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TERMOTERAPIA

Termoterapia to dział fizjoterapii, który wykorzystuje wpływ temperatury na 
organizm.  

Termoterapia dzieli się na:
 Ciepłolecznictwo,
 Zimnolecznictwo.

Zabiegi , które dostarczają organizmowi ciepło lub powodują powstawanie ciepła w 
tkankach zaliczamy do ciepłolecznictwa. Natomiast zabiegi, które odbierają ciepło z 
organizmu zaliczamy do zimnolecznictwa. Jeżeli  zaś posługujemy się 
temperaturami poniżej 0°C – mówimy o krioterapii.

CIEPŁOLECZNICTWO

Ciepłolecznictwo to jedna z najstarszych metod leczenia we różnych kulturach. 
Ciepłolecznictwo, czyli leczenie ciepłem polega na dostarczeniu do organizmu 
energii cieplnej. 

Proces przekazywania ciepła może odbywać się w drodze: 
 kondukcji (przewodzenia),
 konwekcji (przenoszenia), 
 radiacji (promieniowania). 

Wpływ przegrzania organizm:
 przyśpieszenie akcji serca,
 zwiększenie częstotliwości oddechu,
 zmniejszenie się ilości tlenu we krwi.



WPŁYW CIEPŁA NA ORGANIZM

Wpływ ciepła na układ krążenia 
 obniżenie się napięcia ścian naczyń krwionośnych,
 rozszerzenie naczyń krwionośnych,
 zwiększenie przepływu krwi w obszarze poddanym działaniu ciepła.

Możliwe negatywne skutki oddziaływania ciepła, jeśli bodziec jest zbyt silny lub 
trwa za długo:

 przeciążenie mięśnia sercowego,
 odwodnienie,
 zaburzenie równowagi pomiędzy ilością krwi, a pojemnością naczyń, a w 

konsekwencji
 spadek ciśnienia krwi
 i zapaść.

Wpływ ciepła na czynności wydzielnicze nerek 
 Przekrwienie,
 zwiększenie wydzielania,
 zmniejszenie wydzielania moczu (w przypadku przegrzania ogólnego).

Wpływ ciepła na układ oddechowy 
 Poprawa wentylacji płuc,
 zwiększenie ilości oddechów.

Wpływ ciepła na układ mięśni szkieletowych i gładkich 
 Obniżenie napięcia mięśni,
 Zmniejszenie napięcia powierzchniowego. 

WSKAZANIA DO LECZENIA CIEPŁEM

Ogólne wskazania do leczenia ciepłem 
 Przewlekłe stany zapalne, 
 Przykurcze mięśniowe występujące po urazach lub niedowładach. 

Leczenie ciepłem znajduje zastosowanie w chorobach: 
1. układu ruchu:

 stłuczenia, 
 krwiaki,
 urazy tkanek miękkich. 

Leczenie w takich przypadkach stosuj czwartego lub piątego dnia od wystąpienia 
urazu. Po takim czasie  ustępuje stan zapalny. Natomiast stany pourazowe więzadeł i 
torebek stawowych znikają w ciągu 2-3 tygodni po wystąpieniu urazu; 



2. reumatycznych:
 I faza reumatoidalnego zapalenia stawów (leczenie II i III fazy może 

przebiegać tylko w okresie remisji, 
 ZZSK, 
 choroba zwyrodnieniowa stawów - w tym stawów kręgosłupa.

3. układu nerwowego:
 nerwobóle,
 stany zapalne nerwów obwodowych (po ustąpieniu ostrego okresu), 
 postrzał, 
 rwa kulszowa, 
 porażenie nerwu twarzowego, 
 przykurcze mięśniowo-stawowe, 
 rdzeniowe porażenie kurczowe.

4. skórnych:
 trądzik, 
 czyraczność.

5. układu oddechowego:
 przewlekłe zapalenie zatok, 
 nieżyt gardła,
 zapalenie krtani, 
 ostre i przewlekłe nieżyty oskrzeli, 
 zapalenie ucha środkowego.

6. układu krążenia
 choroba Raynauda. 

7. przemiany materii:
 otyłość, 
 przewlekła dna moczanowa.

8. układu moczowego:
 zapalenie pęcherza moczowego,
 stan zapalny dróg moczowych, 
 kamica dróg moczowych (jeśli przebiega bez powikłań.

9. układu pokarmowego:
 nieżyt żołądka, 



 przewlekłe zapalenie jelit, 
 skurcze jelita grubego, 
 przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
 przewlekłe stany zapalne dróg żółciowych, 
 kamica pęcherzyka (jeśli przebiega bez powikłań),
 dyskineza dróg żółciowych 

PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA CIEPŁEM

Zanim rozpoczniesz  leczenie ciepłem, musisz rozpatrzeć następujące kwestie:
 ogólny stan pacjenta, 
 jego wrażliwość na bodźce cieplne, 
 chorobę zasadniczą, 
 czas trwania choroby zasadniczej, 
 choroby współistniejące. 

Zabiegi cieplne, zwłaszcza o działaniu ogólnym, powodującym przegrzanie 
organizmu. Są one przeciwwskazane w: 

 ostrych okresach choroby, 
 nadciśnieniu tętniczym, 
 niewydolności krążenia,
 ostrych i podostrych stanach zapalnych, 
 ciężkich chorobach serca – w tym w przypadku częstoskurczu,
 zespole płucno-sercowym, 
 ostrych artrozach,
 obrzękach,
 zakrzepach,
 żylakach,
 świeżych dyskopatiach,
 ciężkich chorobach ogólnych,
 zaburzeniach czucia skórnego,
 chorobie niedokrwiennej serca, 
 zawale serca, 
 miażdżycowym stwardnieniu tętnic, 
 chorobach psychicznych, 
 zakrzepowo-zatorowym zapaleniu naczyń, 
 skłonności do krwawień, 
 świeżych urazach,
 cukrzycy, 
 gruźlicy, 



 chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 gorączce,
 nadczynności tarczycy, 
 chorobie nowotworowej, 
 czynnej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
 chorobach ośrodkowego układu nerwowego, 
 fotodermatozach, 
 wyniszczeniu organizmu (zwłaszcza w wieku starczym i wczesnodziecięcym 

lub po ciężkich chorobach). 

Przy wyżej wymienionych chorobach jest dopuszczalne stosowanie zabiegów 
cieplnych miejscowych, ale tylko w przypadku, gdy dokładnie określono stopień 
wrażliwości pacjenta na bodźce oraz zabieg jest ściśle kontrolowany. 
Należy również pamiętać o przeciwwskazaniach do wykonywania zabiegów 
miejscowych. Są to: 

 ostre okresy choroby, 
 urazy kości i stawów (złamania), z
 miany zwyrodnieniowe stawów,
 odwapnień kości – w tym osteoporoza, 
 odmrożenia, 
 owrzodzenia,
 gruźlica kostno-stawowa
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