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BALNEOLOGIA

Balneologia to nauka, której przedmiotem zainteresowania jest zastosowanie 
lecznicze, profilaktyczne i rehabilitacyjne naturalnych tworzyw uzdrowiskowych.

Do naturalnych tworzyw uzdrowiskowych (naturalnych tworzyw leczniczych) 
zalicza się:

• wody lecznicze,
• gazy lecznicze,
• peloidy.

Peloidy zostaną szerzej omówione w temacie dotyczącym peloidoterapii.

W skład balneologii wchodzą:
• balneochemia – chemia naturalnych tworzyw uzdrowiskowych,
• balenotechnika – całokształt spraw technicznych związanych z 

przygotowaniem i wykonaniem zabiegów z ich użyciem,
• balneoterapia – metody lecznicze przy użyciu naturalnych tworzyw 

uzdrowiskowych.
 

Balneoterapia polega na leczeniu za pomocą leczniczych wód mineralnych, 
leczniczych gazów i peloidów. Leczenie te może opierać się na kąpielach w takich 
wodach lub ich spożywaniu.

Wody lecznicze to wody podziemne. Ich właściwości lecznicze są udowodnione.
Wody te mają stały skład chemiczny i są czyste mikrobiologicznie. 
Wody mineralne są wodami podziemnymi, naturalnymi, które zawierają minimum 
1000mg składników mineralnych w litrze. Ponadto wody mineralne muszą mieć stały
skład fizykochemiczny i być pozbawione bakterii. 

PODZIAŁ WÓD MINERALNYCH



a) wg składu chemicznego:
• solanki:

- zwykłe – zawierają one głównie chlorek sodu (NaCl),
- gorzkie – są to wody chlorkowo-sodowe i magnezowe;

• wody siarkowe (siarczkowo-siarkowodorowe) – zawierają one siarkowodór 
H2S albo  wodorosiarczek HS, siarczek sodu Na2S, siarczek wapnia CaS oraz 
siarczany: wapnia CaSO4, magnezu MgSO4 i sodu Na2SO4,

• szczawy – są to wody dwutlenkiem węgla CO2, zawierające wodorowęglan 
wapnia Ca(HCO3)2 i sodu NaHCO3. Szczawy dzielą się na:

- alkaliczne,
- słono-alkaliczne i
- inne,
a także na na:
- proste
- wodorowo-węglanowo-sodowo-wapniowe,
- wodorowo-węglanowo-magnezowo-sodowo-żelaziste;

• Wody radoczynne – zawierają one niewielkie ilości pierwiastków 
promieniotwórczych;

b) wg ogólnej mineralizacji :
• niskozmineralizowana – zawiera w 1 litrze 1-3g/l rozpuszczonych składników 

mineralnych,
• średniozmineralizowana – zawiera w 1 litrze od 3-10g/l składników 

mineralnych,
• wysokozmineralizowana – zawiera w 1 litrze powyżej 10g/l-35g/l składników 

mineralnych,
• wody zawierające powyżej 35g/l przy przewadze jonów sodowo-chlorkowych 

to solanki.
c) według stopnia nasycenia CO2:

• nie nasycone – niegazowane,
• niskonasycone – zawierają 250-500 wolnego CO2,
• średnionasycone – mają w swoim składzie 500-999 mg/l CO2,
• wysokonasycone – takie wody zawierają powyżej 1000 mg/l. Są to szczawy.

Nie każda woda mineralna jest wodą leczniczą. Wśród wód mineralnych, są takie, 
które zawierają szkodliwe dla zdrowia pierwiastki, na przykład arsen.

Twardość wody ocenia się w mwal/litr jonów Ca i Mg w litrze wody.
Twardość wody => 1mwal/litr, gdy w 1 litrze wody znajduje się 20,4mg Ca lub 12,6 
mg Mg

SKŁAD I DZIAŁANIE OKREŚLONYCH WÓD LECZNICZYCH 

Składnikami, które oddziaływają leczniczo są jony:
• arsenowe –  powyżej 0,7 mg/l,



• fluorkowe – ponad 1,0 mg/l,
• jodkowe,
• manganowe,
• bromkowe (powyżej 5,0 mg/l),
• borowe,
• żelaza – od 10mg/l,
• radoczynna powyżej 74 Becerela/l,
• krzemowa (ponad 100mg H2SiO4),
• kwasowęglowa 299-999mg/l CO2,
• szczaw –  ponad 1000mg/l.

Charakterystyka kationów:
• sód: występuje w cieczach ustrojowych wpływa głównie na gospodarkę wodna
organizmu,
• potas to główny składnik plazmy komórkowej. Działanie:
- reguluje ciśnienie osmotyczne i pH ustroju,
- wpływa na przepuszczalność błon,
- jest niezbędny do normalnej pracy serca.
Nadmiar potasu zmniejsza pobudliwość mięśnia sercowego.
• wapń: to antagonista potasu. 
- pobudza automatyzm serca,
hamuje wydzielanie gruczołów śluzowych, potowych itp.,
• magnez: to antagonista wapnia. Podobnie jak wapń jest trudno wchłanialny z 
przewodu pokarmowego
- działa przeczyszczająco,
- wpływa hamująco na zakończenia nerwowe

Charakterystyka anionów:
• wodorowęglany: 
- działa alkalizujaco,
- wchodzi w skład krwi,
- pełni rolę buforu.
• chlorki: to główne składniki elektrolitów ustroju. Rozrzedzają śluz,
• siarczany: występują głównie z magnezem. W małych ilościach jony siarczynowe
wpływają korzystnie na stany zapalne jelita grubego.

Wody alkaliczne są stosowane w kuracji pitnej, ponieważ zobojętniają kwas solny 
w żołądku. Podgrzane, podane przed jedzeniem wody te hamują czynność 
wydzielniczą żołądka. 
Wody alkaliczne, które zawierają siarczan magnezowy działają pobudzająco na 
perystaltykę dróg żółciowych oraz wydzielanie żółci. 
Ponadto wzmagają one wydzielanie kwasu moczowego oraz spowalniają przemianę 
materii.



Natomiast wody te stosowane we wziewaniach działają wykrztuśnie i rozrzedzają 
wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. 

Wody zawierające węglan wapniowy i magnezowy oraz 
siarczan wapniowy działają przeciwzapalnie. Ponadto w związku z 
tym, że  występują one zwykle w postaci silnie hipoosmotycznych 
szczaw, działają także moczopędnie. Stosuje się je w leczeniu 
przewlekłych nieżytów błon śluzowych oraz kamicy nerkowej.

Wody słone stosowane w leczeniu pitnym (krenoterapii) 
wzmagają czynność wydzielniczą żołądka, a wziewane poprawiają 
ukrwienie błon śluzowych oraz rozrzedzają ich wydzielinę. Wody te 
znajdują też zastosowanie są w kąpielach solankowych.

Wody żelaziste występują zwykle w postaci szczaw. Wśród nich 
wyróżniamy  wody zawierające wodorowęglan żelazowy oraz 
siarczan żelazowy. 
Wody żelaziste pobudzają  układ krwiotwórczy, a więc są pomocne 
w leczeniu niedokrwistości. Poza tym wody te działają korzystnie w 
chorobach wieku dziecięcego oraz w zaburzeniach wydzielania 
gruczołów dokrewnych.

Wody jodkowe są stosowane w:
• miażdżycy, 
• nadciśnieniu, 
• chorobach układu krążenia, 
• zaburzeniach wydzielania gruczołów dokrewnych, 
• przewlekłych nieżytach oskrzeli 
• oraz w chorobach wieku dziecięcego.

Wody siarczkowe i siarkowodorowe. W nich najbardziej 
aktywnym składnikiem jest siarkowodór. Wody te:

• pobudzają przemianę materii, 
• normują bilans siarki w ustroju, 
• działają odczulająco,
• odtruwają organizm, 
• rozmiękczają na naskórek,
• wywołują przekrwienie skóry. 

Stosowane są w:
• gośćcowych i pourazowych schorzeniach układu ruchu, 
• zaburzeniach przemiany materii, 
• schorzeniach skóry, 
• chorobach układu krążenia, 



• zatruciach metalami ciężkimi,
• w chorobach kobiecych.

Wody arsenowe:
• działają pobudzająco na układ krwiotwórczy, 
• wzmagają łaknienie,
• poprawiają czynność wydzielniczą przewodu pokarmowego.

Szczawy stosowane w kuracji pitnej wzmagają wydzielanie żołądka,
wywołując przekrwienie żołądka i jelit. Jeśli są to wody 
hipoosmotyczne, to działają także  moczopędnie. Wody te s 
wykorzystywane do kąpieli kwasowęglowych.

Wody radoczynne wywołują prawdopodobnie w ustroju zmiany 
fizykochemiczne spowodowane promieniowaniem radioaktywnym. 
Znajdują zastosowanie w leczeniu:

• zaburzeń przemiany materii, 
• schorzeń układu ruchu,
• chorób układu nerwowego, 
• niedokrwistości,
• zaburzeń wydzielania gruczołów dokrewnych.

Najlepsze działanie lecznicze wykazują wody lecznicze świeżo pobrane ze źródła.
Butelkowane wody lecznicze w miarę upływu czasu od pobrania ze źródła tracą 
cześć swoich  właściwości biologicznych, gdyż substancje w nich zawarte ulegają 
wytrąceniu.  
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