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[Wpływ kąpieli solankowych na skórę dzieci z AZS - wyniki 40 ankiet]
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, publikujemy wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, których
dzieci uczęszczają na nasze zajęcia. Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców dzieci chorujących na
Atopowe Zapalenie Skóry o
Poniżej przestawiamy podsumowanie odpowiedzi.
• STAN SKÓRY
 65,5 % rodziców deklaruje, iż stan skóry dziecka
poprawił się po zajęciach na basenie solankowym
(Średnio po 4 zajęciach )
 3,4% rodziców nie zauważyło poprawy stanu
skóry
 31 % rodziców na pytanie dotyczące poprawy
stanu skóry dziecka, udzieliło odpowiedzi „trudno
powiedzieć”
 1 osoba zaobserwowała pogorszenie stanu skóry
po pierwszych zajęciach ( po kolejnych już
nastąpiła poprawa)
• Świąd skóry




69% rodziców zaobserwowało
zmniejszenie świądu skóry
20,7% rodziców nie zaobserwowało
zmniejszenia świądu skóry
10,3% rodziców udzieliło odpowiedzi inne
100% rodziców nie zauważyło
zwiększenia świądu skóry

• Maści ze steroidami






• Emolienty

55,20% rodziców deklaruje, iż ilość
stosowanych maści ze steroidami zmalała
10,3% rodziców deklaruje, iż ilość
stosowanych maści ze steroidami nie
zmalała
20,7 %rodziców udzieliło odpowiedzi
„Trudno Powiedzieć”
13,8 – udzieliło odpowiedzi „Inne”
Nikt nie zauważył zwiększenia ilości
stosowanych maści ze steroidami

Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej
Ul. Bitwy pod Płowcami 67
81-731 Sopot
telefon.: 539-621-647
osrodek@terapiaisport.pl
www.terapiaisport.pl






48,3 % rodziców deklaruje, iż ilość
stosowanych emolientów zmalała
20,7 % rodziców deklaruje, iż ilość
stosowanych emolientów nie zmalała
27,6% rodziców udzieliło odpowiedzi
„Trudno Powiedzieć”
1 osoba udzieliła odpowiedzi „Inne”

• Zajęcia na basenie




96,4 % rodziców deklaruje, że dziecko
chętnie chodzi na basen
3,4% nie chodzi chętnie na basen

• Wpływ zajęć na basenie na zachowania dziecka


58,60% rodziców uważa, że zajęcia
pozytywnie wpłynęły na zachowania
dziecka
 20,7% rodziców nie widzi zależności
między zajęciami a zachowaniem dziecka
 20,7% zaznaczyło odpowiedź trudno
powiedzieć



• Opinie rodziców














dziecko jest spokojniejsze i radośniejsze.
Zaostrzenia choroby są rzadsze.
Dziecko mniej się drapie.
Stan skóry znacznie się poprawił.
Zajęcia bardzo korzystnie wpływają na moją córeczkę, jest spokojniejsza, gdyż bardzo zmniejszyło się
swędzenie skóry. Wygląd skóry również bardzo się poprawił, jest gładka, nie ma suchych miejsc i
zaczerwień, które dokuczają i swędzą. Wcześniej rozdrapywała skórę aż do krwi, przez co wdawały się
zakażenia.
forma relaksu, rozwija naukę pływania, nie może się doczekać do kolejnych zajęć
zajęcia poza tym, że polegają na kontakcie z wodą dają jeszcze dzieciom kontakt z grupą rówieśniczą.
Dzieci uczą się zachowań społecznych, szczególnie te dzieci, które nie korzystają z instytucji
opiekunczo- wychowawczych. Poza tym dzieci widzą, że ich problem nie jest odizolowany i od początku
radzą sobie ze swoją innością.
Na stan skóry trudno powiedzieć po 2 zajęciach, na zachowanie tak: basen się podoba i może nauczą
się pływać w środowisku nieszkodliwym dla skóry
przede wszystkim nie drapie się tak często ,jest spokojniejsza ,radosna .jak mówię o basenie to jest
euforia ,bardzo cieszy się .Stała się bardziej odważna ,nie boi się wody .
która dziecka wygładziła się. Dziecko mniej choruje i jest szczęśliwe z możliwości korzystania z basenu.
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Zajęcia są połączeniem rehabilitacji i relaksu fizycznego i psychicznego dziecka.
polubił kąpiele w domu

