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POPULARNOŚĆ HALOTERAPII W OPINII OSÓB Z PROBLEMAMI 
UKŁADU ODDECHOWEGO

HALOTHERAPY’S POPULARITY IN THE OPINION OF PATIENTS  
WITH RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS

Wstęp

Sól (gr. halos) towarzyszy człowiekowi od zawsze, gdyż podstawowe funkcje życiowe 
zależą od równowagi jonów sodu i chloru w organizmie. Dlatego każdy organizm, w tym 
także człowieka, wymaga soli jako dodatku do pożywienia. W dzisiejszych czasach nasz 
pokarm obfituje w nadmiar chlorku sodu, natomiast dawniej sól była składnikiem deficy-
towym w diecie człowieka. Wyrównywanie jej braków przez picie wody ze źródeł solanko-
wych u naszych prehistorycznych przodków można uznać za pierwsze wykorzystanie soli 
w celach leczniczych. Sól stała się na przestrzeni tysięcy lat praktycznie wszechobecnym 
elementem w medycynie1.

W starożytnym Egipcie lekarz-budowniczy Imhotep (3000 r. p.n.e.) stosował sól jako 
środek wspomagający leczenie ran klatki piersiowej. Papirus Ebersa (datowany na około 
1600 r. p.n.e.) opisuje wykorzystanie soli jako składnika środków przeczyszczających, 
a także w usuwaniu zrogowaciałej skóry, leczeniu chorób zakaźnych, tamowaniu krwa-
wienia, jako maść do oczu, czy też w celu przyspieszania porodu2.

W Polsce XVI wieku wykorzystanie soli w medycynie potwierdzają wzmianki kronikarza 
Marcina Kromera (1512–1589). Adam Schroeter (1525–1572) wybitny krakowski humanista 
podkreślał m.in. konieczność ciągłego uzupełniania soli w organizmie, aby nie dopuścić do 
powstania raka, który „gryzie i wzrasta”, oraz do powstania „wyrzutów, które bolą i gryzą”. 
Zauważył również wpływ soli na gojenie ran. Liczne sposoby zastosowania soli opisał 
także Antoni Schneeberger, mieszkający w Krakowie lekarz i naukowiec (1530–1581)3.

W XIX wieku sól zyskała olbrzymią popularność także jako środek stosowany w fizyko-
terapii. Pojawiły się nowe sposoby jej wykorzystania w formie solanki i solnego aerozolu. 

1 M. Kmiecik, Subterraneoterapia w Kopalni Soli „Wieliczka”. Część I, „Balneologia Polska” 2006, 1, s. 68–70; 
K. Kamińska, Halotherapy. Sulejówek: Salsano Haloterapia Polska, Sulejówek 2014.
2 M. Cirillo et al., A history of salt, “American Journal of Nephrology” 1994, 14(4–6), s. 426–431; M. Kmiecik, op. cit.
3 M. Kmiecik, op. cit.; M. Cirillo et al., op. cit.
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W tym właśnie czasie powstały słynne uzdrowiska solankowe Ischl, Hall i Elmen oraz 
pierwsze na ziemiach polskich i jedno z pierwszych w Europie o znaczeniu i zasięgu 
międzynarodowym zdrojowisko solankowe w Wieliczce. Zastosowaniu soli w formie le-
czenia uzdrowiskowego nadano termin haloterapia. W haloterapii wykorzystuje się sól 
pod różnymi postaciami, jak: inhalacje solankowe, inhalacje suchym aerozolem solnym, 
kąpiele solankowe, płukania, kurację pitną (krenoterapię)4.

Dążenie do zdrowia jako homeostazy jest naturalnym celem każdego organizmu. 
Pragnienie przebywania w dogodniejszym środowisku, spożywania właściwszych pokar-
mów to niektóre z przykładów adaptacji behawioralnej organizmów do środowiska5. Wraz 
z postępem nauk medycznych naturalne było odkrywanie kolejnych bodźców fizycznych 
pochodzących ze środowiska, wpływających pozytywnie na zdrowie. Konsekwencją 
tego było powstanie fizykoterapii (badającej reaktywność organizmu na bodźce) oraz jej 
gałęzi specjalizujących się w wykorzystaniu różnych czynników środowiskowych, m.in.: 
w hydroterapii, balneoterapii, klimatoterapii, aerozoloterapii czy haloterapii (wykorzystanie 
soli w różnych postaciach).

Szczególnym przykładem uzdrowiska wykorzystującego wiele czynników środowisko-
wych jest Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia. 
Do leczenia wykorzystuje się synergię unikatowego mikroklimatu oraz właściwości po-
wietrza – pozbawionego zanieczyszczeń i alergenów, bogatego w mikroelementy, o stałej 
temperaturze, wysokiej wilgotności, wolnego od szkodliwego promieniowania6.

Wartość lecznicza wielickich komór solnych (znajdujących się 135 m pod powierzchnią 
ziemi) opiera się głównie na izolacji od bodźców zewnętrznych (promieniowania świetlne-
go i kosmicznego, fal elektromagnetycznych i dźwiękowych), przebywaniu w atmosferze 
o stałej temperaturze (13–14,5°C) i wilgotności powietrza (60–75%) o wysokim parcjalnym 
ciśnieniu tlenu. Powietrze w wielickich podziemiach ma walory lecznicze w szczególności 
z powodu zawartości cząstek soli (NaCl 23,9 mg/m3, KCl 15,2 mg/m3), która wywołuje 
zwiększoną aktywność rzęsek nabłonka oddechowego, co z kolei zwiększa skuteczność 
oczyszczania śluzowo-rzęskowego dróg oddechowych. Aerozol solankowy działa także 
przeciwzapalnie ogólnie i miejscowo7. 

W powietrzu komór solnych, dzięki długiej drodze wentylacji powietrza oraz bakterio-
statycznemu działaniu aerozolu solankowego, ilość makro-, mikroorganizmów i innych 
elementów biologicznych (bakterii, grzybów, pyłków organicznych itd.) jest wielokrotnie 
niższa niż na powierzchni ziemi. Ten mikroklimat stwarza dogodne warunki dla regeneracji 
i „uspokojenia”, często nadreaktywnego układu immunologicznego. Proces leczniczy re-

4 K. Kamińska, op. cit.
5 T. Maszczak, Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2005, 54, s. 73–81.
6 A. Chervinskaya, Haloterapia w mikroklimacie komory solnej jako metoda medycyny rekonwalescencyjnej, 
„Balneologia Polska” 2007, t. 49, 2(108), s. 142–144; J. Krupa, B. Dec, Atrakcyjność turystyczna i uzdrowiskowa 
kopalni soli w Polsce, „Turystyka i Rekreacja” 2014, 11(2), s. 121–131; K. Kamińska, op. cit.
7 K. d’Obyrn, K. Brudnik, “Wieliczka” salt mine – from water hazard to water treatment, „Acta Balneologica” 2014, 
3(137), s. 140–141; S. Pośpiech, P. Barucha, Badania wpływu mikroklimatu podziemnego Uzdrowiska w Kopalni 
Soli Wieliczka na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne, „Acta 
Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna” 2014, 20(4), s. 204–216.
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alizowany jest przez wielogodzinny pobyt w solnej komorze wielickiej kopalni pod kontrolą 
personelu medycznego. Prowadzony jest w formie aktywnej rehabilitacji, polegającej m.in. 
na nowoczesnej gimnastyce oddechowej8.

Ten specyficzny sposób leczenia, łączący klimatoterapię z haloterapią nazwano subter-
raneoterapią. Służy ona szczególnie w kuracji schorzeń zapalnych górnych i dolnych dróg 
oddechowych oraz objawów chorób alergicznych, w szczególności astmy oskrzelowej, 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), przewlekłego zapalenia nosogardzieli 
i zatok obocznych nosa oraz alergicznego nieżytu nosa9. Choroby układu oddechowego 
stanowią jedną z najpowszechniejszych grup chorób. Wpływa na to przede wszystkim 
rosnące zanieczyszczenie środowiska zarówno czynnikami chemicznymi (np. dym tyto-
niowy), jak i biologicznymi (m.in. mikroorganizmy, alergeny)10.

Z uwagi na coraz częstszą zapadalność na choroby górnych dróg oddechowych halo-
terapia staje się coraz popularniejszą metodą leczniczą. Jest przedmiotem wielu badań11. 
Jej skuteczność w leczeniu chorób dróg oddechowych opisywana jest w wielu pracach12. 
Można z niej korzystać zarówno w miejscach pozyskiwania soli (jak ma to miejsce w ko-
palniach soli oraz w Ciechocinku – tężnie solne), jak również w sztucznych grotach solnych 
występujących w miejscowościach uzdrowiskowych oraz w większości polskich miast. 

Wzrastające zainteresowanie haloterapią skłoniły autorów do podjęcia badań, których 
wyniki zaprezentowano w niniejszej pracy. Celem artykułu jest przedstawienie opinii oraz 
zainteresowania haloterapią wśród pacjentów przychodni pulmonologicznej. Dodatkowo, 
szczególną uwagę poświęcono subterraneoterapii stosowanej w Uzdrowisku Kopalnia 
Soli „Wieliczka” – zarówno w opinii pacjentów, jak i na podstawie przeglądu literatury. 

Metoda badań i narzędzia badawcze 

Badania ankietowe o charakterze anonimowym przeprowadzono w Podkarpackim 
Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, w okresie od kwietnia do maja 2016 r., wśród pa-
cjentów pulmonologicznych, leczących się z powodu takich chorób, jak: astma, POChP, 
alergiczny nieżyt nosa i innych. Badania były dobrowolne, przeprowadzone wyłącznie 
wśród osób, które wyraziły zgodę wzięcia w nich udziału. Jako metodę badawczą wybrano 
sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym był pisemny, anonimowy kwestionariusz 
ankiety. Pierwszą część ankiety stanowiła metryczka, w której zamieszczono pytania 
ogólne, dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania, a także pytania o główną chorobę 

8 J. Krupa, B. Dec, op. cit.
9 K. Zeman, Nawracające zapalenia dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym – niedobór odporności 
czy objawy alergii?, „Alergia” 2003, 2(17), s. 46–50; P. Śliwiński et al., Zalecenia PTChP dotyczące rozpoznawania 
i leczenia POChP, „Pneumonologia i Alergologia Polska” 2014, 82(3), s. 227–263.
10 T.M. Zielonka, Epidemiology of respiratory diseases in children, „Postępy Nauk Medycznych” 2008, 9, s. 551–
558.
11 M. Cirillo, op. cit.; M. Kmiecik, op. cit.
12 P. Gajewski, Interna Szczeklika, MP, Kraków 2012; A.V. Chervinskaya, N.A. Zilber, Halotherapy for treatment of 
respiratory diseases, “Journal of Aerosol Medicine” 1995, 8(3), s. 221–232; A. Chervinskaya, op. cit.; P. Śliwiński 
et al., op. cit.
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pulmonologiczną. Druga część dotyczyła opinii pacjentów na temat haloterapii. Dane 
zebrane podczas badań opracowano przy użyciu odpowiednich procedur programu IBM 
SPSS Statistics 24.0.

Omówienie wyników badań

W badaniu ankietowym wzięły udział 164 osoby obu płci. Po wstępnej weryfikacji i od-
rzuceniu nieprawidłowo wypełnionych ankiet do dalszej analizy zakwalifikowano arkusze 
odpowiedzi uzyskane od 150 respondentów. Ogólną charakterystykę badanej zbiorowości 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podział respondentów ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania

Cecha Kategoria cechy n %

Płeć
mężczyźni 77 51,3
kobiety 73 48,7

Wiek

poniżej 20 lat 2 1,0
20–30 lat 14 9,0
31–40 lat 18 12,0
41–50 lat 18 12,0
51–60 lat 24 16,0
61–70 lat 71 47,0
71 lat i powyżej 5 3,0

Miejsce zamieszkania

wieś 37 24,7

miasto do 100 tys. 
mieszkańców 33 22,0

miasto powyżej 100 tys. 
mieszkańców 80 53,3

Źródło: opracowanie własne. 

Rozkład procentowy płci w badanej zbiorowości był prawie równomierny. Wśród an-
kietowanych znalazło się niewiele więcej mężczyzn (51,3%) niż kobiet (48,7%). Najlicz-
niejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 61–70 lat. Druga pod względem 
liczebności była grupa osób w wieku 51–60 lat; stanowili oni 16% respondentów. Osoby 
w wieku 31–40 lat oraz 41–50 lat stanowiły po 12% badanej populacji. Niemal co dzie-
siąty ankietowany był wieku 20–30 lat (9%); grupa osób najmłodszych i najstarszych była 
reprezentowana nielicznie (odpowiednio 1% i 3%). Nieco ponad połowa ankietowanych 
(53%) to mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Co czwarta osoba mieszka 
na wsi, a co piąta w mieście poniżej 100 tys. mieszkańców. 

Wśród pacjentów objętych badaniem znalazły się osoby chore na astmę oskrzelową 
lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Większą część respondentów stanowili pacjenci 
chorzy na POChP (tabela 2).

Izabela Cichocka, Jan Krupa
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Tabela 2. Procentowy udział pacjentów chorujących na astmę oskrzelową i POChP

Schorzenie n %
POChP 81 54,0
Astma 69 46,0

Źródło: opracowanie własne.

W badanej zbiorowości co szósty respondent to nadal aktywny palacz, co trzeci palił 
w przeszłości, ale zerwał z nałogiem. Połowa ankietowanych pacjentów to osoby niepa-
lące. Strukturę grupy badawczej z uwzględnieniem nikotynizmu przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Podział grupy badawczej z uwzględnieniem nikotynizmu

Palenie papierosów n %
Tak – obecnie 24 16,0
Tak – w przeszłości 51 34,0
Nie 75 50,0

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części badań respondenci mieli za zadanie ocenić swój stan zdrowia w skali 
od „1” do „10”. Żaden z respondentów nie przyznał ocen od „1” do „4”. Przy ocenie swojego 
stanu zdrowia najczęściej zaznaczano „7” (34%). Wysoki odsetek wskazań otrzymano 
dla oceny „9” (27%) oraz „8” (23%). W tabeli 4 zestawiono wyniki oceny stanu zdrowia 
dokonanej przez respondentów.

Tabela 4. Ocena własnego stanu zdrowia przez ankietowanych

Ocena stanu zdrowia n %
5 3 2,0
6 14 9,0
7 51 34,0
8 35 23,0
9 41 27,0

10 8 5,0

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym pytaniu badano opinię respondentów na temat tego, jak dużym proble-
mem jest dla nich choroba pulmonologiczna, którą u nich stwierdzono. Dla co dziesiątego 
pacjenta choroba układu oddechowego, na którą cierpi, jest największym kłopotem w ży-
ciu. Mniej niż połowa ankietowanych ocenia ją jako duży kłopot, a 45% jako niewielkie 
zmartwienie. Wyniki odpowiedzi respondentów na to pytanie przedstawiono w tabeli 5.
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Tabela 5. Opinia pacjentów na temat ich dolegliwości pulmonologicznej

Opinie o schorzeniu n %

To największy kłopot 14 9,3
Sprawia mi dużo kłopotu 69 46,0
Sprawia mi niewiele kłopotu 67 44,7

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli chodzi o rehabilitację schorzeń dróg oddechowych, to w badanej grupie tylko 
38% (57) osób korzystało kiedykolwiek z leczenia sanatoryjnego, a nieco mniej niż po-
łowa respondentów (47%, tj. 71 osób) przechodziła jakąkolwiek rehabilitację związaną 
z leczeniem schorzenia dróg oddechowych.

Pacjenci, którzy korzystali z rehabilitacji schorzeń układu oddechowego, oceniają jej 
efekty raczej pozytywnie. W skali od „1” do „10” ponad połowa respondentów (57%) oceniła 
poprawę stanu zdrowia na „8”, a 39% przyznało ocenę „7”. Nieliczne osoby wskazały „9”. 
Nie przyznano „10” ani ocen niższych niż „7” (tabela 6). 

Tabela 6. Opinia pacjentów odnośnie do poprawy samopoczucia po rehabilitacji

Poprawa samopoczucia po rehabilitacji n %

7 59 39,0
8 86 57,0
9 6 4,0

Źródło: opracowanie własne.

Kolejna część ankiety dotyczyła wiedzy respondentów na temat haloterapii oraz oceny 
ich chęci do korzystania z tego rodzaju leczenia.

Ponad połowa respondentów (54%) korzystała w swoim życiu z groty solnej. 90% osób 
stwierdziła, że przebywanie w grocie solnej ma korzystny wpływ na zdrowie.

Większość pacjentów potwierdza odczucie poprawy samopoczucia po pobycie w grocie 
solnej. W skali od „1” do „10” niemal ponad połowa respondentów (48%) oceniła poprawę 
stanu zdrowia na „7”, a 36% przyznało ocenę „8”. Tyle samo osób (6%) wskazało „9” oraz 
„6”. Nieliczni wskazywali „5” (4%). Nie przyznano „10” ani ocen niższych niż „5”. Zesta-
wienie ocen dokonanych przez respondentów zawarto w tabeli 7.

Tabela 7. Opinia pacjentów na temat poprawy samopoczucia po pobycie w grocie solnej

Poprawa samopoczucia po pobycie w grocie solnej n %

5 6 4,0
6 9 6,0

Izabela Cichocka, Jan Krupa
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7 72 48,0
8 54 36,0
9 9 6,0

Źródło: opracowanie własne.

Pacjenci raczej pozytywnie oceniają wpływ grot solnych na proces leczenia chorób 
układu oddechowego. W skali od „1” do „10” niemal połowa osób (46%) oceniła wpływ 
terapii w grotach solnych na „7”, a 27% przyznało ocenę „8”. Tyle samo osób (12%) wska-
zało „5” oraz „6”. Nieliczni wskazywali „9” (3%). Nie przyznano „10” ani ocen niższych 
niż „5”. Tabela 8 przedstawia wyniki ocen terapii w grotach solnych dokonanych przez 
respondentów.

Tabela 8. Opinia pacjentów na temat wpływu terapii w grotach solnych na proces leczenia chorób ukła-
du oddechowego

Wpływ terapii w grotach solnych na proces 
leczenia chorób układu oddechowego n %

5 18 12,0
6 18 12,0
7 69 46,0
8 41 27,0
9 5 3,0

Źródło: opracowanie własne.

Większość ankietowanych wykazało się wiedzą o istnieniu Uzdrowiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka”. Taką wiedzę zadeklarowało 80% osób. Połowa pacjentów widzi możliwość 
kilkunastodniowego wyjazdu do Wieliczki w celach leczniczych.

Tylko co czwarty pacjent słyszał, że istnieje możliwość refundowania przez NFZ za-
biegów leczniczych w Wieliczce przy ponoszeniu kosztów pobytu w kopalni. Wiedząc 
o możliwości refundacji, liczba osób chętnych do wyjazdu do Uzdrowiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka” nieco wzrosła (do 58%). Ponadto aż trzy czwarte ankietowanych chorych 
chętnie skorzystałoby z rehabilitacji w grotach solnych w pobliżu miejsca zamieszkania. 
W tym przypadku informacja o możliwości refundowania takich zabiegów nie wpłynęła 
jednak na odsetek zainteresowanych tą formą leczenia.

Kolejnym etapem analizy statystycznej było zbadanie różnic pomiędzy zbiorowością 
kobiet i mężczyzn, a dotyczących znajomości metod haloterapii oraz chęci ich zastoso-
wania w leczeniu schorzenia pulmonologicznego.

Analizę przeprowadzono, stosując test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Dla dwóch 
cech nominalnych tworzono tzw. tabelę kontyngencji prezentującą procentowy rozkład 
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wartości jednej ze zmiennych względem drugiej i oceniano istotność zależności pomiędzy 
obiema zmiennymi13.

Otrzymane wyniki dowodzą, że płeć nie wpływa na chęć korzystania z dobrodziejstw 
haloterapii w procesie leczenia schorzeń układu oddechowego. W większości przypadków 
można dostrzec, że to kobiety chętniej korzystają bądź chciałyby skorzystać z rehabilitacji 
w grotach solnych. Jednakże różnice te nie są na tyle znaczące, aby mówić o zależno-
ściach istotnych statystycznie (tabela 9).

Tabela 9. Płeć a korzystanie z groty solnej 

Korzystanie z groty 
solnej

Płeć (χ2 = 0,715; p = 0,3978)
Razem

mężczyźni kobiety
Tak 39 (50,6%) 42 (57,5%) 81
Nie 38 (49,4%) 31 (42,5%) 69
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Mężczyźni nieco częściej zwracają uwagę na pozytywny wpływ przebywania w gro-
tach solnych na samopoczucie. Różnice pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn nie są jednak 
statystycznie istotne (tabela 10).

Tabela 10. Płeć a opinia na temat korzystnego wpływu wizyty w grocie solnej na zdrowie 

Czy wizyta w grocie 
solnej ma korzystny 
wpływ na zdrowie?

Płeć (χ2 = 2,162; p = 0,1415)
Razem

mężczyźni kobiety
Tak 72 (93,5%) 63 (86,3%) 135
Nie 5 (6,5%) 10 (13,7%) 15
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Nieco więcej mężczyzn (prawie o 10%) niż kobiet wie, że w Kopalni Soli w Wieliczce znaj-
duje się również czynne uzdrowisko (tabela 11). Różnice te nie są jednak statystycznie istotne.

13 Test niezależności chi-kwadrat jest najpopularniejszym testem statystycznym służącym do badania zależności 
między dwiema cechami zmierzonymi na skali nominalnej. W teście tym stawiana jest hipoteza zerowa, że wy-
stąpienie wariantu jednej cechy nie zależy od wariantu przyjmowanego dla drugiej cechy (cechy są niezależne). 
W hipotezie alternatywnej zakłada się, że cechy są ze sobą powiązane. Niskie wartości prawdopodobieństwa 
testowego p pozwalają hipotezę zerową odrzucić i wnioskować o istnieniu zależności w całej populacji pomiędzy 
dwiema rozważanymi cechami. Szczegółowe procedury obliczeniowe można znaleźć w wielu pozycjach z zakresu 
statystyki; zob. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, s. 757–766; A. Stanisz, Przystępny 
kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 
2001, s. 221–262.
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Tabela 11. Płeć a wiedza o istnieniu uzdrowiska Kopalnia Soli w Wieliczce

Znajomość uzdro-
wiska Kopalnia Soli 
„Wieliczka”

Płeć (χ2 = 2,000; p = 0,1573)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 66 (85,7%) 56 (76,7%) 122
Nie 11 (14,3%) 17 (23,3%) 28
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Chęć wyjazdu w celach leczniczych do omawianego uzdrowiska deklaruje więcej kobiet 
niż mężczyzn (tabela 12), aczkolwiek różnice te nie są statystycznie istotne.

Tabela 12. Płeć a deklaracja możliwości wyjazdu do Wieliczki

Możliwość wyjazdu do Wieliczki 
w celach leczniczych

Płeć (χ2 = 1,352; p = 0,2450)
Razemmężczyźni kobiety

Tak 37 (48,1%) 42 (57,5%) 79
Nie 40 (51,9%) 31 (42,5%) 71
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Różnice w zakresie wiedzy o refundacji leczenia w uzdrowisku w Wieliczce u przed-
stawicieli obojga płci są nieznaczne (tabela 13). Podobnie jest z zamiarem skorzystania 
w przypadku refundacji z tej formy rehabilitacji (tabela 14).

Tabela 13. Płeć a wiedza o możliwości refundowanego leczenia w Wieliczce 

Wiedza o możliwości refundo-
wanego leczenia w Wieliczce

Płeć (χ2 = 0,563; p = 0,4531)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 19 (24,7%) 22 (30,1%) 41
Nie 58 (75,3%) 51 (69,9%) 109
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 14. Płeć a zamiar skorzystania z usług uzdrowiskowych przy możliwości korzystania z refundo-
wanego leczenia w Wieliczce

Chęć skorzystania z Uzdrowi-
ska Kopalnia Soli „Wieliczka” 
(z uwzględnieniem refundacji)

Płeć (χ2 = 0,775; p = 0,3786)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 42 (54,5%) 45 (61,6%) 87
Nie 35 (45,5%) 28 (38,4%) 63
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki odpowiedzi na pytanie o chęć skorzystania z rehabilitacji w grocie solnej w po-
bliżu miejsca zamieszkania przedstawiono w tabeli 15. Kobiety częściej deklarują chęć 
skorzystania z grot solnych, jeżeli znajdowałyby się one blisko miejsca zamieszkania. 
W tym przypadku różnice pomiędzy opiniami u obu płci są znaczące i bliskie zależności 
istotnej statystycznie.

Tabela 15. Płeć a chęć skorzystania z rehabilitacji w grocie solnej w pobliżu miejsca zamieszkania

Chęć skorzystania z rehabilitacji  
w grocie solnej

Płeć (χ2 = 3,440; p = 0,0636)
Razem

mężczyźni kobiety
Tak 52 (67,5%) 59 (80,8%) 111
Nie 25 (32,5%) 14 (19,2%) 39
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku refundacji kosztów leczenia w grocie solnej odsetek kobiet zaintereso-
wanych tą formą rehabilitacji jest znacząco wyższy niż mężczyzn. Możemy zatem mówić 
o zależności istotnej statystycznie. Tak więc to właśnie kobiety, częściej niż mężczyźni, 
deklarują chęć korzystania z groty solnej, jeśli byłoby to refundowane. Wyniki odpowiedzi 
na to pytanie zestawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Płeć a chęć skorzystania z rehabilitacji w grocie solnej w przypadku refundacji

Chęć skorzystania z groty solnej 
w przypadku refundacji

Płeć (χ2 = 4,257; p = 0,0391)
Razem

mężczyźni kobiety

Tak 52 (67,5%) 60 (82,2%) 112
Nie 25 (32,5%) 13 (17,8%) 38
Razem 77 73 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.
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W kolejnym etapie analizy zbadano, czy rodzaj schorzenia, na które cierpią ankietowani, 
wpływa na ich wiedzę i opinie na temat wykorzystania haloterapii w procesie leczenia, 
ponownie wykorzystując w tym celu test niezależności chi-kwadrat.

Statystycznie istotne zależności otrzymano dla zestawienia dominującej choroby 
pulmonologicznej i faktu korzystania z groty solnej. Osoby chorujące na astmę zdecy-
dowanie częściej korzystały z grot solnych, w porównaniu z pacjentami cierpiącymi na 
POChP (tabela 17).

Tabela 17. Dominująca choroba pulmonologiczna ankietowanych a wizyta w grocie solnej

Korzystanie z groty 
solnej

Grupa (χ2 = 23,475; p = 0,0000)
Razem

POChP astma
Tak 29 (35,8%) 52 (75,4%) 81
Nie 52 (64,2%) 17 (24,6%) 69
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Podobnie statystycznie istotne zależności otrzymano dla zestawienia dominującej 
choroby pulmonologicznej i oceny korzystnego wpływu wizyt w grocie solnej na zdrowie. 
Osoby chorujące na astmę zdecydowanie częściej korzystały z grot solnych, w porównaniu 
z pacjentami cierpiącymi na POChP (tabela 18).

Tabela 18. Dominująca choroba pulmonologiczna a zdanie pacjentów na temat korzystnego wpływu 
groty solnej na zdrowie

Czy wizyta w grocie 
solnej ma korzystny 
wpływ na zdrowie?

Grupa (χ2 = 14,198; p = 0,0002)
RazemPOChP astma

Tak 66 (81,5%) 69 (100,0%) 135
Nie 15 (18,5%) 0 (0,0%) 15
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Natomiast jeśli chodzi o znajomość uzdrowiska mieszczącego się w Kopalni Soli 
w Wieliczce, odnotowano brak istotnych statystycznie różnic pomiędzy obiema grupami 
pacjentów (tabela 19).
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Tabela 19. Dominująca choroba pulmonologiczna a wiedza o istnieniu Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wie-
liczka”

Znajomość uzdrowiska 
Kopalnia Soli „Wie-
liczka”

Grupa (χ2 = 0,379; p = 0,4293)
Razem

POChP astma

Tak 64 (79,0%) 58 (84,1%) 122
Nie 17 (21,0%) 11 (15,9%) 28
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku zestawienia dominującej choroby pulmonologicznej i możliwości wyjazdu 
do Wieliczki w celach leczniczych otrzymano statystycznie istotną wartość testu chi-kwa-
drat. Zdecydowanie większa grupa osób chorych na POChP widzi możliwość wyjazdu 
na turnusy rehabilitacyjne w uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”. W przypadku pacjentów 
z astmą taką gotowość zgłasza zaledwie co piąty chory (tabela 20).

Tabela 20. Dominująca choroba pulmonologiczna a możliwość wyjazdu do Wieliczki w celach leczniczych

Możliwość wyjazdu do Wie-
liczki w celach leczniczych

Grupa (χ2 = 58,648; p = 0,0000)
Razem

POChP astma

Tak 66 (81,5%) 13 (18,8%) 79
Nie 15 (18,5%) 56 (81,2%) 71
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Również znacznie wyższy odsetek pacjentów z POChP ma wiedzę o tym, że leczenie 
w uzdrowisku w Wieliczce może być refundowane. Natomiast aż 91% pacjentów z astmą 
nie słyszało o takiej możliwości. Dla tych zmiennych zaobserwowano statystycznie istotną 
wartość statystyki testu niezależności (tabela 21).

Tabela 21. Dominująca choroba pulmonologiczna a wiedza o refundacji leczenia w Wieliczce

Wiedza o możliwości refundo-
wanego leczenia w Wieliczce

Grupa (χ2 = 22,347; p = 0,0000)
Razem

POChP astma
Tak 35 (43,2%) 6 (8,7%) 41
Nie 46 (56,8%) 63 (91,3%) 109
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.
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W zestawieniu dominującej choroby pulmonologicznej i deklarowanej chęci skorzysta-
nia z usług uzdrowiska w Wieliczce wykazano statystycznie istotną zależność. Pacjenci 
cierpiący na POChP zdecydowanie liczniej chcieliby skorzystać z uzdrowiskowego leczenia 
w Wieliczce. Na taki wyjazd zdecydowałoby się aż 86% respondentów z tym schorzeniem. 
Natomiast aż trzy czwarte pacjentów uskarżających się na astmę nie deklaruje chęci 
wyjazdu do omawianego uzdrowiska (tabela 22).

Tabela 22. Dominująca choroba pulmonologiczna a chęć skorzystania z usług uzdrowiska w Wieliczce

Chęć skorzystania z Uzdrowi-
ska Kopalnia Soli „Wieliczka” 
(z uwzględnieniem refundacji)

Grupa (χ2 = 58,384; p = 0,0000)

Razem
POChP astma

Tak 70 (86,4%) 17 (24,6%) 87
Nie 11 (13,6%) 52 (75,4%) 63
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Statystycznie istotną wartość testu chi-kwadrat otrzymano również, zestawiając domi-
nującą chorobę pulmonologiczną i chęć rehabilitacji w grocie solnej (tabela 23). Więcej 
pacjentów z POChP (89%) skorzystałoby z rehabilitacji w grotach solnych niż pacjentów 
cierpiących na astmę (56,5%). 

Tabela 23. Dominująca choroba pulmonologiczna a chęć rehabilitacji w grocie solnej

Chęć skorzystania z rehabili-
tacji w grocie solnej

Grupa (χ2 = 20,288; p = 0,0000)
Razem

POChP astma

Tak 72 (88,9%) 39 (56,5%) 111
Nie 9 (11,1%) 30 (43,5%) 39
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

W zestawieniu dominującej choroby pulmonologicznej i chęci rehabilitacji w grocie 
solnej, przy możliwości skorzystania z refundacji tego typu zabiegów, również otrzymano 
statystycznie istotną wartość chi-kwadrat. W przypadku refundowania takiej formy leczenia 
znacznie bardziej są skłonni skorzystać z niej respondenci z POChP (89%) niż cierpiący 
na astmę (58%) (tabela 24).
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Tabela 24. Dominująca choroba pulmonologiczna a chęć skorzystania z groty solnej w przypadku 
refundacji

Chęć skorzystania z groty sol-
nej w przypadku refundacji

Grupa (χ2 = 18,830; p = 0,0000)
Razem

POChP astma
Tak 72 (88,9%) 40 (58,0%) 112
Nie 9 (11,1%) 29 (42,0%) 38
Razem 81 69 150

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat.
Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja

Istnieje stosunkowo mało badań na temat wykorzystania i skuteczności haloterapii 
i subterraneoterapii w medycynie. Większość publikowanych wyników opiera się na 
badaniach przeprowadzonych na małych grupach pacjentów (od 20–40 do 120)14. Do-
stępne dane informują o poprawie stanu ogólnego pacjentów, poprawie parametrów 
oddechowych i obniżeniu poziomu markerów stanu zapalnego15. Dostępne publikacje 
na temat właściwości leczniczych subterraneoterapii w wielickiej kopalni soli zostały 
opublikowane w latach 60. przez Skulimowskiego. Dotyczą one chorób alergicznych płuc 
oraz leczenia astmy oskrzelowej16. W latach 1958–1964 sto osób chorych na POChP 
i astmę oskrzelową odbyło leczenie w podziemiach kopalni w Wieliczce. Mimo odstawie-
nia leków odnotowano u nich poprawę stanu zdrowia17. W latach 90. w celu sprawdzenia 
skuteczności subterraneoterapii w leczeniu nieżytu nosa przeprowadzono w Wieliczce 
badanie na grupie 42 pacjentów. 20 z nich cierpiało na alergiczny nieżyt nosa, natomiast 
22 – na niealergiczny nieżyt nosa z nawracającymi polipami. Wszyscy chorzy po odby-
ciu terapii odczuli poprawę przepływu powietrza przez nozdrza, zwiększyła się także 
możliwość odczuwania zapachów. Zaobserwowana poprawa utrzymywała się także po 
opuszczeniu kopalni. Zmiany wydawały się mieć związek z wpływem mikroklimatu grot 
solnych na wywołane przewlekłym stanem zapalnym zaburzenia osmolarności w błonie 
śluzowej jamy nosowej18. 

14 A.V. Chervinskaya, N.A. Zilber, op. cit.; R. Rashleigh, S.M. Smith, N.J. Roberts, A review of halotherapy for 
chronic obstructive pulmonary disease, “International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 2014, 
21(9), s. 239–246.
15 N.C. Bilha, I. Simionca, General remodeling in the rehabilitation process through salt mine speleotherapy, 
“European Respiratory Journal” 2013, 42, Supplement 57.
16 M. Skulimowski, The microclimatic effect of subterranean chambers of salt mine of Wieliczka in treatment of 
bronchial asthma, “Annals of Allergy” 1968, 26(2), s. 66–69.
17 M. Skulimowski, Behandlung der Bronchialasthmakranken in den Kammern der Steinsalzgrube in Wieliczka, 
“Archiv Fur Physichalische Therapie”1965, 17(6), s. 417–421; idem, The microclimatic effect…, op. cit.
18 K. Obtułowicz et al., The efficacy of subterranean therapy in the salt chamber of Kinga Spa in Wieliczka for 
patients suffering from allergic rhinitis, „Przegląd Lekarski” 1999, 56(12), s. 760–762.
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Wskazania dla stosowania haloterapii są wielorakie i obejmują większość schorzeń 
układu oddechowego, a głównie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Halote-
rapia może być wykorzystana jako metoda rehabilitacyjna, polecana pacjentom z ostrym 
nieżytem oskrzeli, w przedłużającym się zapaleniu płuc, w chorobie rozstrzeniowej, w ast-
mie oskrzelowej (alergicznej i niealergicznej)19. Metoda ta może być również stosowana 
w pediatrii, gdzie odnotowuje się jej pozytywny wpływ na rozwój dzieci20, szczególnie 
z zaburzeniami odporności21.

Haloterapia jest skuteczna w leczeniu alergii (82% skuteczności w leczeniu alergii 
na pyłki), prewencyjnie (dla palaczy) w laryngologii (chroniczne zapalenie gardła). Znaj-
duje zastosowanie także wśród pacjentów z POChP22. Spotyka się doniesienia mówiące 
o skuteczności haloterapii w leczeniu chorób dermatologicznych, takich jak: łuszczyca, 
piodermia, atopowe zapalenie skóry23.

W astmie oskrzelowej (alergicznej i niealergicznej) działa przeciwzapalnie24, popra-
wia wydolność pacjentów25, jednak jej działanie nie wiąże się z odstawieniem leków26. Ma 
szerokie zastosowanie w pediatrii: wpływa pozytywnie na rozwój dzieci27, a także na układ 
odpornościowy często chorujących pacjentów pediatrycznych28.

Haloterapia daje korzystne efekty także w połączeniu z innymi metodami leczniczymi 
farmakologicznymi i niefarmakologicznymi: gimnastyką leczniczą, masażem klatki piersio-
wej, balneoterapią, jonoterapią. Haloterapia z magnetoterapią bywa stosowana w leczeniu 
ostrego zapalenia zatok przynosowych29. W połączeniu z laseroterapią daje dobre wyniki 
w leczeniu astmy oskrzelowej30.

Pacjenci odczuwają subiektywną poprawę stanu zdrowia po pobycie w grocie solnej, 
co poprawia ich samopoczucie i skłania do częstszych wizyt. Ten leczniczy wpływ na psy-

19 J. Zając et al., Salt caves as simulation of natural environment and significance of halotherapy, “Annals of 
Agricultural and Environmental Medicine” 2014, 21(1), s. 124–127; H. Lazarescu et al., Surveys on therapeutic 
effects of “halotherapy chamber with artificial saltmine environment” on patients with certain chronic allergenic 
respiratory pathologies and infectious-inflammatory pathologies, “Journal of Medicine and Life” 2014, Special 
Issue 2, 7, s. 83–87.
20 I. Sandu et al., The influence of NaCl aerosols on weight and height development of children, “Environmental 
Monitoring and Assessment” 2015, 187, 15.
21 E. Endre, Theoretical basis and clinical benefits of dry salt inhalation therapy, “Orvosi Hetilap” 2015, 156(41), 
s. 1643–1652.
22 A. Chervinskaya, op. cit.
23 K. Kamińska, op. cit.; E. Endre, op. cit.
24 H. Lazarescu et al., op. cit.
25 N.S. Airapetova et al., The rationale for the combined application of cryomassage and silvinite speleotherapy 
for the rehabilitative treatment of the patients with bronchial asthma, “Voprosy Kurortologii, Fizioterapii i Lechebnoi 
Fizicheskoi Kultury” 2011, 88 (5), s. 12–17.
26 J. Hedman et al., The effect of salt chamber treatment on bronchial hyperresponsiveness  in asthmatics, 
“Allergy” 2006, 61, s. 789.
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s. 36–40.
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chikę może być wykorzystany we wspomaganiu leczenia depresji będącej jedną z chorób 
towarzyszących POChP31.

Efekty uboczne haloterapii oraz interakcje nie mają dużego znaczenia. Możliwe jest 
podwyższenie ciśnienia tętniczego, co ma prawdopodobnie związek z zamknięciem osób 
w ograniczonym przestrzennie pomieszczeniu32. Przebywanie przez dłuższy czas w Ko-
palni Soli „Wieliczka” może nieść za sobą także negatywne skutki. Badania wskazują, że 
14-dniowe, 6,5-godzinne przebywanie w podziemnej atmosferze kopalni soli powoduje 
istotny statystycznie wzrost masy ciała, wzrost zawartości tkanki tłuszczowej, wzrost frakcji 
cholesterolu HDL i trójglicerydów33. 

W Polsce brak jest dostatecznej liczby badań oceniających wiedzę, opinię i możliwości 
wykorzystania haloterapii wśród społeczeństwa. W jednej z publikacji34 stwierdzono, że 
większość ankietowanych posiada wiedzę na temat funkcjonowania grot solnych oraz 
uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”. Badając losowo populację społeczeństwa w trzech 
miastach: Katowicach, Rzeszowie i Krakowie wykazano, że zdecydowana większość 
respondentów była świadoma dobroczynnego wpływu przebywania w grotach solnych 
na stan zdrowia osób leczonych pulmonologicznie. Większość badanych uważa, że ha-
loterapia wywiera pozytywny wpływ na zdrowie, ale także duża część (około 40%) wątpi 
w skuteczność tej metody35. 

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy miały na celu ocenę wiedzy, opinii 
i możliwości wykorzystania haloterapii wśród pacjentów pulmonologicznych. Duża grupa 
pacjentów pulmonologicznych często korzysta z dostępnych metod rehabilitacji oraz in-
teresuje się możliwościami poprawy swojego stanu zdrowia. Pozytywne odczucia i opinie 
respondentów na temat korzystnego wpływu haloterapii (około 90% osób) prawdopodobnie 
są związane z efektem placebo oraz informacjami spotykanymi w mediach. Nie istnieją 
jednak wystarczające dowody na skuteczność haloterapii36, co może stanowić przyczynek 
do przeprowadzenia wieloośrodkowych randomizowanych badań nad jej skutecznością 
w leczeniu przede wszystkim chorób układu oddechowego. Pozytywne wyniki takich badań 
pozwoliłyby na poszerzenie zakresu refundacji tej metody rehabilitacyjno-leczniczej o ko-
rzystanie z grot solnych oraz zwiększyły jej dostępność dla pacjentów pulmonologicznych.

W badaniach własnych, analizując opinię badanej grupy pacjentów, okazało się, że 
ponad połowa ankietowanych korzystała z grot solnych. Zjawisko to można tłumaczyć 
szerokim rozpowszechnieniem grot solnych, szczególnie w dużych miastach w Polsce. 
Dla przykładu, szukając w wyszukiwarce Google ofert terapii w grotach solnym, w samym 
Krakowie można ich znaleźć co najmniej sześć. 

31 S.M. Pang et al., Assessing quality of life of patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease in 
the end of life, “Journal of Palliative Care” 2005, 21(3), s. 181–187.
32 A. Czerwińska, Mechanizmy działania i możliwości leczniczego stosowania haloterapii, [w:] J. Taradaj, Fizy-
koterapia w praktyce, Wyd. Elamed, Katowice 2010.
33 S. Pośpiech, P. Barucha, op. cit.
34 J. Zając et al., op. cit.
35 J. Zając, et al., op. cit.
36 S. Beamon et al., Speleotherapy for asthma, “Cochrane Database of Systematic Reviews” 2001, 2.
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Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań oraz analiza doniesień literatury przedmiotu upo-
ważniają do sformułowania następujących spostrzeżeń: 

 – pacjenci odczuwają subiektywną poprawę stanu zdrowia po pobycie w grocie solnej, 
co poprawia ich samopoczucie i skłania do częstszych wizyt. Ten leczniczy wpływ 
na psychikę może być wykorzystany w leczeniu np. depresji towarzyszącej POChP;

 – w grupie pacjentów pulmonologicznych zbyt mało osób przechodziło kiedykolwiek 
rehabilitację oddechową. Zwiększenie dostępu do rehabilitacji pulmonologicznej mo-
głoby skutkować poprawą samopoczucia pacjentów, zmniejszeniem kosztów leczenia 
farmakologicznego i hospitalizacji;

 – wykazano nieznacznie wyższe zainteresowanie grotami solnymi i haloterapią (także 
wyjazdami do sanatorium) wśród kobiet niż mężczyzn – warto byłoby więc rozważyć 
prowadzenie usług rehabilitacyjno-uzdrowiskowych skierowanych właśnie dla nich (np. 
turnusy rehabilitacyjne lub groty solne w placówkach zajmujących się także medycyną 
estetyczną); 

 – korzystnie byłoby wprowadzić możliwość refundowanych pobytów w grotach solnych, 
które ze względu na bliskie usytuowanie i łatwą dostępność w miejscu zamieszkania 
mogą stać się dobrą alternatywą wyjazdu do sanatorium;

 – idea haloterapii, mimo że jest znana od setek lat i szeroko rozpowszechniona w spo-
łeczeństwie, powinna być szerzej propagowana, by każdy pacjent pulmonologiczny 
zdawał sobie sprawę z istnienia takiej możliwości terapeutycznej, jej skuteczności oraz 
istniejących możliwości refundacji. W dalszym ciągu istnieje więc potrzeba większej 
liczby badań i publikacji naukowych, które ukazałyby korzyści płynące z haloterapii;

 – biorąc pod uwagę fakt dosyć szeroko promowanej działalności uzdrowisk, takich jak: 
Kopalnia Soli „Wieliczka” czy Bochnia, wydawać by się mogło, że wiedza na temat 
sololecznictwa jest poparta szeregiem badań klinicznych. Tymczasem informacje 
na temat haloterapii jako uznanej metody rehabilitacji oddechowej są sporadyczne, 
a dane literaturowe na temat skuteczności tej metody są niewystarczające i oparte na 
mało licznych próbach; 

 – wskazane byłoby przeprowadzenie randomizowanych badań z udziałem licznej popu-
lacji pacjentów pulmonologicznych. Wyniki badań przekonałyby do tej metody zarówno 
większą liczbę pacjentów, jak i lekarzy. Jednocześnie dałyby podstawy do refundacji 
pobytu w grotach solnych i zwiększyłyby jej dostępność szczególnie dla osób, które 
nie mogą sobie pozwolić na wyjazd do uzdrowisk.
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Streszczenie

Haloterapia to forma leczenia uzdrowiskowego, w której wykorzystywana jest sól. Subterraneote-
rapia to metoda leczenia mikroklimatem w podziemnych komorach wyrobisk solnych. W Polsce 
najsłynniejszym podziemnym sanatorium jest uzdrowisko w Wieliczce. Celem opracowania było 
poznanie opinii pacjentów z problemami układu oddechowego na temat skuteczności halote-
rapii oraz subterraneoterapii. W badaniu ankietowym wzięły udział 164 osoby. Zdaniem 90% 
respondentów, metody te mają korzystny wpływ na zdrowie. Osoby cierpiące na POChP wyżej 
oceniają dobroczynny wpływ grot solnych na zdrowie i w większym stopniu dostrzegały poprawę 
swojego stanu zdrowia niż cierpiący na astmę.

Słowa kluczowe: haloterapia, turnus rehabilitacyjny, POChP, astma

Abstract

Halotherapy is a form of spa treatment which makes use of salt. Subterraneotherapy is a treat-
ment method utilized to give treatment in a micro-climate of underground salt chambers. In 
Poland, the most popular subterranean health resort is Wieliczka Salt Mine sanatorium. The aim 
of this paper was to find opinion on the effectiveness of halotherapy and subterraneotherapy 
among patients with respiratory system problems. 164 patients participated in an anonymous 
questionnaire research. In the view of 90% respondents, these two methods have had positive 
impact on their health. Patient suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
assessed the beneficial effect of salt chambers on their health more highly and noticed a more 
considerable improvement of their health than patients suffering from asthma.

Keywords: halotherapy, rehabilitation camp, COPD, asthma
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