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Z D R OW I E  I  U R O D A

Czym zajmują się państwo w ośrodkach medycyny sportowej? 
W zakresie swojej działalności wykonujemy badania sportowe, zlecamy 
trening motoryczny, badania wysiłkowe i rehabilitację pourazową. 
Kwalifikujemy zawodników do uprawiania rożnych dyscyplin spor-
tu, wykonujemy badania orzecznicze dopuszczające do uprawiania 
sportu zawodników, młodzież i sportowców amatorów, którzy chcą 
brać udział w zawodach sportowych, ponieważ zgodnie z obowią-
zującymi wymogami prawnymi, jeśli ktoś uprawia sport, powinien 
mieć wykonane badanie dopuszczające do uprawiania określonej 
dyscypliny sportu. Zajmujemy się także monitorowaniem aktywności 
sportowej i jej wpływu na zdrowie. Często zdarza się, że trzeba komuś 
doradzić, czy dana dyscyplina jest dla niego odpowiednia, czy nie. 
Jako przykład podam popularne dzisiaj bieganie. Zawsze staram się 
podchodzić do sportu zdroworozsądkowo i zalecam mierzyć siły na 
zamiary – nie rzucać się od razu na ultramaratony, ale zacząć przygodę 
z bieganiem czy innymi dyscyplinami stopniowo. Zwłaszcza jeśli nie 
mamy odpowiednich predyspozycji – na przykład mamy nadwagę 
czy dysfunkcje narządu ruchu. Dlatego na początek najlepiej brać 
pod uwagę sporty, które nie przeciążają układu ruchu: pływanie, jazdę 
na rowerze, rekreacyjne bieganie czy też sporty ogólnorozwojowe.
Nasza działalność opiera się też na diagnozowaniu problemów 
związanych z naszym organizmem, w szczególności narządem ru-
chu, i ewentualnym kierowaniu na odpowiednie formy terapii – na 
przykład indywidualny trening z fizjoterapeutą, zabiegi fizykotera-
pii czy też stosowanie mało inwazyjnych technik zabiegowych: po-
danie osocza bogatopłytkowego, dostawowe wstrzykiwanie kwasu 
hialuronowego, ostrzykiwanie okołostawowe, blokady dostawowe, 
zabiegi falą uderzeniową. Najważniejsze kwestie to profilaktyka 
i zapobieganie kontuzjom. Często zdarza się, że daną osobę należy 
nauczyć prawidłowych wzorców ruchowych i zachowań motorycz-
nych, tak aby uniknęła w przyszłości kontuzji i przeciążeń, które 

prowadzić mogą do przedwczesnego zakończenia kariery sporto-
wej czy też zmian zwyrodnieniowych – wówczas zamiast korzyst-
nych efektów uprawiania sportu pojawiają się problemy zdrowotne. 

Na czym polegają badania kwalifikacyjne do uprawiania sportu?
Jest to badanie ogólnolekarskie, które wchodzi w skład badania spor-
towego, czyli badanie internistyczne, podczas którego staramy się 
ocenić stan układu sercowo-naczyniowego i narządów wewnętrz-
nych, przeprowadzamy wywiad chorobowy w kontekście chorób 
rodzinnych, by dowiedzieć się na przykład, czy konieczne jest ba-
danie EKG spoczynkowe i wysiłkowe. Oceniamy parametry morfo-
logiczne krwi, badanie ogólne moczu i inne badania laboratoryjne. 
W przypadku osób w średnim wieku oceniamy także profil lipidowy, 
czyli czy jest podwyższony poziom cholesterolu lub innych czynni-
ków zwiększających ryzyko miażdżycy. Bardzo ważne jest również 
monitorowanie ciśnienia krwi w przypadku nadciśnienia. Jeśli jest 
to zasadne, zlecamy badania okulistyczne, laryngologiczne, neu-
rologiczne i oczywiście ortopedyczne. Staramy się również osoby 
uprawiające sport zachęcać do odpowiedniego odżywiania. Zatem 
medycyna sportowa jest bardzo szeroką dziedziną i ważną z punktu 
widzenia prewencji chorób cywilizacyjnych układu krążenia, układu 
oddechowego czy też w zapobieganiu chorobom nowotworowym. 

Jak pan ocenia stan zdrowia młodzieży pod kątem uprawiania sportu?
Populacja młodzieży jest teraz mniej aktywna niż kiedyś. Nastąpi-
ła też pewna polaryzacja. Mamy grupę osób, które uprawiają sport 
bardzo aktywnie, wyczynowo, ale z drugiej strony jest duża grupa, 
która uprawia sport coraz rzadziej – wynika to ze stacjonarnego try-
bu życia i coraz mniejszej atrakcyjności aktywnego spędzania czasu 
w porównaniu z grami komputerowymi czy nowoczesnymi media-
mi. Ogólnie w coraz mniejszym stopniu dzieci i młodzież są spraw-
ne fizycznie i coraz większa populacja młodych osób ma nadwagę. 
W tym właśnie olbrzymia rola sportu – nie tylko wyczynowego, ale 
zwłaszcza rekreacyjnego, aby młodzież we właściwy sposób prowadzić 
w okresie szkolnym, kiedy kształtują się nawyki żywieniowe i ruchowe. 

Czy u państwa jest możliwe również wsparcie psychologiczne?
Staramy się edukować młodzież i zachęcać. Osoby, które do nas się 
zgłaszają, w jakiś sposób są już ukierunkowane sportowo. Większy 
problem widziałbym w przypadku osób, które do nas nie trafia-
ją. Stąd największa rola rodziców, rodziny i szkoły, która powinna 
młodzież motywować i wspierać. Myślę, że warto zauważyć jesz-
cze jedno zagrożenie: czasem młodzież jest źle kwalifikowana do 
uprawiania sportu – mam na myśli sporty walki, które są bardzo 
urazowe. Wiąże się to ze szczególnie dużym ryzykiem uszkodzeń 
czaszkowo-mózgowych. Brzmi to groźnie, ale nie bez powodu, bo 
nawet niewielkie uderzenia w głowę mogą powodować nieodwra-
calne zmiany w młodym organizmie. Dlatego uważam, że w mło-
dym wieku sporty typu boks, kick-boxing, MMA są nieodpowiednie. 

Czy są państwo w stanie doradzić coś rodzicom, którzy chcieliby się dowie-
dzieć, do jakiego sportu dziecko ma predyspozycje? 
Bardzo chcielibyśmy, aby tak było. Przyznaję, że rzadko są takie sy-
tuacje, kiedy przychodzą do nas rodzice, aby uzyskać od nas opinię, 
jaka dyscyplina sportu jest dla dziecka optymalna. Ważną kwestią 

jest też to, że dziecko powinno uprawiać taką dyscyplinę sportu, 
którą lubi. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy starać się 
rozmawiać z dzieckiem i odnaleźć jego zamiłowanie. Bo nawet je-
śli rodzice będą motywować dziecko do sportu, którego ono nie 
lubi, nie będzie to przynosiło odpowiednich efektów. Oczywiście 
dyscyplina sportu powinna być dostosowana do wieku i predyspo-
zycji motorycznych i uwzględniać harmonijny rozwój organizmu.
 
Przejdźmy do osób dorosłych. Powiedzmy, że nagle budzi się taki 30-40-la-
tek, który dotąd nie uprawiał sportu, wszyscy wokół uprawiają, więc on 
postanowił także to robić i tra-
fia do was. Co mogą państwo 
takiemu człowiekowi zapro-
ponować?
Z punktu widzenia zdrowot-
nego ważne jest gruntowne 
badanie, aby wykluczyć np. 
wady serca. W tej sytuacji 
najbardziej niebezpieczne 
są problemy kardiologicz-
ne, jeśli organizm nie był 
wcześniej przygotowany 
do intensywnego wysiłku – 
a więc potrzebne będą ba-
dania EKG spoczynkowe 
i wysiłkowe i badanie krwi. 
Bardzo ważne jest badanie 
antropometryczne, spiro-
metria. Stwierdzenie pra-
widłowości wagi, ciśnienia, 
badanie ortopedyczne. Po 
takim pakiecie możemy za-
proponować odpowiednią 
dyscyplinę sportu. General-
nie sporty, które angażują 
układ sercowo-naczyniowy, 
są najbardziej wskazane: 
jazda na rowerze, pływa-
nie, bieganie. Są to sporty 
ogólnorozwojowe, które 
w największym stopniu 
będą kształtować naszą 
wydolność, obniżają ci-
śnienie krwi i masę ciała. 
Oczywiście bardzo ważne 
jest również podwyższenie 
samooceny, zwiększenie 
poczucia pewności siebie 
czy też poprawa nastroju z uwagi na podniesienie poziomu endor-
fin w trakcie wysiłku fizycznego. Na to wszystko sport ma wpływ.

Ile wynosi taka zdrowa dawka sportu dla osoby, która nie uprawia go 
wyczynowo?
Są różne statystyki. Według Światowej Organizacji Zdrowia po-
winniśmy zażywać trzy razy w tygodniu po 60-90 minut wysił-
ku fizycznego, z odpowiednim obciążeniem serca, najlepiej 80% 
w stosunku do maksymalnego obciążenia serca dla danej grupy 
wiekowej. Przed treningiem oczywiście powinniśmy zrobić roz-
grzewkę i stretching. Należy włączyć również trening oporowy, 
czyli siłowy – raz lub dwa razy w tygodniu, oczywiście dostoso-
wany do naszych możliwości i najlepiej pod okiem instruktora. 

Jakie sygnały wysyła ciało, które daje znać, że dzieje się coś złego?
Organizm jest tak skonstruowany, że pierwszym wyraźnym sy-
gnałem – może trochę spóźnionym – jest ból. Często pacjenci 
mają jednak wcześniej jakiś dyskomfort, napięcia, ograniczoną 

ruchomość stawu, dlatego nie należy tego lekceważyć. Trzeba się 
wsłuchiwać w organizm i jeśli zaobserwujemy, że funkcjonuje on 
inaczej, powinniśmy reagować. Zawsze jednak powtarzam, że naj-
ważniejsza jest profilaktyka i codzienne dbanie o swoje zdrowie. 

Sportowcy wyczynowi jakich dyscyplin najczęściej do państwa trafiają?
Najbardziej popularnych w Polsce, czyli piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki, ale też lekkoatletyki, sportów siłowych, gimnastyki arty-
stycznej, pływania. Coraz więcej jest też sportowców, którzy upra-
wiają dyscypliny wytrzymałościowe, czyli triatlony, ultramaratony. 

Z racji położenia oczywiście 
mamy narciarstwo alpej-
skie, biegowe, skoczków.

Czy bielszczanie są aktywni 
sportowo?
Myślę, że na tle populacji 
w Polsce wypadamy dosyć 
dobrze z uwagi na swoje 
położenie geograficzne. 
Dostęp do gór, różnych 
form rekreacji sprzyjają 
tej aktywności. Jest tu też 
wiele klubów, w których 
młodzież uprawia dyscy-
pliny sportowe, o których 
wspominałem wcześniej. 
Najważniejsze jest to, aby-
śmy pamiętali, że młodzież 
potrzebuje harmonijnego 
rozwoju organizmu. Dlatego 
jestem przeciwnikiem spe-
cjalizacji sportowej w mło-
dym wieku – do kilkunastu 
lat młodzi ludzie powinni 
uprawiać rożne sporty ogól-
norozwojowe, z większym 
nastawieniem wytrzymało-
ściowym niż siłowym. To 
buduje naszą bazę do dal-
szego zdrowia i odpowied-
niego rozwoju organizmu. 
Po osiągnięciu dojrzałości 
kostnej i biologicznej moż-
na uprawiać sporty siłowe.

Dziękuję za rozmowę, a osoby 
planujące intensywniej upra-

wiać jakiś sport lub zrzeszone w klubach zapraszam do państwa gabinetów 
na profesjonalne badania i po poradę.

Lek. med. Krzysztof Ptak, specjalista medycyny sportowej, specjalista 
rehabilitacji, medycyny przeciwstarzeniowej. Absolwent Akademii Me-
dycznej w Białymstoku (1993 r.). Ma kilkunastoletnie doświadczenie 
w pracy w Przychodni Sportowo-Rehabilitacyjnej w Bielsku-Białej jako 
specjalista rehabilitacji narządu ruchu. Od kliku lat specjalista medycyny 
sportowej. Staż specjalizacyjny do II stopnia rehabilitacji narządu ruchu 
w latach 2003-2006 odbywał na Oddziale Rehabilitacji Poszpitalnej 
w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu. Po ukończeniu 2-letnich 
studiów i zdaniu w Brukseli międzynarodowego egzaminu z medy-
cyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej uzyskał tytuł specjalisty w 
tej dziedzinie. Specjalista terapii manualnej po ukończeniu kursu dla 
zaawansowanych. Absolwent studiów podyplomowych w Szkole Zdrowia 
Publicznego Collegium Medicum UJ w Krakowie na kierunku zarzą-
dzanie szpitalem i promocja zdrowia (studiował w latach 1997-1999).

ROZMAWiAMy Z KRZySZTOfEM PTAKiEM, lEKARZEM SPECJAliSTą MEDyCyNy SPORTOWEJ i REhABili-
TACJi NARZąDu RuChu. W SWOiM GABiNECiE ZNAJDuJąCyM Się W iNSTyTuCiE ANTi-AGiNG W BiEl-
SKu-BiAłEJ lECZy SPORTOWCóW TAK WyCZyNOWyCh, JAK i AMATORSKO uPRAWiAJąCyCh SPORT. 
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