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Leczenie sanatoryjne pacjentów
ze stomià (cz. II)
W poprzednim wydaniu „Naszej Troski”
omówiliÊmy wskazania, przeciwwskazania
oraz najwa˝niejsze cele leczenia sanatoryjnego. OpisaliÊmy tak˝e, co nale˝y zrobiç, aby
móc wyjechaç do sanatorium. Dzisiaj zajmiemy si´ dwoma najpopularniejszymi dzia∏ami fizjoterapii – kinezyterapià (leczeniem za
pomocà ruchu) oraz klimatoterapià (leczeniem za pomocà przyrody i klimatu).

przed rozpocz´ciem jakiejkolwiek aktywnoÊci
fizycznej.
W sanatorium, na poczàtku pobytu, lekarz
zawsze indywidualnie ustala dla ka˝dego pacjenta zakres i intensywnoÊç çwiczeƒ. Zadanie jego jest u∏atwione, je˝eli osoba przyje˝d˝ajàca do oÊrodka przywozi ze sobà wyniki
badaƒ i wszystkie karty wypisowe z dotychczasowego leczenia szpitalnego.

Kinezyterapia (leczenie ruchem)

• çwiczenia z oporem – polegajà na pokonywaniu dodatkowego oporu (poza ci´˝arem
koƒczyn); powodujà zwi´kszony dop∏yw krwi
t´tniczej i odp∏yw krwi ˝ylnej z mi´Êni,
zwi´kszajà si∏´ i elastycznoÊç mi´Êni;
• çwiczenia wspomagane (na podwieszkach,
w odcià˝eniu) – stosowane, jeÊli chory nie ma
wystarczajàcej si∏y na pokonanie ci´˝aru koƒczyn i wykonanie ruchu w pe∏nym zakresie;
• çwiczenia specjalne – np. koordynujàce ruchy, relaksacyjne, oddechowe.

Spacery
Kinezyterapia polega na leczeniu za pomocà ruchu. Obejmuje gimnastyk´ indywidualnà, gimnastyk´ zbiorowà, trening relaksacyjny oraz korzystanie z si∏owni.
Od dawna wiadomo, ˝e ruch wp∏ywa korzystnie na funkcjonowanie ca∏ego organizmu. Poprawia jego wydolnoÊç, wzmacnia
serce, p∏uca oraz zwi´ksza odpornoÊç na
choroby. Chroni tak˝e przed zm´czeniem,
k∏opotami ze snem i depresjà.
Brak ruchu mo˝e byç przyczynà wielu dolegliwoÊci. Najcz´stsze z nich to zawroty g∏owy, os∏abienie, ospa∏oÊç oraz bóle g∏owy
i pleców. Za choroby spowodowane w du˝ej
mierze brakiem aktywnoÊci fizycznej powszechnie uznaje si´ nadciÊnienie t´tnicze,
mia˝d˝yc´, chorob´ wieƒcowà, oty∏oÊç oraz
cukrzyc´.
åwiczenia fizyczne powinny byç wykonywane systematycznie, z odpowiednio du˝à
cz´stotliwoÊcià – najlepiej codziennie lub co
drugi dzieƒ. Powinny byç na tyle intensywne, by zmusza∏y do wysi∏ku wi´kszego ni˝
przeci´tny.
Osoba çwiczàca powinna zawsze kontrolowaç stan i reakcje swojego organizmu na wysi∏ek. W czasie çwiczeƒ pozytywnym objawem jest ch´ç ich kontynuowania. Po ich
zakoƒczeniu powinniÊmy czuç si´ dobrze.
JeÊli w czasie treningu pojawi si´ ból lub jakiekolwiek inne dolegliwoÊci, nale˝y bezwzgl´dnie przerwaç çwiczenia i zasi´gnàç
porady lekarskiej.
Osoby, które znajdujà si´ w grupie podwy˝szonego ryzyka zachorowania na chorob´ nadciÊnieniowà, chorob´ wieƒcowà,
mia˝d˝yc´, cukrzyc´ lub chorujà na nie, powinny skontaktowaç si´ ze swoim lekarzem

Najprostszà i najpopularniejszà formà
ruchu sà spacery. Stwierdzono, ˝e
zmniejszajà one ryzyko Êmierci sercowej o ok. 20%. Spacerowaç mogà i powinni wszyscy. Najlepiej codziennie,
przez co najmniej pó∏ godziny.

W kinezyterapii stosuje si´ zarówno çwiczenia bierne, jak i czynne. åwiczenia bierne wykonuje si´ u chorych z pora˝eniami mi´Êni
i przy znacznym os∏abieniu ich si∏y. åwiczenia
czynne, wykonywane samodzielnie przez chorego, dzielimy na cztery grupy:
• çwiczenia wolne – polegajà na przezwyci´˝aniu ci´˝aru koƒczyn; zwi´kszajà ruchomoÊç w stawach i si∏´ mi´Êni;

Klimatoterapia (leczenie klimatem)
Ju˝ w staro˝ytnej Grecji interesowano si´
wp∏ywem klimatu i pogody na organizm ludzki. Dobrym przyk∏adem leczenia klimatycznego (klimatoterapii) jest leczenie w klimacie
nadmorskim, czyli tzw. talasoterapia.
W Polsce z talasoterapii mo˝emy korzystaç
nad Morzem Ba∏tyckim, które ze wzgl´du na
swój bioklimat i walory krajobrazowe doskonale nadaje si´ do prowadzenia leczenia klimatycznego i uzdrowiskowego. Korzystne cechy klimatu naszego morza to:
• czyste powietrze,
• obecnoÊç w powietrzu aerozolu chlorkowo-sodowo-jodowego,
• ∏agodne zimy i mniej upalne lato ni˝ w g∏´bi kraju,

Ogólne zasady dotyczàce korzystania ze spacerów:
• Nale˝y zaczynaç od krótkich spacerów, stopniowo wyd∏u˝ajàc ich czas.
• Kiedy nie ma pogody i s∏oƒce nie Êwieci, spacer nie powinien trwaç d∏u˝ej ni˝ jednà godzin´. Powinien byç wyd∏u˝any codziennie o 10 minut tak, by pod koniec pobytu w sanatorium
wynosi∏ 2-3 godziny dziennie.
• W s∏oneczne dni nale˝y uwa˝aç na s∏oƒce – chroniç g∏ow´, stosowaç filtry
przeciws∏oneczne, nosiç lekkà i przewiewnà odzie˝.
• Najpierw powinno si´ iÊç pod wiatr, a wracaç z wiatrem.
• Odzie˝ powinna byç lekka, luêna, dostosowana do warunków pogodowych. Najlepiej za∏o˝yç na siebie kilka warstw ubrania i w miar´ potrzeby zdejmowaç lub zak∏adaç kolejne
warstwy.
• Ze wzgl´du na wiatr dobrze jest mieç kurtk´ z wysokim zapi´ciem pod szyj´ i z kapturem os∏aniajàcym g∏ow´ i uszy.
• Nale˝y spacerowaç w sportowych butach o elastycznej podeszwie. Gdy jesteÊmy nad
morzem, a pogoda nam sprzyja, po kilku dniach mo˝emy chodziç po pla˝y boso.
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Talasoterapia
Talasoterapia oznacza „leczenie morzem”,
a dok∏adniej tym wszystkim, co jest z nim
zwiàzane – klimatem, wodà morskà (w postaci kàpieli lub inhalacji) oraz powietrzem.
• stale wiejàce wiatry,
• zwi´kszone nat´˝enie promieniowania nadfioletowego,
• du˝a, ale nienadmierna, wilgotnoÊç powietrza.
Talasoterapia opiera si´ na klimacie strefy
przybrze˝nej o szerokoÊci do 3 km. Wziewanie
aerozolu wody morskiej jest najskuteczniejsze
w obr´bie pla˝y nadmorskiej.
Wskutek ró˝nicy temperatur morza i làdu
wiatry w czasie dnia wiejà od morza do làdu,
a w nocy odwrotnie. W powietrzu nadmorskim jest bardzo ma∏o alergenów i zanieczyszczeƒ. Jest to szczególnie wa˝ne dla
alergików. Aerozol wody morskiej unoszony
z wiatrem powoduje up∏ynnienie Êluzu zalegajàcego w drogach oddechowych i zwi´ksza jego odksztuszanie. Sprzyja to oczyszczaniu dróg oddechowych i u∏atwia oddychanie.
Kàpiele morskie
Woda morska ma pobudzajàcy wp∏yw na
uk∏ad krà˝enia i przemian´ materii. Mo˝emy
korzystaç z jej dobrodziejstw nie tylko poprzez kàpiele, ale tak˝e przez polewanie nià
cia∏a, brodzenie w niej lub chodzenie po wilgotnym piasku.
Nale˝y pami´taç, ˝e Ba∏tyk jest morzem
ch∏odnym i temperatura wody w miesiàcach
letnich rzadko si´ga 20°C. Dlatego niew∏aÊciwe korzystanie z kàpieli mo˝e doprowadziç
do przezi´bienia.
Przy zanurzaniu w morzu pojawiajà si´
pierwsze dreszcze, które jednak po wykonaniu kilku energicznych ruchów cia∏a mijajà.
Kàpiel nie mo˝e trwaç tak d∏ugo, by wystàpi∏y drugie dreszcze, które Êwiadczà o wych∏odzeniu organizmu. Najlepiej jest kàpaç si´
krótko, kilka razy w ciàgu dnia. Zbyt d∏ugie
kàpiele wcale nie hartujà, a wr´cz przeciwnie, obni˝ajà odpornoÊç.
Pierwszego dnia pobytu w sanatorium najlepiej nie kàpaç si´ w ogóle, a tylko przyzwyczaiç organizm, spacerujàc wzd∏u˝ brzegu.
W drugim dniu pobytu najlepiej wejÊç do wody kilkakrotnie, ale tylko do wysokoÊci kolan.
Trzeciego dnia mo˝emy zanurzyç si´ ca∏kowicie, ale na krótko – najwy˝ej na pi´ç minut.
W nast´pnych dniach mo˝emy przed∏u˝aç kà-

piele tak, by pod koniec pobytu kàpiel trwa∏a
ok. 20 minut. Po wyjÊciu z wody nale˝y zawsze dok∏adnie wytrzeç si´ r´cznikiem, przebraç i przez 10 minut energicznie chodziç
wzd∏u˝ brzegu.
W lecie nad morzem wyst´puje du˝e nas∏onecznienie pla˝y, dzi´ki czemu mo˝emy za˝ywaç równie˝ kàpieli s∏onecznych.
Kàpiele s∏oneczne (pla˝owanie)
Kàpiele s∏oneczne nale˝à do naturalnych
metod piel´gnacji skóry. Dzia∏ajà tak˝e korzystnie na ca∏y organizm, wzmacniajàc jego si∏y
obronne, regulujàc cykl snu i czuwania oraz
zwi´kszajàc g´stoÊç i wytrzyma∏oÊç koÊci.
Atmosfera ziemska przepuszcza tylko cz´Êç
promieniowania s∏onecznego (na szcz´Êcie!).
Sà to promienie widzialne, nadfioletowe oraz
cz´Êç promieni podczerwonych. Na organizm
cz∏owieka korzystnie wp∏ywajà przede wszystkim promienie nadfioletowe.
Oko∏o 95% ca∏kowitego promieniowania
nadfioletowego stanowià promienie typu
UV-A, a ok. 5% to promienie typu UV-B.
Pierwsze z nich odpowiadajà za wytwarzanie
si´ ciemnego barwnika skóry, który powstaje
podczas opalania si´ (melanina). Drugie
wp∏ywajà na wytwarzanie witaminy D3, która
jest niezb´dna dla prawid∏owego funkcjonowania koÊci.
Z kàpieli s∏onecznych nale˝y korzystaç
ostro˝nie i z umiarem.
W okresie od maja do
sierpnia, w godzinach
mi´dzy 12 a 14 nale˝y
unikaç bezpoÊredniego dzia∏ania promieni
s∏onecznych na skór´,
zw∏aszcza twarzy, szyi
i ramion.
Cia∏o nale˝y chroniç
odpowiednià odzie˝à,
która powinna byç
przewiewna a jednoczeÊnie nieprzepuszczalna dla promieni
nadfioletowych. Ods∏oni´tà skór´ nale˝y chroniç kremami
i olejkami zawierajàcymi odpowiednie filtry.
I tak np. filtr nr 4 pozwala czterokrotnie wyd∏u˝yç czas przebywania na s∏oƒcu (np.
z 5 minut bez kremu do 20 minut po jego
zastosowaniu). Filtr nr 15 uwa˝a si´ za
ca∏kowicie chroniàcy przed promieniami
s∏onecznymi.
Nad morzem nale˝y równie˝ chroniç oczy,
noszàc przyciemniane okulary z filtrem UV.
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Najodpowiedniejszà porà do opalania
w naszym kraju sà godziny 7-11 (w lecie)
i 10-15 (w zimie). Najkorzystniej jest opalaç
si´ w ruchu.
Czas przebywania na s∏oƒcu nale˝y wyd∏u˝aç stopniowo, zaczynajàc od 10-15 minut
i zwi´kszaç codziennie o ok. 5 minut, dochodzàc po 2 tygodniach do 2 godzin.
Podczas opalania si´ nale˝y robiç cz´ste
przerwy, chroniàc si´ w cieniu lub korzystajàc z kàpieli wodnych. Nieodzowna jest du˝a
iloÊç wody do picia, najlepiej mineralizowanej, by uzupe∏niç niedobory p∏ynów, jakie powstajà, gdy jest goràco.
Aerozol morski
Wskutek uderzania fal morskich o brzeg
oraz parowania wody i przenoszenia jej czàstek przez wiatr, powstaje na pla˝y naturalny
aerozol morski. Aerozol taki jest doskona∏ym
roztworem inhalacyjnym. Zawiera czàstki soli kuchennej (chlorku sodowego) oraz zwiàzki jodu, bromu, wapnia i magnezu.
Ba∏tyk jest jedynym morzem na Êwiecie,
które wytwarza niepowtarzalny aerozol morski
z zawartoÊcià jodu. Posiada on m.in. w∏aÊciwoÊci poprawiajàce przemian´ materii.
Aerozol morski zmieszany z olejkami
eterycznymi, wydzielanymi przez nadmorskie lasy iglaste, stwarza jedyny i niepo-

wtarzalny naturalny inhalator. Jego wdychanie jest szczególnie korzystne dla
wszystkich osób cierpiàcych na przewlek∏e
stany zapalne górnych dróg oddechowych,
takich jak nie˝yty oskrzeli, zapalenie zatok
lub nawracajàce zapalenie gard∏a i krtani. Poza tym w strefie nadbrze˝nej oprócz morskiego aerozolu powstaje naturalna ujemna jonizacja powietrza, która jest bardzo korzystna
dla naszego organizmu.

