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rozwój cywilizacji sprawia, że każde poprzednie pokolenie było 
bez porównania bardziej aktywne, nie uświadamiając sobie 
tego. dziś coraz lepsza komunikacja publiczna i powszechnie 

używane samochody niemal zastępują chodzenie. zwykłe czynności 
domowe są wykonywane z pomocą urządzeń technicznych w dużym stopniu 
zastępujących pracę naszych mięśni. Powszechne stało się ograniczenie 
rozrywek do korzystania z telewizji, wideo i komputera. Tymczasem nasz 
organizm jest jednak tak skonstruowany, że tylko pod warunkiem zachowania 
dostatecznej aktywności fizycznej prawidłowo funkcjonuje.

Ruch – lekarstwo niezastąpione
Dlaczego potrzebujemy wysiłku fizycznego? Jego 
wpływ na nasz organizm jest nieoceniony. Aktyw-
ność fizyczna poprawia przepływ krwi w naczyniach 
krwionośnych we wszystkich narządach i kończynach, 
zmniejszając ryzyko choroby wieńcowej, nadciśnienia 
i udaru (zmniejszenie wykrzepiania krwi w naczyniach 
krwionośnych).

Poprawia profil lipidowy, tzn. zmniejsza stężenie 
„złego cholesterolu” LDL i trójglicerydów, a zwiększa 
ilość „dobrego cholesterolu” HDL, tym samym zapo-
biegając miażdżycy. 

Poprawia siłę mięśniową, sprawność ruchową oraz 
zręczność, zatem u osób starszych zmniejsza ryzyko 
upadków i tym samym złamań. Wpływa pozytywnie 
na układ immunologiczny, zwiększa odporność orga-
nizmu na infekcje. 

Powoduje poprawę jakości kości i zmniejsza zagro-
żenie osteoporozą.

Poprawia sprawność układu oddechowego (zwięk-
szenie pojemności życiowej płuc i możliwości wenty-
lacyjne). 

Ruch zapobiega otyłości i umożliwia leczenie nad-
wagi.

Zwiększa wykorzystanie glukozy przez komórki i sku-
teczność działania insuliny w organizmie (ogranicze-
nie ryzyka cukrzycy). Poprawia samopoczucie fizyczne  
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Przeciwwskazania 
do uprawiania 
sportu:
m  poważne wady serca, 

kardiomiopatie, 
niewydolność 
serca, zaburzenia 
rytmu, zaburzenia 
przewodnictwa serca

m  obecność rozrusznika

m  niekontrolowane 
nadciśnienie tętnicze

m  cukrzyca

m  niekontrolowana astma

m  przewlekłe choroby 
zapalne

m  choroby układu 
ruchowego

m  tętniak

m  zmiany zakrzepowo-
-zatorowe

Jak obliczyć tętno 
maksymalne?

Tętno maksymalne dla 
danego wieku:

220 - wiek 

(np. 60 lat) = 160 

dozwolony wysiłek  
to 60–80% ze 160, 
w zależności od stanu 
zdrowia i stopnia 
wytrenowania.
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i psychiczne dzięki pobudzaniu produkcji endorfin (tzw. 
hormonów szczęścia).

Ze wszystkich powyższych powodów, jeżeli nasza 
praca i codzienne życie nie są związane z odpowied-
nią aktywnością fizyczną, musimy w ramach dbałości 
o własne zdrowie podejmować taką aktywność rucho-
wą w sposób zaplanowany. Aparat ruchowy naszego 
organizmu tworzą współpracujące ze sobą układ kos- 
tny, mięśniowy i więzadłowy, które adaptują się do 
różnych poziomów aktywności. Rodzaj i nasilenie 

aktywności fizycznej powinny być dostosowane do 
aktualnych potrzeb i możliwości naszego organizmu. 
Liczy się bowiem nie tylko ilość, lecz także jakość tej 
aktywności.

Rodzaje aktywności fizycznej i ruchowej

Ćwiczenia rozciągające 
stosujemy w celu zwiększe- 
nia zakresu ruchomości  
w stawach. Należy do nich 
stretching – pacjent samo-
dzielnie ćwiczy przed inną 
aktywnością ruchową, roz-
ciągając poszczególne grupy 
mięśni, więzadeł. Ćwiczenia relaksacji poizometrycznej 
wykonuje fizjoterapeuta. Rozluźnianie napiętych mięśni 
osiąga się też poprzez stosowanie zabiegów fizykotera-
pii (ciepłolecznictwo, hydroterapia, krioterapia, masaż 
ręczny). 

Ćwiczenia aerobowe (tlenowe) zmuszają układ 
krążeniowo-oddechowy do większej aktywności i wy- 
trzymałości na wysiłek fizyczny. Wszechstronnie od-
działują na wszystkie układy i narządy, poprawiają 
ukrwienie, koordynację nerwowo-mięśniową i kształ-
tują prawidłową postawę. Mogą to być ćwiczenia 
indywidualne lub zespołowe. Powinny trwać do 60 
minut i być poprzedzone rozgrzewką i stretchingiem 
(do 10 minut). Nasz wysiłek podczas ich wykonywania 
powinien wynosić 60–80% możliwości (procent tętna 
maksymalnego).

Aktywność z obciążeniem własnego ciała, np. 
szybki marsz, jazda na rolkach, nordic walking, biega-
nie, narty biegowe itp. Te rodzaje ruchu są zalecane 
dla wszystkich grup wiekowych, bo angażują duże 
grupy mięśniowe.

Aktywność w odciążeniu bez obciążenia 
aparatu ruchowego to np. pływanie, jazda na 
rowerze, wiosłowanie. Są zalecane szczególnie oso-
bom ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów bądź po 
urazach aparatu mięśniowo-więzadłowego, a także 
osobom otyłym i w starszym wieku.

Ćwiczenia wzmacniające (oporowe) mogą 
być wykonywane w odciążeniu i z oporem, stosujemy 
je w celu zwiększenia zakresu ruchu, siły mięśniowej, 
wytrzymałości, poprawnej koordynacji nerwowo-mię-
śniowej. Źródłem odciążenia lub oporu mogą być ręce 
terapeuty, urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu lub 

Zalecenia WHO dotyczące 
aktywności fizycznej
Według Światowej organizacji zdrowia (WHo) 
niezbędne minimum aktywności fizycznej to: 

Dla dzieci i młodzieży szkolnej:
– 60 minut  lub dłużej umiarkowanej bądź intensywnej 

aktywności fizycznej codziennie 
(z uwzględnieniem atrakcyjnych form 
dostosowanych do wieku w celu rozwoju 
zdolności motorycznych)

Dla osób dorosłych: 
– 30 minut  umiarkowanej aktywności fizycznej przez 

pięć dni w tygodniu lub 20–30 min bardzo 
intensywnej aktywności przez trzy dni 
w tygodniu, a także trzy razy w tygodniu 
ćwiczenia zwiększające siłę i wytrzymałość 
mięśni (ćwiczenia oporowe)

Dla osób powyżej 65. roku życia: 
  powinno się dążyć do osiągnięcia tych 

samych celów co u zdrowych osób 
dorosłych, zadbać o wysiłek siłowy 
i poprawę koordynacji ruchowej.

Jednocześnie we wszystkich grupach wiekowych 
zaleca się, by ograniczyć do dwóch godzin dziennie 
czas spędzony w pozycji siedzącej (TV, komputer itp.).
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z oporem (UGUL), ruch po śliskiej powierzchni 
z oporem (ciężarki, taśma Thera-band). Wyko-
rzystuje się tu również inne urządzenia takie jak 
rowery stacjonarne, „wioślarz”, orbitrek, bieżnie 
itp. Ćwiczenia oporowe powinny być, zwłaszcza 
początkowo, wykonywane pod kontrolą instruk-
tora, aby uniknąć kontuzji i skorygować błędy 
techniczne.

Jak prawidłowo uprawiamy aktywność 
ruchową?
Trzeba pamiętać o rozgrzewce: około 5–10 minut 
ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających.

Po zakończeniu wysiłku fizycznego wykonujemy 
ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające (masaż ręczny, 
hydroterapia, rozciąganie aparatu mięśniowo-więza-
dłowego).

Regularnie wałkujemy mięśnie w celu zapobiegania 
kontuzji (stosujemy tzw. rollery do masażu).

Używamy odpowiedniego obuwia, które ma bardzo 
dobrze amortyzować wstrząsy, odzieży sportowej (naj- 
lepiej „oddychającej”), dostosowanej do warunków 
pogodowych, aby nie przegrzać ani nie wyziębić 
organizmu.

Dbamy o odpowiednie nawodnienie organizmu, 
dostosowane do pory roku i intensywności wysiłku 
(ok. 0,5–2 l płynów w trakcie), a w sportach wytrzyma-
łościowych i siłowych stosujemy preparaty białkowo- 
-węglowodanowe o odpowiednich proporcjach.

Zapewniamy sobie odpowiednią długość i jakość 
snu, około 7–8 godzin (faza regeneracji organizmu 
w nocy).

Współpracujemy z fizjoterapeutą lub masażystą 
(techniki relaksacji mięśni, taping, zabiegi regeneracyj-
ne, ewentualnie indywidualny trening).

Istotne: zanim podejmiemy bardziej intensywną ak-
tywność ruchową, zacznijmy od konsultacji u lekarza, 
najlepiej specjalisty medycyny sportowej, aby dokonać 
aktualnej oceny stanu naszego zdrowia i wydolności 
organizmu (badania ogólnolekarskie, laboratoryjne, 
EKG – najlepiej wysiłkowe, badanie ortopedyczne). 
To bardzo wskazane w każdym przypadku, a koniecz-
ne i niezbędne dla osób nie w pełni zdrowych (patrz: 
przeciwwskazania), którym lekarz dobierze odpowiedni 
rodzaj aktywności i jej intensywność.

I wreszcie – pamiętajmy o dobrym nastawieniu psy-
chicznym: podejmujmy taki rodzaj aktywności rucho-
wej, która sprawia nam przyjemność, i cieszmy się jej 
uprawianiem. 

m  odpowiednio zbilansowana dieta bogata w składniki budujące 
chrząstkę stawową, mięśnie i więzadła (odpowiednia podaż 
białka, węglowodanów, soli mineralnych, witamin, kolagenu 
i elastyny), także ich suplementacja w postaci odpowiednio 
skomponowanych preparatów (glukozamina, kolagen, elastyna, 
siarczan chondroityny).

m  Wiskosuplementacja, czyli dostawowe podawanie kwasu 
hialuronowego (1–3 podań na rok) stosujemy celem poprawy 
właściwości lepko-sprężystych, czyli lepszego smarowania, 
ponieważ jest to naturalny smar, który ogranicza tarcie wewnątrz 
stawu i powoduje, że ruchy w stawach są bardziej płynne. 
dodatkowo kwas hialuronowy ma właściwości odżywcze w stosunku 
do chrząstki stawowej. obecnie mamy na rynku bardzo duży wybór 
preparatów do wiskosuplementacji, np. monovisc, orthovisc, 
Hyalgan.

m Prawidłowo przeprowadzony trening (jak zostało wyżej omówione).

Profilaktyka uszkodzeń układu  
mięśniowo-więzadłowego i stawowego


