
Hemşire Bediha GÜZEL AKTAŞ 

İstanbul Tıp Fakültesi 

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD 





Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim 
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O günden beri ülkemiz kaplıcalarının halkın 
sağlığı için kullanılması alanında hizmet 
vermektedir. 



 Hidroterapi ve Peloidoterapi Tedavi Ünitemiz 
ise 2007 Eylül ayından kurulmuştur. 
 

 Romatizmal hastalıkların tedavisinde hizmet 
vermektedir. 





 Romatizma kemik, kas, tendon, ligaman, 
eklemler ve çevrelerindeki ağrı ve sızıları 
tanımlamak için kullanılan genel bir terim  

 

 Romatoloji, romatizmal Hastalıklar ve kas 
iskelet sistemi hastalıklarının araştırılmasına 
yönelik tıp bilimidir. 

 



 Toplumun ~%30’unda bel ağrısından artrite 
kadar farklı romatizmal yakınmalar var. 

 Polikliniklerde sıklığı %20 

 Kronik sağlık sorunları içinde romatizmal 
hastalıkların sıklığı %39  

 Hastalıklara bağlı uzun-dönemli fonksiyon 
kaybı %47  

 Reçeteli ilaç kullanımında ikinci sırada (%24) 



 Nedenleri ve oluşum mekanizmaları, klinik bulgu ve 
belirtileri çok farklı hastalıklardır . 

 Bazıları kas-iskelet sisteminin belli bölgelerini 
etkileyerek ortaya çıkar. 

 Bazıları yaygın, sistemik hastalıklardır. 

 Çoğu ataklarla seyreden kronik hastalıklardır.  

 Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. 

 Tedavileri türüne göre değişir. 

 Tanınabilen romatizmal hastalıkların sayısı 150 
kadardır. 



 

• Ayrıntılı sınıflamalar olmasına karşın  

• Temelde inflamasyonla seyredip etmemelerine göre 

• Romatizmal Hastalıkları:  

 

• Non-inflamatuar (%90)  

• İnflamatuar hastalıklar olarak (%10) ayırabiliriz 



• Ağrı 

• Tutukluk 

• Şişlik 

• Güçsüzlük 

• Boşalma 

• Kramplar 

• Hareket güçlüğü 
 
 

 



Ağrının ve tutukluğun giderilmesi,   

Kas gücünün ve eklem fonksiyonlarının 
korunması,  

Günlük yaşam aktivitelerinin bağımsız 
sürdürülmesi, 

Varsa iltihabın baskılanması,  

Yan etkisi az ve etkili tedavilerin tercih 
edilmesi. 



 
Hidroterapi   
Kaplıca tedavisi  
Medikal tedavi 
 İstirahat 
Diğer “alternatif” 

yöntemler 
Cerrahi girişim 

 

 
Hasta eğitimi  
Fizik tedavi  
Egzersiz 
Ergoterapi  
Manipülasyon, 

meşguliyet 
 



Su evrensel ve bilinen ilk ilaçtır 

Ülkemiz doğal mineralli sıcak sular yönünden 
çok zengindir 



Geçmişten günümüze Anadolu topraklarında 
hidroterapi (yıkanma) ve kaplıca tedavisi bir 

gelenektir 



    Yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi 
bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve 
fonksiyon bozukluklarında tedavi planına göre, suyun; 
katı (buz), sıvı, gaz (buhar) vb hallerini hastaya tedavi 
amaçlı uygulamaktır. 



 Daldırma Banyoları  

 Zıt Banyolar   

 Girdap Banyoları   

 Kelebek Banyosu  

 Zıt Duşlar 

 Su Altı Duşları  

 Hidromasaj  

 Su Altı Traksiyon Banyosu  

 Galvanik Banyo  

 

 



Yöreye özgü doğal yeraltı kaynaklı sıcak mineralli 
suların, gazların ve peloidlerin   

Yöntem ve dozları belirlenmiş, banyo, içme ve 
inhalasyon şeklinde,  

Düzenli aralıklarla tekrarlanarak kür tarzında 

 İnsan sağlığını  

    korumak, geliştirmek,  

    tedavi etmek ve  

    rehabilitasyon amaçları ile kullanılmasıdır. 

 İnsan vücudunun iç güçlerini harekete geçiren bir uyarı-
uyum tedavisidir. 

 



 Ağrının giderilmesi veya azaltılması. 

 Eklem hareket açıklığının, mobilizasyonun, 
kas gücünün artırılması,  

 Postürün düzeltilmesi, 

 Günlük yaşam aktivitelerinin ve yaşam 
kalitesinin arttırılması. 
 



Romatizmal hastalıklar 

Fibromiyalji  

Bel-sırt ağrıları 

Eklem kireçlenmeleri 

Ankilozan spondilit 

Romatoid artrit vb 

Ortopedik rehabilitasyon 

Eklem protezi, tendon vb 
operasyonlar ertesi 

Kırıklar sonrası 

Spor kazaları 

 

 
 

 
Kas-iskelet sistemi   

yumuşak doku ve eklem 
yaralanmaları vd 

Nörolojik hastalıklar 
Polio (çocuk felci )  
Denge problemleri  
Müsküler ve kardiovasküler 

enduransın arttırılması 
Kas güçlendirmesi ve 
    Reedükasyon 
  
  



1. Özel Etkiler 

     Mekanik  

        Kaldırma kuvveti 

         Hidrostatik basınç 

         Viskozite   

     Termik  

     Kimyasal etkiler  

2. Genel etkiler (uzun süreli etki) 
 



Ağırlık kaybı 
• Dalma düzeyine göre 
 Bel hizası %50 
 Sternum alt ucu %75 
 Boyuna kadar %90 
Ağrı baskılanması 
 Periferik dokunma reseptörlerinin uyarılması sonucu 
 Omur ilik düzeyinde ağrının baskılanması  
 Kaslarda relaksasyon 
 Yumuşak dokuların esnekliğinde artış 

 
 

 



 Kaldırma kuvveti ve suyun basıncı nedeniyle 
dolaşımdaki kan göğüs kafesine yönelir . 

 Kalp ve göğüs kafesindeki ana damarlar iki litre sıvı 
yüklenmesine eşit (700-1000ml) bir sıvı yüküne 
maruz kalır. 

 Kalbin dolumu artar 

 Kardiovasküler  

 Renal  

 Pulmoner  

 Endokrin 

 Gastrointestinal etkiler ortaya çıkar . 

 
 



 “Banyo kalbi” 

 Dolumu artan kalp güçlü kasılır ve atım hacmi artar 
(%30-50 =3,3L/dk) 

 Atriumlardan Atrial natriüretik peptid (ANP) salınır 

 Periferik damar direnci azalır  

 Kalbin gerilmesine bağlı ekstrasistoller olabilir ! 

 Kapak hastalıkları ve yetmezliklerde dikkat ! 

 

 



Havada Yarım banyo Tam banyo 

Yaklaşık 1000 ml ek kan toraksa yönelir 



 İdrar miktarı artar  %150,  

 İdrarla atılan sodyum miktarı %200-300 artar  

 Antidiüretik hormon (ADH) supresyonu 

• Plazma renin aktivitesi düşer. 

 

 Hipertansif hastalarda kullanılabilir 
 

 



 Beta-endorfin, growth  hormon artışı 

 Hipothalamus–hipofiz–adrenal aksın uyarılması  

 Anti-ödem ve anti-inflamatuar etkiler  

 Toraks çapı küçülür  

 Akciğer esnekliği azalır 

 Diffüzyon kapasitesi ↑  

 İnspiryum zorlaşır, ekspiryum kolaylaşır. 

 Su içinde aşırı egzersiz dispneye yol açabilir 

 

 



 Karın içi basınç artar.  

 Ösofageal reflü meydana gelebilir. 

 Mide dolu iken tam banyo uygulaması 

önerilmez. 

 



 İnsan vücudu su içinde çok çabuk ısınır. 

 Vücut sıcaklığı 40oC suda 15-25 dakikada,  

 42oC suda 10 dakikada 39oC’ye ulaşır. 

 Nabız dakika sayısı, kardiak output artar. 

 Periferik dilatasyon olur. 

 Vasküler direnç azalır.  
 Deri kan akımı artar. 

 
 

 

 

 



 Sıcaklık etkisiyle dokularda oksidan stres olur ve 
antioksidan savunmayı uyarır. 

 Hücreleri strese, travmalara karşı koruyan ısı şoku 
proteinleri (HSP) açığa çıkar. 

 Termal banyoların HSP’ler yoluyla hayvanlarda kalbi 
koruduğuna dair  birçok çalışma vardır. 

 
 
 
 

 



   DİKKAT!!! 
 Yüksek sıcaklıklarda  

 Kan basıncında yükselme,  

 Kan viskozitesinde artış olur. 

 Pıhtılaşma sistemi uyarılır. 

 Bu nedenlerle yüksek sıcaklıktaki banyolar ertesi 
miyokardial ve serebral infarkt riski ve banyoda 
Epilepsi riski  artar. 

 Trombotik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda dikkatli 
olunmalı. 
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 Termomineral sularda vücut kimyasal etkilere 
maruz kalır.      
   

 Banyo sırasında deriden ortalama 20-40ml/h/m2 

su ve su ile birlikte kimyasal maddeler emilir. 

 Deriden en çok emilen maddeler: 

◦ Kükürt (H2S),  

◦ Karbondioksit (CO2) ve  

◦ Radon (Rn)  
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 Karbondioksitli ve kükürtlü sular çevresel 
dolaşımı arttırırlar. 

 Kükürtlü ve/veya tuzlu sular anti-
inflamatuvar etki yaparlar. 

 Radonlu sular romatizmal hastalıklarda 
kullanılır. 

 Kükürtlü sular derinin immünolojisini 
etkilediği için deri hastalıklarında kullanılır.     
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 Kaplıca tedavisi ertesinde altı ay- bir yıl süren genel 
iyilik hali ve şikayetlerde azalmadır. 

 Kür uygulamalarının etkisiyle organizmada yaşanan 
nöro-hormonal, immunolojik değişikliklere yanıt 
olarak ortaya çıkan genel adaptasyon reaksiyonuna 
bağlıdır. 

 Antioksidan savunma ve ısı şoku proteinleri gibi non 
spesifik hücresel savunma mekanizmaları … 



 Ateşli hastalıklar 

 Ciddi kalp yetmezliği olanlar  

 Epilepsi 

 İnkontinansı (İdrar ve dışkı tutamayanlar)  

 Enfeksiyonu olanlar  

 Açık yarası olanlar 

• Kolostomi bag veya kateter kullanımı 

• Havuzda hastanın güvenliğini bozan bilişsel 
bozukluklar 
 



• Hastanın havuz alanına girişinde veya transferinde 
engel yaratan fonksiyonel bozukluklar 

• Trakeostomi, nazogastrik 

• Gastrostomi tüpleri  

• Oral fasial kontrolün azalması 

• Basınç ağrısı 

• Ciddi hipotansiyon 

• Ciddi biçimde kısıtlı endürans 

 



 Üşüme 

 Soğuğa hipersensitivite 

 Haşlanmalar veya yanıklar, banyo döküntüsü 

 Fenalaşma ve bunalma 

 Sıcak çarpması, sıcağa hassasiyet 

 Serebral ödem 

 Solunum sıkıntısı, hipotansiyon 

 Düşmeler 

 İnfeksiyonlar 

 



 Kan dolaşımının düzenlenmesi,  
 Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olma, 
 Kas spazmlarının çözülmesine yardımcı olma, 
 Ağrılı ve güçsüz kaslara destek olma, 
 Hareketi kolaylaştırma, hareket kısıtlılığını açma (egzersiz), 
 Kemik ve eklemlerdeki ağrıları azaltma, 
 Gerginlik ve uyku bozukluklarını iyileştirme, 
 Cildin hidrasyonunu sağlama, 
 Günlük yaşam aktivitelerinde yeterliliği ve fonksiyonel kapasiteyi 

koruma,  
 Bireyin endorfin salınımını arttırarak ruhsal açıdan iyileştirilmesi 

vb.  
 fonksiyonlarla hastanın yakınmalarında rahatlama sağlar. 

 



Hidroterapi Kaplıca 

 
• Ortam değişikliği yoktur 

kişinin bulunduğu ortamda 
uygulanabilir 

• İşten uzaklaşma yoktur, 
günlük yaşamı sürdürerek 
uygulanabilir 

• İklim değişikliği yoktur. 
 
• Kimyasal etki yoktur. 
• Peloid paketleri uygulama 

olanağı vardır. 

 
• Ortam değişikliği vardır, 

olumsuz iş ve ev 
koşullarından uzaklaşma 
sağlar 

• İşten uzaklaşma vardır. 
• İklim değişikliği vardır, farklı 

iklim özelliklerinden 
yararlanma sağlar 

• Kimyasal etki vardır. 
• Peloid uygulama olanağı 

vardır. 
 



 

 Osteoartritler (Uluslar arası önerilerde yer almaktadır) 

 Fibromiyalji (kaplıca tedavisinin etkin olduğunu  
       gösteren metaanaliz ve derlemeler var)  

 Kronik bel ağrısı  (yararını vurgulayan derlemeler var) 

 Ankilozan Spodilit 

 Romatoid Artrit 

 Psöriatik Artrit 





Non-pharmacological Pharmacological Intraarticular Surgical 

Education Paracetamol Corticosteroid Arthroscopy 

Exercise NSAIDs 

Insoles Opioid analgesics Hyaluronic acid Osteotomy 

Orthotic devices Sex hormones 

Weight Loss SYSADOA Tidal irrigation Uni-compartmental 

Laser Psychotropic drugs knee replacement 

Spa Topical NSAIDs 

Telephone Topical capsaicin Total knee 

Vitamins / Minerals replacement 

Pulsed EMF 

Ultrasound 

TENS 

Acupuncture 

Nutrients 

Herbal remedies 

Jordan K M, Arden N K, Doherty M et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee 

osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials 
(ESCISIT) Ann Rheum Dis 2003;62:1145–1155. 



• Kaplıca tedavisi FMS’lu hastalarda ağrıyı azaltır  
• Health Related Quality of Life (HRQoL)’ta düzelme sağlar 
 
• Kaplıcalara yakın yaşayan hastalarda ilk başvurulacak 
  non-farmakolojik tedavi seçeneğidir 
 
• Bu sonuçları doğrulamak için daha yüksek  
  kaliteli çalışmalara gereksinim var 



• 60 çalışmaya ulaşılmış  

• Kalite kriterlerini karşılayan 5 çalışma  

  değerlendirilmiş 

• Tümünde tedavi sonunda ağrıda azalma saptanmış 

 



 Egzersizle kombine kaplıca tedavisi yalnızca fizik egzersiz ve ilaç 
tedavisine göre  

 Tedavi bitiminden sonraki 40 haftaya varan ek yarar sağlıyor  
 “Cost effective” görünüyor 
 Farklı kaplıca merkezlerini ve tedavinin özel komponentlerini 

değerlendirmek için daha fazla çalışma gerekiyor. 

 





 
 

 

HİPERTERMAL BANYO VE PELOİD UYGULAMASI İLE YAPILAN  
BALNEOTERAPİNİN ARTERİYEL KAN BASINCINA ETKİLERİ 
Bediha Güzel Aktaş¹, Güngör Yazar¹, Serap Seringeç Karabulut¹, Fatih Karaarslan¹, İlker Geçmen¹, 
 Nergis Erdoğan¹,Arif Dönmez¹,Hatice Gürdal¹,Mine Karagülle¹, M. Zeki Karagülle¹ 
¹İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD. Fatih/Çapa,34093,İstanbul 

 

. 

Amaç: Termal banyo ve paket peloid tedavisinin arteriyel kan 
basıncına etkisini incelemek. 
 
Sonuç: 38-39Co sıcaklık ve süredeki banyoların sedatif etki ile kan 
basıncında hafif düşme sağladığı, arteriyel kan basıncı yönünden 
güvenle uygulanabileceğini göstermektedir. 



 Fibromiyaljide 2 hafta süreyle tam banyo ve 
paket peloid uygulamasından oluşan tedavi ve 
hasta eğitimi kombinasyonunun sadece hasta 
eğitiminden daha etkili bir yöntem olduğu 
sonucuna varılmıştır 



 Diz osteoartritli hastalarda aynı balneoterapötik 
yöntemlerin farklı süreler içinde uygulanmasının 
etkinliğini karşılaştırdığımız çalışmamızla, 
intermittant uygulamaların da geleneksel 
uygulamalar kadar etkili olabileceği sonucuna 
vardık. 



  Çalışmaya diz, kalça,  servikal ve lumbosakral bölge 
vertebra osteoartriti ile boyun ve belin mekanik nedenli 
ağrıları olan 903 hasta dahil edildi.  
 

 Sonuç: Kaplıca tedavisi, poliklinik düzeyinde sıklıkla 
karşılaştığımız kas iskelet sistemi hastalıklarında 
standart fizik tedavi programına göre ağrı, analjezik ilaç 
tüketimi ve tedaviden memnuniyet durumu 
bakımından daha etkilidir. 





 Hasta adı, adresi, tel no 

 Yaş 

 Gönderen Dr. Adı, ofis, tel no 

 Tanı, ilaçlar, medikal geçmişi 

 Telefon (acil durumda başvurulacak) 

 Yüzme durumu  

 Kalp hızları  

 Tercih edilen pozisyon 

 Transfer özellikleri 

 



 Sıvı elektrolit kaybı 

 İştahsızlıkHalsizlik /Yorgunluk 

 Cilt bütünlüğünde bozulma (kaşıntı-yanık) riski 

 Ağrı 

 Enfeksiyon riski 

 Düşme riski 

 Boğulma riski 
 



 Nedeni: Çok terleme 

 Girişimler:  

Ortamın yeterince havalandırılması sağlanır. 

Ortamın sıcaklık ve nem oranı normal sınırlarda 
tutulmaya çalışılır. 

Kişilerin bol ve mineralli su içmeleri sağlanır.  

Bunun önemi anlatılır. 

ANT takibi yapılır. 
   



 Nedeni: 
  Hastanın yorgun ve halsiz olduğunu ifade etmesi 
  Terlemeye bağlı sıvı elektrolit kaybı 
  Hipotansiyon 
  Hipoglisemi 
  Ağrı 
 Girişimler: 
  Hastanın istirahat etmesi söylenir. 
  Bol su ve mineralli su içmesi söylenir. 
  Tansiyon ve KŞ kontrolü 
  Ağrı hissettiği anda analjeziklerini içmesi söylenir. 
 



 Nedeni: Kaşıntı (Allerjik 
reaksiyon)  

 Girişimler : 

◦ Etkenden uzaklaştırma 

◦ Kaşıntının olduğu alan 
bol soğuk su ile yıkanır. 

◦ Kaşıntıyı gidermek için 
cilt nemlendirilir. 

◦ Gerekirse hekim istemi 
ile antihistaminik verilir. 

 

 Nedeni: Yanık 
 Girişimler : 
◦ Yanığın oluştuğu alan 

bol soğuk suya tutulur. 
◦ Yanığın yeri ve 

büyüklüğüne göre 
medikal tedavi 
uygulanır. 
◦ Yanık ileri derecede ise 

sıvı-elektrolit takibi 
yapılır. 
◦ Uygun beslenmesi 

sağlanır. 
 



 Nedeni/belirtisi: Hastanın ağrısı olduğunu ifade 
etmesi 

 Girişimler: Ağrının nedeni ve ne kadar süreceği 
hastaya anlatılır 

 Hastanın istirahat etmesi sağlanır. 

 Analjezik ve diğer ilaçlarını düzenli kullanması 
gerektiği anlatılır. 



 Nedeni: Su tedavi havuzlarının aynı anda birden fazla kişi 
tarafından  kullanımı 

 Girişimler:  
Kişilere havuza girmeden önce duş aldırmak, 
TİT kontrolü yapmak, 
İdrar inkontinansı ve döküntüleri olan kişileri tek kişilik 

havuzlara/küvetlere almak, 
Tedavi suyunun mikrobiyolojik tahlillerini yaptırmak ve bunu 

takip etmek, 
Havuzun dezenfeksiyon sistemlerinin (filtrasyon,devri daim vb.) 

sürekli aktif olmasını sağlamak, 
Tedavi alanının sürekli temiz-hijyenik olmasını sağlamak. 
Zeminin kolay temizlenebilir olması gerekli. 

 



 Nedenleri:Kaygan zemin, tansiyon değişikliği 
Denge kaybı/Dikkatsizlik 
 Girişimler: 
Yüzeylerin kaymayan, aşınmayan malzemeden   
 yapılmış olması gerekir 
Zemin kuru tutulmaya çalışılır. 
Islak yerlere ”Dikkat Islak Zemin” uyarıları 

konur Ayaklarına tam olan ve tabanı 
kaymayan ayakkabı/terlik önerilir. 

Kişiler ANT açısından takip edilir. 
Hareket güçlüğü olanlara yardım 

edilir/sağlanır. 
Kişilere yavaş ve dikkatli hareket etmeleri  
 konusunda bilgi verilir/uyarılır. 
 
 



Nedeni: Sulu ortamda (su içinde) bulunma 

Belirti/bulgu: Evrensel boğulma işareti 

   Hastanın zorlandığının gözlenmesi  

Girişim: Hasta su içinde ise sudan çıkarılıp, güvenli bir alana alınır. 

Solunumu kontrol edilir, uygun hava yolu açıklığı sağlanır 

Kişinin kendini ifade etmesine fırsat verilir 

Bilinç durumu ve yaşamsal bulgular kontrol edilir 

Gerekiyorsa oksijen tedavisi başlanır. 

Oksijen saturasyonu yakından takip edilir 

Kişi siyanoz yönünden gözlemlenir. 

Bilinç durumu ve yaşamsal bulgular takip edilir. 

Hastalar mutlaka gözetim altıda tedavi almalıdır. 

Hasta hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdır. 




