Woldańska-Okońska, chirurg ortopeda-traumatolog. 
Specjalista medycyny fizykalnej dodaje, że zabiegi magnetostymulacji Viofor JPS  
nie zaburzają cyklów dobowych związanych z nocnym wydzielaniem melatoniny. 

W badaniach próbek krwi zdrowych endokrynologiczne pacjentów  
nie odnotowano zaburzeń wydzielania melatoniny w surowicy krwi.

Udowodnione efekty biologiczne, na poziomie komórkowym i tkankowym, mogą okazać się teraz ważne 
dla poprawy odporności, zarówno u osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2, jak i wszystkich będących w grupie ryzyka.

Skuteczność terapii Viofor została potwierdzona naukowo w ponad 300 publikacjach medycznych  
i 35 rozprawach doktorskich i habilitacyjnych 

https://www.medandlife.com/viofor-skutecznym-wsparciem-ukladu-odpornosciowego/
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SUMMARY
The aging process is one of the natural stages of human life, it is characterized by both changes in human appearance and the degenerative 
process of internal organs. It is considered natural to counteract this process and delay it gradually. It is possible with good knowledge of 
the pathophysiology of aging processes and the involution of individual systems and organs. Therefore, this work is a “small compendium of 
knowledge” reminding about the physiological aspects of aging in some systems, which should be the basis for the selection of a diagnostic 
and treatment method in accordance with current medical standards.

Key words: aging process, involution, physical activity

sTREszCzEnIE
Proces starzenia jest jednym z naturalnych etapów życia ludzkiego, charakteryzuje się on zarówno zmianami w wyglądzie zewnętrznym jak 
i procesem degeneracyjnym narządów wewnętrznych. Za naturalne uznaje się przeciwdziałanie temu procesowi i stopniowe jego opóźnia-
nie. Jest to możliwe przy dobrej znajomości patofizjologii procesów starzenia się oraz inwolucji poszczególnych układów i narządów. Wobec 
powyższego, praca ta stanowi „małe kompendium wiedzy” przypominające o fizjologicznych aspektach starzenia się niektórych układów, co 
powinno stanowić podstawę wyboru metody diagnostycznej i leczniczej zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi. 

słowa kluczowe: starość, inwolucja, aktywność fizyczna
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INTRODUCTION
The aging process of the society causes a constant increase 

in the participation of elderly people in the total population, 
while the participation of children and adolescents is decreasing. 
This is due to the improvement in the health and quality of 
life of Europeans, as well as a decrease in the birth rate (the 
fertility rate in most EU countries is lower than 2.10, which 
means that it is at a level that does not ensure the replacement 
of generations) [1]. Demographers predict that the continued 
increase in the number of people over 60 years of age is 
going to make Europe a continent with one of the highest 
life expectancies in the world in the 21st century [1].

All problems related to the aging of the population also 
apply to Poland, however, compared to other EU countries, 
Polish society is relatively young. Poles are, on average, 3 years 
younger than other the EU citizens. The oldest in Europe 
are the Germans, Italians, Finns, and the youngest are Irish, 
Slovaks, Cypriots, Poles and Romanians. The participation 

of individuals of working age in Poland is relatively high, but 
since 1984 there has been a systematic drop in the number of 
births in our country. It seems that the current demographic 
situation in Poland is particularly influenced by the events 
since the 1990s related to the socio-economic transformation. 
Both the difficult situation on the labour market and the 
deteriorating living conditions in connection with the rapid 
development of society, probably caused a change in the 
traditional value system, including the change of traditional 
family values [2]. After Poland’s accession to the European 
Union, there was also a huge wave of emigration of young 
people who will give birth and raise children outside Poland. 
Also the fact of systematic extension of human life has been 
observed since the 90s of the 20th century, and due to the 
predicted longer and longer experience of people over 60, 
the aging process of the Polish society will deepen [1].

The aim of the study is to present the aspects of aging of 
individual organs, taking into account the interactions between 
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physiological and pathological processes occurring in the body. 
The work was inspired by the fact that the health problems 
characteristic of geriatrics are much more different from the 
health problems occurring in the pre-school age. The lack of 
knowledge of the pathophysiology of aging processes may lead 
to the wrong path of diagnosis and treatment and unnecessarily 
expose the elderly to excessive burden of procedures that may 
be postponed or even should not be attended. Such a medical 
procedure, taking into account a different action in the case 
of an elderly patient, should result from the knowledge about 
the involution of individual systems and organs. 

THE DIVISION OF AGING ACCORDING TO WHO
Aging is a process that progresses with time, it means 

a decrease in the functional reserves of individual organs, 
which is an obstacle to the proper maintenance of homeostasis 
in the body.

The division of old age presented by WHO does not 
strictly correspond to biological, psychological and social 
human needs, but it may constitute the basis for health and 
social policy programs [3]:
‒ pre-old age ‒ from 45 to 59 years of age,
‒ the aging (called early old age) ‒ from 60 to 74 years old 

it is called “young-seniors”,
‒ the age from 75 to 89 years old or “old – seniors”,
‒ long-lived ‒ 90 years and more.

Difficulties in defining the unambiguous threshold of old age 
result from the individual pace of aging of the organism.

MODELS OF OLD AGE
1. Successful (positive) aging ‒ the most optimal course of 

aging. Free from pathology, positively shaped by exter-
nal conditions, with minimal physiological, psycholo-
gical and social deficits attributed to chronological age. 
People whose old age proceeds in this way live to 90 or 
more years [4-6].

2. Typical aging ‒ the course of aging takes place with visible 
and perceptible losses and deficits, but without coexisting 
diseases [4-6].

3. Pathological (accelerated) aging ‒ the decline in organ 
function is rapid, caused by the passage of time and over-
lapping diseases. These diseases intensify the aging process 
of organs and lead to premature death [4-6].

AGE-RELATED PHYSIOLOGICAL CHANGES
The body of an elderly person differs in many ways from 

that of a young person. This is manifested by a slowdown in 
biological processes, a violation of the internal stability of the 
system and a decrease in resistance to harmful factors. A number 
of changes occur in numerous organs and systems [7].

There are physiological changes in the elderly, the most 
important of which are [7]:
1. Quantitative age-related changes:

‒ Loss of muscle mass and bone mineral mass (suscepti-
bility to osteoporosis).

‒ Increasing the fat mass content (by about 35%).
‒ Reduction in water content (changes mainly visible on 

the skin).

‒ Decreased plasma albumin and globulin (decreased 
immunity).

‒ Reduction in the volume of extracellular fluid.
2. Decreasing of basic metabolism.
3. Impaired liver function.
4. Reduction of enzyme activity.
5. Heart dysfunction:

‒ Reduction in conduction speed.
‒ Decreased heart capacity.
‒ Reduction of the ejection fraction of the left ventricle.

6. Reduction in expiratory capacity (dyspnea).
7. Reduction in renal blood flow (impaired filtration).
8. Reduction of blood flow to other organs.
9. Lowering the acidity of gastric juice (too long retention 

in the stomach).
10. Reduction of intestinal peristalsis.
11. Reduction of the total area of the mucous membranes of 

the gastrointestinal tract and, consequently, reduction of 
absorption [7].
The aging process also takes place on the psychological 

and socio-social levels [8].

THE AGING PROCESS OF THE SKIN
Aging skin is thin, gray and inelastic, and the most 

characteristic sign of aging is the appearance of wrinkles. 
With age, there is also a progressive deterioration of the 
scratching and successive fall of the face oval, which is related 
to the action of gravity and disturbances in the structure of 
collagen and elastic fibres as well as reticulin fibres of the 
dermis and subcutaneous tissue. The epidermis becomes thin 
and the dermal-epidermal border is flattened, which leads 
to a reduction in the exchange of nutrients between the skin 
layers. In the dermis, a decrease in the activity and synthesis 
of fibroblasts is observed, and the number of elastic fibres 
decreases, which become stiff and their distribution in the 
skin is more and more irregular. With age, the thickness of the 
vessel walls also changes ‒ some of them become thickened, 
while others become thinner [9, 10]. Along with the skin 
aging process, the secretion of sebum and sweat gradually 
decreases because the sebaceous glands gradually disappear, 
which leads to the weakening of the skin’s protective barrier 
[11, 12]. In menopausal women, due to hormonal disorders 
and the lack of stimulation of estrogen receptors in the facial 
skin, there is no stimulation of fibroblasts. The consequence 
of these disorders is the inhibition of the production of 
collagen and hyaluronic acid, as well as the reduction of the 
synthesis, differentiation and regeneration of keratinocytes. 
The lack of estrogen receptor stimulation not only increases 
the water deficit in the epidermis, but also reduces the level 
of skin hydration and intensifies the aging process [14-17]. 
In aging skin, there is a gradual, irregular distribution of 
pigment cells ‒ melanocytes, as a result of which pigment 
spots appear. A reduced number of melanocytes lowers the 
body’s protective properties against UV radiation, leading to 
extrinsic damage to DNA structures, and consequently to an 
increased incidence of skin cancer in elderly people [11-13]. 
Aging skin is usually accompanied by a discoloration in the 
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form of pallor and the presence of numerous discolorations. 
In a more advanced process, keratosis disorders, seborrheic 
(senile) warts, precancerous states, and basal and squamous 
cell carcinomas may occur [9, -12, 14, 18, 19].

The skin aging process, both intrinsically and resulting 
from the impact of external stimuli, is inextricably linked 
with changes in the physical, morphological and physiological 
properties of its individual layers [9-12, 14, 18, 19].

THE AGING PROCESS OF THE NERVOUS SYSTEM
The aging of the nervous system is based on the partial loss 

of nerve cells and the degenerative changes taking place in the 
nerves. During a properly running aging process, these changes 
are not large and the so-called reaction time, thought processes 
slow down, memory, cognitive processes and the ability to adapt 
to new conditions are weakened [20]. Most pathologies are caused 
by dementia - that is, a significant decline in mental performance 
caused by brain damage. According to the WHO, dementia is a 
group of symptoms caused by a brain disease, usually chronic or 
progressive. It is clinically characterized by numerous disorders of 
higher cortical functions, such as: memory, thinking, orientation, 
understanding, counting, learning, language and evaluation. 
Cognitive disorders often precede or accompany emotional 
disorders and disorders of behaviour and motivation. Such a 
picture does not have to be accompanied by disturbances of 
consciousness, which in the presence of dementia constitute a 
separate diagnostic category [21, 22].

The most important category of factors that damage the 
brain are neurodegenerative diseases, which lead to progressive 
degeneration of nervous tissue. One of the most common 
diseases in this category is Alzheimer’s disease - it is estimated 
that more than half of dementia is caused by it [23, 24].

Vascular diseases also lead to dementia, e.g. as a result 
of hypertension and atherosclerosis, a stroke may occur, the 
consequence of which may be cognitive impairment [21, 
22]. Other independently occurring diseases that can lead to 
dementia include Parkinson’s disease and Pick’s disease.

THE AGING PROCESS OF THE RESPIRATORY SYSTEM
During the aging of the organism, also changes in the 

functioning of the respiratory system may be observed. The 
most important senile lesion in the lungs is the disappearance 
of the walls of some alveoli, which results in the formation 
of larger cavities and the respiratory surface area is reduced. 
The result of collagen changes in the lungs is the growth of 
connective tissue, in the senile lung, atelectasis foci are often 
found with age, and a decrease in the volume, flexibility and 
elasticity of the lungs may be observed [24-26]. In old age, the 
self-cleaning mechanism is impaired as a result of the partial 
atrophy of the cilia. The condition of the respiratory system and 
gas exchange in the elderly depends largely on the changes in 
the chest, where both its size and its mobility decrease with age 
[24-26]. As the aging process progresses, the capacity of air in 
the lungs increases, which in turn reduces the ability to breathe 
and, as a result, supplies cells with oxygen [27]. Moreover, with 
age, the respiratory and intercostal muscles and diaphragm 
weaken, which indirectly causes measurable changes in certain 
functional parameters of the respiratory system [24-26]. These 

changes include: a decrease in VC by about 20-30 ml/year, a 
decrease in the forced one-second expiratory volume FEV1 by 
about 20-27 ml / year in men and about 20-22 ml/year in women, 
and a slight increase in total lung capacity [24-26].

Muscle loss and increased fatigue of the respiratory muscles 
are important factors in reducing respiratory reserve and 
exercise tolerance in elderly patients. These changes cause 
emphysema, promote the development of chronic bronchitis 
and frequent infections of the respiratory system [24-26].

THE AGING PROCESS OF THE CIRCULATORY SYSTEM
The cardiovascular system also degenerates during the 

aging process. The heart muscle is a tissue with abundant 
blood supply and requires a large intake of oxygen during 
its work. Already in the 4th and 5th decade of life, as a result 
of the progressive aging process of the organism and the 
resulting narrowing changes in small arterioles, the peripheral 
resistance increases, forcing the heart to work hypertrophy. 
At the same time, due to the same changes in the vessels of 
the heart itself, the nutrition of the muscle deteriorates. It is 
a gradually increasing latent deficiency, which is fostered by 
e.g. malnutrition, addictions, chronic systemic diseases [24-
26]. In larger and medium arteries, senile changes concern 
the middle layer of the walls, which then undergoes fibrosis 
and thickening, and this process is called physiosclerosis, 
which does not cause disease complications and therefore 
has no clinical significance [24-26].

One of the most common causes of diseases in the elderly 
is atherosclerosis - a disease of the arteries that leads to a 
narrowing of their lumen, which makes it difficult to supply 
organs with oxygen and nutrients [24-26, 28].

During the aging process, the veins expand and the current 
of the blood flowing in them slows down, thus predisposing 
to the formation of blood clots. As a result of the narrowing 
changes in the arteries and changes in the capillaries that increase 
over the course of life, the so-called peripheral resistance 
due to this, the heart must work more intensively to pump 
blood through the narrowed vascular bed, and therefore 
blood pressure also increases [24-26].

THE AGING PROCESS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
The features of biological aging in the body include 

changes in the anatomical and functional properties of 
skeletal muscles.

Sarcopenia, i.e. a decrease in muscle mass accompanied by a 
decrease in muscle strength, is very characteristic. The gradual 
degeneration of the nervous system that supplies the muscles 
consists in the loss of motor neurons, which leads to the loss of 
motor units, which, along with the progressive demyelination 
of axons, leads to a decrease in the number and diameter of 
axons innervating the muscle. Additionally, the decrease in 
the concentration of sex hormones observed with age in men 
(testosterone, androgens) and women (estrogens) correlates 
with a decrease in muscle mass, strength and function. The 
decline in physical fitness that accompanies sarcopenia can lead 
to serious consequences, including the inability to move.

Another point is the changes in the bone formation 
process. Due to the increased apoptosis of osteoblasts, the 
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advantage of osteoclast activity over osteoblasts gradually 
increases, which results in a rapid loss of bone mass. In women,  
a faster intensity in the bone aging process is observed, mainly 
due to the reduction in estrogen levels and lower bone peak 
mass compared to men. It is worth remembering that low 
physical activity contributes to bone loss in the aging process, 
as well as its gradual reduction over time, which is valuable 
information in the case of osteoporosis prevention.

The conducted research shows a positive effect of vertical 
stress within the skeletal system on bone tissue homeostasis 
[3, 29]. However, the reduction in bone mass and density 
that accompanies the passing of time increases the risk of 
developing osteoporosis.

In addition, during the aging process, changes in joints 
are visible, which are a gradual exhaustion of the ability to 
respond to chronic loads. Both chondrocytes and intercellular 
substance change over time, and these changes intensify each 
other. Macroscopically, in normal cartilage within the femoral 
condyles, chondrocyte counts are reduced by at least 50% between 
the ages of 20 and 90. The size of proteoglycan aggregates 
decreases with age, which adversely affects the mechanical 
properties of the tissue and increases its susceptibility to trauma 
and degeneration. Reduced hydration increases stiffness and 
additionally worsens the functioning of articular cartilage [29]. 
The aging changes to the joints reduce the range of motion.

DISCUSSION
Analyzing the process of aging and the gradual degeneration 

of the whole organism, the idea of counteracting this process 
comes to mind. Following the words of Wiktor Dega, “Movement 
can replace any drug, but no drug can replace exercise”, we are 
becoming aware of the attractiveness and benefits of physical 
exercise. Individuals of all ages should undertake regular physical 
activity, being aware that ‘it is never too late’. Nowadays, there is 
a growing public awareness of the benefits of physical exercise 
and a healthy lifestyle. To meet the expectations of the society, 
there are Local Senior Clubs, which organize sports activities, 
universities of the third age and other organizations promoting 
a healthy lifestyle. Despite this, there are still people who are 
reluctant to exercise, such a decision has various grounds, 
sometimes it is ignorance and fear for their own health, because 
seniors believe that physical effort may harm them and in such a 
situation, an alternative to promoting and often implementing a 
healthy lifestyle may become sanatorium treatment. Specialized 
centers equipped with a specialized range of procedures allow 
you to consolidate and sometimes only show correct health-
promoting habits. A properly balanced diet, combined with 
daily physical activity and balneo-physiological treatments 
slow down the natural processes of degeneration of the body. 
Inmates staying on sanatorium treatment during 21 days benefit 
from appropriately individualized physical effort, as well as 
treatments appropriately selected for the illnesses, the pain-
relieving effect of which has a positive effect on the possibilities 
of physical activity. It has been proven that group therapeutic 
gymnastics classes have a positive effect on the body both in 
the social and health sphere. By exercising in a group that is 
matched to their age and condition, patients are not embarrassed 

by their imperfections in exercising, which positively affects 
their psyche and, as a result, encourages them to continue 
working. Sanatorium stays are not only physical treatments 
and physical activity, during 21 days of stay, patients have 
the opportunity to take advantage of professional lectures on 
a healthy lifestyle and their diet is varied and appropriately 
selected to individual needs, which is decided by the doctor 
during the initial examination.

However, it should be remembered that due to additional 
activities performed in the rehabilitation of such patients, such 
centres should be equipped with excellent medical equipment 
and qualified personnel, which translates into appropriate 
financing of procedures and ensuring an appropriate number 
of medical staff. It should be remembered that in order to 
make comprehensive actions to improve such a patient, there 
is a need for both geriatric specialists, psychiatrists, as well as 
nursing staff, physiotherapists, massage therapists, medical 
caregivers, psychologists, nutritionists, speech therapists 
and many other people adequately trained to work with a 
senior. Such a team cooperating together is able to direct the 
senior to appropriate behaviors that should help him to be 
independent and perform basic activities at home.
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Wywiad

B.I: Dlaczego Pani wybrała balneokosmetyki?
A.O.: Bardzo długo szukałam właściwych produktów, które będą 
oparte na naturalnych składnikach i będą skuteczne. Marka działa 
od 1995 roku, oparta jest na minerałach z Morza Martwego a co 
najważniejsze posiada produkty, które pomagają w leczeniu takich 
schorzeń jak łuszczyca, AZS, czy egzema. 
B.I.: Problem łuszczycy i AZS często występuje w Polsce.
A.O.: Coraz więcej osób boryka się z tymi chorobami. Jest to po-
wiązane z warunkami w jakich żyjemy i tym na co nasz organizm 
jest narażony. 
B.I.: Jak wygląda pielęgnacja tymi produktami?
A.O.: Marka posiada produkty które najlepiej stosować razem, gdyż 
wtedy są najbardziej skuteczne. Pierwszym produktem, który zasługuje 
na omówienie jest mydło/płyn Achillea oparte na ziołach i minerałach 
z Morza Martwego, takich jak gorzki olejek pomarańczowy, ekstrakt 
z rumianku, sól z Morza Martwego, ekstrakt z liści szałwii,  wyciąg 
z dziurawca czy ekstrakt z krwawnika. Płyn może być stosowany do 
całego ciała niezależnie od wieku. Kolejnym produktem jest punk-
towy balsam Mor&Levona, który koi i pomaga w leczeniu zmian 
skórnych. Zawiera wosk pszczeli, ekstrakt z rumianku, sól z Morza 
Martwego, ekstrakt z mirry, propolis Extract, olejek rozmarynowy, 
ekstrakt z liści szałwii, wyciąg z dziurawca, masło Shea Extract, ole-
jek z drzewa herbacianego i wyciąg z krwawnika.  Spośród innych 

produktów marki warto wymienić  błoto czy sól do kąpieli, które  
mają wiele właściwości leczniczych. Świetnym produktem jest też 
olej hydrofilowy do mycia twarzy i ciała – wyjątkowa mieszanka 
olejów z awokado, geranium, nagietka i kiełków pszenicy. Wiemy, 
że podrażniona skóra potrzebuje specjalnego traktowania, dlatego 
konsystencja,  składniki i działanie tych  balneokosmetyków są na 
bardzo wysokim poziomie. Do włosów marka posiada 2 produkty 
olejowe, które pomagają w pielęgnacji wrażliwej skóry. Plus szam-
pon, który głównie bazuje na ziołach. 
B.I. : Wygodnie jest stosować produkty jednej marki praktycznie 
do pielęgnacji całego ciała.
A.O.: Z praktyki i doświadczenia wiem że  kiedy stosujemy serię 
produktów, które się uzupełniają to wtedy widzimy największe 
efekty. Dodam, że w ofercie posiadamy miniprodukty, polecam 
wypróbować je  i przekonać się że są dla nas odpowiednie. 
B.I.: Co poza produktami przeznaczonymi do pielęgnacji skóry 
problemowej zawiera oferta Pani firmy ?
A.O.: Marka zadbała również o osoby powyżej 25  roku życia, 
dostarczając całą serię ekskluzywnych produktów przeciwzmarszcz-
kowych. Ale to już osobny temat. 
B.I.: Dziękuję za rozmowę.

(wwe.yeyenatural.pl)

naturalne kosmetyki w leczeniu łuszczycy i Azs
Z Angeliką Olszą, absolwentką krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Kosmetycznej – Christine Valmy 

International School w Nowym Yorku, właścicielką i twórczynią  marki YEYE Natural, której flagowym produktem są pierwsze 
naturalne stroje do sauny  dla kobiet oraz balneokosmetyki rozmawia Barbara Ignatowska.
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wspinaczka – od sportu ekstremalnego do formy terapii

Climbing – from Extreme sports to Therapy
DOI: 10.36740/ABAL202003107
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STRESzCzENIE
Wspinaczka, jeszcze nie tak dawno postrzegana jako aktywność niezwykle wymagająca, przeznaczona tylko dla elitarnego grona, z roku na rok zyskuje 
nowych zwolenników. Masowe powstawanie sztucznych ścian wspinaczkowych z drogami o bardzo zróżnicowanej trudności sprawiło, iż obecnie jest to 
sport dostępny dla osób w różnym wieku, także z niepełną sprawnością. Wszechstronny wpływ wspinania na organizm wzbudził zainteresowanie nie 
tylko trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, ale także fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz psychoterapeutów. Wspinaczka terapeu-
tyczna z powodzeniem stosowana jest między innymi w obszarze ortopedii, psychoterapii, neurologii i geriatrii, a także jako środek edukacyjny w terapii 
dzieci i młodzieży z nadpobudliwością, deficytem uwagi, czy też problemami narkotykowymi. Może też być wykorzystana jako forma profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych oraz sposób radzenia sobie z traumą psychiczną spowodowaną przez wojnę i trudne warunki życia.

słowa kluczowe: wspinanie, rehabilitacja, ćwiczenia terapeutyczne

SUMMARY
Not so long ago climbing was perceived as an extremely demanding activity, intended only for an elite group, is now gaining new supporters 
year by year. The mass emergence of artificial (indoor) climbing walls with routes varied in different difficulty levels caused that nowadays 
it is a sport available for people of different ages, as well as those with disabilities. Comprehensive impact of climbing on the body aroused 
interest not only of trainers and teachers of physical education, but also physiotherapists, occupational therapists and psychotherapists. 
Therapeutic climbing is successfully used in the field of orthopaedics, psychotherapy, neurology and geriatrics, as well as an educational tool 
for the treatment of children and adolescents with hyperactivity, attention deficit or drug problems. It can also be used as a form of prevention 
of civilization diseases and a way of dealing with mental trauma caused by war and difficult living conditions.

Key words: climbing, rehabilitation, therapeutic exercises
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Pojęcie wspinania jest terminem bardzo szerokim i należy go 
rozpatrywać jako zbiór pokrewnych działań. Wśród nich, obok 
tradycyjnego modelu alpinizmu, możemy wymienić m.in. wspi-
naczkę skałkową, wielowyciągową, wielkościanową, jaskiniową, 
wysokogórską, wspinanie na lodospady. Początki wspinaczki bez 
wątpienia należy wiązać ze wspinaniem w górach wysokich, jednak 
już na początku dwudziestego wieku, szczególnie w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii zaczęto uprawiać wspinaczkę skalną, jako 
samodzielny sport [1]. Stopniowy rozwój specyficznych technik 
i sprzętu sprawiał, że ta forma aktywności zyskiwała coraz większą 
popularność. Tradycyjną asekurację zaczęto zastępować stałymi 
punktami, co pozwoliło zwiększyć zarówno bezpieczeństwo jak 
i trudność pokonywanych dróg – był to początek tzw. wspinaczki 
sportowej. Stąd był już tylko jeden krok do powstania sztucznych 
ścian w zamkniętych obiektach sportowych. Przyczyniło się to do 
dalszego rozwoju wspinaczki, wzrostu jej popularności, a także 
do specjalizacji treningu oraz podwyższenia poziomu reprezen-
towanego przez zawodników.

Aktualnie wspinaczka uznawana jest za oficjalną dyscy-
plinę sportową, rozgrywaną w następujących konkurencjach: 
wspinaczka na czas, wspinaczka na prowadzenie, bouldering  
oraz w trójboju [2]. Do wzrostu jej popularności bez wąt-
pienia przyczyniła się również decyzja Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego (MKOl) dotycząca włączenia wspi-
nania sportowego do programu Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
– ze względu na pandemię koronawirusa planowanych na 
rok 2021 [3]. Rywalizacja na Igrzyskach będzie się odbywać 
w tzw. formacie olimpijskim (łączonym) złożonym z trzech 
konkurencji: prowadzenia, boulderingu i czasówek. 

Poszczególne formy wspinania z roku na rok zyskują coraz 
większe zainteresowanie wśród osób w różnym wieku i o zróż-
nicowanym poziomie sprawności. Aktywność ta przestała być 
sportem elitarnym, uprawianym przez wąskie grono osób, stała się 
powszechną formą spędzania czasu. Według Międzynarodowej 
Federacji Wspinaczki Sportowej (ang. International Federation 
of Sport Climbing – IFSC) na świecie liczba osób wspinających 
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się regularnie wynosi około 25 milionów [4]. Z jednej strony 
popularność ta może być konsekwencją swoistej mody na po-
dejmowanie i realizowanie przez ludzi działań ekstremalnych 
i ryzykownych, z drugiej – wprost przeciwnie – wzrostem dostęp-
ności i bezpieczeństwa sztucznych obiektów wspinaczkowych. 
Ich liczba, zarówno w małych jak i dużych miastach zwiększa 
się każdego roku. W Chinach, w ciągu trzech lat, liczba ścian 
wspinaczkowych w szkołach podstawowych i średnich wzrosła 
czterokrotnie. Szacuje się, że w USA tylko w 2015 roku otwarto 
około 60 obiektów wspinaczkowych [4]. Również w Polsce masowo 
powstają nowe ściany wspinaczkowe, przede wszystkim w halach 
sportowych, szkołach, ośrodkach fitness ale także w otwartym 
terenie. Trwa również eksploracja rejonów wspinaczkowych, w ska-
łach powstają nowe drogi o różnych stopniach trudności. 

O wzrastającej popularności i dostępności wspinaczki 
świadczy także fakt, iż coraz więcej szkół i ośrodków wspi-
naczkowych swoją ofertę kieruje również do osób z różnymi 
formami niepełnosprawności. Organizowane są obozy reha-
bilitacyjno- wspinaczkowe oraz cykliczne zajęcia zarówno 
na sztucznych obiektach, jak i w skałach oraz górach, między 
innymi dla dorosłych, dzieci i młodzieży z autyzmem, z dys-
funkcjami narządów ruchu oraz z porażeniem mózgowym. 
Od pewnego czasu rozgrywane są również zawody, zarówno 
lokalne, jak i międzynarodowe, w których biorą udział osoby 
niepełnosprawne. Jest to dla nich wspaniała okazja do walki 
z własnymi słabościami oraz integracji ze środowiskiem peł-
nosprawnych sportowców. Pierwsze międzynarodowe zawody 
wspinaczkowe osób niepełnosprawnych, oficjalnie zatwierdzone 
przez IFSC, odbyły się w 2006 roku w Rosji, w Jekaterynburgu 
w trakcie Mistrzostw Europy. Uczestniczyli w nich zawodnicy 
niewidomi oraz z niepełnosprawnością fizyczną z Białorusi, 
Włoch, Japonii oraz Rosji. Jednak już wcześniej, w 2003 roku, 
Federacja Francuska zaprosiła niepełnosprawnych wspinaczy 
do udziału w Mistrzostwach Świata w Chamonix w konku-
rencji na czas. Pierwszy Puchar w parawspinaczce rozegrano 
w 2008 roku w Moskwie, następnie w 2009 we Włoszech. 
W tym samym roku rozegrano pierwszy Puchar Azji, w któ-
rym uczestniczyli zawodnicy z Hongkongu, Indonezji oraz 
Korei. W 2010 roku odbył się już cykl zawodów Pucharu; 
w Rosji, Włoszech i Japonii, (Jekaterynburg, Val Daone, Chiba), 
w którym udział wzięło 38 zawodników reprezentujących  
6 krajów. Po raz pierwszy w historii niepełnosprawni mieli 
okazję walczyć o medale Mistrzostw Świata we wspinaczce 
sportowej w lipcu 2011 w małej miejscowości Arco, we Włoszech. 
Łącznie na starcie stanęło 48 zawodników i zawodniczek, 
którzy rywalizowali w dwóch konkurencjach – prowadzenie 
i na czas, jednocześnie w sześciu kategoriach (niewidomi, 
częściowa utrata wzroku, amputacja nogi/nóg lub ręki oraz 
uszkodzenia neurologiczne). Jak podaje IFSC w Mistrzostwach 
Świata w 2019 roku, w Briançon we Francji zaprezentowało 
się już 158 niepełnosprawnych wspinaczy z 24 krajów, wydaje 
się więc, że zainteresowanie tą dyscypliną w środowisku osób 
niepełnosprawnych będzie wzrastać [4]. 

Także w Polsce już od kilkunastu lat organizowane są nie 
tylko zajęcia, ale także zawody wspinaczkowe dla osób z róż-
nymi dysfunkcjami. Pierwsza tego typu impreza miała miejsce 
w Toruniu w roku 2000 i od tej pory, co roku miasto to gości 

niepełnosprawnych wspinaczy z całego kraju. Wkrótce na mapie 
zawodów wspinaczkowych pojawiły się inne miasta, między 
innymi Kraków i Tarnów. Niestety, spora część startujących 
nie ma możliwości systematycznego uczestniczenia w zorga-
nizowanych zajęciach i ich kontakt ze ścianą wspinaczkową 
ograniczony jest tylko do udziału w tego typu imprezach. Nadal 
jednak, mimo rosnącej w Polsce popularności tej dyscypliny 
sportowej, nie jest ona powszechnie kojarzona jako aktywność 
przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, niewiele również 
mówi się o możliwościach wykorzystania wspinania w terapii 
różnych schorzeń. Natomiast w wielu krajach, tzw. wspinaczka 
terapeutyczna, z roku na rok zdobywa coraz większą popular-
ność właśnie jako alternatywna forma rehabilitacji zarówno 
urazów, jak i zaburzeń psychicznych i fizycznych. 

Za kolebkę wspinania terapeutycznego na naszym konty-
nencie uznaje się Austrię i Niemcy, gdzie ta forma postępo-
wania ma od lat ugruntowaną pozycję. W krajach tych rośnie 
liczba książek, publikacji oraz badań naukowych dotyczących 
pozytywnego wpływu wspinaczki w dziedzinie fizjoterapii, 
ergoterapii, psychoterapii i terapii behawioralnej. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszą się kursy edukacyjne dostarczające 
wiedzy w tym temacie, powstają ośrodki terapeutyczne, a na-
wet szpitale posiadające zaplecze wspinaczkowe. W Wielkiej 
Brytanii pozytywny wpływ wspinania na samopoczucie i zdrowie 
psychiczne i fizyczne został oficjalnie uznany przez National 
Health Service [5]. Jednak, mimo iż różne formy wspinania od 
dłuższego czasu znajdują wielorakie zastosowanie zwłaszcza 
w obszarze ortopedii, psychoterapii, neurologii i geriatrii nadal 
brak jest jednolitej definicji wspinaczki terapeutycznej. W lite-
raturze polskiej poza pojedynczymi analizami wskazującymi 
na możliwość włączenia wspinania w kompleksowy program 
rehabilitacji, temat nie jest szerzej znany. Również za granicą 
w pojmowaniu koncepcji terapii poprzez wspinanie istnieje 
sporo różnic. Część z autorów utożsamia wspinaczkę tera-
peutyczną bardzo silnie ze „wspinaczką psychologiczną” [6],  
inni ograniczają pojęcie wspinaczki terapeutycznej wyłącz-
nie do obszaru związanego tylko z boulderingiem pomijając 
wspinanie z liną [7-9]. 

Mimo trudności w zdefiniowaniu oraz faktu, iż sama 
koncepcja wspinaczki terapeutycznej jest stosunkowo młoda, 
należy zwrócić uwagę, iż informacje dotyczące tej tema-
tyki zaczęły się pojawiać już kilkadziesiąt lat temu. Jeden 
z pierwszych artykułów, w którym sformułowane zostały 
pewne założenia teoretyczne z zakresu wykorzystania wspi-
naczki w terapii, autorstwa Jerzego Bienia ukazał się w roku 
1962 w języku polskim w czasopiśmie Chirurgia Narządów 
Ruchu i Ortopedia Polska [10]. Pierwsze udokumentowane 
interwencje oparte na wspinaniu zaczęto stosować w latach 
80-tych ubiegłego stulecia, m.in. w Niemczech oraz Stanach 
Zjednoczonych. Różne formy wspinaczki były wykorzystywane 
głównie w ramach tzw. pedagogiki przyrody przez pracowni-
ków społecznych, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, jako 
forma terapii oraz środek edukacyjny m.in. wśród uczniów, 
osób niedowidzących, więźniów, osób uzależnionych lub 
niepełnosprawnych intelektualnie [11-13]. W Polsce dzia-
łania o takim charakterze podjęte zostały na terenie Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej w latach 90-tych XX wieku 
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i skierowane były do młodzieży dotkniętej problemem nar-
kotykowym oraz niedostosowanej społecznie [14].

Fakt wykorzystywania pozytywnego wpływu wspinaczki 
zarówno na sferę fizyczną jak i psychiczną człowieka skłonił 
w latach 90-tych minionego wieku specjalistów różnych dzie-
dzin do wypracowania bazowych koncepcji związanych z tzw. 
wspinaczką terapeutyczną. Pierwsze takie koncepcje zostały 
opracowane przez terapeutów w Niemczech i w sposób no-
watorski łączyły ze sobą wiedzę z obszaru sportu i fizjoterapii 
[8,15]. Dirk Scharler, psychoterapeuta i nauczyciel wychowania 
fizycznego, zaprezentował po raz pierwszy w roku 1992 koncep-
cję zastosowania wspinaczki w terapii skolioz u dzieci. W swej 
terapii w przeważającym stopniu bazował na boulderingu [7]. 
Możliwości wykorzystania wspinaczki w terapii skolioz potwierdził 
również Heitkamp w 2005 roku wykazując wpływ programu 
wspinaczkowego na zwiększenie siły mięśni przykręgosłupowych 
i poprawę równowagi mięśniowej [16].

Z 1999 roku pochodzą pierwsze opublikowane prace wskazu-
jące na możliwość zastosowania wspinaczki u pacjentów z bólami 
kręgosłupa [17]. Kolejne programy oparte na tej formie aktywności 
fizycznej potwierdzały, iż wspinanie ma pozytywny wpływ na 
mięśnie stabilizujące odcinek lędźwiowy kręgosłupa i przynosi 
porównywalne, a w niektórych przypadkach nawet korzystniejsze 
efekty terapeutyczne niż tradycyjne metody ćwiczeń stosowane 
w przewlekłych zespołach bólowych krzyża [16, 18]. 

Także pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia pierwsze 
hipotezy dotyczące terapeutycznego znaczenia boulderingu 
oparte na doświadczeniu praktycznym zaczęto odnosić do neu-
rorehabilitacji [8,19]. Pojedyncze analizy wskazują na pozytywny 
wpływ wspinania na wzrost siły ścisku ręki, poprawę równowagi 
statycznej oraz parametrów chodu u dzieci i dorosłych z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym [20-22] oraz po urazie kręgo-
słupa [23]. Także u pacjentów po urazach mózgu oraz udarach 
zaobserwowano poprawę zdolności koordynacyjnych, poprawę 
jakości chwytu oraz zmniejszenie spastyki [20, 22, 24].

Pojawienie się wspinaczki w programach neurorehabilita-
cyjnych zaowocowało również pierwszymi badaniami wśród 
pacjentów geriatrycznych. Wspinaczka terapeutyczna doprowadziła 
do znacznej poprawy samodzielności i mobilności w grupie osób 
o średniej wieku 81 lat w porównaniu z fizjoterapią konwencjonalną 
i zmniejszyła częstotliwość upadków w takim samym stopniu jak 
w grupie kontrolnej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że taka 
innowacyjna forma terapii może być w sposób rozsądny, bezpieczny 
i skuteczny wykorzystana w rehabilitacji osób w podeszłym wieku 
i cieszy się dużym uznaniem pacjentów [24].

Kolejną grupą pacjentów coraz częściej korzystających, 
zwłaszcza w Niemczech z takiej formy terapii są osoby ze stward-
nieniem rozsianym. Badania naukowe sugerują, że także w tej 
grupie wpinanie stwarza możliwość zmniejszenia nasilenia 
niektórych objawów, takich jak zmęczenie, deficyty poznawcze 
i spastyczność, a tym samym może przyczynić się do poprawy 
jakości życia. Autorzy podkreślają, iż poza ogólnymi efektami, 
które towarzyszą aktywności fizycznej, także aspekt psycholo-
giczny wspinania może być pomocny w radzeniu sobie z cho-
robą i ograniczeniami z nią związanymi [8, 25, 26]. Również 
w Polsce w 2017 roku został zainicjowany projekt warsztatów 
wspinaczki terapeutycznej „Samodzielni. Aktywnie” dedyko-

wany chorym na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzinom. 
Głównym założeniem projektu było zapewnienie pacjentom 
nowej, ciekawej formy leczenia rehabilitacyjnego, której celem 
jest zachowanie niezależności ivsamodzielności w wykonywaniu 
codziennych czynności i obowiązków. Zajęcia były prowadzone 
przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę we współpracy z in-
struktorami wspinaczki i cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród pacjentów [27].

Związek między uprawianiem różnych dyscyplin, a stanem 
zdrowia jest dobrze udokumentowany. Regularna aktywność  
fizyczna pełni kluczową rolę w prewencji pierwotnej i wtórnej 
wielu chorób przewlekłych, takich jak choroba niedokrwien-
na serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość czy też 
choroba zwyrodnieniowa stawów i osteoporoza. Wydaje się, 
że wspinanie dzięki zmianom indukowanym w organizmie 
może mieć również zastosowanie w profilaktyce chorób cy-
wilizacyjnych [28, 29].

Podobna korelacja występuje również między regular-
ną aktywnością fizyczną a zdrowiem psychicznym. W tym 
aspekcie ważnym czynnikiem wyróżniającym wspinaczkę 
na tle innych, popularnych sportów jest aktywizacja bardzo 
silnych emocji, kształtowanie wiary we własne siły i poczucia 
wartości, możliwość przełamywania lęków, stąd też duże za-
interesowanie tą dyscypliną sportu wśród psychoterapeutów 
i terapeutów behawioralnych. Okazuje się, że elementy wspi-
naczki terapeutycznej z powodzeniem można wykorzystać 
w terapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi [30-33], obse-
syjno-kompulsywnymi [32], depresją [6, 9, 31], zaniżonym 
poczuciem własnej wartości [31, 33]. Wspinaczkę skałkową 
jako część terapii oficjalnie stosują niektóre kliniki oraz szpitale 
psychiatryczne w Niemczech [9, 32]. Dodatkowo ze względu 
na walory wychowawcze, społeczne i psychologiczne wspinanie 
może stać się ważnym czynnikiem kształtującym osobowość 
człowieka. Ze względu na ten wymiar wspinanie znalazło 
również zastosowanie w terapii dzieci i młodzieży z nadpobu-
dliwością, deficytem uwagi, ADHD, autyzmem, problemami 
narkotykowymi i niedostosowaniem społecznym [6, 34].

Również organizacje humanitarne w rożnych częściach świata 
wybrały wspinanie jako formę pracy z uchodźcami i ofiarami 
działań wojennych. Wspinanie ma sprzyjać osiągnięciu harmonii 
ciała i umysłu, a tym samym pomóc w uzyskaniu wewnętrzne-
go spokoju i uporaniu się z traumą psychiczną spowodowaną 
przez wojnę i trudne warunki życia. „Wspinanie dla pokoju” 
jest hasłem przewodnim szwajcarskiej organizacji ClimbAID. 
Realizuje ona projekty humanitarne oparte głównie na wspina-
niu i innych sportach alpejskich wśród uchodźców z Bliskiego 
Wschodu i Azji Mniejszej. Swoją działalnością obejmuje zarówno 
uchodźców na terenie Szwajcarii, jak i dzięki mobilnym ścianom 
wspinaczkowym, młodzież w Libanie [35].  

Wspinanie może przybierać bardzo różne oblicza. Niezależnie 
od tego czy wybierzemy wspinanie w górach wysokich, skałach, 
czy na sztucznym panelu może stać się niesamowitą przygodą, 
pasją bądź też sposobem na życie. Osobom w każdym wieku 
i na każdym poziomie sprawności może dostarczyć mnóstwo 
radości i satysfakcji, co więcej – może stać się alternatywną 
i atrakcyjną formą kompleksowej terapii w dysfunkcjach i za-
burzeniach natury fizycznej i psychicznej.

Wspinaczka – od sportu ekstremalnego do formy terapii
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STRESzCzENIE
Dla działalności rynkowej każdego podmiotu leczniczego bardzo ważny jest jego pozytywny wizerunek. Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
jest także istotne dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego szczególnie chcących zwiększyć liczby pacjentów pełnopłatnych. Na wizerunek 
zakładu lecznictwa uzdrowiskowego składa się wiele elementów. Dbałość o każdy z nich przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku 
a w rezultacie do utrzymania lub wzmocnienia pozycji rynkowej. Współcześnie każdy zakład lecznictwa uzdrowiskowego powinien planować 
i realizować długofalowe działania public relations. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych istotnych elementów wpływających na 
wizerunek zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (sanatorium i szpitala uzdrowiskowego). Public relations w działalności zakładu lecznictwa 
uzdrowiskowego stanowi alternatywę dla ustawowego zakazu reklamy działalności leczniczej.

słowa kluczowe: zakład lecznictwa uzdrowiskowego, wizerunek, kreowanie, pozytywny, negatywny

SUMMARY
The positive image is very important for the market activity of each healthcare institution. Shaping a positive image is also important for 
thermal treatment institutions, especially those wishing to increase the number of full-paid patients. The image of the thermal treatment 
institutions consists of many elements. Taking care of everyone, at least the most important of them, contributes to creating a positive image 
and, as a result, to maintaining or strengthening the market position. Nowadays, every thermal treatment institutions should plan and 
implement long-term public relations activities. The aim of the article is to present some of the important elements that influence the image 
of the thermal treatment institutions (sanatorium and hospital). Public relations in the operation of the thermal treatment institutions is an 
alternative to the statutory ban on advertising of medical activities.

Key words: thermal station, thermal treatment institutions, image, creation, positive, negative
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WPROWADzENIE
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym uzdrowisk 

w Polsce jest ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.,  
poz.1056) zwana dalej ustawą uzdrowiskową. W uzdrowi-
skach działalność leczniczą prowadzą specyficzne podmioty 
lecznicze tj. zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (zwane 
w skrócie ZLU). W świetle definicji określonej w art. 2 pkt 
10 ustawy uzdrowiskowej zakład lecznictwa uzdrowiskowego 
to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje 
działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjo-
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej (czyli ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), działający na 
obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń 
zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo 
rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczni-
czych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, 
w szczególności wykorzystujących warunki naturalne uzdro-
wiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Natomiast 
zgodnie z art. 6 ustawy uzdrowiskowej zakładami lecznictwa 
uzdrowiskowego są:
1. Szpitale uzdrowiskowe.
2. Sanatoria uzdrowiskowe.
3. Szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowisko-

we dla dzieci.
4. Przychodnie uzdrowiskowe.
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5. Zakłady przyrodolecznicze.
6. Szpitale i sanatoria w urządzonych podziemnych wyro-

biskach górniczych.
Ogólne zadania poszczególnych zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego określają art.8-12 ustawy uzdrowiskowej. 
Zgodnie z powyższą ustawą do zadań szpitala uzdrowisko-
wego należy zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na 
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:
1. Całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warun-

kach stacjonarnych.
2. Całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
3. Przewidzianych programem leczenia zabiegów.
4. Korzystania z naturalnych surowców leczniczych oraz 

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
5. Edukacji zdrowotnej.

Natomiast do zadań sanatorium uzdrowiskowego należy 
zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na leczenie 
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:
1. Całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warun-

kach stacjonarnych.
2. Opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej 

(w odróżnieniu od szpitala opieka lekarska nie jest cało-
dobowa).

3. Przewidzianych programem leczenia zabiegów.
4. Świadczeń profilaktycznych.
5. Edukacji zdrowotnej.

Szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe udzie-
lające świadczeń dorosłym pacjentom są podstawowymi 
rodzajami zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (ze znaczną 
przewagą liczebną sanatoriów) funkcjonujących w uzdrowi-
skach. Dla funkcjonowania ZLU poza ustawą uzdrowiskową 
ważne znaczenie ma ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz.160) 
w skrócie u.d.l. Zgodnie z art. 15 ustawy uzdrowiskowej 
w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do zakładów 
lecznictwa uzdrowiskowego mają zastosowanie przepisy m.in. 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
Z uwagi na powyższe odesłanie do stosowania ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do zakładów lecz-
nictwa uzdrowiskowego należy przyjąć, iż obowiązują je m.in. 
ustawowe ograniczenia w zakresie reklamy. Zgodnie z art. 14 
ust. 1 u.d.l. podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli 
podmiot leczniczy i praktyka zawodowa a  zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego są jak wcześniej wskazano podmiotami 
leczniczymi) podaje do wiadomości publicznej informacje 
o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. 
Zdanie drugie powyższego przepisu ustanawia zakaz rekla-
my podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym 
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a także w szerszym 
aspekcie działalności leczniczej (tj. świadczeń zdrowotnych 
każdego rodzaju). Ustawa o działalności leczniczej ani też inne 
akty normatywne z zakresu ochrony zdrowia nie zawierają 
definicji reklamy. Powszechnie rozumiane pojęcie reklama 
utożsamiane jest z jego słownikowym znaczeniem: reklama 
(z łac. reclamo – krzyczeć do kogoś), to mieszanina informacji 
i komunikatu perswazyjnego. Zazwyczaj ma na celu skłonie-

nie do nabycia pewnych towarów czy usług, równie dobrze 
jej celem może być np. utrwalanie świadomości istnienia 
określonej marki. Według „Słownika języka polskiego” pod 
redakcją M. Szymczaka, reklama to rozpowszechnianie infor-
macji o towarach, ich zaletach, wartościach i możliwościach 
nabycia, chwalenia kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, 
telewizję; środki (plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące 
temu celowi. Art. 14 ust.1 u.d.l. stanowi podstawę prawną 
umożliwiającą podawanie informacji o zakresie i rodzajach 
udzielanych świadczeń, a dodatkowo określa zakaz ich rekla-
my. Podmioty lecznicze w tym ZLU nie mogą podejmować 
działań promocyjnych o charakterze masowym, takich jak np. 
reklama telewizyjna, radiowa czy prasowa. Zakład lecznictwa 
uzdrowiskowego nie może zachęcać do skorzystania z reali-
zowanych w nim świadczeń zdrowotnych, a w szczególności 
publicznie informować o promocjach, zniżkach, rabatach, 
wysokiej jakości świadczeń, profesjonalizmie pracowników 
itp. Należy przyjąć, że podmiot leczniczy ma normatywny 
obowiązek informacyjny w stosunku do swoich obecnych 
i potencjalnych pacjentów a jego zakres (treść podawanych 
informacji) określa ustawa [1]. Jednakże informacje podawane 
przez podmiot leczniczy do publicznej wiadomości nie mogą 
stanowić reklamy. Czyli w praktyce informacja nie może 
mieć powszechnie przyjętych cech reklamy, a więc przede 
wszystkim zachęcać do skorzystania z usług konkretnego 
podmiotu leczniczego (np. sanatorium „S”) lub konkretnej 
usługi (usług) z jego oferty (np. hydromasażu) [2]. Z uwagi 
na powyższy zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych alterna-
tywą dla podmiotów leczniczych,także dla ZLU, które chcą 
utrzymać lub wzmocnić pozycję rynkową staje się public 
relations [3]. PR zgodnie z angielskim źródłosłowem odnosi 
się do wielu relacji, narzędzi i środków komunikowania ze 
społeczeństwem. W polskiej nomenklaturze nie znaleziono 
odpowiednika tego sformułowania w związku z tym termin 
public relations ma obecnie charakter uniwersalny zarówno 
w Polsce, jak i na całym świecie.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych istotnych 
elementów wpływających na wizerunek zakładu lecznictwa 
uzdrowiskowego, sanatorium i szpitala uzdrowiskowego. 
W artykule zastosowano metodę analityczno-syntetyczną 
w oparciu o literaturę przedmiotu, a także wykorzystano bada-
nia terenowe autorki prowadzone w uzdrowisku Busko-Zdrój 
w 2018 roku. W szczególności poddano analizie działalność 
w zakresie kształtowania wizerunku szpitala uzdrowiskowe-
go Krystyna (zwanego w skrócie szpitalem Krystyna) oraz 
21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego 
(zwanego w skrócie szpitalem wojskowym) w Busku-Zdroju. 
Pierwszy ze szpitali należy do spółki uzdrowiskowej drugi 
natomiast jest SPZOZem, którego organem założycielskim 
jest Minister Obrony Narodowej. Każdy z powyższych zakła-
dów lecznictwa uzdrowiskowego jest ogólnie dostępny dla 
pacjentów i przyjmuje zarówno pacjentów z Narodowego 
Funduszu Zdrowia jak i komercyjnych (pełnopłatnych). 
Powyższe szpitale prowadzą działalność profilaktyczną, lecz-
niczą i rehabilitacyjną. Naturalnym tworzywem leczniczym 
stosowanym w wyżej wskazanych ZLU są przede wszystkim 
buskie wody siarczkowo-siarkowodorowe.
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POJĘCIE I RODzAJE PUbLIC RELATIONS
Public relations (w skrócie PR) to termin opisujący bardzo 

złożone zjawisko, czego potwierdzeniem są liczne definicje 
występujące w literaturze. Pojęcie PR używane jest co naj-
mniej w czterech kontekstach znaczeniowych: 
1. Jako sztuka kształtowania wizerunku oraz marki danej 

instytucji, firmy bądź organizacji społecznej, także jako 
umiejętność budowania reputacji i umacniania relacji 
z otoczeniem.

2. Jako ogół działań organizacji, które podejmują się budo-
wania pozytywnych relacji z ich interesariuszami.

3. Jako nazwa sposobu i stylu przekazywania informacji czy 
organizowania wydarzeń.

4. Jako synonim negatywnej oceny aktywności komunika-
cyjnej konkurencji [4].
Współcześnie PR rozumiane jest generalnie jako zarządza-

nie wizerunkiem całej organizacji (w tym świadczeniodawcy 
medycznego), kompleksowe zarządzanie procesem komu-
nikowania się z otoczeniem i interesariuszami. Natomiast 
celem tych działań jest kreowanie pozytywnego wizerun-
ku oraz budowanie i utrzymywanie relacji. W literaturze, 
public relations przedstawiane jest najczęściej w dwóch 
zasadniczych aspektach. W pierwszym aspekcie komuni-
kowania publicznego ‒ PR pojmuje się jako zaplanowaną, 
świadomą i długotrwałą działalność informacyjną każdej 
instytucji, firmy, a także pojedynczego człowieka. Celem jej 
jest tworzenie i rozwijanie przyjaznych relacji z otoczeniem. 
Natomiast w aspekcie komunikowania marketingowego ‒ PR 
postrzegany jest jako jedno z narzędzi promocji (wchodzące 
w skład marketingu mix ‒ obok reklamy, sprzedaży osobistej 
i promocji sprzedaży). 

Powszechnie przyjmuje się, że PR to szczególna dzia-
łalność, która służy kreowaniu pozytywnego wizerunku. 
Termin wizerunek (ang. image) potocznie używany jest jako 
wyrażenie określające sumę poglądów i postaw, jakie ma 
osoba lub grupa do innej osoby czy organizacji. Na pozy-
tywny wizerunek podmiotu leczniczego w tym ZLU mają 
wpływ przede wszystkim pozytywne doświadczenia osobiste 
pacjentów (kuracjuszy), które przekazywane są w postaci 
dobrych opinii do otoczenia. Rolą public relations w pod-
miocie leczniczym jest przede wszystkim:
1. Budowanie prestiżu i kreowanie wizerunku organizacji.
2. Budowanie przychylności interesariuszy (klientów, do-

stawców, NFZ, itp.).
3. Promowanie usług.
4. Dbanie o pozytywną opinię osób pracujących w danej 

organizacji.
Public relations są działalnością społecznie świadomą  

‒ celową i intencjonalną, metodyczną, systematyczną, wy-
korzystującą dorobek wszystkich nauk, opartą na analizach 
i badaniach [5]. Z uwagi na odbiorcę(adresata) działań PR 
wyróżnia się: public relations wewnętrzne(tj. skierowane do 
członków/pracowników organizacji) oraz public relations 
zewnętrzne. Wewnętrzny PR realizuje się głównie poprzez 
właściwie prowadzoną politykę informacyjną, dlatego też 
często nazywane jest komunikacją wewnętrzną(tzw. internal 

PR). Zewnętrzny wizerunek podmiotu leczniczego kreują 
dwie grupy czynników tj. zależne i niezależne od usługo-
dawcy. Każdy świadczeniodawca medyczny ma możliwość 
pośredniego lub bezpośredniego wpływania na treść i zakres 
komunikacji w sferze działań public relations. Podstawowym 
celem działań w zakresie public relations ZLU powinno być 
stworzenie miejsca przyjaznego zarówno dla pacjentów(kura-
cjuszy) jak i pracowników oraz zwiększenie wiedzy na temat 
świadczeniodawcy na rynku usług medycznych a w rezul-
tacie efektywne wykreowanie i utrzymanie pozytywnego 
wizerunku. Jednakże działanie zakładu lecznictwa uzdro-
wiskowego prowadzone w powyższym zakresie nie mogą 
mieć charakteru reklamy.

Na kształtowanie wizerunku zakładu lecznictwa uzdro-
wiskowego wpływa wiele elementów w tym bezpośrednio 
związane z działalnością leczniczą(np. dużo rodzajów zabiegów, 
własne surowce naturalne) jak też bezpośrednio z nią nie 
związane ale jej towarzyszące(np. standard zakwaterowania, 
ułatwienia dla osób niepełnosprawnych). W przypadku ku-
racjusza będącego szczególnie pierwszy raz w konkretnym 
ZLU są to poza organizacją i jakością usług medycznych m.in. 
kwestie związane z parkingiem, recepcją, wyżywieniem oraz 
zabezpieczeniem czasu wolnego(imprezy kulturalne).

PARKING
Pierwszą potrzebą zmotoryzowanego kuracjusza po przy-

jeździe do uzdrowiska jest parking rozumiany jak dostępne 
miejsca postojowe. W praktyce każdy zakład lecznictwa 
uzdrowiskowego powinien mieć swój parking. Większość 
go posiada jednakże nie wszystkie i dlatego też jego po-
siadanie stanowi, ważny atut rynkowy. Parking powinien 
być usytuowany w bliskim sąsiedztwie budynku, w którym 
mieszkają kuracjusze (jednakże miejsca parkingowe powinny 
być oddalone od pokojów mieszkalnych, aby kuracjusze 
nie byli narażeni bezpośrednio na hałas i spaliny). Miejsca 
postojowe powinny być utwardzone a także wygodne (np. 
nie za wąskie) i bezpieczne dla korzystających. Z uwagi na 
specyfikę klienta (osoby starsze, z problemami z poruszaniem) 
należy szczególnie dbać o parking w zimie (odśnieżanie, po-
sypywanie piaskiem itp.). Poza bezpieczeństwem kuracjusza 
ważne jest bezpieczeństwo pozostawionych samochodów. 
Rozwiązaniem w tym zakresie jest przede wszystkim monitoring 
parkingu oraz ograniczona możliwość wjazdu (rampy itp.). 
Oczywistym wydaje się, że na parkingach uzdrowiskowych 
powinny być wyznaczone tzw. koperty ‒ miejsca postojowe 
dla osób niepełnosprawnych. Jednakże jak pokazuje praktyka 
zdarzają się (bardzo rzadko) niechlubne wyjątki ‒ parkingi 
w uzdrowiskach gdzie nie ma wyznaczonych odrębnych 
miejsc dla osób niepełnosprawnych. Szacunek dla osób 
niepełnosprawnych to jeden z podstawowych elementów 
kształtowania wizerunku podmiotu leczniczego i uzdro-
wiska a ponadto świadectwo kultury zarządzających ZLU. 
Poza kwestią kultury a także zrozumienia posiadania miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych to także wymóg 
prawny (np. zgodnie z przepisami organizator turnusów 
rehabilitacyjnych a większość ZLU nim jest powinien takie 
posiadać). Brak miejsc postojowych dla osób uprawnionych 
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(czyli osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę 
parkingową na swoje nazwisko) zdarza się coraz rzadziej, 
natomiast częściej są one nieprawidłowo oznakowane a przede 
wszystkim za małe (rozmiar taki jak zwykłych miejsc po-
stojowych). Oznakowanie (m.in. niebieskie podłoże) a także 
rozmiar (m.in. szerokość 3,60 m) powyższych miejsc po-
stojowych są określone prawem i należy tego przestrzegać. 
Miejsc takich powinno być więcej niż jedno i powinny się 
one znajdować jak najbliżej budynku głównego/mieszkalnego 
ZLU. Racjonalność usytuowania i utrzymanie powyższych 
miejsc wpływa istotnie na wizerunek ZLU.

Miejsca postojowe przy ZLU z reguły bywają odpłatne. Samą 
odpłatność należy uznać za uzasadnioną w szczególności kosztami 
utrzymania parkingu i jego dozoru, jednakże niekoniecznie przy 
szpitalach uzdrowiskowych (gdzie pacjenci NFZ mają prawo do 
bezpłatnych pobytów a także zwolnieni są ustawowo z opłaty 
uzdrowiskowej). Natomiast dla kreowania wizerunku ZLU poza 
samym posiadaniem parkingu istotne znaczenie ma wysokość 
opłaty za pozostawienie samochodu tym bardziej, iż pacjenci 
są zazwyczaj na turnusach trwających 21 lub 28 dni stąd też 
taki mnożnik stawki dziennej stanowi dla nich spore obciąże-
nie. Jak wyglądają opłaty ‒ zazwyczaj od 3 do 8-10 zł za dobę 
jednakże za cały turnus bywają zazwyczaj niższe (ryczałtowe). 
Przykładowe opłaty za parkingi zakładów lecznictwa uzdro-
wiskowego znajdujące się przy ulicy Rzewuskiego w centrum 
uzdrowiska Busko-Zdrój (za turnus 21 dni w 2018 roku): od 
80 zł (i nawet 50% zniżki dla osób niepełnosprawnych) do 210 
złotych (bez zniżek dla niepełnosprawnych).

Nie można zapominać, że duża cześć kuracjuszy to pa-
cjenci mający problemy z poruszeniem co także związane 
jest z profilem uzdrowiska. Przykładowo w Busko-Zdroju 
leczy się choroby narządu ruchu. Niektórzy pacjenci nie 
nadają się do poruszania środkami transportu publicznego 
a także z przyczyn logistycznych nie mają takiej możliwości. 
Kuracjusze mają prawo a czasem jest to konieczność do 
przyjazdu samochodem do uzdrowiska dlatego też parking 
w pobliżu miejsca zakwaterowania i leczenia stanowi dla nich 
bardzo istotną potrzebę. Brak zrozumienia i poszanowania 
w racjonalnym oczywiście aspekcie powyższej potrzeby, a tak-
że jej ekonomiczne wykorzystywanie, zawyżone opłaty za 
korzystanie z parkingu wpływają negatywnie na wizerunek 
zakładu lecznictwa uzdrowiskowego szczególnie szpitala 
uzdrowiskowego.

W dniu przyjazdu i wyjazdu istotnym problemem dla 
kuracjuszy szczególnie mających problemy z  narządem ruchu 
jest przemieszczanie się z bagażem. Zasadnym wydaje się wy-
korzystanie pojedynczych wózków bagażowych (dostępnych 
na parkingu np. na żetony tak jak na lotniskach) do transportu 
bagażu, a w szpitalach uzdrowiskowych możliwość skorzy-
stania z pomocy sanitariuszy. Poza tym w ZLU podobnie jak 
w hotelach powinny funkcjonować przechowalnie bagażu (na 
czas do zakwaterowania/odjazdu kuracjusza) w zamkniętych 
pomieszczeniach obsługiwane przez recepcję.

RECEPCJA
Kuracjusz zazwyczaj najpierw zwróci uwagę na budynek 

ZLU i jego bezpośrednie otoczenie a następnie na pomieszczenia 

znajdujące się wewnątrz: począwszy od recepcji/rejestracji, 
a skończywszy na gabinecie zabiegowym. Dlatego należy 
od początku i na bieżąco zadbać o pozytywne postrzeganie 
przez kuracjusza powyższych miejsc. Dla pozytywnego po-
strzegania budynku istotne znaczenie mają m.in.: brak barier 
architektonicznych, ładna/czysta elewacja budynku, wyraźne 
jego oznaczenie (widoczne tabliczki informacyjne z nazwą 
ZLU), zadbane otoczenie (w tym roślinność), bezpieczne 
dojście (m.in. utwardzone i równe podłoże np. kostka, nie-
śliskie płytki, poręcze i odśnieżone schody).

Bardzo ważnym miejscem wpływającym znacząco na po-
strzeganie ZLU przez pacjenta jest recepcja/rejestracja. Ważne 
miejsce to hol/poczekalnia. Kolor ścian, rodzaj oświetlenia 
(barwa, natężenie) oraz rozmieszczenie i rodzaj umeblowa-
nia (w tym kolorystyka, schludność, wygoda, odpowiednia 
ilość miejsc siedzących) a także elementy dekoracyjne (np. 
roślinność, zdjęcia) oraz temperatura (nie za niska w sezonie 
grzewczym i nie za wysoka w lecie) to podstawowe bodźce 
o charakterze rzeczowym oddziałujące na pacjenta w ZLU 
od pierwszej z nim styczności.

Recepcja powinna być łatwo dostępna dla kuracjuszy a także 
wygodna m.in. odpowiednia budowa lady (wyższa/niższa 
dla osób poruszających się na wózkach). Najważniejszy dla 
kształtowania wizerunku ZLU w aspekcie recepcji jest jednakże 
element personalny tj. personel recepcji, dlatego bardzo ważny 
jest odpowiedni dobór powyższego personelu. Personel recepcji 
powinien być przede wszystkim kompetentny (w szczególności 
posiadać wiedzę w zakresie organizacji i usług w danym ZLU 
ale także umieć informować o uzdrowisku) oraz pomocny. 
Kuracjusz nie powinien być traktowany jako „natręt” a nie-
stety jeszcze czasem tak się zdarza. Niedostatki organizacyjne 
często można nadrobić uśmiechem i przyjaznym podejściem 
personelu. Personel powinien być komunikatywny i cierpliwy 
(szczególnie pożądane jest to w przypadku starszych pacjentów). 
Zarządzający ZLU powinni szkolić personel recepcji w zakresie 
obsługi klienta oraz komunikacji z pacjentem. Ponadto perso-
nel recepcji powinien znać języki obce (szczególnie niemiecki 
i angielski oraz ukraiński) z uwagi na zwiększającą się a także 
charakterystyczną dla niektórych uzdrowisk (np. Kołobrzegu) 
ilość zagranicznych kuracjuszy.

Dla pozytywnego postrzegania każdego ZLU bardzo ważne 
jest także to, aby pacjenci czuli się bezpiecznie i komfortowo 
także pod względem higienicznym. Wydaje się to oczywiste, 
jednakże często „słabym” punktem dużej części podmiotów 
leczniczych pozostają toalety szczególnie w zakresie czystości 
i braków wyposażenia. Przy recepcji powinny być toalety 
ogólnodostępne w tym dla osób niepełnosprawnych. Zadbana, 
wyraźnie oznaczona i pachnąca toaleta w której nie brakuje 
papieru i ręczników jednorazowych do wycierania rąk oraz 
koszy na odpady higieniczne powinna być standardem dla 
każdego ZLU.

WYŻYWIENIE
Jak słusznie zauważa w swoich publikacjach profesor  

I. Ponikowska jednym z elementów leczenia uzdrowiskowego 
jest dieta – odpowiednie wyżywienie [6]. Kuracjusze w ZLU 
korzystają standardowo z trzech posiłków dziennie (śniadanie, 
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obiad, kolacja). W każdym ZLU powinno być do wyboru parę 
rodzajów diet w tym podstawowa, lekkostrawna oraz cukrzy-
cowa. Posiłki powinny być zdrowe (m.in. nie ciężkostrawne, 
przypalone, tłuste itd.), urozmaicone i podane w adekwatnej 
temperaturze a także wzbogacone o warzywa w różnych po-
staciach. Przykładowo do obiadu w niektórych ZLU podawana 
jest zarówno surówka jak i gotowane/na ciepło warzywa i to 
należy uznać za pozytywny wyróżnik konkurencyjny. Jadłospis 
o czym niektóre dietetyczki i zarządzający ZLU zapominają 
jest nie tylko elementem wpływającym na zdrowie pacjenta 
i jego zadowolenie ale także elementem edukacji zdrowotnej 
pacjentów, która to należy do zadań ZLU.

Jadalnia/stołówka powinna łatwo dostępna (zarówno 
w aspekcie ciągów korytarzowych jak i drzwi). Przykładowo 
problem i to nie tylko dla osób poruszających się na wóz-
kach czy o kulach stanowią trudno otwierające się drzwi 
na jadalnię. Praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym pa-
cjentom przemieszczenie się na jadalnię wydają się drzwi 
rozsuwane na fotokomórkę albo przynajmniej otwieranie 
drzwi na stałe na czas posiłków. Ważny jest łatwy dostęp do 
stolików i możliwość wygodnego z nich korzystania przez 
osoby poruszające się na wózkach. Przydzielanie miejsc na 
jadalni powinno być powiązane m.in. z dysfunkcjami pacjenta 
(np. poruszaniem się o kulach, na wózku). Wygodne (m.in. 
ergonomiczne dla kręgosłupa) i stabilne krzesła a także stoliki 
przy których pacjenci mogą swobodnie jeść (problemem 
bywa m.in. ciasnota gdy jest więcej niż cztery osoby przy 
stole). Czyste oraz nieuszkodzone naczynia i sztućce to nie 
zawsze niestety sprawa oczywista w niektórych ZLU tak 
samo jak grzeczna, higieniczna i sprawna oraz pomocna 
obsługa kelnerska. Posiadanie własnej kuchni ‒ przygoto-
wywanie posiłków na miejscu zamiast cateringu (z którego 
zazwyczaj pacjenci są niezadowoleni) stanowi istotną zaletę 
ZLU i wpływa korzystnie na jego wizerunek.

Posiłki kuracjuszy z NFZ i komercyjnych w zdecydowanej 
większości ZLU różnią się od siebie. Powyższe posiłki różnią 
się dodatkowymi elementami w jadłospisie (np. deserami) 
dla pacjentów pełnopłatnych a nawet formą podawania (np. 
bufet śniadaniowy). Różnicowanie takie należy uznać za pro-
blematyczne chociażby pod względem organizacyjnym a także 
wizerunkowym i wymaga ono dobrej organizacji (np. osobne 
tury posiłków czy też sale). Dlatego też pożądanym chociaż 
bardzo rzadkim rozwiązaniem jest brak takiego zróżnicowania. 
Przykładowo co stanowi pozytywny jednakże ewenement 
w szpitalu wojskowym w Busku-Zdroju kuracjusze zarówno 
z NFZ jak i komercyjni otrzymują takie same posiłki.

W praktyce wyżywienie jest bardzo ważne dla kuracjuszy, 
którzy o nim dyskutują porównując jego zalety i wady w po-
szczególnych sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Dlatego 
wyżywienie zarówno w aspekcie jadłospisu jak i warunków 
jego podawania należy uznać za ważny element kształtowania 
wizerunku każdego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego 
a także za element edukacji zdrowotnej.

IMPREzY KULTURALNE – SPONSORING
W praktyce dla kuracjuszy w uzdrowiskach istotne jest 

także zabezpieczenie czasu wolnego. W powyższym aspekcie 

adekwatnym narzędziem public relations jest sponsoring. 
W przypadku uzdrowisk zastosowanie znajdzie sponso-
ring imprez kulturalnych a przede wszystkim koncertów 
muzycznych. Muzyka od dawna jest związana z kulturą 
uzdrowiskową. Marka niektórych uzdrowisk kształtowana 
jest m.in. przez wydarzenia muzyczne a szczególnie festiwale 
(np. festiwal im. Kiepury w Krynicy). Z imprez muzycznych 
słynie także Busko-Zdrój. Uzdrowisko Busko-Zdrój posiada 
długoletnią tradycję w zakresie organizacji imprez muzyki 
poważnej a także posiada przepiękną salę koncertową w sa-
natorium Marconi i muszlę koncertową w parku zdrojowym. 
W powyższym uzdrowisku od lat organizowane są tam 
imprezy muzyczne m.in. co czwartek bezpłatny koncert 
muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry zdrojowej [7],  
muzyczne warsztaty mistrzowskie (m.in. T.Strahla) a w le-
cie cykliczny festiwal imienia Krystyny Jamroz [8] oraz 
pianistyczny lato z Chopinem. Za jeden z powodów poza 
walorami lecznictwa uzdrowiskowego, dla których kuracjusze 
wracają kolejny raz do Buska należy uznać bogatą i uroz-
maiconą ofertę imprez kulturalnych szczególnie w zakresie 
koncertów muzyki poważnej. Przyczynia się do tego prężnie 
działające Buskie Samorządowe Centrum Kultury a także 
same zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Przykładowo 
w Busku-Zdroju zarówno spółka uzdrowiskowa jak i szpital 
wojskowy sponsorują imprezy kulturalne dla kuracjuszy 
w szczególności koncerty muzyczne ogólnodostępne (m.in. 
bezpłatne dla wszystkich kuracjuszy koncerty orkiestry 
zdrojowej) a także koncerty muzyczne odbywające się we 
własnych obiektach. Przykładowo szpital wojskowy w 2018 
roku współsponsorował :
1. Koncerty Salonowej Orkiestry Zdrojowej działającej pod 

kierownictwem Patrycji Jarosz i Piotra Heroka (przez 
wiele lat do września 2018), obecnie (po zmianie nazwy 
i kierownika) Buskiej Orkiestry Zdrojowej kierowanej 
przez Pawła Koreptę.

2. Kolejną edycję (XXIV w 2018 roku) Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-
Zdroju. 

3. Drugą edycję (2018) Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 
„BELLA VOCE” pod dyrekcją dr Romy Owsińskiej [9]. 
Wyżej wymienione imprezy to sztandarowe wydarzenia 

artystyczne regionu. W obiektach spółki uzdrowiskowej oraz 
w szpitalu wojskowym kuracjusze są informowani na bieżąco 
o imprezach i koncertach, które wynikają z kulturalno-ar-
tystycznego „życia” Buska-Zdroju. Powyższa działalność 
bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek zarówno samego 
uzdrowiska jak i poszczególnych sponsorów ‒ ZLU.

W sferze kultury ZLU mogą z powodzeniem podejmować 
także działalność związaną z wyposażaniem i prowadze-
niem bibliotek uzdrowiskowych. Zbiory biblioteczne cieszą 
się zawsze dużym zainteresowaniem kuracjuszy. W Busku 
bogatymi zbiorami w tym także dużą liczbą nowości wydaw-
niczych może pochwalić się biblioteka w szpitalu Krystyna. 
Ponadto w ZLU można spotkać kaowców, którzy starają się 
zorganizować różne imprezy dla kuracjuszy np. spacery po 
uzdrowisku z przewodnikiem czy też ogniska itp.
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PODSUMOWANIE
Podstawową cechą wolnego rynku jest stałe działanie 

producentów i usługodawców zmierzające do zdobywania 
oraz utrzymania klientów. Przemiany rynkowe i społeczne 
doprowadziły do zmiany postawy oraz wymagań pacjenta, 
który stał się świadomym a także aktywnym klientem rynku 
usług medycznych. Usługi medyczne podlegają coraz silniej-
szym wpływom rynku i stają się przedmiotem konkurencji. 
Przykładowo coraz silniej konkurują między sobą sanatoria 
walcząc przede wszystkim o komercyjnego pacjenta (pobyty 
pełnopłatne) ale także konkurencja pojawia się przy konkur-
sach NFZ. Dlatego też niezbędne stało się wykorzystywanie 
marketingu przez uzdrowiska. Charakter usług zdrowot-
nych wymaga doboru takich narzędzi marketingowych, żeby 
uwzględniały tę specyfikę. Reklama jest podstawową formą 
komunikacji marketingowej, która posiada charakter maso-
wy. Reklama pozwala uzyskać przewagę nad konkurencją. 
Jednakże, działalność lecznicza należy do nielicznych dziedzin, 
w których widoczna jest w zakresie reklamy silna ingerencja 
prawa (ograniczenia możliwości reklamy) dlatego też należy 
rozwijać działalność public relations w uzdrowiskach. Public 
relations bezspornie należy uznać za wskazane w działalności 
każdego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Na wizerunek 
ZLU wpływa opinia kuracjusza przede wszystkim na temat 
organizacji i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych 
jednakże nie może zapominać, że wizerunek kształtowany 
jest także przez usługi towarzyszące (nie będące działalnością 
leczniczą). Kuracjuszowi (nieprofesjonaliście) zdecydowanie 
łatwiej jest ocenić takie usługi (np. jest parking lub go nie 
ma itp.). Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego powinny bez-
spornie podejmować działania wpływające na kreowanie ich 
pozytywnego wizerunku a w szczególności zadbać o elementy 
opisane w artykule. Dbałość o specyficzne potrzeby niepeł-
nosprawnych pacjentów jest bezspornie jednym z istotnych 
a często zapominanych aspektów kreowania pozytywnego 
wizerunku świadczeniodawcy medycznego.
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sTREszCzEnIE
wstęp: Uraz akustyczny jest odbiorczym uszkodzeniem słuchu spowodowanym hałasem. Może dojść do niego na skutek zadziałania silnego 
bodźca dźwiękowego lub wybuchu, który wywołuje falę ciśnieniową, w wyniku której dochodzi w organizmie do uszkodzenia struktur wypeł-
nionych powietrzem, np. błony bębenkowej. Uraz akustyczny niesie za sobą wiele konsekwencji w postaci: pogorszenia lub całkowitej utraty 
słuchu, szumów usznych, trzasków, uczucia dezorientacji oraz ciągłego zmęczenia, bólów i zawrotów głowy. Ma także znaczący wpływ na 
jakość życia – utrudnia kontakty międzyludzkie i uniemożliwia wykonywanie czynności zawodowych oraz może być przyczyną wystąpienia 
zaburzeń depresyjnych. Uraz akustyczny można leczyć między innymi poprzez zastosowanie terapii hiperbarycznej, która ma szerokie spek-
trum działania w wielu dziedzinach medycyny.
Cel: Celem pracy było przedstawienie zasadności zastosowania leczenia tlenem pod zwiększonym ciśnieniem u pacjenta po ostrym urazie 
akustycznym. 
materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej CREATOR Sp. z o.o. w Łodzi (Ośrodek Dydaktyczno-
Badawczy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Jako metodę badań zastosowano studium indywidualnego przypadku u pacjenta po urazie 
akustycznym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu rozszerzonego oraz dostępna dokumentacja medyczna.
wniosek: Terapia hiperbaryczna może być przydatną metodą w leczeniu ostrego urazu akustycznego.

słowa kluczowe: uraz akustyczny, terapia hiperbaryczna, komora hiperbaryczna

sUmmARy
Introduction: Acoustic trauma is noise-induced hearing damage. It can occur as a result of a strong sound stimulus or explosion, which 
causes a pressure wave, which causes in the organism the damage of structures filled with air, e.g. tympanic membrane. Acoustic trauma has 
many consequences in the form of: deterioration or complete loss of hearing, tinnitus, crackling, feeling of confusion and constant fatigue, 
headaches and dizziness. It also has a significant impact on the quality of life – it hinders people-to-people contacts and prevents professional 
activities and may be the cause of depressive disorders. Acoustic trauma can be treated, among others, through the use of hyperbaric therapy, 
which has a wide spectrum of activity in many fields of medicine.
Aim: The aim of the study was to present the legitimacy of using oxygen treatment at increased pressure in a patient after acute acoustic 
trauma.
material and method: The study was conducted at Hyperbaric Therapy Center CREATOR in Lodz (Didactic and Research Center of the Medical 
University of Lodz). As a research method, case study was used in an individual patient after an acoustic trauma. Using the extended interview 
questionnaire and analysis of available medical records.
Conclusion: Hyperbaric therapy may be a useful method in the treatment of acute acoustic trauma.

Key words: acoustic trauma, hyperbaric therapy, hyperbaric chamber
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WSTĘP
Medycyna jest jedną z najprężniej rozwijających się dys-

cyplin naukowych. Trudno sobie wyobrazić w XXI wieku 
przeprowadzenia skutecznej diagnostyki pacjenta bez użycia 
chociażby tomografu komputerowego czy rezonansu ma-
gnetycznego. Wykorzystanie zdobyczy nauki przyczynia się 
do możliwości zastosowania w medycynie specjalistycznych 
urządzeń, w tym komór hiperbarycznych. Dzięki znajomości 
zasad działania gazu doskonałego, możliwe jest dokonywa-
nie sprężeń 100% tlenu i korzystania z jego dobroczynnych 
właściwości w leczeniu wielu jednostek chorobowych, np. 
niedosłuchu czuciowo-nerwowego w następstwie urazu 
akustycznego [1-3].

Uraz akustyczny jest odbiorczym uszkodzeniem słuchu 
spowodowanym hałasem. Wyróżniamy 2 kategorie urazu 
akustycznego – ostry (dochodzi do upośledzenia słuchu w na-
stępstwie krótkotrwałego oddziaływania hałasu o wysokim 
natężeniu powyżej 130 decybeli) oraz przewlekły (jest wynikiem 
długotrwałego narażenia na umiarkowany hałas).

Podczas urazu akustycznego najczęściej uszkodzeniu 
ulegają elementy ucha wewnętrznego –narząd Cortiego, 
może również dojść do pęknięcia błony bębenkowej.

Do czynników, które podnoszą ryzyko uszkodzenia słu-
chu spowodowane hałasem, należą: zmiany zapalne w uchu 
środkowym, podeszły wiek, stan po zabiegach, operacjach 
w obrębie narządu słuchu, istniejące odbiorcze upośledzenie 
słuchu, leki ototoksyczne oraz zaburzenia słuchu występujące 
w rodzinie.

Warto nadmienić, że przewlekły uraz akustyczny występuje 
znacznie częściej niż ostry. Uraz akustyczny jest najczęstszą 
chorobą zawodową w Polsce [4].

Terapii hiperbarycznej można przypisać wiele wskazań 
do zastosowania, ponieważ działa ogólnoustrojowo 100% 
tlenem pod zwiększonym ciśnieniem. W 2017 roku Europejski 
Komitet Medycyny Hiperbarycznej, na podstawie badań 
klinicznych oraz opinii wielu światowych ekspertów, opu-
blikował aktualnie obowiązującą listę wskazań do leczenia, 
do których należą między innymi: zatrucie tlenkiem węgla, 
zgorzel gazowa, beztlenowe i mieszane infekcje bakteryjne, 
rany przewlekłe, choroba dekompresyjna, nagła głuchota 
idiopatyczna [5, 6].

Zwiększenie zawartości procentowej tlenu w mieszaninie 
oddechowej powoduje jego wzrost również w naczyniach 
organizmu, a tym samym w jego tkankach. Podanie do od-
dychania 100% tlenu przez maskę nosowo-twarzową lub 
przy zastosowaniu respiratora pod ciśnieniem otoczenia  
1 atmosfery pozwala na wzrost zawartości tlenu dostarczanego 
do tkanek przez wysycenie nim hemoglobiny. Natomiast podaż 
100% tlenu w warunkach hiperbarycznych zwiększa ilość 
rozpuszczonego tlenu w osoczu. Przy zastosowaniu ciśnienia 
3 atmosfer, ilość rozpuszczonego w osoczu tlenu pozwala 
na przeżycie i utlenienie komórek nawet przy całkowitym 
niedoborze hemoglobiny. Większość sprężeń w komorach 
prowadzi się pod ciśnieniem 2,4-2,8 atmosfer, takie warto-
ści zapewniają, że prężność tlenu we krwi tętniczej wynosi 
1800-2200 mm Hg, co ma korzystny wpływ na: naczynia, 

śródbłonek, komórki i szlaki metaboliczne w organizmie 
człowieka [7-9].

Zasadniczym skutkiem dużej prężności tlenu we krwi 
tętniczej jest zwiększenie o kilka razy zasięgu dyfuzyjne-
go, co przyczynia się do odwrócenia hipoksji miejscowej 
i skutecznego przywrócenia reakcji enzymatycznych oraz 
komórkowych, które zachodzą przy udziale tlenu. Pozytywny 
wpływ obserwuje się między innymi przy: aktywności oste-
oklastów i osteoblastów, proteolizie tkanek martwiczych, 
proliferacji fibroblastów, angiogenezie, migracji komórek 
nabłonkowych, produkcji cytokin oraz czynników wzrostu, 
bakteriobójczym efekcie względem bakterii beztlenowych, 
degradacji egzotoksyn, aktywacji leukocytów, mobilizacji 
podziałowej komórek macierzystych szpiku kostnego, neu-
tralizacji reaktywnych form azotu, zatruciu dwutlenkiem 
węgla, prekondycjonowaniu tkanek ustroju [7, 8, 10-12].

Niniejsza praca przedstawia opis przypadku 24-letniego pa-
cjenta zmagającego się z następstwami urazu akustycznego.

CEL 
Celem pracy było przedstawienie zasadności zastosowania 

leczenia tlenem pod zwiększonym ciśnieniem u pacjenta po 
ostrym urazie akustycznym.

MATERIAŁ I METODA
Badanie zostało przeprowadzone w Ośrodku Terapii 

Hiperbarycznej CREATOR Sp. z o.o. w Łodzi. Jako metodę 
badań zastosowano studium indywidualnego przypadku 
u pacjenta po urazie akustycznym. Wykorzystano następujące 
techniki badawcze:
•	 wywiad	z	pacjentem	przy	użyciu	autorskiego	kwestiona-

riusza wywiadu,
•	 analizę	dostępnej	dokumentacji	medycznej.

Z uwagi na przestrzeganie praw pacjenta, zgodnie z ochro-
ną danych osobowych oraz poszanowanie godności, dane 
osobowe badanego zostały anonimowe. Przed przystąpie-
niem do prowadzenia badań, uzyskano świadomą i pisemną 
zgodę pacjenta.

OPIS PRzYPADKU
Mężczyzna w wieku 24 lat doznał 03.11.2018 roku urazu 

akustycznego w wyniku sprzężenia w głośniku, przy odłącze-
niu go od wzmacniacza. Emisja dźwięku trwała 5-10 sekund. 
Po zdarzeniu poszkodowany zaczął odczuwać dolegliwości 
bólowe. Dzień później pojawiły się szumy uszne i pulsowa-
nie w narządzie słuchu, co było powodem zgłoszenia się 
pacjenta  na Izbę Przyjęć Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi. Nie stwierdzono 
odstępstw od normy w czasie wykonanych badań i mężczyzna 
nie został hospitalizowany. Przez około 3 tygodnie pacjent 
zmagał się z następstwami urazu akustycznego – szumami 
usznymi, zawrotami i bólem głowy. Pojawiły się  problemy 
z wykonywaniem czynności dnia codziennego, obniżony 
nastrój i zaburzenia depresyjne. W okresie 06-30.11.2018 
roku pacjent kilkukrotnie był konsultowany laryngologicz-
nie, w tym również w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, gdzie wykonano 
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audiometrię tonalną progową oraz impedancyjną. Zalecono 
stosowanie leków steroidowych przez 7 dni. Ze względu na 
brak poprawy pacjent trafił 30.11.2018 roku na Oddział 
Laryngologiczny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi, gdzie był hospitalizowany 
do 04.12.2018 roku. Włączono leczenie farmakologiczne 
i uzyskano niewielką poprawę słuchu oraz zmniejszenie do-
legliwości bólowych. 24-latek otrzymał również skierowanie 
na leczenie w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej CREATOR 
Sp. z o.o. w Łodzi. 

ZASTOSOWANIE TERAPII HIPERBARYCZNEJ
Leczenie tlenem pod zwiększonym ciśnieniem rozpo-

częto 20.12.2018 roku. Pacjent uzyskał kwalifikację na serię 
15 zabiegów. Terapia hiperbaryczna jest bezpieczną metodą 
leczenia, jeżeli polega na kompresji nie większej niż 3 atmosfery 
i trwa nie dłużej niż 120 minut [13]. W łódzkim Ośrodku 
Terapii Hiperbarycznej CREATOR Sp. z o.o. standardowy 
czas przebiegu 1 sesji wynosi 90 minut, przy sprężeniu do-
chodzącym do wartości 2,5 atmosfery. 

Wszystkie sprężenia, w których udział brał pacjent, speł-
niały przedstawione powyżej kryteria. Podobne standardy 
są w innych ośrodkach, gdzie czas jednego  zabiegu wynosi 
90 minut, a w skład jego wchodzą, identycznie jak w Łodzi, 
trzy 20-minutowe ekspozycje na tlen z dwoma przerwami 
5-minutowymi, podczas których pacjenci oddychają po-
wietrzem atmosferycznym, a po 10 minut trwa sprężanie 
i rozprężenie [14, 15].

Już po 10 zabiegach, przeprowadzonych od poniedziałku 
do piątku z przerwą sobotnio-niedzielną, pacjent zauważył 
korzystną zmianę stanu zdrowia w zakresie słuchu, samo-
poczucia i ogólnej wydolności organizmu. Po zakończonym 
leczeniu (18.01.219 roku) zlecono kontrolną konsultację 
laryngologiczną, na której otrzymał kolejne skierowanie na 
cykl 15 zabiegów, po których zauważył niewielką poprawę. 

OCENA LECZENIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII HIPERBARYCZNEJ
Wynik audiometrii wykonanej w 21.11.2018 roku (ryc. 1).
W ocenie pacjenta, terapia hiperbaryczna w zadowalają-

cym stopniu przyczyniła się do zwiększenie komfortu życia 
przez wyeliminowanie szumów usznych i trzasków. 

W opinii lekarza Ośrodka Terapii Hiperbarycznej CREATOR 
Sp. z o.o. w Łodzi, terapia zakończyła się częściową poprawą 
stanu zdrowia. Dla uzyskania lepszego efektu, zasugerowa-
no dalszą kontynuację leczenia w komorze hiperbarycznej, 
gdyż po zastosowaniu 15 sprężeń w komorze może dojść 
do całkowitej lub częściowej poprawy stanu zdrowia [16]. 
Stąd przypuszczenia, że możliwe jest zredukowanie niedo-
słuchu oraz szumów usznych powyżej 30-40%, które osią-
gnął, w przebiegu leczenia, analizowany w pracy pacjent. 
Niezbędne jednak do tego było skierowanie na kolejny cykl 
leczenia. Zastosowana terapia bez wątpienia przyspieszała 
proces powrotu do zdrowia 24-latka.

DYSKUSJA
Terapia hiperbaryczna zwiększa ilość tlenu rozpusz-

czonego w osoczu, a tym samym wzrasta utlenowanie tka-
nek. Ten pozytywny wpływ można również zaobserwować 
w leczeniu narządu słuchu oraz jego poszczególnych elementów 
[1, 2, 7-11, 14-19]. Literatura przedmiotu [1, 7] opisuje spekta-
kularne procesy regeneracyjne tkanek miękkich, w tym ucha 
środkowego, pod wpływem tlenu oraz szybkiej angiogenezy, co 
powoduje powtórne odzyskanie zdolności słuchu w częściowym, 
a czasem całkowitym stopniu. Zwiększenie ilości dostarczanego 
tlenu do poszczególnych komórek przyspiesza procesy meta-
boliczne wewnątrz nich, a to powoduje wzrost ich wydajności, 
co ma wpływ na zwiększenie syntezy białek oraz innych związ-
ków niezbędnych do zachodzenia procesów regeneracyjnych 
i naprawczych [1, 7, 19, 20]. Badania [1, 9, 14, 19-22] wskazują, 
że większa ilość tlenu predysponuje do zwiększonej produkcji 
ATP, ale również do szybszego rozkładu tej cząsteczki w celu 
uzyskania niezbędnej energii na przeprowadzenie procesów 
wyrównujących homeostazę w organizmie i przeciwdziałających 
następstwom chociażby urazu akustycznego. 

Już w 1959 roku udowodniono, że organizm ssaka po-
zbawiony elementów morfotycznych krwi przy dużej ilości 
tlenu, który z powodu zwiększonego ciśnienia w komorze 
hiperbarycznej zdołał rozpuścić się w większej ilości w oso-
czu, mógł żyć [8, 14]. Doświadczenie to ukazało możliwość 
dostarczenia tlenu do tkanek w sytuacji braku hemoglobiny 
czy czerwonych krwinek. Do podtrzymania podstawowych 
funkcji życiowych w zupełności wystarczył tlen rozpuszczo-
ny w osoczu [1, 12]. Przy oddychaniu 100% tlenem w wa-
runkach normobarii ilość rozpuszczonego gazu wzrasta do 

Rycina 1. Źródło: Dokumentacja medyczna pacjenta

Wynik audiometrii wykonanej w dniu 30.01.2019 roku 
(ryc. 2)

Rycina 2. Źródło: Dokumentacja medyczna pacjenta
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około 20 ml/l, oddychając natomiast 100% tlenem w komo-
rze hiperbarycznej pod ciśnieniem 2,5 atmosfery następuje 
wzrost rozpuszczonego tlenu do wartości 50 ml/l [17, 23]. 
Właśnie u podłoża metabolicznego można domniemywać 
skutków niedosłuchu występującego po urazie akustycznym. 
Prawdopodobnie związane jest to z nadmiarem powstawania 
wolnych rodników na skutek stresu oksydacyjnego.

Analizując całość można dojść do wniosku, że zjawisko 
urazu akustycznego jest przyczyną nadmiernego oddychania 
komórkowego, a zastosowanie terapii hiperbarycznej jest aurea 
mediocritas pokrycia zapotrzebowania komórkowego w wyniku 
stresu oksydacyjnego na tlen [14, 20]. Terapia hiperbaryczna 
wpływa na poprawę elastyczności błony erytrocytów oraz 
obniża lepkość krwi, dzięki czemu porusza się ona szybciej 
w łożysku naczyniowym – krążenia i mikrokrążenia, przez 
co zwiększa się prędkość i efektywność transportu tlenu oraz 
składników odżywczych do tkanek, ale również odbieranie od 
nich dwutlenku węgla i szkodliwych produktów przemiany 
materii [9, 10, 14]. Terapia w komorze hiperbarycznej jest 
jedyną obecnie znaną metodą fizykalną i leczniczą podwyż-
szenia prężności tlenu w płynach ustrojowych [19].

Jak w każdej z metod leczniczych, również podczas te-
rapii hiperbarycznej, mogą wystąpić powikłania. Dobrze 
opisanymi skutkami ubocznymi zbyt długiego stosowania 
100% tlenu są zaburzenia centralnego układu nerwowego 
objawiające się napadem drgawek tlenowych [1, 7, 11, 13]. 
Im wyższe zastosowane ciśnienie podczas sprężenia, tym 
negatywne skutki mogą pojawić się szybciej [19, 24]. Często 
opisywanym następstwem niekorzystnym stosowania leczenia 
sprężonym tlenem jest uraz ciśnieniowy ucha środkowego, 
a także pęknięcie błony bębenkowej [13, 17]. Można jednak 
przeciwdziałać tym negatywnym skutkom połykając ślinę, 
pijąc wodę lub prowadząc rozmowę w czasie sesji w komorze 
hiperbarycznej, co ma na celu wyrównanie ciśnienia panującego 
wewnątrz ucha środkowego z ciśnieniem w pomieszczeniu 
sprężeniowym.

Wieloletnie doświadczenie Krajowego Ośrodka Medycyny 
Hiperbarycznej w Gdyni w stosowaniu terapii hiperbarycznej 
w otolaryngologii pozwala rekomendować tę formę leczenia 
w nagłym niedosłuchu czuciowo-nerwowym z wykorzysta-
niem nawet serii 30 zabiegów w przypadku, gdy okres od 
chwili wystąpienia niedosłuchu do momentu rozpoczęcia 
terapii nie przekroczył 10 dni [18, 19].

Fal i wsp. [16] w pracy dowodzą, że po 15 zabiegach na-
stąpiła u pacjenta całkowita obiektywna poprawa słuchu po 
stronie prawej (analiza za pomocą audiometrii tonalnej) oraz 
subiektywna poprawa słyszenia po stronie lewej. Warto dodać, 
że terapię hiperbaryczną zastosowano po upływie ponad 60 
dni od wystąpienia nagłej głuchoty idiopatycznej.

W pracy Jadczak i wsp. [14] potwierdzono pozytywny 
wpływ leczenie nagłej głuchoty idiopatycznej po zastosowaniu 
serii 10 zabiegów w komorze hiperbarycznej. Do badania 
zakwalifikowano pacjentów, u których terapię rozpoczęto do 
14 dni od wystąpienia nagłej głuchoty idiopatycznej.  

Z badań Narożnego i wsp. [13] wynika, że nie zaobserwowano 
znamiennej statystycznie poprawy zniesienia szumów usznych 
u 32 chorych poddanych leczeniem tlenem pod zwiększonym 

ciśnieniem. Liczba ekspozycji u pacjentów była zależna od 
stanu ich zdrowia i wahała się od 10 do 48 zabiegów.  

Do odmiennych wniosków doszli Tworus i wsp. [15], 
którzy stwierdzili, że dzięki zastosowaniu terapii w komorze 
hiperbarycznej (15 zabiegów) doszło do szybkiej stabilizacji 
słuchu, a szum w uszach ustąpił, co zbiegło się również z po-
prawą stanu psychicznego opisywanego pacjenta – weterana. 
Warto jednak nadmienić, że autorzy nie łączą poprawy sta-
nu psychicznego z zastosowaniem tlenoterapii w komorze 
hiperbarycznej. Terapię podjęto w przeciągu 5 tygodni od 
wystąpienia urazu.

Z analizy niniejszego przypadku wynika, że poprawa 
stanu psychicznego przez wprowadzenie odpowiedniej terapii 
w komorze hiperbarycznej zniwelowała częściowo również 
szumy uszne. Oczywiście nie można wykluczyć, że to wła-
śnie tlenoterapia i jej nie opisane do tego czasu działanie 
na stan psychiczny pacjenta było przyczyną zmiany stanu 
samopoczucia a tym samym ustąpienia szumów usznych. 
Niezbędne wydają się dalsze badania kliniczne, a kluczowe 
byłoby w nich podejście holistyczne i szczegółowa analiza 
stanu zdrowia poszczególnych pacjentów.

Bardzo ważny jest czas, w którym włącza się leczenie 
w komorze hiperbarycznej, gdyż przyczynia się on do rezul-
tatu końcowego leczenia [2, 25-27]. Przyjmuje się, że są to 
3 pierwsze doby od urazu akustycznego, a terapia hiperba-
ryczna powinna być zastosowana najpóźniej w ciągu 7 dni 
od incydentu [1,2,7,15,16]. Według Zielińskiej-Bliźniewskiej 
i wsp. [28] wczesne zastosowanie tlenu hiperbarycznego 
wraz ze steroidoterapią jest metodą poprawiającą rokowanie 
i przynoszącą dobre rezultaty w leczeniu nagłej głuchoty. 
Zwraca się również uwagę na najlepsze rokowania dla pa-
cjenta, u którego podjęto leczenie w komorze hiperbarycznej 
w ciągu 24-48 godzin od urazu [27]. Warto dodać, że po  
3 miesiącach, bez podjęcia wcześniej żadnego działania, na 
leczenie jest niestety zbyt późno. 
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Terapia hiperbaryczna może być przydatną metodą w le-

czeniu ostrego urazu akustycznego.
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proces usprawniania ruchowego pacjentki po przebytym udarze  
mózgu w przebiegu urazu czaszkowo-mózgowego – opis przypadku
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sTREszCzEnIE
wstęp: Udar mózgu jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast uraz czaszkowo-mózgowy określany jest jako uszko-
dzenie kości czaszki, przerwanie ciągłości tkanek miękkich i/lub zawartości mózgu, w tym nerwów czaszkowych i opon mózgowo-rdzeniowych. 
Cel: Celem  pracy było przedstawienie znaczenia kinezyterapii w procesie usprawniania 72-letniej pacjentki z urazem czaszkowo-mózgowym 
po przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu.
materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę opisu indywidualnego przypadku. Badaniem objęto pacjentkę w wieku 72 lat z urazem 
czaszkowo-mózgowym po przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu. Opis indywidualnego studium przypadku oparto o wy-
konane przed i po rehabilitacji badanie podmiotowe i przedmiotowe. 
wyniki: W badaniu przedmiotowym posłużono się testem Lovetta oceniającym siłę mięśniową, wyznaczeniem zakresu ruchomości w stawach 
za pomocą goniometru, pomiarem obwodów kończyn oraz skalą Ashwortha służącą ocenie spastyczności. Testy i skale funkcjonalne zostały 
przeprowadzone dwukrotnie u pacjentki, w których dokonano oceny jej stanu klinicznego.  
wnioski: Stwierdzono, że zastosowane zabiegi kinezyterapeutyczne wpłynęły na poprawę stanu fizycznego pacjentki. Dolegliwości bólowe 
oraz obrzęki limfatyczne uległy zmniejszeniu. Stwierdzono zwiększenie zakresu ruchomości, siły i masy mięśniowej kończyn objętych niedo-
władem połowiczym. Indywidualnie dobrany program rehabilitacji wpłynął na poprawę propriocepcji, pionizację oraz reedukację chodu. 

słowa kluczowe: udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, rehabilitacja

sUmmARy
Introduction: Stroke is the most common disease of the central nervous system. Whereas craniocerebral trauma is defined as the function 
of the skull bones, broken soft tissue continuity and / or brain contents, including cranial nerves and cerebrospinal opponents.
Aim: The aim of the study was to present the importance of kinesitherapy in the process of improving a 72-year-old patient with craniocerebral 
trauma after an ischemic stroke of the left hemisphere of the brain.
material and methods: The method of individual case was used in the work. The study included a patient aged 72 with craniocerebral 
trauma after an ischemic stroke of the left hemisphere of the brain. The description of the individual case study was based on the subject and 
subject tests performed before and after rehabilitation.
Results: The physical examination used the Lovett test to assess muscle strength, range of joint mobility using a goniometer, measurement 
of limb circumferences and the Ashworth scale to assess spasticity. The tests and functional scales were carried out twice in the patient, in 
whom her clinical condition was assessed.
Conclusions: Based on the case report, it was found that the kinesitherapy used improved the patient’s physical condition. The pain and 
lymphoedema she was struggling with decreased. A significant increase in the range of mobility, strength and muscle mass of the limbs 
affected by hemiparesis was also observed. Individually selected rehabilitation program has improved proprioception, standing and gait re-
education. The patient moved with the help of orthopedic equipment in the form of elbows.

Key words: stroke, craniocerebral trauma, rehabilitation
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WSTĘP
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) udar 

mózgu to gwałtowne pojawienie się symptomów ognisko-
wej oraz uogólnionej patologii w funkcjonowaniu mózgu 
trwający dłużej niż 24 godziny i nie mający podłoża innego 
niż naczyniowe [1]. Stanowi trzecią pod względem częstości 
występowania przyczynę zgonów na świecie. Stwierdzono, że 
co czwarta osoba dotknięta tym schorzeniem umrze w prze-
ciągu czterech pierwszych tygodni, zaś niepełnosprawnością 
zostanie dotknięta jedna trzecia osób, które przeżyły okres 
krytyczny [1, 2]. Czynniki ryzyka wystąpienia udaru mó-
zgu można podzielić na niemodyfikowalne (wiek powyżej 
55 rż., płeć męska, czynniki genetyczne), modyfikowalne 
pewne (nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, cukrzyca) 
oraz modyfikowalne prawdopodobne (otyłość, niska ak-
tywność fizyczna, nadmierne spożywanie alkoholu, środki 
antykoncepcyjne) [2-4].

W obrazie klinicznym chorego typowym objawem udaru 
jest porażenie/niedowład połowiczy. Obejmuje zarówno 
kończyny górne  jak i dolne. Dochodzi wówczas do hipoto-
nii, a tym samym prowadzi do  drętwienia i osłabienia ich 
funkcji. Zawałowi mózgu towarzyszy również zaburzenie 
czucia głębokiego. Pacjenci skarżą się na niedowidzenie 
jednooczne, podwójne widzenie, silne bóle głowy z towa-
rzyszącymi zawrotami i wymiotami jak również trudności 
z utrzymaniem równowagi. Do symptomów uogólnionych 
należy utrata przytomności, otępienie czy  brak możliwo-
ści nawiązania kontaktu słownego z chorym. Do następstw 
udaru mózgu zalicza się zaburzenia funkcji poznawczych 
i motorycznych [1, 5].

Natomiast uraz czaszkowo-mózgowy (UCM)  definiowa-
ny jest jako uszkodzenie kości czaszki, przerwanie ciągłości 
tkanek miękkich i/lub zawartości mózgu, w tym nerwów 
czaszkowych i opon mózgowo-rdzeniowych. W patogenezie 
UCM wyróżnia się uszkodzenie pierwotne i wtórne. Rozległość 
powstałych obrażeń uzależniona jest od rodzaju i mocy dzia-
łającego czynnika. Główną przyczyną występowania UCM są 
wypadki komunikacyjne bądź przemysłowe [6]. W obrazie 
klinicznym chorego odnotowuje się utratę przytomności, 
świadomości, upośledzenie zdolności ruchowych w tym 
porażenia, niedowłady czy zaburzenie równowagi [7, 8].

Proces usprawniania ruchowego po przebytym urazie 
czaszkowo-mózgowym powinien rozpocząć się jak najszyb-
ciej. Do celów postępowania ruchowego należy odbudowa 
utraconych wzorców ruchu, pionizacja, nauka chodu oraz 
czynności samoobsługi [9, 10]. W związku z tym, że na-
stępstwa urazu czaszkowo-mózgowego są bardzo podobne 
do skutków udaru mózgu to program rehabilitacji jest zbli-
żony. Bazuje on na takich samych metodach usprawniania 
ruchowego [7].

MATERIAŁ I METODY 
W pracy wykorzystano metodę opisu indywidualne-

go przypadku. Badaniem objęto pacjentkę w wieku 72 lat 
z urazem czaszkowo-mózgowym po przebytym udarze nie-
dokrwiennym lewej półkuli mózgu. Została skierowana na 
oddział rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Łomży w okresie od 11.05.2018 roku 
do 11.07.2018 roku w celu kompleksowego usprawniania 
ruchowego. Opis indywidualnego studium przypadku oparto 
o wykonane przed i po rehabilitacji badanie podmiotowe 
i przedmiotowe. 

Badanie podmiotowe zostało zgromadzone na podstawie 
wywiadu opartego o historię choroby. Pacjentka 29.03.2018 
roku została przyjęta na oddział neurologiczny z powodu 
licznych obrażeń głowy doznanych po upadku ze schodów. 
Doszło do stłuczenia oraz obrzęku mózgu. Pacjentkę pod-
dano obustronnej trepanacji czaszki z powodu powstałych 
krwiaków przymózgowych: prawostronnego i lewostron-
nego. Pacjentka była nieprzytomna, nie reagowała na żadne 
bodźce zewnętrzne. W skali Glasgow otrzymała 7 punktów. 
Następstwem  urazu czaszkowo-mózgowego był również 
niedowład połowiczy lewostronny. U chorej stwierdzono 
znaczne przykurcze stawowe oraz zaniki mięśniowe w koń-
czynach po lewej stronie ciała. Jedyną formą rehabilitacji 
jaką podjęto na oddziale były ćwiczenia bierne. 

Po upływie miesiąca od doznanego urazu chora odzyskała 
świadomość. W skali Glasgow otrzymała 13 punktów. Kobieta 
była przytomna, rozumiała kierowane do niej wypowiedzi, 
komunikaty. Wykonywała na miarę swoich możliwości po-
wierzone jej zadania ruchowe. Jednak werbalnie nie potra-
fiła w sposób logiczny odpowiedzieć na zadawane pytania. 
Zgłaszała zawroty głowy oraz szybko traciła równowagę. Po 
kontrolnej tomografii komputerowej mózgu, która nie wy-
kazała cech nowego krwawienia śródmózgowego pacjentka 
została przeniesiona na oddział rehabilitacji w celu dalszego 
usprawniania. W wywiadzie odnotowano również incydent 
udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu wraz z niedo-
władem połowiczym prawostronnym, który miał miejsce pół 
roku wcześniej. W badaniu fizjoterapeutycznym stwierdzono 
obniżone napięcie mięśniowe w prawych kończynach pacjent-
ki, osłabienie mięśni dolnego odcinka kręgosłupa i prawego 
stawu biodrowego. Staw kolanowy prawy był niestabilny, miał 
skłonność do przeprostu. W wyniku wdrożenia kompleksowej 
terapii niedowład prawej strony ciała ustąpił. 

W badaniu przedmiotowym posłużono się testem Lovetta 
oceniającym siłę mięśniową, wyznaczeniem zakresu ru-
chomości w stawach za pomocą goniometru, pomiarem 
obwodów kończyn oraz skalą Ashwortha służącą ocenie 
spastyczności. 

WYNIKI
Testy funkcjonalne przeprowadzono dwukrotnie, w dniu 

przyjęcia na oddział rehabilitacji neurologicznej oraz po 
upływie 6 tygodni.

Proces rehabilitacyjny miał na celu poprawę równowagi, 
zwiększenie siły mięśniowej i zakresu ruchomości, przywrócenie 
prawidłowego napięcia mięśniowego, naukę prawidłowego 
obciążania kończyn dolnych oraz poprawę funkcjonalności 
kończyny górnej lewej.

W programie rehabilitacji zaplanowano ćwiczenia prze-
ciwzakrzepowe, izometryczne, czynno-bierne,  czynne, rów-
noważne oraz ćwiczenia czynne z dawkowanym oporem dla 
kończyn po stronie nieobjętej niedowładem. Wykorzystano 

Proces usprawniania ruchowego pacjentki po przebytym udarze mózgu
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również metodę EEG biofeedback (rotor rehabilitacyjny do 
aktywacji kończyn górnych i dolnych) oraz elementy terapii 
PNF i NDT Bobath. Pacjentkę pionizowano w sposób czynny, 
a następnie udało się przejść do nauki chodu według metody 
Frenkla i jego doskonalenia.

WYKORZYSTANE ELEMENTY METODY NDT BOBATH
Torowanie aktywności podstawowej, mobilizacja w łóżku. 

Wykonywana jest w celu zwiększenia napięcia proksymalnego 
oraz stymulacji propriocepcji. Pacjentka wykonuje „mostek” 
(leżenie tyłem, ramiona wzdłuż tułowia, kończyny dolne 
zgięte w stawach kolanowych do 90o), natomiast terapeuta  
wykonuje kompresję w kierunku stóp (doogonowo). Takie 
działanie przygotowuje miednicę oraz kończyny dolne do 
funkcji podporowej podczas chodu. 

Technika inhibicyjna dla spastycznych mięśni zgi-
naczy nadgarstka i długich palców. Terapeuta jedna ręką 
stabilizuje przyczepy bliższe mm zginaczy nadgarstka oraz 
długich palców (dłoniowa strona przedramienia), zaś dru-
gą wykonuje rozcieranie głębokie w kierunku przyczepów 
dalszych. Taka technika poprawia ukrwienie i dotlenienie 
tkanek, tym samym działając rozluźniająco na przykurczone 
mm dłoniowej strony ręki. 

Hamowanie spastyczności zginaczy palców. Pacjent 
w pozycji siedzącej, kończyny dolne opuszczone poza łóżko, 
stopy dotykają do podłoża. W tym czasie terapeuta siedząc 

po stronie niedowładnej pacjentki zakłada swoją kończynę 
dolną na kończynę dolną zajętą, zaś kończyna górna porażona 
(z otwartą ręką) spoczywa na udzie terapeuty. Zadaniem 
rehabilitanta jest dociskanie kończyny górnej i dolnej zajętej 
odpowiednio do podłoża i uda. Ta technika ma na celu poprawę 
czucia głębokiego oraz przygotowanie kończyn dolnych do 
obciążenia podczas pionizacji i chodzenia [11].

PNF WZORZEC ZGIĘCIOWY DLA KOŃCZYNY GÓRNEJ 
Kończyna górna prawa terapeuty znajduje się na dło-

niowej stronie ręki pacjentki zaś kończyna górna lewa na 
jej ramieniu. 

Wyróżnia się :
•	Wyprost	i	odwiedzenie	kciuka.
•	Wyprost	i	przywiedzenie	dopromieniowe	palców	koń-

czyny górnej.
•	Wyprost	i	odwiedzenie	stawu	promieniowo-nadgarst-

kowego.
•	Supinacja	przedramienia.
•	Wyprost	stawu	łokciowego.
•	Zgięcie,	odwiedzenie	i	rotacja	zewnętrzna	stawu	ramien-

nego.
•	Elewacja	tylna	łopatki	[12].
Po upływie 6 tygodni ciągłej rehabilitacji pacjentki ponow-

nie wykonano wyżej wymienione testy i skale funkcjonalne 
celem porównania wyników (tab. 1-5).

Tabela 1. Porównanie wyników testu Lovetta w 1. i 6. tygodniu usprawniania 

Test Lovetta

Obszar ciała przed usprawnianiem po usprawnianiu

Kończyna górna prawa 4 4+
Kończyna górna lewa 2+ 3

Kończyna dolna prawa 4 4+

Kończyna dolna lewa 3 3+

Tabela 2. Zestawienie wyników skali Ashwortha przed i po usprawnianiu

skala Ashwortha
Obszar ciała przed usprawnianiem po usprawnianiu

Kończyna górna prawa 0 0
Kończyna górna lewa 3 1

Kończyna dolna prawa 0 0
Kończyna dolna lewa 1 0

Tabela 3. Porównanie zakresów ruchomości w 1. i 6. tygodniu usprawniania

Ocena zakresu ruchomości w wybranych stawach kończyn objętych niedowładem
staw Ruch przed usprawnianiem [o] po usprawnianiu [o]

Ramienny Zgięcie 15 90
Ramienny Odwiedzenie 5 75
Łokciowy Zgięcie 20 90

Promieniowo- nadgarstkowy Wyprost 10 20
Promieniowo-nadgarstkowy Zgięcie 10 30

Biodrowy Odwiedzenie 25 35
Biodrowy Przywiedzenie 0 5
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Na podstawie opracowanych wyników odnotowano wzrost 
siły mięśniowej oraz przyrost jej masy, poprawę zakresu ru-
chomości oraz zmniejszenie spastyczności w obrębie kończyn 
niedowładnych.

DYSKUSJA
Rehabilitacja chorych po urazie czaszkowo-mózgowym 

w większości przypadków jest identyczna jak usprawnianie 
pacjentów po udarze [13]. Jednak istnieją pewne różnice, które 
w znacznej mierze utrudniają prowadzenie fizjoterapii. Urazowi 
głowy często towarzyszą obrażenia w obrębie klatki piersiowej, 
twarzoczaszki, jamy brzusznej, kręgosłupa, miednicy i kończyn. 
Długotrwałe przebywanie w śpiączce oraz unieruchomienie 
również opóźnia wdrożenie fizjoterapii. Intensywna rehabilitacja 
ruchowa pomaga przywrócić utracone funkcje OUN wykorzystując 
zjawisko neuroplastyczności. Ten okres jest długotrwały i uważa 
się, że może trwać nawet dwa lata. Proces usprawniania należy 
nakierować możliwie na jak największe odzyskanie sprawności 
motorycznej, a także na poprawę równowagi [14, 15]. 

Klimkiewicz i wsp. udowadniają, że zastosowanie metody 
NDT-Bobath w pracy z osobami po przebytym udarze nie-
dokrwiennym mózgu przynosi dużo lepsze efekty terapeu-
tyczne w połączeniu z innymi technikami. Koncepcja ma na 
celu zoptymalizowanie stanu zdrowia pacjenta oraz pomaga 
odtworzyć utracone wzorce ruchowe bazując na  zjawisku 
plastyczności mózgu [16]. Wykorzystanie metody NDT-Bobath 
w procesie usprawniania pacjentki wpłynęło na poprawę jej 
stanu funkcjonalnego. Koncepcja posłużyła m.in. do otworze-
nia zaciśniętej lewej ręki w pięść, poprawy czucia głębokiego 
kończyn dolnych, a także prawidłowego ich obciążania podczas 
pionizacji, a w późniejszym etapie również chodu. 

Chorąży i wsp. dowodzą, że zastosowanie metody PNF 
u pacjentów po przebytym udarze mózgu wpływa na popra-

wę siły mięśniowej oraz zwiększenie zakresu ruchomości 
obręczy biodrowej po stronie dysfunkcyjnej. Wykorzystane 
wzorce PNF w obrębie miednicy przyczyniły się do jej pra-
widłowego ustawienia oraz wzrostu długości kroku i jego 
prędkości.  Poprawa parametrów jakościowych i ilościowych 
chodu wpływa na odzyskanie zdolności lokomocyjnych 
u większości przebadanych pacjentów [17]. W badaniach 
własnych wykorzystano elementy metody PNF dla koń-
czyny górnej niedowładnej. Zastosowane techniki popra-
wiły ruchy ślizgowe łopatki oraz zaktywizowały stawy oraz 
mięśnie w obrębie kończyny. Wybrane wzorce metody PNF 
przyczyniły się do odzyskania sprawności funkcjonalnej 
kończyny górnej lewej, co wpłynęło również na poprawę 
czynności samoobsługi. 

Kwolek i wsp. twierdzą, że metoda biologicznego sprzę-
żenia zwrotnego powinna być elementem postępowania 
rehabilitacyjnego. Terapia z zastosowaniem biofeedbacku 
wpływa pozytywnie na poprawę symetrii ciała i równowagę, 
dzięki połączeniu wzrokowych i/lub akustycznych sygnałów 
[18]. Opierając się na własnych obserwacjach stwierdzam, 
że rehabilitacja połączona z wykorzystaniem biologicznego 
sprzężenia zwrotnego u pacjentki pomogła zaktywować stronę 
niedowładną, choć szybkość i precyzja ruchów są słabsze 
w porównaniu ze stroną zdrową.

Drużbicki i wsp. stwierdzili, iż równowaga jest niezbędnym 
czynnikiem do przyjmowania pozycji wysokich i lokomocji 
[19]. Podobnie było w opisie tego przypadku. 72-letnia chora 
miała trudności z utrzymaniem równowagi co w znacznym 
stopniu utrudniało przemieszczanie się. Pacjentka poruszała 
się z pomocą kul łokciowych zawsze z asekuracją drugiej osoby, 
ponieważ cechowała ją tendencja do upadków. Przyczyną 
braku kontroli wzrokowo-ruchowej były zaburzone reakcje 
równoważne.

Tabela 4. Porównanie obwodów kończyny górnej niedowładnej przed i po usprawnianiu

pomiar
wartość [cm]

przed usprawnianiem po usprawnianiu
Ramienny pierwszy krótki 29 30
Ramienny pierwszy długi 42 43,5

Ramienny drugi 29 30,5
Łokciowy 27 27,5

Przedramienny pierwszy 20 21,5
Przedramienny drugi 17 18

Tabela 5. Porównanie obwodów kończyny dolnej niedowładnej przed i po usprawnianiu

pomiar
wartość [cm]

przed usprawnianiem po usprawnianiu
Pośladkowy pierwszy 22 23,5

Pośladkowy drugi 38 40
Udowy pierwszy 47 49

Udowy drugi 36 37
Kolanowy 31 31,5

Goleniowy pierwszy 28 29,5
Goleniowy drugi 21 22
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W wyniku przeprowadzonej rehabilitacji uzyskano znaczną 
poprawę siły i masy  mięśniowej, zakresów ruchomości oraz 
sprawności funkcjonalnej kończyn objętych niedowładem 
lewostronnym. Wcześniejszy udar mózgu mógł mieć wpływ 
na przebieg usprawniania ruchowego a tym samym również 
na utrzymujące się zaburzenia równowagi. Reedukację chodu 
pacjentki odnotowano na przeciętnym poziomie. Chora po-
rusza się z pomocą kul łokciowych, ale musi być asekuracja 
w postaci drugiej osoby. Kobiecie zdarzają się częste upadki 
z powodu zaburzeń równowagi oraz prawdopodobnie już 
sędziwego wieku. 

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonego opisu przypadku stwier-

dzono, że zastosowane zabiegi kinezyterapeutyczne wpły-
nęły na poprawę stanu fizycznego pacjentki. Dolegliwości 
bólowe, którymi dotknięte były spastyczne kończyny uległy  
zminimalizowaniu. Obrzęki limfatyczne w obrębie kończyn 
dolnych zostały zlikwidowane przez indywidualnie dobrany 
program rehabilitacji. Zabiegi kinezyterapeutyczne w znacz-
nym stopniu poprawiły propriocepcję oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. W wyniku zaproponowanego programu 
usprawniania spionizowano pacjentkę oraz wprowadzono 
reedukację chodu, choć pozostały zaburzenia równowagi 
oraz tendencja do upadków.
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Opieka i wychowanie z perspektywy „zdroju Ciechocińskiego”  
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Care and Education from the perspective of ‘Ciechociński Resort’ 
(1907-1910)
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STRESzCzENIE
Artykuł ma na celu przedstawienie zakresu treści dotyczących opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży zaprezentowanych na łamach wy-
dawanego w Królestwie Polskim - polskojęzycznego czasopisma balneologicznego pt. „Zdrój Ciechociński” (1907-1910). W piśmie poruszano 
kwestie pedagogiczne, dotyczące nie tylko wychowania zdrowotnego, ale odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego 
dzieci i młodzieży przebywających w uzdrowisku, poprzez organizacje właściwej, kształcącej zabawy, dobór moralnej rozrywki, po kwestie 
oświatowe, kształtowanie kondycji fizycznej odpowiednimi ćwiczeniami gimnastycznymi czy dbałości o odpowiedni wypoczynek letni dzieci 
z ubogich rodzin. Na łamach „Zdroju Ciechocińskiego” pisano o potrzebie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, uświadamiając rodzicom, 
by starali się zapewnić im właściwą opiekę i bezpieczne warunki.

słowa kluczowe: opieka, wychowanie, „Zdrój Ciechociński” (1907-1910)

SUMMARY
The article aims to present the scope of the content concerning the care and upbringing of children and adolescents presented in the Polish-
language balneological magazine published in the Polish Kingdom, entitled ‘Zdrój Ciechociński’ (1907-1910). The article brought up the 
pedagogical issues, not only concerning the health education, but relating to the physical and health safety of children and adolescents staying 
in the spa, through the organization of the proper educating games, selection of the moral entertainment, educational issues, shaping the 
physical condition with the appropriate gymnastic exercises or taking care of the proper summer recreation for children from the poor families. 
On the pages of ‘Zdrój Ciechociński’ it was written about the need to ensure the child’s safety, making parents aware that they should try to 
provide the child with proper care and safe conditions.

Key words: care, education, ‘Zdrój Ciechociński’ (1907-1910)
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VARIA

WSTĘP 
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu treści doty-

czących opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży, a szerzej 
sposobu prezentowania tej problematyki na łamach polskoję-
zycznego czasopisma balneologicznego pt. „Zdrój Ciechociński” 
(1907-1910). Traumatyczne dla narodu polskiego wydarzenie, 
jakim był upadek powstania styczniowego, uświadomiło 
szerokim masom społeczeństwa, że wychowanie przyszłych 
pokoleń będzie decydować o być lub nie być Polaków i to 
nie tylko w sensie bliższych lub dalszych planów odzyskania 
państwowego bytu, ale wręcz biologicznego przetrwania 
narodu. Społeczeństwo pozbawione własnej państwowości 
i narażone na okrutne represje ze strony władz zaborczych 
musiało podjąć zdecydowane działania, nie tylko by zachować 
w kolejnych pokoleniach narodową tożsamość, ale by w ogóle 

przetrwać. O kształcie instytucjonalnej opieki nad dziećmi 
decydowały w dużej mierze państwa zaborcze, reprezentujące 
nie tylko różne systemy społeczne, ekonomiczne, odmienny 
poziom kultury i oświaty, ale przede wszystkim reprezentują-
ce – z punktu widzenia Polaka – zupełnie odmienny interes 
polityczny i stawiające instytucjom przez siebie kontrolowanym 
cel socjalizacji dzieci i ich adaptacji do warunków zaborcy. 
Z oczywistych względów zaborcom nie zależało na rozwoju 
narodu polskiego, który tak usilnie im się przeciwstawiał, to 
zadanie spadało więc na dom rodzinny, a tam przede wszyst-
kim na barki kobiet – matek, guwernantek i opiekunek. Nie 
wszystkie umiały sprostać tak trudnemu zadaniu, przeszka-
dzał nie tylko brak świadomości czy środków finansowych, 
ale przede wszystkim brak przygotowania pedagogicznego, 
dostępnych metod wychowawczych i ubóstwo. Jedynie część 
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społeczeństwa rozumiała to, stąd zauważalna konieczność 
przeprowadzania akcji edukacyjnych, które mogły wyzwolić 
ideę solidaryzmu społecznego wspomagającą czynnie tych 
najbardziej potrzebujących zarówno w przetrwaniu na po-
ziomie czysto biologicznym jak i kulturowym. 

Przedstawiona powyżej sytuacja polskiego społeczeństwa 
na początku XX wieku zaowocowała pojawieniem się wielu 
tytułów prasowych, które poruszały tak szeroko rozumiane 
zagadnienia dotyczące zasad opieki i wychowania dzieci 
oraz młodzieży w polskich domach. Oczywistym wydawało 
się, że to prasa ma największą szansę dotarcia do szerokiego 
kręgu odbiorców o zróżnicowanym statusie materialnym, 
społecznym i poziomie wykształcenia czy kultury. 

Problematyką dotyczącą opieki i wychowania dzieci zajmowały 
się również polskojęzyczne czasopisma fachowe poświęcone 
w swym głównym założeniu realizacji innych celów. Takim 
przykładem może być jedno z najpopularniejszych i najdłużej 
się ukazujących w zaborze rosyjskim czasopism balneologicz-
nych - „Zdrój Ciechociński”. Wybór tego periodyku pozwoli 
pokazać, że w tym wydawanym w Królestwie Polskim piśmie 
popularyzującym rodzime zdroje i adresowanym szczególnie 
do kuracjuszy oraz polskich lekarzy, bardzo często poruszano 
różnorodne kwestie pedagogiczne, dotyczące nie tylko wycho-
wania zdrowotnego, ale także ściśle odnoszące się do tematyki 
opieki nad dzieckiem i wychowania młodzieży.  

STRONA FORMALNO-WYDAWNICZA „ZDROJU CIECHOCIŃSKIEGO”
„Zdrój Ciechociński” ukazywał się w latach 1907-1910, niektóre 

numery periodyku z 1908 roku wychodziły pod zmienionym 
tytułem: „Kurjer Ciechociński”. Pismo to założone zostało przez 
lekarzy, głównie warszawskich, praktykujących w Ciechocinku. 
W 1907 r. jako wydawca i jednocześnie redaktor podpisywał je 
lekarz Leonard Lorentowicz (1871-1951), znany organizator kursów 
anatomopatologicznych dla młodych lekarzy z zakresu chorób 
kobiecych oraz pierwszych w zaborze rosyjskim bibliotek szpital-
nych. Lorentowicz był również inicjatorem powstałego w 1906 r. 
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. Od  numeru 2 z lipca 1908 
roku wydawcą i redaktorem pisma został Stanisław Cieszkowski 
(to on wydawał je pod tytułem „Kurjer Ciechociński”), zaś w latach 
1909-1910 obydwie te funkcje pełnił Antoni Maruszewski [1]. 
Redaktorem odpowiedzialnym był natomiast Juliusz Bandrowski, 
znany także z działalności aktorskiej, reżyserii teatralnej i pu-
blicystyki. Jako obywatel Austrii nawykły do panującej tam 
swobody, czuł się jednak skrępowany obowiązującą na terenie 
Królestwa Polskiego surową cenzurą. Dlatego w 1910 r. zdecy-
dował o powrocie do Galicji, powierzając kierownictwo „Zdroju 
Ciechocińskiego”  warszawskiemu pisarzowi i dziennikarzowi 
Arnoldowi Barthowi. Pismo zmieniało częstotliwość ukazywania 
się, początkowo tylko sezonowy tygodnik „Zdrój Ciechociński. 
Zdrojowiska – Miejsca Kąpielowe – Sanatorja” od 1 października 
1907 r. przeobraził się w miesięczne pismo ilustrowane pod skró-
conym tytułem „Zdrój Ciechociński”, poświęcone balneologii, 
uzdrowiskom i sanatoriom zimowym, jak również sprawom 
związanym z organizowaną w maju 1908 r. pierwszą wystawą 
zdrojowisk polskich w Ciechocinku [1].

W artykule zaakcentowane zostaną problemy z zakresu opieki 
nad dziećmi i kwestie wychowawcze, nad którymi – obok po-

pularyzacji polskich uzdrowisk – pochyliła się redakcja pisma. 
Reprezentowały one dość szeroki zakres, od kwestii bezpieczeństwa 
fizycznego i zdrowotnego dzieci i młodzieży przebywających 
w uzdrowisku, poprzez organizacje właściwej, kształcącej zabawy, 
dobór moralnej rozrywki, po kwestie oświatowe, kształtowanie 
kondycji fizycznej odpowiednimi ćwiczeniami gimnastycznymi 
czy dbałości o właściwy wypoczynek letni dzieci z ubogich rodzin. 
Dobroczynne instytucje chroniące dzieci ubogie i organizujące 
pomoc w wyjazdach wakacyjnych dla biednych, imprezy cha-
rytatywne finansujące tę pomoc także często gościły na łamach 
tego pisma i realnie angażowały do propagowania swoich celów 
jego felietonistów, korespondentów oraz redaktorów.

OPIEKA - WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NA ŁAMACH 
„ZDROJU CIECHOCIŃSKIEGO”

Podstawową potrzebą dziecka jest bezpieczeństwo, zatem na 
łamach „Zdroju Ciechocińskiego” pisano o tej potrzebie, uświada-
miając rodzicom, by starali się zapewnić dziecku właściwą opiekę 
i bezpieczne warunki. Publicyści starali się w tej kwestii zarówno 
zmobilizować władze uzdrowiska, np. poprzez starania o oświetlenie 
ulic i parkowych alejek, gdzie bawiły się dzieci[2] jak i rodziców, 
gdy krytykowali zwyczaj pozostawiania samych dzieci w parku 
podczas zabaw [3]. Jednak istotniejszym zagrożeniem dla bezpie-
czeństwa dzieci był brak powszechnej świadomości zdrowotnej, 
stąd też na łamach prasy lekarze i publicyści starali się uczulać 
matki na stan zdrowia ich dzieci, uczyć jak rozpoznawać objawy 
chorobowe już u niemowląt, czym je karmić, w jaki sposób ubierać 
w zależności od warunków atmosferycznych. Mając na uwadze 
troskę o zdrowie najmłodszych w piśmie pojawiły się informacje 
na temat niebezpieczeństw zagrażających niemowlętom w okresie 
letnim. Największą liczbę śmiertelnych zasłabnięć niemowląt, 
przed czym ostrzegano w „Zdroju Ciechocińskim”, wywoływały 
występujące latem choroby m.in.: biegunka, katar kiszek, katar 
żołądka [4]. Dwa ostatnie schorzenia bywały wywołane przez 
bakterie chorobotwórcze znajdujące się w mleku krowim i roz-
mnażające się podczas upałów z niesłychaną szybkością. Zatem 
kwestie odżywiania, racjonalna i odpowiedniej jakości dieta dla 
dzieci i młodzieży powinna stać się ważnym zagadnieniem dla 
odpowiedzialnych opiekunów. W piśmie pojawił się apel kierowany 
do matek, które szczególnie powinny zwracać uwagę na kwestię 
prawidłowego odżywiania swoich pociech [5]. Ostrzegano, że 
często domieszka wody w mleku powodowała, że traciło ono 
olbrzymią cząstkę wartości odżywczej. Jeżeli dodatkowo było 
przynoszone w brudnym naczyniu, wydzielało nieprzyjemny 
zapach i wytrącał się w nim mętny osad, to matka zaniepokojona 
taką sytuacją nie powinna dać sobie wmawiać, że „to tylko jej 
przewidzenia” [5]. Publicyści alarmowali, że należało niezwłocznie 
podjąć energiczne środki, aby położyć tamę takim nadużyciom. 
Badanie mleka na targu, jak również produktów spożywczych 
w obrębie Ciechocinka należało do obowiązków lekarza zakła-
dowego Ignacego Dembickiego. W piśmie ostrzegano, że analiza 
mleka na targu nie mogła być poprawnie dokonywana, ponieważ 
brak było w tym miejscu odpowiedniego budynku. Likwidacja 
tej patologii wymagała uprzedniego uregulowania sprawy handlu 
mlekiem, a tym powinna zająć się tzw. podkomisja opracowująca 
przepisy sanitarne dla Ciechocinka. Stosowane sporadycznie 
kontrole jakości mleka na targu nigdy nie były w stanie zapobiec 



193

Opieka i wychowanie z perspektywy „Zdroju Ciechocińskiego” (1907-1910)

całemu złu. Lekarz zakładowy, Ignacy Dembicki informował 
w periodyku, że bezpłatnie będzie dokonywał w miarę swoich 
możliwości analizy mleka dla zaniepokojonych matek, pismo 
apelowało jednak o rozwiązania systemowe [6]. 

Ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia dzieci była 
gruźlica, zalecano profilaktykę wobec dzieci skrofulicznych, jako 
najbardziej zagrożonych. A gdy już dziecko zachorowało postu-
lowano wysyłanie go do sanatorium. Władysław Biesiekierski 
w „Zdroju Ciechocińskim” pisał, że walka z gruźlicą stała się 
kwestią społeczną [7]. Podkreślał, że jeśli chce się walczyć z gruźlicą 
skutecznie, trzeba rozwinąć działalność zapobiegawczą, czyli  
usuwać grunt i warunki, na których zarazek gruźlicy najlepiej się 
rozwijał. Informował, że dzieci skrofuliczne odznaczały się małą 
odpornością organizmu na wszelkie szkodliwe czynniki fizyczne 
i drobnoustrojowe, stąd łatwość przeziębień, katarów nosa, bólów 
gardła, skłonność do różnych wysypek na skórze, czy chociażby 
utrudnione gojenie się ran. Zapewnienie racjonalnej pomocy 
leczniczej dla tych dzieci mogło okazać się bardzo korzystne 
dla ogółu społeczeństwa. Należało przede wszystkim walczyć 
o dobre warunki higieniczne w domach, a także wykorzystywać 
klimat uzdrowisk znany jako najlepsze środowisko dla dzieci 
skrofulicznych. Stąd powstała myśl zakładania dla nich uzdro-
wisk nadmorskich, szczególnie w miejscowościach obfitujących 
w źródła solankowe. Najwięcej tego typu uzdrowisk powstało 
w różnych prowincjach Niemiec i Austrii – pisano w „Zdroju 
Ciechocińskim”, chcąc zawstydzić rodaków i zmobilizować ich 
do aktywniejszych działań [7]. Zwłaszcza że – jak donoszono – 
racjonalnie zorganizowana i wczesna pomoc lecznicza dawała 
znakomite wyniki w leczeniu skrofulozy i gruźlicy chirurgicznej, 
a społeczeństwa zagraniczne zrozumiały ogromne korzyści wy-
nikające z zapewnienia tego typu opieki chorym dzieciom[7]. 

Zdrowe dziecko poznaje świat, uczy się szczególnie przez 
zabawę, więc w procesie wychowania należy zwracać dużą uwa-
gę, by zapewnić najmłodszym odpowiednią liczbę bodźców, 
ciekawych zajęć, a jednocześnie ważne jest, by zabawa była na 
odpowiednim poziomie, rozwijająca dziecko. W pedagogice na 
rolę wychowawczą zabawy, jak i jej nieodzowny atrybut – zabawkę 
– zwracano dużą uwagę, podkreślano wartość zabawy ze względu 
na uczenie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, wpływu 
zabawy na wychowanie moralne, jak i zdrowotne. W „Zdroju 
Ciechocińskim” szczególnie doceniano wartość zabawy, ale patrząc 
na nią pod względem pedagogicznym, zwracano uwagę, by łączyć 
jej organizację oraz właściwy, bezpieczny przebieg z walorami 
edukacyjnymi i socjalizacyjnymi. Publicyści opisywali np. za-
bawy urządzane w dolnym parku w Ciechocinku, gdzie dzieci 
mieszkańców Ciechocinka i przyjezdnych gości mogły bawić 
się razem z dziećmi z miejscowej ochronki [8]. Poza zabawami 
ruchowymi odbywały się tam także wyścigi z nagrodami czy 
przedstawienia na estradzie w parku, np. baśni O Czerwonym 
Kapturku. Na koniec zabawy opisanej w piśmie, wszyscy uczest-
nicy pozowali do wspólnej fotografii. Czasopismo wskazywało 
na doskonale ułożony program tej imprezy, jako bezpośrednie 
źródło tak wspaniałego sukcesu. Szczególnie doceniano starania 
głównej organizatorki zabaw dla dzieci Jadwigi Ignatowskiej, 
którą zawsze na placu zabawy wspierał i jej działalności o takim 
kierunku sekundował Edmund Nebel. O powodzeniu zabawy 
świadczyło to, że dzieci obdarowane chorągiewkami i czapecz-

kami z różnokolorowej bibuły niechętnie opuszczały plac zabaw, 
wynosząc z niego najmilsze wspomnienia. Co ciekawe, wiele 
niemieckich dzieci przybyłych wraz z rodzinami z Torunia brało 
udział w tej ciechocińskiej zabawie, a ich rodzicie nie ukrywali 
wdzięczności i uznania dla wysokiej kultury i gościnności, w imię 
której dzieci niemieckie dopuszczono do zabawy wraz z polskimi 
sprawując nad wszystkimi równie troskliwą opiekę [8].

Nie samą zabawą żyją jednak dzieci, poruszając kwestie wy-
chowania „Zdrój Ciechociński” pisał także na temat organizacji 
procesu kształcenia. Oczywiście na instytucjonalną edukację 
prowadzoną przez zaborców rodzice nie mieli zbyt wielkiego 
wpływu, ale i w tej kwestii na pewne zagadnienia prasa chciała ich 
uczulać i zwracać uwagę. Mając na względzie dobro dzieci i mło-
dzieży poruszano sprawy lokalne, dotyczące spraw ciechocińskiej 
oświaty [9]. Wspomniano, że do 1907 r. Ciechocinek nie posiadał 
odpowiedniej szkoły, choć już w roku 1898 dyrektor zakładu ką-
pielowego Andrzej Raczyński zwrócił uwagę na ten brak i dzięki 
jego zapobiegliwości na skutek zezwolenia generał gubernatora 
utworzono komitet pod przewodnictwem urzędowym Komisarza 
do spraw włościańskich. Zadaniem tego komitetu było zbieranie 
funduszu na budowę gmachu szkoły elementarnej. Do roku 1907 
zebrano na ten cel kwotę 6 000 rubli – o czym poinformowano 
w „Zdroju Ciechocińskim”[9]. Na większość tej sumy złożył się 
dobrowolny coroczny podatek miejscowych właścicieli domów 
oraz ofiary kuracjuszy. Po zatwierdzeniu ustawy Towarzystwa 
Polskiej Macierzy Szkolnej w dniu 14 stycznia 1907 r. otwarto 
wreszcie szkołę elementarną, dwuoddziałową, dzięki temu, że 
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności użyczyło własnego 
lokalu bezinteresownie. Ksiądz kanonik Franciszek Mirecki oraz 
dwie nauczycielki posiadające patenty również bezinteresownie 
podjęły się nauczania niektórych przedmiotów, poza tym musiano 
opłacać główną kierowniczkę szkoły oraz nauczycieli śpiewu 
i robót ręcznych. Rok szkolny, wobec nietypowości miejsco-
wych warunków, mógł trwać tylko do połowy maja. Pomimo 
tak krótkiego czasu postępy w nauce były widoczne, w czym 
dużą zasługę prasa przypisywała personelowi nauczycielskiemu. 
Ludność miejscowa chętnie garnęła się do oświaty i pomimo 
wysokiej opłaty szkolnej (50 kopiejek w I oddziale i 1 rubel w II 
oddziale miesięcznie) uczęszczało do szkoły około 100 dzieci. 
W roku szkolnym 1907/1908 otwarto oddział III, co pociągnęło 
za sobą zwiększenie kosztów na personel nauczycielski, lecz 
dzięki ofiarności przyjezdnych gości oraz miejscowej ludności, 
udało się pokonać trudności materialne nawet przy niewielkim 
obniżeniu opłaty szkolnej. 

Rozwój dziecka powinien być harmonijny, a zatem nie tylko 
umysłowy, ale i fizyczny, więc nie tylko edukacja, lecz również 
ćwiczenia fizyczne czy kontakt ze świeżym powietrzem okazywał 
się istotnym w wychowaniu dziecka. Dbający o zapewnienie 
właściwej opieki nad dzieckiem rodzice nie mogli zaniedbać 
tej dziedziny. W piśmie zauważono, że „nowością dawno pożą-
daną w Ciechocinku” był przeznaczony dla zabaw na świeżym 
powietrzu i gier dziecięcych pas miękkiej murawy za placem 
krokietowym [10]. Kierownictwo zabaw zostało tam powierzone 
personelowi zakładu ortopedyczno-gimnastycznego Heleny 
Kuczalskiej. Miało to wpływ na rozwiązanie kwestii odpowiedniego 
zajęcia się dziećmi, dostarczenia im zdrowej, higieniczno-peda-
gogicznej zabawy w gronie rówieśników. Zakład wywiązywał się 
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z tego zadania doskonale, co podkreślano na łamach „Zdroju 
Ciechocińskiego”, chwaląc rozbudowanie  zaplecza portowego 
o wyżej i zdrowiej położony plac w pobliżu tężni, co pozwalało 
dodatkowo wykorzystywać wydobywające się z nich powie-
trze przesiąknięte zawiesiną solankową i ożywczym ozonem. 
Redakcja pisma sądziła, że zapas 400 nowo zamówionych ła-
wek ściągnie tam licznych spacerowiczów, gdyż publiczność 
chętnie przyglądała się ćwiczeniom gimnastycznym młodzieży. 
Zespół obiektów sportowych uzupełniały także cztery place do 
gry tenisowej otoczone siatką. W ten sposób ciechociński park 
zdrojowy zmieniał się w letni salon, choć temu przeznaczeniu 
nie odpowiadały aleje, za mało żwirowane i za nadto piaszczyste 
– narzekał „Zdrój Ciechociński” w 1909 r. [10]. 

Wskazując czytelnikom instytucje ciechocińskie, które słu-
żyły wsparciem w opiece i wychowaniu dzieci, zwracano uwagę 
na funkcjonowanie Zakładu Gimnastycznego „Graffa”, który 
czynny był od 1 czerwca 1909 r., a przyciągał sporo zapisanych 
dzieci zarówno na gimnastykę leczniczą, jak i tzw. ćwiczeb-
ną. Opisywano jako przykład zabawę gimnastyczną z niedzieli  
13 czerwca 1909 roku, która odbyła się na zakładowym bo-
isku przy udziale około 30 dzieci [11]. Zakład cieszył się dużą 
popularnością, sala gimnastyczna była już przed południem 
pełna małych kuracjuszy wymagających specjalnych zabiegów 
– pisano w „Zdroju Ciechocińskim” polecając go rodzicom [12]. 
Prowadzono tam ćwiczenia gimnastyczne z zakresu szwedzkiej 
metody na przyrządach oraz grę w piłkę [13]. Nad Wisłą pod 
okiem nauczyciela stosowano dla podopiecznych Zakładu kąpiele 
wzmacniające zalecane przez lekarzy. Po kąpieli oferowano naukę 
pływania, która była połączona z wiosłowaniem [14]. W każdą 
niedzielę odbywały się na boisku przy Zakładzie Gimnastycznym 
„Graffa” gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, gdzie starsi chłopcy 
trenowali piłkę nożną – sport  rozwijający siłę, giętkość ciała 
i zręczność. Dzieci przy takiej opiece cieszyły się doskonałym 
apetytem, dobrze spały, nabierały sił i zdrowia [15]. 

Nie wszystkie jednak inicjatywy edukacyjno-sportowe 
były tak udane. W „Zdroju Ciechocińskim” informowano, że 
park pod Tężniami, założony w 1908 r. pozostawiał wiele do 
życzenia pod względem wykonania i ustawienia przyrządów 
[16]. Zarząd powierzył to zadanie warszawskiej „Uranii”, na 
którą spadła odpowiedzialność za czworobok gimnastyczny 
nie odpowiadający wymogom nauki gimnastyki dla tego typu 
urządzeń. Urządzenie zostało wykonane po dyletancku i ze złej 
jakości drewna, jedynie deska równoważni była odpowiednia. 
Publicysta przypominał, że przed 15 laty pod tężniami znajdował 
się już plac gimnastyczny z przyrządami niemieckiego typu. 
Ćwiczeniami kierował wówczas nauczyciel i właściciel zakładu 
gimnastycznego Michał Majewski. Pod jego okiem wszystko szło 
dobrze, jednak z czasem przyrządy takie jak: drążek, poręcze, 
kółka i trapez znikły z placu, gdyż uważano je za nieodpowiednie, 
nie idące z postępem wiedzy w tej dziedzinie. Nowe rozwiązanie 
nie okazało się jednak lepsze [16]. 

Dzieci stanowiły największą procentowo liczbę ciechocińskich 
kuracjuszy, należało więc stworzyć im również świat towarzyski, 
zespolony w grach i pełnych ruchu zabawach lub ćwiczeniach ciała 
na świeżym powietrzu [17]. W piśmie obok kwestii zabaw dzieci 
trochę miejsca poświęcono młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej 
[18]. „Zdrój Ciechociński” z 1909 r. zauważał, że jeszcze niedaw-

no gromady dzieci i młodzieży oblegały estradę i przeszkadzały 
kuracjuszom, chcącym w spokoju wysłuchać koncertu. Teraz 
można dzieci ujrzeć przy właściwej ich wiekowi zabawie na 
wielkim trawniku w parku dolnym, a młodzież zaangażowaną 
w wirze gier zespołowych [18]. Szczególnie piłka nożna ściągała 
zastępy młodzieży starszej z zadymionych sal bilardowych na 
świeżą murawę – cieszono się na łamach czasopisma [18]. 

Dla rozwoju mieszkających w zadymionych miastach dzieci 
szczególnie istotne były wyjazdy wakacyjne, często połączone 
ze zwiedzaniem okolicy i poznawaniem rodzimej przyrody. Nic 
dziwnego zatem, że organizacja wypoczynku letniego omawiana 
była w czasopiśmie dość obszernie. W periodyku pojawiało się 
jako istotne pytanie: „Co robisz latem, jak wypoczywasz?” [19] 
– toteż treści podkreślające na każdym kroku wagę odpoczynku 
w uzdrowiskach, licznych wycieczek, wyjazdu dzieci na kolonie 
letnie i lecznicze oraz tzw. turystyka spacerowa żywo zajmowała 
wielu publicystów pisma [19]. Na łamach periodyku zauważa-
no, że dla słabszych jednostek, jakimi są dzieci, odpoczynek 
w odpowiednim do tego miejscu może być jedyną szansą na 
poprawę kondycji zdrowotnej. Stąd apele o współpracę w tym 
zakresie rodziców z domowym lekarzem, który zna stan zdrowia 
pacjenta, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, a także możliwości 
finansowe jego rodziny. Dzięki temu mógł fachowo doradzić, 
gdzie powinna się odbywać taka kuracja [20]. Publicyści „Zdroju 
Ciechocińskiego” starali się poszerzać wiedzę społeczną, doty-
czącą różnorodnych możliwości wakacyjnego wypoczynku, 
zwłaszcza tego zorganizowanego. Chodziło tu głównie o kolonie, 
zarówno takie, które miały na celu wyłącznie wypoczynek, jak 
i te, których głównym zadaniem było podreperowanie stanu 
zdrowia dzieci [20]. W drugiej połowie XIX wieku powoływano 
oddolnie różnego rodzaju instytucje i towarzystwa dobroczynne, 
które zajmowały się pomocą w zakresie tworzenia miejsc wy-
poczynkowych nawet dla najbiedniejszych dzieci. Idea kolonii 
letnich zrodziła się w 1876 r. z inicjatywy ks. Waltera Biona 
(1830-1909) w Szwajcarii. Na ziemiach polskich, głównie ze 
względu na brak własnej suwerenności, pomoc tego typu nie 
mogła być organizowana na poziomie władz państwowych, stąd 
konieczność powołania instytucji obywatelskich i społecznych. 
W Królestwie Polskim były to np.: Warszawskie Towarzystwo 
Dobroczynności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet Opieki 
nad Chorymi Dziećmi czy wreszcie najbardziej aktywne w tym 
zakresie – Towarzystwo Kolonii Letnich [20].

Redakcja „Zdroju Ciechocińskiego” oczywiście skupiała się 
przede wszystkim na organizacji tego typu wypoczynku w uzdro-
wisku, w którym periodyk się ukazywał. Informowano zatem, 
że do założenia pierwszej z kolonii ciechocińskich przyczynił 
się Hipolit Wawelberg (1843-1901). Mieściła się ona przy ul. 
Wojenno-Sanitarnej [21], pomiędzy willą „Świtezianka”, a Zakładem 
Gimnastycznym „Graffa” [22]. Na łamach „Zdroju Ciechocińskiego” 
z 1907 roku została nazwana zakładem „zdrowia, siły i ładu” 
[23]. Organizacja tej kolonii obejmowała cztery sezony, na każdy 
przyjeżdżało po 100 dzieci. W pierwszym i ostatnim sezonie 
przyjeżdżały dziewczynki, a w drugim i trzecim chłopcy. Dzieci 
z kolonii dzielono w każdym sezonie na 4 grupy po 25 osób. 
W każdej grupie utrzymywała porządek wykwalifikowana dozor-
czyni. Gospodarcza część kolonii (kuchnia, pralnie) znajdowała 
się w rękach zarządzającej, np. w 1907 roku była nią Kilińska. 
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Głównymi opiekunami kolonii byli lekarze: Zygmunt Grudziński 
i Leon Tannenbaum. W wypadkach chirurgicznych porad udzie-
lał lekarz Władysław Biesiekierski. W piśmie znalazł się opis 
warunków lokalowych tej kolonii, która składała się z dwóch 
dużych pawilonów mieszczących w sobie cztery duże sypialnie 
(każda na 25 dzieci) wraz z przyległymi do nich umywalniami, 
wielką salą jadalną, pokojem opatrunkowym mogącym służyć 
w razie potrzeby i za salę operacyjną, kuchnią, pralnią, pokojami 
dla służby, mieszkaniem gospodyni i dozorczyń. Przy koloniach 
znajdowały się także w osobnych pawilonikach pokoje izolacyjne, 
gdzie umieszczano dzieci dotknięte chorobą zakaźną. Wyborem 
dzieci i kwalifikowaniem ich na wyjazd do kolonii ciechocińskiej 
zajmował się zarząd Towarzystwa Kolonii Letnich w Warszawie. 
Czynności  te trwały przez całą zimę i wiosnę. Dzieci po przy-
jeździe na kolonię były ważone, podlegały oględzinom lekarza, 
który zalecał kąpiele, określał dietę, tryb życia i lekarstwa. Dzieci 
otrzymywały cztery razy dziennie obfity posiłek, a oprócz le-
czenia spędzały czas na spacerach, grach, śpiewach chóralnych 
w święta i niedziele oraz na edukacyjnych wycieczkach w okolice 
uzdrowiska [24]. 

Kolejnej ciechocińskiej placówce kolonijnej nadano imię 
zmarłego w 1911 r. Stanisława Markiewicza, aby uczcić w ten 
sposób jego dzieło. Na ten cel przeznaczone zostały fundusze 
zebrane w latach 1912-1913 w czasie tzw. „Dnia Kwiatka” wkwocie 
29 436, 02 rb. Zakupiono plac przy ul. Staszica w pobliżu tężni 
i w 1913 r. rozpoczęto budowę. W fundamenty gmachu wmu-
rowano zamknięty w puszce dokument: „Akt erekcyjny kolonii 
leczniczej w Ciechocinku, dla biednych dzieci m. Warszawy 
imienia Dra Stanisława Markiewicza, twórcy i organizatora 
Towarzystwa Kolonii Letnich w Warszawie”[24]. Dzięki stara-
niom Towarzystwa Kolonii Letnich w Ciechocinku około 400 
dzieci warszawskich miało zapewniony 4-tygodniowy pobyt 
w sezonie. Także Płockie Towarzystwo Dobroczynności wysyłało 
do tego miejsca corocznie 40 kolonistów, prócz tego niektóre sie-
roty z warszawskich ochronek mogły tam przebywać przez parę 
tygodni [25]. Działały zresztą w Ciechocinku poza warszawską 
i płocką także kolonie łódzka i kaliska.   

Należy podkreślić, że letnie kolonie lecznicze spełniały wów-
czas ogromnie ważne zadanie, nic zatem dziwnego, że wiele 
o nich pisano. Wyjazdy były zalecane przede wszystkim dzieciom 
chorym i wątłym, aby miały okazję skorzystać z dobrodziejstw 
natury i zdrowego powietrza. Oczywiście, zorganizowany wy-
poczynek wymagał znacznych nakładów finansowych, stąd na 
łamach czasopisma pojawiały się liczne apele z prośbą o wsparcie 
ze strony świadomych wagi problemu czytelników. W „Zdroju 
Ciechocińskim” pokazywano, że takie inicjatywy są ważne i sze-
roko realizowane także na innych ziemiach, np. na łamach gazety 
ukazał się artykuł Stanisława Konwerskiego opisujący wileńską 
kolonię dziecięcą w Druskienikach. Historia jej powstania sięgała 
1902 roku i wiązała się z działalnością Wileńskiego Towarzystwa 
Opieki nad Dziećmi, a jej inicjatorem był ziemianin, działacz spo-
łeczny i filantrop Józef Montwiłł (1850-1911). Pierwotnie kolonia 
licząca w 1902 roku 50 dzieci siedem lat później potroiła liczbę 
młodych kuracjuszy. Kolonię otaczał opieką członek Zarządu 
Zdrojowego i dyrektor Stanisław Grzegorzewski [26].

W wydawanym w zaborze rosyjskim „Zdroju Ciechocińskim” 
wspomniano też o Galicji, podając informację o istniejących tam 

dwóch koloniach letnich: w Rabce i  Rymanowie. Ze względu 
na krótkotrwały pobyt dzieci na tych koloniach i na brak odpo-
wiednich urządzeń leczniczych rezultaty medyczne turnusów 
galicyjskich były bez porównania gorsze, niż we wzorowo urządzo-
nych uzdrowiskach zagranicznych. W czasopiśmie sugerowano 
zatem, by kuracjusze z zaboru austriackiego poważnie pomyśleli 
o skorzystaniu z oferty Ciechocinka [22].

Poza zachętami do dłuższego pobytu kolonijnego „Zdrój 
Ciechociński” przekazywał też informacje na temat organizacji 
krótszych wycieczek, z podaniem konkretnej ich trasy, kosztów 
i terminów. I tak np. poinformowano czytelników pisma o jedno-
dniowej wycieczce wychowanków szkoły kolejowej Warszawsko-
Wiedeńskiej w liczbie 80 uczniów pod kierownictwem nauczyciela 
chemii Wiśniewskiego, która przybyła 26 maja 1909 roku do 
Ciechocinka. Młodzież zwiedziła zakład, warzelnię i Raciążek [27].  
Wspomniano również o warszawskiej wycieczce seminarium 
nauczycielskiego i uczniów tzw. Kursów pedagogicznych, któ-
ra zawitała do Ciechocinka w czwartek 29 czerwca 1909 roku 
w liczbie 29 osób pod przewodnictwem nauczycieli Mariana 
Sobolewskiego i Węgrzyckiego [28]. Uczestnicy wycieczki mieli 
w planie zwiedzanie tężni, parku i niektórych zakładów, po czym 
pieszo ruszyli w kierunku Raciążka. 

Problemem zauważonym przez publicystów „Zdroju 
Ciechocińskiego”, a szczególnie istotnym w omawianym okresie, 
było zorganizowanie opieki nad sierotami, a przykładem rozwią-
zania tego było właśnie założenie ochronki w Ciechocinku. Tego 
trudnego zadania podjęło się istniejące od 1905 roku Ciechocińskie 
Towarzystwo Dobroczynności. Była to najstarsza – co podkreślano 
na łamach pisma – miejscowa instytucja społeczna o charakterze 
dobroczynnym i kulturalnym. Instytucja ta pośrednio przyczyniała 
się do rozwoju kultury Ciechocinka, przez wychowanie i oświatę 
udzielaną ubogim dzieciom, które później mogły zasilać kadry 
służby pomocniczej zakładu zdrojowego w Ciechocinku, jak 
i innych miejscowych instytucji publicznych [29]. W „Zdroju 
Ciechocińskim” z 1909 roku informowano, że w drugim roku 
istnienia tejże instytucji wybudowano na własnym placu budynek 
wartości około 8000 rubli, zaciągnąwszy pożyczkę 2000 rubli, 
której do 1909 roku nie spłacono. W budynku tym przy ul. 
Służewskiej w Ciechocinku znajdowała się właśnie omawiana 
ochronka dla dzieci, wzorowo urządzona pod względem higie-
nicznym [29]. Na łamach pisma znalazł odzwierciedlenie opis 
tejże ochronki, ukazujący obraz życia najmłodszych, informujący 
o prowadzonych tam ćwiczeniach z zakresu szwedzkiej gimna-
styki. Podkreślano, że budynek ochronki był dobrze utrzymany 
oraz posiadał świetlicę i salę szkolną [30]. Zauważono także 
niedostatki w organizacji tej opieki, jak chociażby brak spe-
cjalnego placu w parku ciechocińskim przeznaczonego tylko 
na potrzeby zabaw dziecinnych, krytykowano również brak 
huśtawek. Publicyści zgodnie stwierdzali, że udogodnienia tego 
rodzaju mogłyby wpłynąć na uwolnienie głównego deptaku od 
ciągłego wpadania bawiących i biegających swobodnie dzieci 
spacerowiczom pod nogi, tym samym odpowiednio określone 
place zabaw dla dzieci mogłyby także uchronić przed nużącym, 
męczącym hałasem, który „chwilami nawet grającą orkiestrę 
zagłusza” – podkreślano w piśmie [31]. Na pochwałę pisma 
zasługiwała za to czystość, ład, porządek i  właściwy tryb zajęć 
dla dzieci w ochronce [32].
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Redakcja pisma omawiając wątek opieki i wychowania dzie-
ci ubogich, chorych i porzuconych, przedstawiała informacje 
na temat instytucji „Gniazdo” powołanej do ratowania dzie-
ci skrofulicznych [33]. Setki dzieci skrofulicznych opuszczały 
Ciechocinek z ogromną poprawą zdrowia, jednak dla dzieci 
ubogich korzystanie z kąpieli było utrudnione – pisano w „Zdroju 
Ciechocińskim [22]. Stąd duże zainteresowania działalnością 
„Gniazda”, informowano o posiedzeniach członków zarządu 
tej organizacji [34], podejmowanych działaniach, jak np. za-
angażowaniu lekarki Wandy Chmielewskiej, która wyraziła 
zgodę na udział w niesieniu pomocy lekarskiej dzieciom tegoż 
„Gniazda”. Czytelnicy „Zdroju Ciechocińskiego” uzyskali z łam 
pisma informację o publikacji broszury o „Gnieździe” autorstwa 
Eugeniusza Mireckiego oddanej do druku w 1000 egzemplarzy 
[34]. W periodyku nie zabrakło podziękowań adresowanych do 
lekarzy m.in. Ignacego Dembickiego czy Sinołęckiego właśnie za 
bezinteresowną pomoc udzielaną dzieciom i chorym [35].

Ogromne potrzeby filantropijne generowały równie wysokie 
koszty działania takich instytucji, jak „Gniazdo” czy Ciechocińskie 
Towarzystwo Dobroczynności. Głównym źródłem finansowania 
pozostawała dla nich ofiarność społeczna, najczęściej wyra-
żająca się organizowaniem zabaw i przedstawień teatralnych, 
z których dochód przeznaczano na cel charytatywny. Mając na 
uwadze dobro dzieci z ochronki często organizowano różnego 
rodzaju imprezy, zabawy, fanty czy kiermasze na ich potrzeby, 
o czym zawsze pismo skrupulatnie informowało zachęcając 
do ofiarności [36]. Niestety, czasem periodyk musiał donosić 
o tym, że taka zabawa się nie powiodła z powodu za małej liczby 
ogłoszeń, braku reklamy [37]. Nie dotyczyło to wielkiej zabawy 
pod Tężniami, którą zorganizowano z okazji pożegnania I sezonu 
kąpielowego we wtorek 29 czerwca 1909 roku przez specjalny 
komitet, a z której dochód przeznaczono na rzecz miejscowego 
towarzystwa dobroczynności i straży ogniowej [38]. Zabawa 
odbyła się w najzdrowszej części nowego parku w Ciechocinku. 
Popularyzowano podczas tej zabawy różnego rodzaju konkursy dla 
dzieci, strzelanie z łuków do baloników, przeźrocza wyświetlane 
na tle tężni (postulowano na przyszłość zorganizowanie więk-
szej liczby zabaw kostiumowych, a chwalono zabawy dziecinne 
prowadzone pod okiem specjalisty) [38].

W tym samym duchu były wyrażane w piśmie apele publi-
cystów o organizację różnych imprez mających na celu wspar-
cie potrzebujących, szczególnie dzieci i młodzieży. Na łamach 
periodyku można znaleźć liczne informacje o organizowanych 
przedstawieniach o charakterze dobroczynnym, z których 
dochód opłacał naukę najbiedniejszych dzieci pozostających 
pod opieką wydziału pracy, jak chociażby przedstawienie pt. 
Walka motyli zorganizowane 31 lipca 1907 roku przez Wandę 
Przybyłko-Potocką ze współudziałem Wandy Horskiej i trupy 
teatralnej Felicjana Felińskiego. Ta komedia w 4 aktach Hermana 
Sudermana, grana była na wszystkich scenach europejskich, zaś 
dochód z przedstawienia na najbiedniejsze dzieci wyniósł 219 
rubli 80 kopiejek [39]. Za ten rezultat podziękowania złożył ks. 
Jan Gąsowski za pośrednictwem „Zdroju Ciechocińskiego” na 
ręce wspomnianych już artystek Wandy Przybyłko-Potockiej 
i Wandy Horskiej. Nie omieszkano przy tej okazji podziękować 
kobietom zajmującym się sprzedażą biletów, a mianowicie: Julii 
Podgórskiej, Wandzie Wolfowej oraz dyrektorowi Marianowi 

Raczyńskiemu za użyczenie dostawionych na przedstawienie 
krzeseł [40]. Popularnością na łamach periodyku cieszyły się także 
informacje dotyczące charytatywnej ofiarności na rzecz Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Ciekawa była zwłaszcza zorganizowana przez 
same dzieci zabawa obejmująca śpiewy, monologi, deklamacje 
oraz grę na fortepianie. W ramach tego rodzaju składek uzyskano 
dochód 6 rubli, który przeznaczony został na rzecz miejscowego 
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej [41]. 

Innym ciekawym zagadnieniem dotykającym spraw opieki 
i wychowania dzieci oraz młodzieży były zamieszczane w piśmie 
ogłoszenia. Często odwoływały się one do społecznej wspólnoty 
i były apelami o wsparcie rodziców, którzy znaleźli się w trudnym 
położeniu. Do tego typu informacji można np. zaliczyć apel ro-
dziców 16 letniej córki do społeczności Ciechocinka. Dla córki 
udającej się po poradę lekarską do Ciechocinka poszukiwali oni 
niedrogiego, całodziennego utrzymania w przyzwoitym domu, 
gdzie znalazłaby troskliwą opiekę oraz odpowiednie towarzystwo 
innych dziewcząt z prośbą, iż pożądany był również fortepian [42].  
Były też ogłoszenia dotyczące dawania dla młodzieży lekcji dykcji 
i deklamacji, a takie oferty przyjmował artysta i reżyser teatru 
w Ciechocinku Henryk Halicki. Na łamach pisma wyrażano 
nadzieję, że młodzież zechce korzystać ze sposobności kształce-
nia w dość zaniedbanym dziale czystej mowy, wzorowej dykcji 
i artystycznej deklamacji [43], co łączono z powtarzanymi w pi-
śmie apelami, by rodzice dobrze wychowywali swoje dzieci [44]. 
Zwracano np. uwagę, że nie należało prowadzić dzieci na sztuki 
do teatru, jeśli uprzednio dorośli opiekunowie nie zapoznali się 
z treścią danego przedstawienia. W piśmie pojawiały się ostrze-
żenia przed nieodpowiednimi dla młodych ludzi widowiskami, 
które bez żadnej kontroli upowszechniano w tzw. Teatrze Iluzji 
(kinematografie), gdzie nawet na tzw. przedstawieniach dla do-
rosłych wpuszczano uczniów [45]. Krytykowano w piśmie także 
sytuację, gdy rodzice nie zwracali uwagi na to, co dzieci czytają 
i oglądają chociażby w czytelni parkowej. Ostrzegano opiekunów, 
że wiele przechowywanych tam pism humorystycznych i ilustracji 
nie kwalifikuje się dla najmłodszych [45]. Jak widać -  troska 
publicystów „Zdroju Ciechocińskiego” o właściwe wychowanie 
i opiekę nad dziećmi dotykała szerokiego wachlarza problemów 
i dotyczyła wielu wymiarów życia w uzdrowisku.

zAKOŃCzENIE  
Na podstawie zaakcentowanego przeglądu tylko postulatów 

publicystów „Zdroju Ciechocińskiego” możemy zauważyć, 
że poza głównym dla tego tytułu interesem popularyzacji 
uzdrowiska ciechocińskiego, nie pomijano innych ważnych 
zagadnień, także tych dotyczących wychowania i zdrowia 
najmłodszych kuracjuszy Ciechocinka. Zdawano sobie sprawę 
z tego, że nie można pozostawić ich sobie samym. Zarówno 
ze względów bezpieczeństwa, jak i mając na uwadze aspekt 
pedagogiczny każdej zabawy, rozrywki organizowanej dla 
młodych pokoleń Polaków. Publicyści zdawali sobie sprawę, 
że w dobie zaborów miała ona kształtować charakter dzieci 
i młodzieży. Podkreślano też potrzebę harmonijnego i ca-
łościowego wychowania, co było zgodne z nurtami Nowego 
Wychowania w pedagogice, uczulano rodziców i opiekunów, 
aby każdą pracę umysłową przeplatali właśnie mądrze zor-
ganizowaną zabawą, uświadamiano, jak ważny jest czynny 
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styl życia podejmowany przez młodzież w korzystny sposób 
zaprocentuje na starość. Te zagadnienia poruszane w począt-
kach XX w. na łamach „Zdroju Ciechocińskiego” są aktualne 
również dzisiaj i nie straciły nic na swojej wartości. 
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