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Ιαµατικά λουτρά για 
εναλλακτική θεραπεία 

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ του 
νερού είναι γνωστές εδώ και χιλιετίες. 
Από τους αρχαίους Βαβυλώνιους, στον 

Ιπποκράτη και εν συνεχεία στους Ρωµαίους 
και τη σύγχρονη εποχή, τα ιαµατικά λουτρά 
αποτελούν έναν εξαιρετικό εναλλακτικό τρόπο 
θεραπείας για µεγάλο εύρος ασθενειών. Στη 
χώρα µας, παρά την πληθώρα εξαιρετικών 
ιαµατικών πηγών, κάποιες εκ των οποίων είναι 
γνωστές σε όλο τον κόσµο, ο θερµαλισµός δεν 
βρίσκεται ακόµα στο επιθυµητό επίπεδο. Ακόµα 
και έτσι; χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται τις 
δεκάδες πηγές της Ελλάδας όχι µόνο για να 
αντιµετωπίσουν την πάθηση τους αλλά και 
για να έρθουν σε επαφή µε τη φύση, κάτι που 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της θεραπείας 
στα ιαµατικά λουτρά. 

Οπως επισηµαίνουν οι επιστήµονες, τα ιαµατικά 
λουτρά βοηθούν κυρίως όσους πάσχουν από 

ρευµατικά νοσήµατα, παθήσεις των νεφρών 
που σχετίζονται µε λιθιάσεις, µετατραυµατικές 
χειρουργικές κακώσεις των οστών, περιφερικές 
παθήσεις του κυκλοφορικού συστήµατος και 
παθήσεις του ανωτέρου αναπνευστικού συστήµατος. 

Αντίθετα, n λύση των ιαµατικών πηγών 
αντενδείκνυται σε όσους πάσχουν από µη 

αντιρροπούµενες παθήσεις της καρδιάς όπως 
είναι για παράδειγµα n καρδιακή ανεπάρκεια µε 
οιδήµατα. 
Τη λουτροθεραπεία πρέπει να αποφύγουν επίσης 

όσοι πάσχουν από στεφανιαία ανεπάρκεια 
µε στηθαγχικές κρίσεις που δεν έχουν αντιµετωπιστεί 

ιατρικά. To ίδιο ισχύει και για όσους 
έχουν υποστεί πρόσφατα αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια ή είχαν αιµορραγία ανεξαρτήτως 
των λόγων από τους οποίους αυτή προκλήθηκε. 
Τέλος, σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπονται τα 
ιαµατικά λουτρά σε όσους πάσχουν από βαριά 
µορφή διαβήτη και τους χορηγείται ινσουλίνη, 

στους καρκινοπαθείς και στους ασθενείς µε 
νεφρική, ηπατική και αναπνευστική ανεπάρκεια 
που χρειάζονται µηχανική υποστήριξη. 
Οσοι ασφαλισµένοι ιου ΕΟΠΥΥ ενδιαφέρονται 
να κάνουν θεραπεία στα ιαµατικά λουτρά θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι φέτος ο Οργανισµός 
χορηγεί επίδοµα που µπορεί να φτάσει τα 150 
ευρώ για 15 λούσεις. 

∆ικαίωµα για να κάνουν λουτροθεραπείες 
έχουν οι ασθενείς που πάσχουν από αυτσάνο 
σες ρευµατικές παθήσεις που προσβάλλουν 
το µυοσκελετικ σύστηµα και δεν βρίσκονται 
σε οξύ στάδιο. Στη συγκεκριµένη κατηγορία 
περιλαµβάνονται παθήσεις όπως n ρευµατο: 
δής αρθρίτιδα, ο συστηµατικός ερυθηµατώι 
λύκος, n συστηµατική σκλήρυνση, n πολυµυ> 
τιδα, n δερµατίτιδα, n ρευµατική πολυµυαλγΐ 
και n µεικτή νόσος του συνδετικού ιστού. 
Επίσης, λουτροθεραπεία δικαιούνται οι αι 
νείς που πάσχουν από µετατραυµατικές δυσκαµψίες 

και δερµατοπάθειες όπως το χρό^ 
έκζεµα, n ψωρίαση και n χρόνια διάχυτη 
νευροδερµατίτιδα. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθι 
περιλαµβάνουν ιατρική γνωµάτευση, αν<| 
µε την πάθηση, από ορθοπαιδικό, ρευµαιολι 
π δερµατολόγο από δηµόσιο νοσοκοµείο. 
Στη γνωµάτευση, n οποία µπορεί να χορηγηθεί 

και από γιατρό του ΕΟΠΥΥ ή συµβεβλπ] 
µε τον Οργανισµό, θα αναφέρεται n φύση 
πάθησης και n ανάγκη που υπάρχει για λο< 
τροθεραπεία. Θα πρέπει να υποβληθεί, έπί* 
γνωµάτευση καρδιολόγου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι δεν αντενδείκνυται n λουτροθεραπεία. 
Θα πρέπει να υποβληθούν, επίσης, τα εισιτήρια 
των λούσεων, βεβαίωση του υπεύθυνου 

της λουτροπηγής ότι αυτή είναι αναγνωρισµένη 
από το κράτος, βεβαίωση από την οποία προκύπτουν 

οι ηµεροµηνίες των λούσεων, καθώς και 
παραστατικά από το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόµενο 

δωµάτιο στο οποίο έµεινε ο ασθενής. 
Ολα αυτά τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν 

στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 
οι οποίες θα αποφανθούν για το ποσό που 
δικαιούται ο ασθενής. To ποσό, για µέγιστο 
αριθµό 15 λούσεων, φτάνει τα 150 ευρώ. Στην. 
περίπτωση που πραγµατοποιηθούν λιγότερες 
λούσεις το ποσό που δίνεται είναι αναλογικά 
µικρότερο. 
Επισηµαίνεται ότι n υποβολή των αιτηµάτων 
των ασφαλισµένων όλων των ενταχθέντων 
στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα γίνεται στις περιφερειακές 

∆ιευθύνσεις του Οργανισµού. Οι ασφαλισµένοι 
του I ΚΑ θα υποβάλλουν τα αιτήµατα 

τους στα Τµήµατα Παροχών του I ΚΑ - ΕΤΑΜ 
από τα οποία εξυπηρετούνταν µέχρι σήµερα. 

Ιαµατικά λουτρά για 
εναλλακτική θεραπεία 
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¦ INA! ΓΝΩΣΤΟ- από την αρχαι> 
~'~" ' ότητα ότι τα ιαµατικά λουτρά 

βοηθούν tous ασθενείς να 
αντιµετωπίσουν ικανοποιητικά 

. fHfaM»a µεγάλο αριθµό σοβαρών ασθε¦ΗΗΗ 
νειών. Ο συνδυασµός του θερµαλισµού 

µε τη φαρµακευτική αγωγή υπόσχεται 
εξαιρεπκά αποτελέσµατα ειδικότερα 

σε χώρες όπως n Ελλάδα όπου βοηθά και το 
εξαιρετικό κλίµα. Αυτό που θα ανακαλύψει 
όποιος επισκεφθεί τις ιαµαπκές πηγές της 
χώρας µας είναι ότι βρίσκονται σε πανέµορφες 

περιοχές οι οποίες, εκτός από θεραπεία, 
δίνουν και τη δυνατότητα για υψηλού επιπέδου 

διακοπές. Με τον τρόπο αυτό, ο ασθενής 
µπορεί να συνδυάσει θεραπεία µε διακοπές 
µε όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται. 

Η αίσθηση των διακοπών, της ξεκούρασης 
και της ψυχολογικής ανάτασης που είναι 
απολύτως απαραίτητη στον ασθενή για να 
αντιµετωπίσει το πρόβληµά του µε µεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα. Στο σηµερινό «Εθνος 
- Υγεία» παρουσιάζονται οι ασθένειες γιαπς 
οποίες ενδείκνυται n θεραπεία σε ιαµατικά 
λουτρά και οι πηγές στις οποίες n αντιµετώπισή 

τους είναι καλύτερη. 

αυχενικο συνδροµο 

Με τον όρο «αυχενικό σύνδροµο» περιγράφονται 
όλα τα συµπτώµατα που επηρεάζουν 

τον αυχένα και την περιοχή γύρω από 
αυτόν. Ετσι, όσοι πάσχουν από αυχενικό 
σύνδροµο ενδέχεται επίσης να αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στους ώµους, την ωµοπλάτη 
και τον άνω κορµό. Κυριότερη αιτία µου 

προκαλεί την πάθηση είναι n κακή στάση 
του αυχένα αλλά και του υπόλοιπου σώµατος 
κυρίως στον χώρο εργασίας. Οι επιστήµονες 
επισηµαίνουν on τα ιαµαπκά λουτρά σε θερµό 

νερό είναι µυοχαλαρωπκά και επιδρούν 
θετικά στους πόνους της αυχενικήδ µοίρας 
και οι ευεργετικές επιπτώσεις τους είναι εµφανείς 

ακόµα και .αρκετό καιρό µετά την 
ολοκλήρωση της λουτροθεραπείας. 

γυναικολογικεσ παθησεισ 
Εχει αποδειχτεί εµπειρικά αλλά και επιστηµονικά 

ότι σι ιαµατικές πηγές βοηθούν 
στη θεραπεία αρκετών γυναικολογικών παθήσεων 

Κάποιες από τις παθήσεις που πρέπει 
να αναφερθούν είναι οι φλεγµονώδεις παθήσεις 

των γεννηπκών οργάνων, n λευκόρροια, 
n σαλπιγγίτιδα, σι διαταραχές του έµµηνου 
κύκλου, n εµµηνόρροια, οι ενοχλήσεις 

µετά γυναικολογική επέµβαση, n αιδιίτιδα, 
n κολπίτιδα και n πυελοπερίτονίπδα. Οι επιστήµονες 

σηµειώνουν on τα ιαµαπκά λουτρά 
δρουν µε δύο τρόπους που βοηθούν στην 
αντιµετώπιση των γυναικολογικών προβληµάτων. 

To ζεστό νερό δρα µυοχαλαρωτΐκά 
και έχει την ιδιότητα να απαλύνει τους πόνους 
που προκαλούνται στο κάτω µέρος της κοιλιάς 

λόγω χρόνιας φλεγµονής. Ο δεύτερος 
τρόπος σχετίζεται µε τη γενικότερη ψυχολογική 

ανάταση που προσφέρουν οι διακοπές 
στα ιαµατικά λουτρά, αφού είναι επιστηµονικά 

τεκµηριωµένο ότι κάποια γυναικολογι- 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

15 ασθενεί που αντ 

κά προβλήµατα δεν είναι ήποτα περισσότερο 
ano εξάρσεις που οφείλονται στα άγχη και 
τα καθηµερινά προβλήµατα του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Οι ευεργετικές ιδιότητες του 
ζεστού νερού αποδεικνύονται και από το γεγονός 

on ο τοκετός σε πισίνα είναι µια µέθοδος 
που συνιστούν ιδιαίτερα οι µαιευτήρες. 

θερµιών Νέστου. Κρηνίδων Καβάλας, 
Ελευθερών Καβάλας. Τραί'ανούπολτΒ Εβρου. 
Ψαροθέρµων Σαµοθράκης, Απολλωνίας 
Θεεκ3ολονίκης. Λαγκαδά θεσσαλονίκης, Σέδες 
θέρµης. Αγκίστρου Σερρών, θερµών Νιγρίτας. 
Σιδηροκάστρου Σερρών. Λουτρακίου Πέλλας. 
Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Πικρολίµνης 
Κιλκίς, Αµµουδάρος Kaoxopios, Κιβωτού 
Γρεβενών. Αµάραντου Ιοχκνίνων. ΚαβασίλωνΠυξοριόε 

Κόνιτσας, Πρέβεζας Σµόκοβου 
Καρδίτσας. Κόκκινου Στεφανιού 
Αιτωποακαρνονίας. Αγίου Βαρβάρου 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ρανίτσας- KaTioas 
Καρδίτσας.Καϊάφα Ζαχάρωε. Κυλλήνης. Ωραίας 
Ελένης Κορίνθου. Μεθάνων, Θερµοπυλών 
Φθιώτιδας. Καµένων Βούρλων. Πλατύστοµου 
Φθιώτιδας. Υπάτης. Αιδηψού, Πολιχνίτου 
Λέσβου, Αγίου Ιωάννου Λισβορίου Λέσβου. 
ΚόληουΓέραςΛέσβου.ΕυθαΛϊύςΛέοβου. 
Λουτροπόλεως Θέρµης Λέσβου, θερµά Λήµνου. 
Ικαρίας. Αδάµαντος Μήλου. Κύθνου. Λουτρών 
Νισύρου, θερµών Καλύµνου, Λουτροχωρίου 
Σκύδρας, Κόκκινου Νερού Λάρισας, 
Αγραπιδιάς Φλώρινας. 
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ηµικρανιεσ - πονοκεφαλοι 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από ηµικρανίες 
και πονοκεφάλους επιλέγουν συχνά τις 

ιαµαηκές πηγές για θεραπεία. Θα πρέπει να 
γνωρίζουν, ωστόσο, on τα ιαµαπκά λουτρά 
βοηθούν µόνο όταν ο πονοκέφαλος δεν αποτελεί 

σύµπτωµα κάποιας άλλης πάθησης. 
Αν n γενική κλινική εικόνα του ασθενούς 

είναι καλή οι ηµικρανίες δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από σύµπτωµα άγχους και κακού 

τρόπου ζωής. Σε αυτή την περίπτωση οι 
πάσχοντες µπορούν να επωφεληθούν από 
το ήρεµο περιβάλλον και ης µυοχαλαρωηκές 
ιδιότητες των λουτρών. 

Η ηρεµία βοηθά πολύ και οι ψυχολογικού 
χαρακτήρα πονοκέφαλοι περνούν τελείως 
σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

δερµατοπάθειες 

Από όλες ns µορφές του θερµαλισµού n 
λουτροθεραπεία και n πήλοθε'ρ^µτεία είναι 
αυτές που βοηθούν περισσότερο;στην ανηµετώπιση 

ασθενειών του δέρµατο& To έκζεµα, 
n νεανική ακµή, n ψωρίαση, σι τοπικές 

δερµατίτιδες και το πρήξιµο ano διάφορες 
αιήες είναι µερικές από αυτές ης παθήσεις. 
Ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί πηγές 
που είναι πλούσιες σε θειούχα για να αυξήσει 
ης πιθανότητες θεραπείας. 

Ο δυνατός καλοκαιρινός ήλιος βοηθά, µε 
τη σειρά του, στην ύφεση των συµπτωµάτων 
αφού, όπως είναι γνωστό, n ηλιακή ακτινοβολία 

αποτελεί µια από ns καλύτερες θεραπείες 
των δερµατοπαθειών. 

καρδιολογικα προβληµατα 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο τα ιαµαηκά 
λουτρά δρουν θεηκά και τονώνουν την καλή 
λειτουργία της καρδιάς σχεπ7,εται µε τη χαλάρωση 

των µυών που παρατηρείται κατά τη 
διάρκεια του λουτρού. 

Οσο χαλαρώνουν οι µύες τόσο πέφτει και 
n αρτηριακή πίεση, µε αποτέλεσµα να µειώνεται 

το βάρος για την καρδιά. 
Ετσι πφατηρούνται ευεργεηκές επιδράσεις 

τόσο στην καρδιά όσο και στα στεφανιαία 
αγγεία. Οι θεηκές επιπτώσεις από τα ιαµαηκά 
λουτρά είναι εµφανείς για αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα κυρίως στους ηλικιωµένους 
που κατά τη διάρκεια του χειµώνα διαπιστώνουν 

on δεν έχουν τόσο µεγάλη ανάγκη για 
αντιφλεγµονώδη φάρµακα. 

τραυµατισµοι και εκφυλιστικεσ 
εκβαεεισ τραυµατων 

Οι ιαµαηκές πηγές είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής 
προορισµός και πολλές φορές n πρώτη 

σκέψη για αποθεραπεία των ανθρώπων 
που βρίσκονται στο στάδιο της ανηµετώπιοης 
κάποιου τραύµατος. Οι ιαµατικές πηγές επι- ¦ 

INA! ΓΝΩΣΤΟ- από την αρχαι> 
~'~" ' ότητα ότι τα ιαµατικά λουτρά 

βοηθούν tous ασθενείς να 
αντιµετωπίσουν ικανοποιητικά 

. fHfaM»a µεγάλο αριθµό σοβαρών ασθε¦ΗΗΗ 
νειών. Ο συνδυασµός του θερµαλισµού 

µε τη φαρµακευτική αγωγή υπόσχεται 
εξαιρεπκά αποτελέσµατα ειδικότερα 

σε χώρες όπως n Ελλάδα όπου βοηθά και το 
εξαιρετικό κλίµα. Αυτό που θα ανακαλύψει 
όποιος επισκεφθεί τις ιαµαπκές πηγές της 
χώρας µας είναι ότι βρίσκονται σε πανέµορφες 

περιοχές οι οποίες, εκτός από θεραπεία, 
δίνουν και τη δυνατότητα για υψηλού επιπέδου 

διακοπές. Με τον τρόπο αυτό, ο ασθενής 
µπορεί να συνδυάσει θεραπεία µε διακοπές 
µε όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται. 

Η αίσθηση των διακοπών, της ξεκούρασης 
και της ψυχολογικής ανάτασης που είναι 
απολύτως απαραίτητη στον ασθενή για να 
αντιµετωπίσει το πρόβληµά του µε µεγαλύτερη 

αποφασιστικότητα. Στο σηµερινό «Εθνος 
- Υγεία» παρουσιάζονται οι ασθένειες γιαπς 
οποίες ενδείκνυται n θεραπεία σε ιαµατικά 
λουτρά και οι πηγές στις οποίες n αντιµετώπισή 

τους είναι καλύτερη. 

αυχενικο συνδροµο 

Με τον όρο «αυχενικό σύνδροµο» περιγράφονται 
όλα τα συµπτώµατα που επηρεάζουν 

τον αυχένα και την περιοχή γύρω από 
αυτόν. Ετσι, όσοι πάσχουν από αυχενικό 
σύνδροµο ενδέχεται επίσης να αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στους ώµους, την ωµοπλάτη 
και τον άνω κορµό. Κυριότερη αιτία µου 

προκαλεί την πάθηση είναι n κακή στάση 
του αυχένα αλλά και του υπόλοιπου σώµατος 
κυρίως στον χώρο εργασίας. Οι επιστήµονες 
επισηµαίνουν on τα ιαµαπκά λουτρά σε θερµό 

νερό είναι µυοχαλαρωπκά και επιδρούν 
θετικά στους πόνους της αυχενικήδ µοίρας 
και οι ευεργετικές επιπτώσεις τους είναι εµφανείς 

ακόµα και .αρκετό καιρό µετά την 
ολοκλήρωση της λουτροθεραπείας. 

γυναικολογικεσ παθησεισ 
Εχει αποδειχτεί εµπειρικά αλλά και επιστηµονικά 

ότι σι ιαµατικές πηγές βοηθούν 
στη θεραπεία αρκετών γυναικολογικών παθήσεων 

Κάποιες από τις παθήσεις που πρέπει 
να αναφερθούν είναι οι φλεγµονώδεις παθήσεις 

των γεννηπκών οργάνων, n λευκόρροια, 
n σαλπιγγίτιδα, σι διαταραχές του έµµηνου 
κύκλου, n εµµηνόρροια, οι ενοχλήσεις 

µετά γυναικολογική επέµβαση, n αιδιίτιδα, 
n κολπίτιδα και n πυελοπερίτονίπδα. Οι επιστήµονες 

σηµειώνουν on τα ιαµαπκά λουτρά 
δρουν µε δύο τρόπους που βοηθούν στην 
αντιµετώπιση των γυναικολογικών προβληµάτων. 

To ζεστό νερό δρα µυοχαλαρωτΐκά 
και έχει την ιδιότητα να απαλύνει τους πόνους 
που προκαλούνται στο κάτω µέρος της κοιλιάς 

λόγω χρόνιας φλεγµονής. Ο δεύτερος 
τρόπος σχετίζεται µε τη γενικότερη ψυχολογική 

ανάταση που προσφέρουν οι διακοπές 
στα ιαµατικά λουτρά, αφού είναι επιστηµονικά 

τεκµηριωµένο ότι κάποια γυναικολογι- 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

15 ασθενεί που αντκά 

προβλήµατα δεν είναι ήποτα περισσότερο 
ano εξάρσεις που οφείλονται στα άγχη και 
τα καθηµερινά προβλήµατα του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Οι ευεργετικές ιδιότητες του 
ζεστού νερού αποδεικνύονται και από το γεγονός 

on ο τοκετός σε πισίνα είναι µια µέθοδος 
που συνιστούν ιδιαίτερα οι µαιευτήρες. 

θερµιών Νέστου. Κρηνίδων Καβάλας, 
Ελευθερών Καβάλας. Τραί'ανούπολτΒ Εβρου. 
Ψαροθέρµων Σαµοθράκης, Απολλωνίας 
Θεεκ3ολονίκης. Λαγκαδά θεσσαλονίκης, Σέδες 
θέρµης. Αγκίστρου Σερρών, θερµών Νιγρίτας. 
Σιδηροκάστρου Σερρών. Λουτρακίου Πέλλας. 
Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Πικρολίµνης 
Κιλκίς, Αµµουδάρος Kaoxopios, Κιβωτού 
Γρεβενών. Αµάραντου Ιοχκνίνων. ΚαβασίλωνΠυξοριόε 

Κόνιτσας, Πρέβεζας Σµόκοβου 
Καρδίτσας. Κόκκινου Στεφανιού 
Αιτωποακαρνονίας. Αγίου Βαρβάρου 
Αιτωλοακαρνανίας. ∆ρανίτσας- KaTioas 
Καρδίτσας.Καϊάφα Ζαχάρωε. Κυλλήνης. Ωραίας 
Ελένης Κορίνθου. Μεθάνων, Θερµοπυλών 
Φθιώτιδας. Καµένων Βούρλων. Πλατύστοµου 
Φθιώτιδας. Υπάτης. Αιδηψού, Πολιχνίτου 
Λέσβου, Αγίου Ιωάννου Λισβορίου Λέσβου. 
ΚόληουΓέραςΛέσβου.ΕυθαΛϊύςΛέοβου. 
Λουτροπόλεως Θέρµης Λέσβου, θερµά Λήµνου. 
Ικαρίας. Αδάµαντος Μήλου. Κύθνου. Λουτρών 
Νισύρου, θερµών Καλύµνου, Λουτροχωρίου 
Σκύδρας, Κόκκινου Νερού Λάρισας, 
Αγραπιδιάς Φλώρινας. 

Αρχισυνταξία: ∆ηµήτρης Καραγιώργος αΊοι^Φρθςβςυς.ςΓ · Επιµέλεια Υλης: Νίκος Μουρδουκούτας ηΓηουι^ρθςβςυς.ςΓ 
• Ερευνες - Ρεπορτάζ: Στέλιος Βογιατζάκης ςνοςϊθίζθκίςΐΙίρθςθςυς.ςΓ - Κατερίνα Ροββά ΓοννθΦρεςθςυς.ςΓ 

ηµικρανιεσ - πονοκεφαλοι 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από ηµικρανίες 
και πονοκεφάλους επιλέγουν συχνά τις 

ιαµαηκές πηγές για θεραπεία. Θα πρέπει να 
γνωρίζουν, ωστόσο, on τα ιαµαπκά λουτρά 
βοηθούν µόνο όταν ο πονοκέφαλος δεν αποτελεί 

σύµπτωµα κάποιας άλλης πάθησης. 
Αν n γενική κλινική εικόνα του ασθενούς 

είναι καλή οι ηµικρανίες δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από σύµπτωµα άγχους και κακού 

τρόπου ζωής. Σε αυτή την περίπτωση οι 
πάσχοντες µπορούν να επωφεληθούν από 
το ήρεµο περιβάλλον και ης µυοχαλαρωηκές 
ιδιότητες των λουτρών. 

Η ηρεµία βοηθά πολύ και οι ψυχολογικού 
χαρακτήρα πονοκέφαλοι περνούν τελείως 
σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

δερµατοπάθειες 

Από όλες ns µορφές του θερµαλισµού n 
λουτροθεραπεία και n πήλοθε'ρ^µτεία είναι 
αυτές που βοηθούν περισσότερο;στην ανηµετώπιση 

ασθενειών του δέρµατο& To έκζεµα, 
n νεανική ακµή, n ψωρίαση, σι τοπικές 

δερµατίτιδες και το πρήξιµο ano διάφορες 
αιήες είναι µερικές από αυτές ης παθήσεις. 
Ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί πηγές 
που είναι πλούσιες σε θειούχα για να αυξήσει 
ης πιθανότητες θεραπείας. 

Ο δυνατός καλοκαιρινός ήλιος βοηθά, µε 
τη σειρά του, στην ύφεση των συµπτωµάτων 
αφού, όπως είναι γνωστό, n ηλιακή ακτινοβολία 

αποτελεί µια από ns καλύτερες θεραπείες 
των δερµατοπαθειών. 

καρδιολογικα προβληµατα 

Ο µηχανισµός µε τον οποίο τα ιαµαηκά 
λουτρά δρουν θεηκά και τονώνουν την καλή 
λειτουργία της καρδιάς σχεπ7,εται µε τη χαλάρωση 

των µυών που παρατηρείται κατά τη 
διάρκεια του λουτρού. 

Οσο χαλαρώνουν οι µύες τόσο πέφτει και 
n αρτηριακή πίεση, µε αποτέλεσµα να µειώνεται 

το βάρος για την καρδιά. 
Ετσι πφατηρούνται ευεργεηκές επιδράσεις 

τόσο στην καρδιά όσο και στα στεφανιαία 
αγγεία. Οι θεηκές επιπτώσεις από τα ιαµαηκά 
λουτρά είναι εµφανείς για αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα κυρίως στους ηλικιωµένους 
που κατά τη διάρκεια του χειµώνα διαπιστώνουν 

on δεν έχουν τόσο µεγάλη ανάγκη για 
αντιφλεγµονώδη φάρµακα. 

τραυµατισµοι και εκφυλιστικεσ 
εκβαεεισ τραυµατων 

Οι ιαµαηκές πηγές είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής 
προορισµός και πολλές φορές n πρώτη 

σκέψη για αποθεραπεία των ανθρώπων 
που βρίσκονται στο στάδιο της ανηµετώπιοης 
κάποιου τραύµατος. Οι ιαµατικές πηγές επι- 
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ιµειωπίζονιαι στην... πηγή 
δρούν θετικά κυρίως στα κατάγµατα, τα διαστρέµµατα 

αλλά και ns αγκυλώσεις που πιθανά 
έχουν εµφανιστεί σε κάποιο τραυµατισµένο 

µέλος το οποίο έχει µείνει καιρό σε 
ακινησία. 

Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί οπωσδήποτε 
είναι ότι τα ιαµατικά λουτρά απαγορεύονται 

αυστηρά για όσο καιρό το τραύµα 
είναι ακόµα ανοιχτό. Για ό,τι αφορά τα κατάγµατα, 

τα ιαµατικά λουτρά είναι µια εναλλακτική 
φυσικοθεραπεία που είναι περισσότερο 

ευχάριστη και γίνεται µε λιγότερο 
πόνο σε σχέση µε την παραδοσιακή µέθοδο. 

Αυτό συµβαίνει επειδή ο ασθενής βρίσκεται 
µέσα στο νερό, όπου ο πόνος µειώνεται, 

και αφετέρου επειδή το ζεστό νερό χαλαρώνει 
περισσότερο το τραυµατισµένο µέλος. 

Στην περίπτωση των αγκυλώσεων βοηθά 
ιδιαίτερα n λουτροθεραπεία σε µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες. Αυτό ισχύει ακόµα και ΣΕ 
εξειδικευµένες περιπτώσεις όπως n αγκυλωτική 

σπονδυλίτιδα που είναι συνήθως 
νόσος των νέων ανδρών. 

ισχιαλγιεσ, δισκοπαθεια 
Οι ιαµατικές πηγές µε ζεστό νερό ενδείκνυνται 

περισσότερο για όσους πάσχουν από 
αυτές τις ασθένειες. 

Τα θερµά λουτρά αλλά και n σωστή άσκηση 
κατά τη διάρκεια της λουτροθεραπείας 

έχουν θετικέε επιπτώσεις στον οργανισµό οι 
οποίες διαρκούν για αρκετούς µήνες µετά 
την ολοκλήρωση της. 

µυαλγίες 
Τα ιαµατικά λουτρά που περιέχουν υψηλές 

ποσότητες αλάτων βοηθούν ώστε να µειωθεί 
αισθητά, αν και παροδικά, ο πόνος που προέρχεται 

από µυαλγίες. Η λουτροθεραπεία 
ενδείκνυται για µυαλγίες που είναι σύµπτωµα 

είτε κακώσεων των µυών είτε αρθριτικών 
εκδηλώσεων ή µυοπαθειών. Η λουτροθεραπεία 

προσφέρει σηµαντικά οφέλη και στους 
πάσχοντες από µυοσίτιδα, ένα νόσηµα των 
µυϊκών ινών και των συνδέσµων το οποίο 
επηρεάζει και τους τένοντες. 

παθησεισ νευρικου 
Τα ιαµατικά λουτρά βοηθούν tous πάσχοντες 

από νοσήµατα τα οποία προκαλούν βλάβες 
στα κεντρικά και περιφερικά νεύρα και 

έχουν eos σύµπτωµα, µεταξύ άλλων, και tous 
µυϊκούς πόνους. 

Μερικές από αυτές τις ασθένειες είναι n 
νευραλγία, οι νευρίτιδες και οι πολυνευροπάθειες. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται 
αποτελεσµατική n χρήση µεταλλικών ιαµατικών 

λουτρών µέτριας θερµότητας ή φυσιολογικής 
θερµοκρασίας. 

Η αποκατάσταση των βλαβών που έχει 
υποστεί το κεντρικό νευρικό σύστηµα έρχεται 
γρηγορότερα όταν n λουτροθεραπεία γίνεται 
σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή φυσικοθεραπεία. 

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα 
το οποίο αφορά χιλιάδες ανθρώπους έίναι οι 
περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Η λουτροθεραπεία, σε αυτή την περίπτωση, 
είναι περισσότερο χρήσιµη στην περίπτωση 
που το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει προκαλέσει 

παράλυση του ασθενούς. 
Γυρίστε σελίδα > 

ιµειωπίζονιαι στην... πηγή 
δρούν θετικά κυρίως στα κατάγµατα, τα διαστρέµµατα 

αλλά και ns αγκυλώσεις που πιθανά 
έχουν εµφανιστεί σε κάποιο τραυµατισµένο 

µέλος το οποίο έχει µείνει καιρό σε 
ακινησία. 

Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί οπωσδήποτε 
είναι ότι τα ιαµατικά λουτρά απαγορεύονται 

αυστηρά για όσο καιρό το τραύµα 
είναι ακόµα ανοιχτό. Για ό,τι αφορά τα κατάγµατα, 

τα ιαµατικά λουτρά είναι µια εναλλακτική 
φυσικοθεραπεία που είναι περισσότερο 

ευχάριστη και γίνεται µε λιγότερο 
πόνο σε σχέση µε την παραδοσιακή µέθοδο. 

Αυτό συµβαίνει επειδή ο ασθενής βρίσκεται 
µέσα στο νερό, όπου ο πόνος µειώνεται, 

και αφετέρου επειδή το ζεστό νερό χαλαρώνει 
περισσότερο το τραυµατισµένο µέλος. 

Στην περίπτωση των αγκυλώσεων βοηθά 
ιδιαίτερα n λουτροθεραπεία σε µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες. Αυτό ισχύει ακόµα και ΣΕ 
εξειδικευµένες περιπτώσεις όπως n αγκυλωτική 

σπονδυλίτιδα που είναι συνήθως 
νόσος των νέων ανδρών. 

ισχιαλγιεσ, δισκοπαθεια 
Οι ιαµατικές πηγές µε ζεστό νερό ενδείκνυνται 

περισσότερο για όσους πάσχουν από 
αυτές τις ασθένειες. 

Τα θερµά λουτρά αλλά και n σωστή άσκηση 
κατά τη διάρκεια της λουτροθεραπείας 

έχουν θετικέε επιπτώσεις στον οργανισµό οι 
οποίες διαρκούν για αρκετούς µήνες µετά 
την ολοκλήρωση της. 

µυαλγίες 
Τα ιαµατικά λουτρά που περιέχουν υψηλές 

ποσότητες αλάτων βοηθούν ώστε να µειωθεί 
αισθητά, αν και παροδικά, ο πόνος που προέρχεται 

από µυαλγίες. Η λουτροθεραπεία 
ενδείκνυται για µυαλγίες που είναι σύµπτωµα 

είτε κακώσεων των µυών είτε αρθριτικών 
εκδηλώσεων ή µυοπαθειών. Η λουτροθεραπεία 

προσφέρει σηµαντικά οφέλη και στους 
πάσχοντες από µυοσίτιδα, ένα νόσηµα των 
µυϊκών ινών και των συνδέσµων το οποίο 
επηρεάζει και τους τένοντες. 

παθησεισ νευρικου 
Τα ιαµατικά λουτρά βοηθούν tous πάσχοντες 

από νοσήµατα τα οποία προκαλούν βλάβες 
στα κεντρικά και περιφερικά νεύρα και 

έχουν eos σύµπτωµα, µεταξύ άλλων, και tous 
µυϊκούς πόνους. 

Μερικές από αυτές τις ασθένειες είναι n 
νευραλγία, οι νευρίτιδες και οι πολυνευροπάθειες. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρείται 
αποτελεσµατική n χρήση µεταλλικών ιαµατικών 

λουτρών µέτριας θερµότητας ή φυσιολογικής 
θερµοκρασίας. 

Η αποκατάσταση των βλαβών που έχει 
υποστεί το κεντρικό νευρικό σύστηµα έρχεται 
γρηγορότερα όταν n λουτροθεραπεία γίνεται 
σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή φυσικοθεραπεία. 

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα 
το οποίο αφορά χιλιάδες ανθρώπους έίναι οι 
περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Η λουτροθεραπεία, σε αυτή την περίπτωση, 
είναι περισσότερο χρήσιµη στην περίπτωση 
που το εγκεφαλικό επεισόδιο έχει προκαλέσει 

παράλυση του ασθενούς. 
Γυρίστε σελίδα > 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ
ìø÷öüøùêþõ: ñéøèïù, 11-07-2013
ç÷ðþýõ: 27,28,37,38         (4 õèØ 4)
æéå÷äüû: 3804 cm ²
æéëù îãîðüúüöþõ: 25370
ÿèòîüòêâêþõ ÷êïóèüã: (210) 6061.000

áéàù îð÷òýþ: ßÞçÝôÜÛÿÚÙñÿÝÙ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 

Συνδυάστε διακοπέε 
και λουτροθεραπεία 
Συνέχεια από ιη σελίδα 3 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

Η λουτροθεραπεία και n εισπνοθεραπεία 
σε συνδυασµό µε τη φαρµακευτική 

αγωγή που χορηγεί ο γιατρός είναι εξαιρετικός 
θεραπευτικός συνδυασµός για 

τις περιπτώσεις παθήσεων του αναπνευστικού 
συστήµατος όπως, για παράδειγµα, 

n χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, 
το βρογχικό άσθµα και n βρογχεκτασία. 

Οι ειδικοί λένε ότι οι ουσίες που 
εκρήγνυνται από τις ιαµατικές πηγές 
κατά τη διάρκεια της εισπνοθεραπείας 
δρουν βλενολυτικά. Και προκαλούν 
άφθονη απόχρεψη που ανακουφίζει το 
αναπνευστικό σύστηµα. Οι mo ενδεδειγµένες 

πηγές για εισπνοθεραπεία είναι 
οι θειούχες που βγάζουν ατµούς. Στην 
αποθεραπεία του ασθενούς βοηθούν 
πολύ και τα χαµάµ τα οποία διευκολύνουν 

την εφίδρωση. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ 

Η πιο γνωστή πάθηση του εντέρου 
στην αντιµετώπιση της οποίας n λουτροθεραπεία 

δρα ευεργεπκά είναι n δυσκοιλιότητα. 
Τα θερµά ιαµαπκά λουτρά έχουν 

την ιδιότητα να βοηθούν σε µεγάλο βαθµό 
την κένωση του εντέρου αφού n χαλάρωση 

των µυών βοηθά στην αφόδευση. 
Για τον ίδιο λόγο τα ιαµαπκά λουτρά δεν 
συνιστώνται σε ασθενείς που πάσχουν 
από διάρροια. Σε περιπτώσεις σπαστικής 
κολίτιδας όπου παρουσιάζεται και δυσκοιλιότητα 

και διάρροια οι επιστήµονες 
συνιστούν τα ιαµαπκά λουτρά περισσότερο 

για ψυχολογικούς λόγους. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 

Για ης περιπτώσεις αγγειοπάθειας και 
χρόνιας αποφρακπκής αρτηριοπάθειας 
οι ειδικοί εκτιµούν ότι οι βλάβες είναι 
οργανικές και n αντιµετώπισή τους µπορεί 

να είναι αποτελεσµατικότερη µε θεραπευτική 
ή χειρουργική αγωγή. Τα 

λουτρά βοηθούν στην αντιµετώπιση συµπτωµάτων 
της περιφερικής αποφρακπκής 

αρτηριοπάθειας όπως οι κράµπες. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Τα ιαµαπκά λουτρά είναι διάσηµα για 
τις ευεργεπκέςτους ιδιότητες στην αντιµετώπιση 

παθήσεων των νεφρών, του 
ουρητήρα, της ουροδόχου κύστης και 
της χολής όπως είναι n νεφρολιθίαση, 
n χολολιθίαση. Πρέπει να σηµειωθεί, 
πάντως, on τα ιαµαπκά λουτρά ωφελούν 
µόνο σπς περιπτώσεις λιθιάσεων και σε 
επώδυνα σύνδροµα όπως ο κολικός του 
νεφρού όπου το ζεστό νερό δρα χαλαρωπκά 

και µειώνει τον πόνο. 
Αντίθετα, όταν πρόκειται για συστηµικές 

παθήσεις όπως είναι n νεφρίτιδα 
τα ιαµαπκά λουτρά δεν έχουν καµία επίδραση 

και απαιτείται φαρµακευτική 
ή άλλη αγωγή. Στις περιπτώσεις παθήσεων 

του ουροποιηπκού συστήµατος 
σηµαντική είναι n παράλληλη χορήγηση 

µεγάλων ποσοτήτων υγρών από το 
στόµα (ποσιθεραπεία). 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

Τα νερά των ιαµαπκών πηγών δεν 
περιέχουν µέταλλα ή άλλα στοιχεία που 
βοηθούν τα παχύσαρκα άτοµα να χάσουν 

το περιττό βάρος. 
Ο µοναδικός τρόπος που ο θερµαλισµός 

βοηθά στην περίπτωση τους είναι 
να γοητευτούν από τον τρόπο ζωής των 
λουτροπόλεων και να δώσουν µεγαλύτερη 

προσοχή στη δίαιτα τους. 

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Οι ρευµαπσµοί, n ρευµατοειδής και 
παραµορφωπκή αρθρίτιδα, n σπονδυλοαρθρίτιδα 

και n ραχίηδα αντιµετωπίζονται 
εξαιρετικά στο ζεστό νερό των 

ιαµατικών πηγών. 
Σε συνδυασµό µε την κατάλληλη 

φαρµακευπκή αγωγή, το ζεστό νερό και 
n άσκηση που κάνουν οι ασθενείς κατά 
τη διάρκεια της λουτροθεραπείας µειώνουν 

τους πόνους για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα χαλαρώνοντας παράλληλα τις 
αρθρώσεις. 
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