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SALVOM LAVISSE: 

"It is a healthful thing to have bathed"



Sveikata
• Sveikata yra ne tik ligos ar negalios nebuvimas, bet 

ir visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė (PSO, 

1946).

• Tik 4.3 % žmonių pasaulyje neturi sveikatos 

problemų (<5 m vaikai- 64 %, >80 m- 99.97%, 2013).

• Dažnai yra >1 problema (65% >80 m- iki 9). 

• Apatinės dalies nugaros skausmas, depresija, 

kaklo skausmas, migrena, CD, nerimo ligos 

lyderiauja pasaulyje.

• Žmonės gyvena ilgiau (ir sergantys) ir nepakanka 

vien koncentruotis į mirčių mažinimą, bet svarbu 

skirti pakankamai dėmesio apsidraudimui nuo 

negalios. 







Vandens terapijos istorija

• Geoterminiuose regionuose siekia galimai Paleolito, bet tikrai 

Neolito laikus.

• Mus pasiekia archeologiniai radiniai iš Bronzos amžiaus (2,400 

– 800 pr.K.); Dogo Onsen šaltinis Japonijoje siekia 3000 m; rastas 

Minų civilizacijos palikimas Knose, Phaistos, Akrotiri (1700-1400 

pr.K.); Helenistinis periodas rodo termų populiarumą (III- I a. pr.

K.).

• Asirų - babiloniečių, Mesopotamijos, Egipto, Persijos, Pre- Kolumbijos ir 

Indo- Azijos civilizacijos jau žinojo, kaip pasinaudoti gydomosiomis 

mineralinio vandens savybėmis.



Pirmieji vandens tyrinėtojai

• Antikinėje Graikijoje buvo daugiau nei 200 Asklepijaus medicinos 

centrų, kurie gydė hidroterapija, vaistais ir chirurgija. 

• V a pr.K. istorikas ir gydytojas Herodotas pastebėjo, kad skirtingi 

natūralūs mineraliniai vandenys įvairiose Graikijos vietose turi skirtingas 

terapines savybes ir sukūrė pradinę skirtingo mineralinio vandens tipų 

skyrimo pagal terapinę indikaciją sistemą. 

• Hipokratas domėjosi įvairių  vandenų terapinėmis savybėmis, 

darydamas prielaidą, kad skirtingos gydomosios savybės atsiranda dėl 

skirtingo mineralų kiekio vandenyje (Fe, Cu, Ag, Au ar sieros). 

• Pirmieji Hipokrato tyrimai V a. pr. K., tęsiami Galeno, Oribasijaus, 

Avicenos, Salerno Medicinos mokyklos, G. Falopijo, Li Shi-Zengo,

Goto Konzano ir kitų.

Šumerų kalba žodis "gydytojas" reiškia "vanduo / aliejus ekspertas, regėtojas ar pranašas“ 

XX a pabaigoje spa atrasta kaip papildanti šiuolaikinę mediciną grandis, 

ypač prevencinėje medicinoje ir sveikatingumo siekime



Įrodyta, kad vandens terapija veikia :

- Pagerėja gyvenimo kokybė, širdies-

kraujagyslių veikla, LOPL, CD, nutukimo, 

depresijos, nerimo būklės, atsistatymas po 

nugaros smegenų pažeidimo ar kaulų lūžių, 

sumažėja vaistų nuo skausmo vartojimas.

Spa ir mokslinių tyrimų metu naudotas 1,5-6-31 g/l vanduo

- Širdies-kraujagyslių, 

- Kaulų-raumenų, 

- Endokrininę, 

- Autonominę nervų, 

- Odos sistemas,

-Įvairias metabolines būkles



Balneofaktorių poveikio mechanizmas

• Terminis veikimas

• Mechaninis veikimas (hidrostatinis spaudimas, keliamoji jėga, klampumas)

• Cheminis veikimas

• Imunologinis veikimas

• Psichologinis poveikis

Terapinis poveikis priklauso ir nuo taikomo metodo, laiko, poveikio 
ploto

III. Hungarian – Turkish Balneological Symposium



Lietuvos geologinis skerspjūvis

vakarai- rytai
The blue color indicates the main sandy aquifers, which can be used for geothermal stations

Vanduo imamas iš apatinio devono (Pernu - Kemerių vandeningojo sluoksnio). 

Devonas prasidėjo prieš 350 mln. metų, o išgaunamame vandenyje ištirpusių

druskų amžius apie 1 mln. metų. 



Įvairių mineralinio vandens šaltinių sudėtis (mg/l)

Min
Geot, LT

Dead sea¹ Sea av¹ Iceland

(mg/kg)

Wairakei, 

1,5 km NZ²

Lintong,

China

Terma

Bania, 

Krakow

Karaali, 

Turkey

Pagosa 

Springs, 

USA

EU/USA³

Na 27580 36600 10500 9280 1200 326.5 285.5 44.2 790 >200

K 690 7800 380 1560 200 3.4 37.05 14.5 90 0-90

Mg 2630 45900 1270 1.41 - 14.2 44.88 18.24 25 >50

Ca 8990 17600 400 1450 17.5 33.9 193.4 110,22 - >150

Cl 66930 212400 19000 18500 2156 193.2 325 75.15 180 >200

SO4 1330 470 2650 38.6 25 277.2 665 38.33 1400 >200

SiO2 4.886 - 0.005 137 660 - - - 54 -

HCO3 74 220 140 16.5 32 384.5 208 280 - >600

Li 1.2 0.18 - 13.2 - 0.491 - 2.9 -

F 0.91 - 0.0013 0.14 8.1 3.5 0.22 0.9 4.3 >1

HBO2 4.842 - 0.0039 - 115 - 20.35 - 1.8 -

Fe 12.14 - - - - 2.78 - 0.08 >1

Br <0.2 5920 - - - 0.35 - - 9.7

TDS 108.247 326.910 34.340 30.983 4.427 1.236 1.783 .582 2.548

John W. Lund, GHC BULLETIN, SEPTEMBER 2000,¹ XIII-Water-A-Geothermal-1²,  pagal EU(2009) ir JAV spa kriterijus ³



Geoterminio vandens tyrimai Lietuvoje

2011- vandens poveikis fiziologiniams parametrams

2012- poveikis sveikatos rizikos prevencijai

2015- efektyvumo ir saugumo tyrimas (AP geoterminis vanduo)

2018- skirtingos mineralizacijos vandens poveikis organizmui





2011m: projektas

„Geoterminio vandens poveikis žmogaus 

fiziologiniams parametrams“ (gyd. A. Stasiulis)

• 62 sveiki asmenys 18-45 m (vidurkis- 22,7 m). 

• 2 grupės: 33- geoterminė, 33- paprasto vandens.

• 20 min vonios su geoterminiu arba įprastu vandeniu 

(108 g/l, 30 -33 0C).

• Rezultatai: lyginat su kontroline grupe, 

reikšmingas SKS↓, DKS↓, ŠSD ↓.



2012m.

Randomizuota kontroliuojama paralelinių grupių studija 

„Geoterminio vandens poveikis žmogaus organizmui ir 

sveikatos rizikai“

Dalyviai: 180 (65/50/50)

Trukmė: 2 savaitės.

Geoterminio vandens grupė (55): vidutiniškai 8,5 procedūros

Vanduo108 g/l, pH 6,07 (gręžinys 2P (1135m). 

Vonios vidutinė temperatūra 34,6° . 

Procedūros trukmė 15 min. 

Tikslas: Nustatyti geoterminio vandens vonių poveikį stresui, nuovargiui, skausmui 

ir širdies-kraujagyslių sistemai bei bendrai sveikatos rizikai.

Paralelinės grupės- muzikos terapija namuose ir kontrolinė grupė (be gydymo)

Tiriamieji rodikliai: Poveikis stresui matuotas bendra distreso simptomų skale 

(GSDS), nuovargiui- MFI-L skale, pažintinėms funkcijoms- CFQ skale, nuotaikai-

Cardifo universiteto nuotaikos skale. Tirtas poveikis organizmui: AKS, ŠSD, KD, 

stuburo ir sąnarių judrumui, skausmui, raumenų jėgai ir bendrai savijautai. 



Pokyčiai geoterminėje grupėje (N-55)
Prieš

Pokyčiai, lyginant su bazinėmis reikšmėmisPo

Rodiklis Vidurkis (SN)
Vidurkis

95% PI

Efekto dydis

95% PI
p-vertė

Streso Simptomai
4.35 (1.85) -2.64 2.25 <.001

1.71 (1.38) -2.98 to -2.30 1.94 to 2.55

Streso stiprumas 5.41 (1.78) -2.25 1.31 <.001

3.16 (1.95) -2.71 to -1.78 0.96 to 1.66

Streso valdymas
5.64 (1.99) 1.98 -0.82 <.001

7.62 (2.21) 1.33 to 2.64 -1.21 to -0.43

Bendras nuovargis 46.36 (26.34) -23.75 1.22 <.001

22.61 (17.45) -29.43 to -18.07 -2.95 to 5.40

Fizinis nuovargis 37.62 (25.54) -16.78 0.88 <.001

20.83 (18.85) -22.25 to -11.32 -3.32 to 5.07

Sumažintas 

aktyvumas

44.43 (20.86) -19.32 1.17 <.001

25.11 (16.99) -23.89 to -14.75 -2.39 to 4.72

Sumažinta motyvacija
40.28 (19.97) -18.87 1.06 <.001

21.41 (16.31) -23.82 to -13.91 -2.35 to 4.46

Protinis nuovargis 33.9 (23.3) -15.34 0.78 <.001

19.9 (17.6) -20.53 to -10.15 -3.08 to 4.63

Pažintinės funkcijos 31.52 (11.45) -6.98 1.09 <.001

24.54 (10.40) -8.76 to -5.21 -0.96 to 3.13

Nuotaika 2.52 (0.87) 1.10 -1.03 <.001

3.62 (0.59) .49 to .94 -1.16 to -0.89

Skausmas (VAS) 4.10 (2.74) -3.38 1.95 <.001

0.71 (1.06) -4.42 to -2.4 1.56 to 2.34



Geoterminė grupė Muzikos grupė Kontrolinė grupė

Prieš Po Prieš Po Prieš Po p-vertė

SKS, mmHg, vidurkis

(SN)
136.4 

(21.1)

129.5***

(12.8)

137.2 

(10.4)

137.2 

(9.4)

144.2 

(12.6)

142.8 

(12.2)

F5, 294 = 6.8, 

p<0.001

DKS, mmHg, vidurkis

(SN) 84.3 

(10.3)

78.0***

(7.7)

77.1

(6.5)

77.4 

(5.9)

83.0

(8.4)

82.2 

(6.4)

F5, 294 = 5.9, 

p<0.001

ŠSD, k/min, vidurkis

(SN)
87.3 

(8.4)

72.4 ***

(7.9)

73.4

(4.0)

75.0 

(4.5)

75.1

(6.4)

74.4 

(5.2)

F5,284, = 5.8, 

p<0.001

KD, k/min, vidurkis

(SN)
15.7 

(2.0)

14.3***

(1.0)

15.6

(1.6)

14.7**

(1.0)

14.7 

(1.5)

14.3 

(0.9)

F5,294 = 7.5, 

p<0.001

** - p<0.01, *** - p<0.001 lyginant su po 2 savaičių.

Visi funkciniai rodikliai geoterminėje grupėje reikšmingai sumažėjo: kraujospūdis (SKS-7

mmHg, DKS- 6 mmHg), pulsas (15 k/min, p=0.004) ir kvėpavimo dažnis (1.4 k/min)

Balneoterapijos poveikis funkciniams

organizmo rodikliams



Distreso lemiamos sveikatos būklės integralios rizikos pokytis (GS)

P=0,010

Prevencinis balneoterapijos poveikis integraliai rizikai  

Po procedūrų sisteminės sveikatos rizikos tikimybė sumažėjo 18 proc. 



• ↓ distresas (SS- 0,7, V-1) 

• ↑ bendrą savijauta, 

• ↓ nuovargio simptomai

• ↑ gyvenimo kokybė (E, S)

• ↑ odos būklė, drėgmė (7 -7,5)

• ↓ galūnių apimtys, riebalų raukšlė, KMI 

(0,32-0,5 )

• ↑ rankų jėga (3-5-6 kg)

• ↓ skausmas (0,6 VAS)

• ↓ nusiskundimų sveikata

• ↓ AKS (3-5/5-6), ŠSD (2), išemija, 

greitesnis SKS atsistatymas po krūvio

• ↑ Zn, Ca

Vanduo: 34°C, silpnai šarminis (pH -

7,24), didelės mineralizacijos 27,6 g/l

„Atostogų parko“ geoterminis vanduo 

(Cl-Na-Ca-SO4). 

103 dalyviai: amžiaus vidurkis 39 m, 

KMI 26, 82,7% moterys, ligotumas

47,4%; poveikio vertinimui įtraukta 90

anketų.

Tyrimo instrumentai: odos būklės 

matuoklis Soft 55 Catellani1930 , kūno 

riebalų matuoklis, veloergometras, 

miotonometras, spirometras, EKG, 

dinamometras, AKS matuoklis, anketos: 

BDSS, SF-36, Womac ir kt

2015 m

(gyd. L. Rapolienė, prof. A. Juocevičius)

27,6 g/l vanduo, 15-20 min



Skirtingos mineralizacijos geoterminio vandens poveikio

distresui ir organizmo būklei tyrimas

• Randomizuota kontroliuojama vienpusė akla (gydymas paslėptas 

dalyviams) paralelinių grupių intervencinė studija.

• Dalyviai: 204 (iš 250- 82%), linijinis modelis su blokuotais duomenimis-

181

• Grupės: 5 (3 skirtingos mineralizacijos geoterminio vandens (20, 40, 60 

g/l), 2 kontrolinės (vandentiekio vandens ir be gydymo)

• Trukmė: 2 sav. (10 proc.)

• Sekimas: 1,2,3 mėn.

2018 m.



Tyrimo metodika
Analitė, mg/l 1 grupė 2 grupė 3 grupė

Cl 17 110 25 130 38 400

SO4 526 735 1 160

HCO3 190 161 125

CO3 0,06 0,05 0,01

Na 7 124 10 550 16 500

K 181 255 428

Ca 2 500 3550 5110

Mg 659 940 1430

Fe <0,01 <0,01 0,04

pH 7,28 7,27 6,72

Permanganato

sk.

5,2 6,21 7,3

Bendra

mineralizacija

28 290 41 321 63 171

Anketos: BDSS (distreso

skalė), SHSQ-25 (sveikatos 

būklės skalė), DASS 

(depresijos-nerimo-streso 

skalė), CFQ-25 (pažintinės 

veiklos skalė), sveikatos 

klausimynas.

Instrumentiniai tyrimai: kūno 

sudėties analizė, kūno apimčių 

ir raukšlių matavimas, odos 

būklės matavimas, 

dinamometrija, stuburo 

paslankumo matavimas, venų 

būklės matavimas, SpO2, 

AKS, ŠSD, EKG matavimas, 

spirometrija, reakciometrija.

Laboratoriniai tyrimai 

(kraujo, šlapimo tyrimai, B, 

kortizolis, IgA, cholesterolis, 

gliukozė, ALT, kreatininas, 

šlapimo rūgštis, mineralai (K, 

Na, Cl, Ca, Mg, Fe).

Klinikinis gydytojo įvertinimas



Tyrimo metodai (2)



Geoterminio vandens poveikis 

bendrai sveikatos būklei
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Geoterminio vandens poveikis 

psichoemocinei būklei

►Vandens procedūros stipriausiai mažina stresą

► Stipriausias ilgalaikis efektas stresui ir nerimui- 40 g/l vandens (efektas stiprėjo 

nuo 7.8 po 1 mėn. iki 8,7ir nuo 4,8 iki 5,3), depresijai po 1 mėn- 40 g/l, o vėliau 

panašiai efektyvios 20 ir 40 g/l vandens procedūros. 





Tyrimo rezultatai

• 20 g/l geoterminis vanduo efektyviausias 

kvėpavimo sistemos, kūno kompozicijos 

būsenai gerinti

• 40 g/l – odos, nervų ir širdies-kraujagyslių 

sistemos būklei gerinti

• 60 g/l- atramos-judamojo aparato būklės 

gerinimui

• Teigiamas poveikis išlieka 1-3 mėn. po 

procedūrų.



Geoterminis vanduo- kam?

Profilaktikai

Skausminės būklės

Nutukimas

Lėtinis nuovargis

Metabolinis sindromas

Lėtinės sveikatos problemos vyresniems

Gydymui

Reumatinių ligų

Odos ligų

Reabilitacijai

Reumatinėms būklėms

ortopedinėms

Neurologinėms

Potrauminėms

Sveikatinimui

Bendrai savijautai, GK

Streso valdymui

Imuniteto stiprinimui

Sveikam senėjimui

Psichologinė parama



Balneoterapijos perspektyvos

• Daugėja paskelbtų studijų, tiriančias balneologines 
medžiagas ir intervencijas.

• Didėja balneoterapijos ir terminės medicinos pripažinimas
medikų bendruomenėje, ypač Šiaurės Europos ir Šiaurės
Amerikos medikų bendruomenėse.

• 2014-23 metų strategija: nukreipti ir paremti šalis nares 
integruojant tradicinę mediciną(TM)/papildomą mediciną 
(CM) į nacionalines sveikatos sistemas, atitinkamai 
padidinti potencialų TM/CM įnašą į sveikatos ir sveikatos 
apsaugos, sveikatos kapitalo, socialinės integracijos ir 
dalyvavimo, tvarios gerovės visiems ir sveikatos institucijų 
pasitikėjimo sritis.

(Solimene U, Europos Terminis susitikimas, 2013).



Perspektyvos



Išvados

Balneoterapija turi ilgą taikymo ir tyrinėjimo įvairioms būklėms
istoriją, liudijančią apie jos efektyvumą ir saugumą.

Geoterminio vandens tyrimai Lietuvoje padėjo atskleisti
ypatingai aukštos mineralizacijos geoterminio vandens
įvairiapusę naudą iki 3-4 mėnesių ir saugumą, kas leistų jį
panaudoti prevencinėse ir reabilitacinėse programose bei
stiprinti gydomąjį turizmą Lietuvoje.

Reikia kurti geoterminio vandens receptūras ir metodikas,
pritaikant jas konkrečioms poreikio (susirgimų) grupėms.

Dažnesnis balneoterapijos taikymas integratyvioje
medicinoje, panaudojant ir geoterminio vandens potencialą,
galėtų būti naudingas kiekvieno individo sveikatai bei didinti
visuomenės darbingumą.



Nepamirškite gamtos dovanų, jų teikiamo 

gyvenimo džiaugsmo, geresnių dienų vilties.   

V. Meška

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


