
ZDROWE CIA!O
KOMU MO!E POMÓC HIRUDOTERAPIA? 

Na czym polega hirudoterapia?
Hirudoterapia to naturalna terapia pijawkami lekarskimi, 

która prze!ywa aktualnie swój renesans. Wspó"czesna hiru-
doterapia znacznie ró!ni si# od tej sprzed lat. Jej skuteczno$% 
potwierdzaj& liczne badania naukowe z'ca"ego $wiata. 

By rozró!ni" starodawne podej#cie od nowego, na-
le!y obali" podstawowy mit – pijawki nie dzia$aj% po-
przez wypijanie z$ej krwi.

No w"a$nie, ten mit ci&gle pokutuje (u!miech). W'trakcie 
procesu !erowania pijawka wt"acza poprzez rank# ponad 
300 substancji leczniczych! To w"a$nie dlatego okre$la si# j& 
mianem naturalnego !ywego laboratorium, które tu! przed 
„podaniem leków” poddaje nasz& krew analizie i'wstrzykuje 
hirudozwi&zki w'proporcjach odpowiednich dla krwi i'stanu 
tkanek w'miejscu jej przy"o!enia. 

Jak lecz% pijawki?
Przy okazji !erowania pijawki przekazuj& nam'jedn& z'naj-

skuteczniejszych, w'pe"ni naturalnych, wielosk"adnikowych 
substancji leczniczych na $wiecie. Aktywne zwi&zki dzia"a-
j& przeciwbólowo, przeciwzapalnie i'przeciwobrz#kowo. 
Podnosz& one nasz& odporno$%, pobudzaj& metabolizm, 
"agodz& infekcje wirusowe, bakteryjne i'grzybicze. Hirudo-
zwi&zki poprawiaj& kr&!enie krwi i'limfy, rozrzedzaj& krew 
i'zwi#kszaj& jej funkcje transportowe, dzi#ki czemu przenosi 
ona wi#cej tlenu i'substancji od!ywczych do tkanek, popra-
wiaj&c ich kondycj#. Powoduje to równie! czyszczenie !y" 
i't#tnic ze z"ogów oraz redukcj# !ylaków. Substancje trans-
portuj&ce redukuj& g"#bokie zbliznowacenia, pozwalaj&c 
pozby% si# nieprzyjemnych dolegliwo$ci z'nimi zwi&zanych. 
W$ród hirudozwi&zków wyszczególni% nale!y hialuronida-
z#, dzi#ki której inne substancje przenikn&% mog& nawet do

 lipiec    -sierpie! 2021

48

MGR PATRYCJA ADAMEK  
– instruktor hirudoterapii medycznej, metod FRSc dla fizjoterapeutów 
i lekarzy z 15-letnim do!wiadczeniem w pracy z pacjentami, absolwentka 
Wydzia"u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wroc"awiu oraz 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello#skiego, konsultant medyczny 
w programach telewizyjnych.

Lecznicza
moc pijawek

Hirudoterapia to znana od wieków metoda leczenia pijawkami. Dzi!, gdy bakterie 
nabieraj$ mocy i wiele antybiotyków przestaje na nie dzia"a%, przystawianie 
pijawek powraca do "ask. A mo&na nimi leczy% naprawd' wiele dolegliwo!ci.

Co warto wiedzie% o hirudoterapii, zapytali!my specjalistk'.

Z hirudoterapeutk! PATRYCJ" ADAMEK rozmawia Anna Komorowska

Leczenie 
pijawkami jest 

skuteczne w'"agodzeniu 
dolegliwo$ci po COVID-19, gdy! 
wi#kszo$% z'nich, w'tym: stany 

zapalne, os"abienie, dr!enie mi#$ni, zabu-
rzenia pracy serca i'nadci$nienie, zadyszka 

czy mg"a umys"owa, wi&!e si# $ci$le 
z'zakrzepic&, a'hirudozwi&zki poprawiaj& 
w"a$ciwo$ci reologiczne krwi. Ponadto 

hialuronidaza mo!e rozpu$ci% 
zrosty w'$ródmi&!szu p"uc, 

poprawiaj&c funkcje 
oddechowe.



15-20 cm w!g"#b cia"a pacjenta i!docieraj#c do jego narz#-
dów poprzez krwiobieg, mog# poprawi$ uk"ad hormo-
nalny i!ogólny stan ca"ego cia"a. Ponadto wstrzykiwane 
serotonina i!endor% ny, jako hormony szcz&'cia, znieczulaj# 
i!poprawiaj# nastrój.

Jak wygl!da zabieg, ile trwa i"jaki jest jego koszt?
Pijawki przyk"adane s# w!konkretne miejsca na ciele zgod-

nie z!protoko"ami terapeutycznymi zazwyczaj na 40-50 
min. Pacjenci cz&sto zaskoczeni s# faktem, (e pierwsze za-
biegi nie s# planowane lokalnie przy chorej cz&'ci cia"a, 
a!obejmuj# p&pek i!brzuch lub okolice ko'ci krzy-
(owej, co ma istotne znaczenie dla skuteczno'ci 
i!bezpiecze)stwa ca"ego procesu leczenia. 
Najcz&'ciej przystawia si& od 2 do 6 pija-
wek. Zbyt du(a ich liczba mo(e wywo"a$ 
krwotoki i!zwi&kszon# reakcj& alergicz-
n#. Pijawki wykonuj# mikronaci&cie 
w!kszta"cie znaku mercedesa i!s# niemal 
bezbolesne. Z!uwagi na wt"aczane an-
tykoagulanty s#czenie krwi po zabie-
gu trwa zazwyczaj od 12 do 24 godzin, 
st#d konieczno'$ zastosowania du(ego 
ciasnego opatrunku i!ograniczenia aktyw-
no'ci % zycznej. Najcz&'ciej w!miejscu (ero-
wania powstaje niewielka blizna, której mo(na 
unikn#$ dzi&ki w"a'ciwej piel&gnacji oraz dzi&ki 
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By unikn#$ ci&(kich 
powik"a), które mog# 

sko)czy$ si& w!szpitalu, terapeuta 
powinien u(ywa$ wy"#cznie pijawek 
hodowanych w!warunkach izolowa-

nych, (ywionych w!sposób kontrolowany 
i!niemaj#cych kontaktu z!otoczeniem 

zewn&trznym. Z!uwagi na wysokie 
ryzyko przenoszenia chorób ka(da 

pijawka powinna by$ u(ywana 
tylko jeden raz, a!nast&pnie 

utylizowana.
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preparatom kolagenowym. Koszt pojedynczego zabiegu 
wynosi najcz!"ciej mi!dzy 180 a#250 z$ w#zale%no"ci od licz-
by u%ytych pijawek i#towarzysz&cych terapii komplementar-
nych.

Kiedy stosuje si! hirudoterapi!? Leczenie jakich 
chorób wspomaga?

Najcz!"ciej terapi! pijawk& stosuje si! przy problemach 
zwi&zanych z#kr&%eniem i#chorobami %y$ i#t!tnic. Znakomi-
cie pozwala obni%y' ci"nienie, poziom cholesterolu i#cukru 
we krwi, przyspieszy' gojenie urazów, pomóc w#walce z#mi-
grenami czy chorobami kobiecymi. Hirudozwi&zki wp$y-
waj& na redukcj! %ylaków i#hemoroidów, lecz& leniwe jelita 
oraz re( uks, wspomagaj& detoksykacj! przez usprawnienie 
i#regeneracj! w&troby, jelit i#"ledziony. Ju% jedna sesja po-
maga w#walce z#zapaleniem p!cherza, kolejne dzia$aj& te% 
na cz!stomocz i#wspomagaj& prac! nerek. Pijawki "wietnie 
sprawdzaj& si! w#ginekologii, przy terapii bezp$odno"ci, der-
matologii w#walce z#niegoj&cymi si! ranami, $uszczyc& czy 
tr&dzikiem i#w#ortopedii. 

Czy s" sytuacje, kiedy hirudoterapia okazuje si! 
jedyn" skuteczn" form" leczenia? 

W#mojej ocenie nie istniej& schorzenia maj&ce tylko jedn& 
skuteczn& form! leczenia, bo tak naprawd! ka%dy przypadek 
jest inny. S& jednak jednostki chorobowe, gdzie konkuren-
cyjne wzgl!dem pijawek metody leczenia pozostaj& daleko 
w#tyle. Jest to chocia%by choroba zakrzepowa, %ylaki i#he-
moroidy, gdy% hirudyna jest o#wiele silniejszym antykoagu-
lantem ni% stosowana przez lekarzy heparyna. Ponadto jest 
nieoceniona w#usuwaniu obrz!ków i#stanów zapalnych, któ-
re potra)  zredukowa' lub usun&' w#ci&gu pierwszej doby, 
w#schorzeniach w&troby, nerek i#jelit, w#terapii bezp$odno"ci 
i#leczeniu $uszczyc, endometriozy i#zapale* p!cherza.

Z#hirudoterapii coraz cz!$ciej korzystaj" pacjenci, 
którzy maj" powik%ania po przej$ciu COVID-19. Jak pi-
jawki pomagaj" osobom, które przesz%y zaka&enie ko-
ronawirusem i#na co zwróci' uwag!?

Leczenie pijawkami jest skuteczne w#$agodzeniu dole-
gliwo"ci po COVID-19, gdy% wi!kszo"' z#nich, w#tym: stany 
zapalne, os$abienie, dr%enie mi!"ni, zaburzenia pracy serca 
i#nadci"nienie, zadyszka czy mg$a umys$owa, wi&%e si! "ci-
"le z#zakrzepic&, a#hirudozwi&zki poprawiaj& w$a"ciwo"ci 
reologiczne krwi. Ponadto hialuronidaza mo%e rozpu"ci' 
zrosty w#"ródmi&%szu p$uc, poprawiaj&c funkcje oddecho-
we. Apeluj!, by po przej"ciu COVID-19 zg$asza' si! wy$&cznie 
do do"wiadczonych hirudoterapeutów, b!d&cych ) zjotera-
peutami, piel!gniarkami i#lekarzami.

Gdzie aplikuje si! pijawki u#pacjentów, którzy maj" 
powik%ania po infekcji wywo%anej przez koronawirusa 
SARS-CoV-2?

Pierwsze aplikacje, by by$y bezpieczne, obejmuj& p!pek 
i#brzuch, ko"' ogonow& oraz krzy%ow&, by rozprowadzi' 
hirudozwi&zki po organizmie. Przy aktywnej zakrzepicy 
wyj"cie poza ten obszar jest niebezpieczne. Kolejno stosu-
je si! wybrane protoko$y oczyszczaj&ce na klatce piersiowej 
i#plecach (korzystnie dzia$aj& na p$uca i#prac! serca), a#przy 
zaburzeniach w!chu, smaku czy mgle umys$owej pijawki 
przystawia si! na karku, g$owie i#twarzy. 

Jak cz!sto nale&y przyk%ada' pijawki?
Cz!stotliwo"', jak i#miejsce przy$o%enia warunkuje wy-

$&cznie stan pacjenta i#jego aktualne wyniki bada*, w#tym 
badania krwi. Najcz!"ciej pierwsze zabiegi wykonywane s& 
co 7-10 dni, a#kolejne co 9 do 14, by utrzyma' odpowiednie 
st!%enie hirudozwi&zków w#krwiobiegu. S& jednak sytuacje, 
kiedy nale%y przystawia' pijawki co 3-4 dni. 

Kiedy widoczne s" pierwsze efekty?
Pierwsze efekty cz!sto zobaczy' mo%emy ju% w#pierwszej 

dobie po zabiegu. Zmniejsza si! nasilenie bólu, znika stan 
zapalny i#obrz!ki, odczu' mo%na lekko"' i#popraw! ciep$oty 
ko*czyn, lepsze samopoczucie czy cho'by popraw! pracy 
jelit i#p!cherza moczowego. Do"' szybko poprawie ulega 
stan skóry, zmniejsza si! tr&dzik, poprawia si! napi!cie skóry 
i#kondycja mi!"ni, "ci!gien i#stawów. Oczywi"cie im bardziej 
zaawansowany i#przewlek$y jest stan pacjenta, tym d$u%sze 
i#bardziej wymagaj&ce leczenie. 

Rozumiem, &e pijawki pochodz" ze specjalnych ho-
dowli? Dlaczego ma to a& tak du&e znacznie?

By unikn&' ci!%kich powik$a*, które mog& sko*czy' si! 
w#szpitalu, terapeuta powinien u%ywa' wy$&cznie pijawek 
hodowanych w#warunkach izolowanych, %ywionych w#spo-
sób kontrolowany i#niemaj&cych kontaktu z#otoczeniem 
zewn!trznym. Z#uwagi na wysokie ryzyko przenoszenia 
chorób ka%da pijawka powinna by' u%ywana tylko jeden raz, 
a#nast!pnie utylizowana. Korzystanie z#pijawek z#niepew-
nych +róde$ lub ju% raz u%ywanych grozi' mo%e zaka%eniem 
i#innymi powa%nymi dolegliwo"ciami. Ka%dy pacjent dla 
w$asnego bezpiecze*stwa powinien poprosi' hirudotera-
peut! o#certy) kat pochodzenia pijawek.
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Dzi! wszystko mo"na kupi# przez internet... Z$pijaw-
kami jednak nie powinni!my sami eksperymentowa#, 
prawda? 

Jest to niebezpieczne i!nieodpowiedzialne. Dostaj" nie-
stety czasem wiadomo#ci z!pro#b$ o!pomoc po aplika-
cjach pijawek od osób, które chc$c oszcz"dzi%, wpakowa&y 
si" w!spore k&opoty i!pogorszy&y jedynie swój stan. Cz"-
sto ko'czy si" to wizyt$ w!szpitalu, kiedy# nawet lekarze
podj"li decyzj" o!konieczno#ci transfuzji krwi u!samozwa'-
czego hirudoterapeuty…

Dlatego, podkre!lmy to jeszcze raz, terapia b%dzie 
skuteczna i$bezpieczna tylko wtedy, gdy zostanie prze-
prowadzona przez do!wiadczonego specjalist%. Gdzie 
go znale&#, na co zwróci# uwag%?

Kursy hirudoterapii trwaj$ zaledwie 2-5 dni i!nie jest mo(-
liwe, by w!tym czasie posi$#% ogóln$ wiedz" medyczn$ 
i!bezpiecznie podj$% prac" z!pacjentami, w!przeciwie'stwie 
do osób maj$cych za sob$ kilka lat studiów medycznych. 
Niestety handlowiec, biolog czy kucharka i!inne osoby bez 
kierunkowego wykszta&cenia nie s$ w!stanie poprawnie 
zdiagnozowa% pacjenta, odczyta% wyników bada' krwi ani 
dokumentacji medycznej, a!przede wszystkim w&a#ciwie 
zaplanowa% leczenia, dostosowuj$c terapi" do przyjmowa-
nych przez pacjenta leków. Terapia u!takich osób mo(e nie 
by% bezpieczna.

W!mojej opinii , wybieraj$c specjalist", nawet je#li jest on 
z!polecenia, powinni#my zapyta% go o!wyuczony zawód, 
sta( pracy z!pijawk$ i!uko'czone kursy, a!tak(e o!do#wiad-
czenie z!pacjentami cierpi$cymi na podobne schorzenia do 
naszego. Rekomenduj" ) zjoterapeutów, piel"gniarki, leka-
rzy, ratowników medycznych, techników masa(u, czasem 
równie( kosmetologów.

Wi%cej informacji na temat hirudoterapii mo"na zna-
le&# na stronie: www.terapiapijawka.pl.
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