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Ένα μεγάλο μέρος του σύγχρονου τομέα της υδροθεραπείας προέρχεται από τον 

ευρωπαϊκό και πρώιμο αμερικάνικο κόσμο του spa. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία 

ο όρος «spa» επιδέχεται πολλούς ορισμούς. Ένας από αυτούς είναι ότι η λέξη spa

προέρχεται απ’ το ακρώνυμο «sanus per aqua» που σημαίνει «υγεία που προέρχεται 

από τα νερά». Μία άλλη εκδοχή του ορισμού θα μπορούσε να είναι ότι, ετυμολογικά, ο 

όρος «spa» προέρχεται από το λατινικό ρήμα «spargere», που σημαίνει αναβλύζω. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ SPA



…είναι μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος. Ως μέρος και μηχανισμός

της φύσης συγκροτεί μαζί με τα άλλα τοπικά φυσικά στοιχεία και τις τοπικές 

φυσικές συνθήκες ένα οικοσύστημα. Στο φυσικό αυτό οικοσύστημα - υπόβαθρο 

οι άνθρωποι δημιούργησαν στο πέρασμα του χρόνου κοινωνικές 

δραστηριότητες οι οποίες και το μετασχημάτισαν σε ένα οικο – κοινωνικό 

σύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό αποτελεί και το πολιτισμικό 

υπόβαθρο της συγκεκριμένης περιοχής που διαπλέκεται με το φυσικό 

υπόβαθρο. Φυσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο διακρίνονται για τις σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που έχουν μεταξύ τους.

Κάθε ιαματική πηγή… 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

A. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η Ιαματική Λουτροθεραπεία εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών 

από τα περισσότερα συστήματα (αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, 

νευρικό, μυοσκελετικό, νεφρούς ,δέρμα κλπ.)

•Ρευματικές παθήσεις (όσον αφορά αυτές τις παθήσεις θα αναφερθώ παρακάτω 

εκτενέστερα λόγω του ότι η εφαρμογή της Ιαματικής Λουτροθεραπείας σε παθήσεις 

του μυοσκελετικού συστήματος είναι κατά πολύ συχνότερη απ’ ότι σε παθήσεις άλλων 

συστημάτων ).

•Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος (αρτηριακή υπέρταση, ανεπάρκεια 

στεφανιαίων αρτηριών ενδαρτηρίτιδες κάτω άκρων, χρόνιες φλεβίτιδες κιρσοί).

•Παθήσεις δερματικές (έκζεμα, δερματίτιδες κλπ.)

•Παθήσεις γυναικολογικές (χρόνιες μεταφλεγμονώδεις καταστάσεις των σαλπίγγων 

και της μήτρας, λευκόρροια , ανεπάρκεια των ωοθηκών).

•Παθήσεις περιφερικών νεύρων (νευρίτιδες, ριζίτιδες, νευραλγίες).

•Σύνδρομα από διαταραχές του νευροφυτικού συστήματος.



Β. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

•Παθήσεις της θρέψης και των ουροφόρων οδών (ουρική διάθεσης ή 

αρθριτισμός, ψαμμίαση ουρική – οξαλική, λιθίαση των ουροφόρων οδών, 

παχυσαρκία, απλές λευκωματουρίες, χρόνιες κυστίτιδες ).

•Παθήσεις του ήπατος και χοληφόρων οδών (χρόνια χολοκυστίτης, λιθίαση 

της χοληδόχου κύστης ή των πόρων, μικρή ηπατική ανεπάρκεια).

•Παθήσεις πεπτικού συστήματος (διάφορα δυσπεπτικά προβλήματα, κολίτιδες, 

χρόνια δυσκοιλιότης ).

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος (ασθματικές καταστάσεις, χρόνιες 

βρογχίτιδες, χρόνιο πνευμονικό εμφύσημα, χρόνια Ρινίτις, Φαρυγγίτις, 

Λαρυγγίτις).



•Παθήσεις της καρδιάς, όταν δεν αντισταθμίζονται καλά και παρουσιάζουν φαινόμενα 

στάσης και οιδήματα των κάτω άκρων – προχωρημένη αρτηριοσκλήρωση ιδίως των 

εγκεφαλικών αγγείων . Πρόσφατες εγκεφαλικές αιμορραγίες, θρομβώσεις των αγγείων 

πριν την έλευση 6 τουλάχιστον μηνών από την προσβολή.

•Ανεπάρκεια στεφανιαίων (στηθάγχη, έμφραγμα) με συχνές κρίσεις ή σοβαρές βλάβες 

του μυοκαρδίου.

•Αιμορραγίες διαφόρων οργάνων- βαριές μορφές διαβήτου με έκδηλη εξασθένιση του 

οργανισμού. Ενεργός φυματίωση. Κακοήθεις νεοπλασίες –βαριές νευρικές και ψυχικές 

παθήσεις - εγκυμοσύνη μετά τον έκτο μήνα.

Η Λουτροθεραπεία διακόπτεται επίσης :

-Όταν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των λουτρών παρόξυνση της χρόνιας πάθησης

-Κατά τις μέρες της εμμήνου ρύσης

-Όταν αυτή δεν γίνεται καλώς ανεχτή από τον λουόμενο

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Β. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•Λιθιάσεις των νεφρών ή της κύστης με συχνές κρίσεις ή αιματουρία ή με 

ογκώδεις λίθους, νεφρίτιδες, πυελίτιδες ή κυστίτιδες σε οξεία φάση .

•Χολολιθιάσεις με συχνούς κολικούς ή μεγάλους λίθους, χολοκυστίτης στην 

οξεία φάση, πρόσφατο έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου.

Γ. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος σε οξεία φάση .
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