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CELPRACY

Osteoporoza ze wzglêdu na swoj¹ powszechnoœæ, niekorzystne nastêpstwa i koszty wynikaj¹ce z jej leczenia, d³ugotrwa³ej rehabilitacji i niepe³nosprawnoœci stanowi powa¿ny problem spo³eczny.
Podejmuje siê wiêc dzia³ania umo¿liwiaj¹ce wczeœniejsze rozpoznanie, zapobieganie powik³aniom, a tak¿e profilaktykê. D³ugotrwa³e tradycje polskiej balneologii oraz mo¿liwoœci uzdrowisk pozwalaj¹ na ich
wykorzystanie do wspomagania leczenia oraz profilaktyki osteoporozy i jej nastêpstw.

Celem pracy jest przedstawienie mo¿liwoœci zastosowania metod balneofizykalnych w profilaktyce i wspomaganiu leczenia osteoporozy.

Lecznictwo uzdrowiskowe pos³uguje siê naturalnymi metodami leczniczymi oraz czynnikami fizycznymi w leczeniu i profilaktyce. Podstawow¹
dziedzin¹ tego lecznictwa jest balneoterapia, wykorzystuj¹ca naturalne tworzywa tj: wody mineralne oraz peloidy. Jego istotê stanowi kilkutygodniowe,
kompleksowe postêpowanie medyczne. Celem pobytu jest uzupe³nienie prowadzonego leczenia, pobudzenie potencjalnych rezerw, a tak¿e
zwiêkszenie si³ obronnych organizmu.
Balneoterapia obejmuje k¹piele lecznicze, kuracje pitne i leczenie borowinami. Istotnym faktem we wspomaganiu leczenia osteoporozy zabiegami
borowinowymi jest obecnoœæ substancji hormonalnych o charakterze estrogenów zawartych w bituminach, co mo¿e mieæ znaczenie w osteoporozie
pomenopauzalnej [Ponikowska]

Kuracje pitne wodami mineralnymi maj¹ tak¿e swoje miejsce w terapii. Wody mineralne o zawartoœci wapnia mog¹ stanowiæ dodatkowe Ÿród³o tego pierwiastka oraz innych minera³ów niezbêdnych do prawid³owej
gospodarki wapniowej. Uzasadnienie zastosowanie kuracji pitnej wykaza³ Burckhard. W swoich badaniach stwierdzi³, ¿e dostarczanie wapnia w postaci produktów mlecznych i wody mineralnej ma takie same
znaczenie.

W leczeniu osteoporozy zastosowanie znajduje równie¿ fototerapia z wykorzystaniem UVB i helioterapia. W obu przypadkach wykorzystuje siê stymuluj¹cy wp³yw promieniowania UV na zapocz¹tkowanie syntezy
witaminy D w skórze. W uzdrowisku kojarzy siê wp³yw klimatu z racjonalnym dawkowaniem promieniowania s³onecznego.

Kinezyterapia stanowi wa¿ny element leczenia, gdy¿ rozwija i usprawnia narz¹d ruchu. Niezmiernie istotn¹ spraw¹ jest dobór æwiczeñ fizycznych. W uzdrowisku, dla chorych z osteoporoz¹ opracowano tzw. grupy
sprawnoœciowe. Brana jest pod uwagê choroba podstawowa oraz wspó³istniej¹ce. Takie postêpowanie u³atwia dobór æwiczeñ i form wysi³ku oraz czynnego wypoczynku w zale¿noœci od wydolnoœci ogólnej, stanu
zdrowia, nasilenia osteoporozy oraz wieku chorego. Pozwala to na zastosowanie ró¿nych form ruchu i wysi³ku u ka¿dego pacjenta zg³aszaj¹cego siê na leczenie w uzdrowisku. Unikaln¹ form¹ leczenia stosowan¹
w uzdrowisku jest terenoterapia, czyli „chodzenie wyznaczonymi œcie¿kami wg wskazówek lekarskich'. Wysi³ek dynamiczny jest tu po³¹czony z pokonywaniem dystansu w terenie i oddzia³ywaniem czynników
œrodowiska przyrodniczego. W szerszym znaczeniu do terenoterapii nale¿y zaliczyæ, oprócz spacerów, inne formy æwiczeñ wytrzyma³oœciowych w terenie, szczególnie zalecane w osteoporozie marsze,
marszobiegi, biegi, jak równie¿ biegi na nartach, jazda na rowerze i niektóre zajêcia na œcie¿kach zdrowia .
Tu fotka z trenoterapii
Fizykoterapia ma znaczenie uzupe³niaj¹ce w stosunku do zabiegów przyrodoleczniczych. Metod¹, której bezpoœredni wp³yw na wzrost tkanki kostnej udowodniono bezspornie, jest magnetoterapia . Obecnie
uwa¿a siê, ¿e pola magnetyczne, zw³aszcza o niskiej czêstotliwoœci ingeruj¹ w procesy osteogenezy. Zwiêkszaj¹c wykorzystanie tlenu przez komórki i tkanki pole magnetyczne nasila procesy oddychania
tkankowego, co w konsekwencji pobudza dzia³anie osteoblastów i poprawia unaczynienie tworz¹cej siê tkanki kostnej [Sieroñ].
Krioterapia to stosowanie na zewnêtrzn¹ powierzchniê cia³a temperatury poni¿ej -100 0C. Mo¿e byæ zastosowana miejscowo lub ogólnie. W wyniku dzia³ania zimna dochodzi do rozluŸnienia napiêtych miêœni i
zwiêkszenia ich si³y. Wszystko to stwarza dobre warunki do æwiczeñ, które mo¿na trzykrotnie przed³u¿yæ i zintensyfikowaæ Innym efektem krioterapii ogólnoustrojowej w osteoporozie jest wci¹¿ pozostaj¹ce w fazie
badañ wielokierunkowe oddzia³ywanie tej metody na uk³ad kostny.

W³aœciwa dieta jest jednym z podstawowych elementów zapobiegania osteoporozie i jej leczenia. Pacjenci przebywaj¹cy w uzdrowisku korzystaj¹c ze zbiorowego ¿ywienia, maj¹ tak¿e okazjê do zapoznania siê z
w³aœciw¹ diet¹.

Edukacja zdrowotna jest czêœci¹ sk³adow¹ ka¿dego programu leczniczego. Podstawowym jej celem jest kszta³towanie prawid³owych nawyków ¿ywienia, stymulowanie do porzucenia na³ogów i zwiêkszenia
aktywnoœci fizycznej. Opracowuje siê programy zawieraj¹ce elementy informacyjne oraz aktywizuj¹ce chorego.

W celu wczesnego wykrycia osteoporozy staje siê konieczne przeprowadzenie masowych badañ przesiewowych. Diagnostyka osteoporozy (densytometria) stosowana podczs pobytu w uzdrowisku mo¿e siê
znacznie przyczyniæ do wczesnego rozpoznania i ograniczenia nastêpstw tej choroby.

Przy kierowaniu do uzdrowiska obowi¹zuje regu³a: „w³aœciwy chory, we w³aœciwym czasie, do w³aœciwego uzdrowiska”.
Do uzdrowiskowego leczenia szpitalnego kwalifikuj¹ siê pacjenci z osteoporoz¹ uogólnion¹ o œrednim stopniu zaawansowania wg kryteriów WHO, z przebytymi z³amaniami lub bez z³amañ, ale z istnieniem
czynników ryzyka.
Do leczenia sanatoryjnego i ambulatoryjnego kierowani s¹ pacjenci z osteoporoz¹ lub osteopeni¹.
Przeciwwskazania dotycz¹ osteoporozy wtórnej, chorych ze œwie¿ym z³amaniem i powik³aniami.

PODSUMOWANIE

· Uzdrowiska mog¹ przyczyniaæ siê do propagowania ruchu jako czynnika wzmagaj¹cego mineralizacjê koœci.
· Pobyt w uzdrowisku jest szczególnie dobrym okresem do prowadzenia edukacji zdrowotnej.
· Badania przesiewowe mog¹ byæ powszechnie stosowane w uzdrowiskach co powinno przyczyniæ siê do wczesnego rozpoznawania i ograniczenia nastêpstw osteoporozy.
· Metody balneofizykalne wywieraj¹ korzystny wp³yw na poprawê stanu klinicznego chorych z osteoporoz¹ i powinny stanowiæ istotny element wspomagaj¹cy terapiê podstawow¹.

PRZYK£ADOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY - OSTEOPOROZA
Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku.

1. Leczenie dietetyczne: dieta wysokowapniowa, normobia³kowa
2. Kinezyterapia - leczenie wysi³kiem fizycznym: æwiczenia zespo³owe w sali gimnastycznej i w basenie solankowym

æwiczenia oporowe na przyrz¹dach,
Spacery na œrednich trasach

3. Balneofizykoterapia :
- k¹piele w basenie solankowym
- zabiegi œwiat³olecznictwa
- zabiegi elektroterapeutyczne
- magnetoterapia
- krioterapia

4. Leczenie farmakologiczne :
- preparaty wapnia i witaminy D
- Inne leki zale¿nie od stanu zaawansowania choroby

5. Edukacja zdrowotna w zakresie :
- eliminowania czynników ryzyka osteoporozy
- prawid³owego stosowania diety
- rodzaju i intensywnoœci stosowania æwiczeñ fizycznych
- sposobów unikania urazów i z³amañ


