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Aktywność fizyczna lekiem XXI wieku

W niniejszym raporcie chcemy zwrócić szczególną uwagę na aktywność 
fizyczną jako element prozdrowotnego stylu życia. Aktywność fizyczna jest    
niezbędna w życiu codziennym każdego z nas, tak samo jak oddychanie 
czy odżywianie! Bezdyskusyjnie pozwala nam na utrzymanie i polepszenie 
stanu naszego zdrowia. Uważa się, że ruch jest lekiem XXI wieku. 

Prowadzenie aktywnego trybu życia (aktywność fizyczna na poziomie 
umiarkowanym przez co najmniej 30 minut, większość dni 
w tygodniu) skutecznie zapobiega rozwojowi choroby sercowo-naczy-
niowej (czyli chroni przed zawałem oraz udarem), cukrzycy oraz niektó-
rych chorób nowotworowych (rak piersi oraz jelita grubego). Ponadto 
zapobiega osteoporozie, a także poprawia nastrój (również u osób cier-
piących na depresję).

Zbawienne działanie ruchu na organizm zauważył już prawie 500 lat temu 
polski nadworny lekarz (m.in. króla Stefana Batorego) Wojciech Oczko, 
formuując słynne zdanie: ”ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy 
żaden lek nie zastąpi ruchu”. Oczywiście pierwszej części sentencji nie 
zależy traktować dosłownie, aczkolwiek jest w niej wiele racji. Oczko nie 
mylił się zaś co do drugiej części – żaden lek nie jest w stanie zastąpić 
ruchu! Korzyści płynące z aktywności fizycznej dla naszego ciała są 
bowiem ogromne.

lek. Michał Jędrzejek



Poprawia humor.
Odpręża, redukuje stres.

Poprawia funkcjonowanie układu 
krążenia. Zwiększa wydajność pracy 
serca. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi.

Poprawia trawienie oraz pracę jelit.

Poprawia funkcjonowanie 
układu oddechowego.

Reguluje metabolizm.
Zmniejsza poziom glukozy 
oraz cholesterolu we krwi.

Zapobiega osteoporozie.
Uelastycznia stawy.

Poprawia kondycję oraz sylwetkę.

Korzyści z regularnego ruchu



A to wszystko jednocześnie! 
Znasz inny lek, który tak bardzo wpływa na nasze ciało? 

Niemal natychmiast po rozpoczęciu aktywności fizycznej w organizmie             
zachodzą zmiany przystosowacze do zwiększonego wysiłku. Najbardziej      
spektakularne można zauważyć w układzie krążenia i oddechowym:              
przyspiesza akcja serca, pogłębia się i przyspiesza oddech, zmienia się 
rozkład krążącej krwi – większa jej część jest kierowana do pracujących 
mięśni, serca, płuc oraz skóry.

Nasze serce wykonuje średnio 70 skurczów na minutę, przepompowując 
w tym czasie całą objętość krwi jaka jest w organizmie, czyli ok. 5-6 litrów 
i podobnie jak każdy inny mięsień musi być trenowane, aby dobrze funk-
cjonowało. U osoby niewytrenowanej objętość serca wynosi ok. 650 ml, 
natomiast u osoby wysportowanej - ponad 1000 ml. Ponadto serce spor-
towców bije wolniej, bo ok. 50-60 razy na minutę. A zatem u osób aktyw-
nych fizycznie serce pracuje lżej i bardziej wydajnie, bowiem każdy 
skurcz jest wówczas pełniejszy, a dłuższa przerwa między skurczami 
pozwala na lepsze dokrwienie serca oraz pełniejsze napełnienie się komór 
krwią.

Wysiłkowe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi oraz rozciągnięcie naczyń 
krwionośnych powoduje uwalnianie substancji rozszerzających naczynia 
– efekt ten utrzymuje się nawet do kilku godzin po zakończeniu wysiłku.             
Systematyczny ruch poprawia nie tylko pracę serca, ale i usprawnia całe 
krążenie oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi w spoczynku.



Równie istotne i ciekawe dokonują się zmiany hormonalno-metaboliczne.      
Początkowy wyrzut do krwi hormonów takich jak: adrenalina, kortyzol oraz 
glukagon zapewnia zwiększone stężenie glukozy we krwi jako zabezpie-
czenie dostaw energii dla pracujących mięśni. Zahamowanie uwalniania 
insuliny skutkuje wykorzystaniem tkanki tłuszczowej jako dodatkowego 
źródła energii – efekt ten zaczyna się po ok. 30 minutach trwania wysiłku. 
Systematyczna aktywność fizyczna reguluje metabolizm cukrów oraz 
tłuszczów – obserwuje się zmniejszenie stężenia glukozy oraz choleste-
rolu we krwi. Co ciekawe, mięśnie jeszcze jakiś czas po zakończeniu wysił-
ku pobierają glukozę z krwi oraz stają się bardziej wrażliwe na działanie 
insuliny, co jest niezwykle istotne w zapobieganiu rozwojowi cukrzycy typu 
2 (efekt insulinowrażliwości może    utrzymywać się nawet 2 dni).

Umiarkowany wysiłek fizyczny zmniejsza krzepliwość krwi, w związku z 
tym zmniejsza ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych, 
czyli zmniejsza ryzyko choroby sercowo-naczyniowej (zawał mięśnia 
sercowego, udar niedokrwienny mózgu).

Obciążenia powstające podczas ruchu pobudzają kości do przebudowy, 
dzięki czemu stają się one bardziej wytrzymałe i mniej podatne na zła-
mania. Z kolei ruch w stawie porusza płynem, który odżywia powierzchnie 
stawowe, dzięki czemu zapewniana jest dobra kondycja chrząstki i 
innych struktur (odżywianych wyłącznie przez płyn stawowy).

Stymulowany jest również mózg – trening poprawia jego funkcjonowanie.       
Powstają nowe połączenia nerwowe oraz wzmacniane są te już istniejące.     
Wydzielanych jest wiele substancji, m.in. endorfiny – tzw. hormony szczę-
ścia. To one odpowiadają za poprawę humoru, odprężenie i satysfakcję, 
które towarzyszą aktywności fizycznej.



Ruszać się! …tylko jak?

Co ciekawe, by móc czerpać korzyści zdrowotne z ruchu, nie jest konieczny 
duży wysiłek. Nie musimy zawodowo uprawiać sportu, ani tym bardziej          
spędzać co drugiego wieczoru na siłowni! Wystarczy umiarkowany, ale            
regularny wysiłek fizyczny, tj. spacery, rekreacyjna jazda na rowerze,            
spokojne pływanie czy taniec.

Pamiętajmy, że intensywny wysiłek fizyczny to bardzo duże obciążenie 
oraz eksploatacja organizmu, które mogą prowadzić do kontuzji oraz 
urazów. Aktywność fizyczna na tym poziomie powinna być prowadzona 
pod nadzorem i kontrolą trenera, fizjoterapeuty lub lekarza! Tego typu 
aktywność prowadzą zawodowi sportowcy, jednak my z kolei namawiamy 
i zachęcamy do rekreacyjnej aktywności fizycznej - dla przyjemności, 
dobrej kondycji i dobrego samopoczucia!

Pamiętaj:

Nie ćwicz, gdy czujesz się źle lub gdy jesteś w okresie infekcji! 

Nie ćwicz na dworze przy niesprzyjającej pogodzie (wysoka tempe-
ratura, duża wilgotność, duży mróz). Nie musisz wówczas rezygno-
wać z treningu - możesz przeprowadzić go w domu (gimnastyka, 
ćwiczenia przy muzyce, rower stacjonarny).

Nie ćwicz bezpośrednio po obfitym posiłku - zaplanuj aktywność na 
co najmniej 2 godziny po jedzeniu.

Nie zaczynaj i nie kończ gwałtownie ruchu – pamiętaj o rozgrzewce           
i fazie wyciszającej!



Jak ustalić intensywność 
aktywności fizycznej?

#Oddech
Intensywność wysiłku można najprościej zweryfikować występowaniem 
zadyszki. Jeśli podczas aktywności fizycznej możemy w miarę swodobnie      
prowadzić rozmowę, oznacza to optymalną intensywność ruchu. Jeśli zaś 
mamy zadyszkę, która uniemożliwia jakąkolwiek rozmowę - wówczas 
należy złagodzić wysiłek.

#Tętno
Innym sposobem, bardziej obiektywnym, jest określenie wartości tętna.               
U zdrowego człowieka częstotliwość tętna (pulsu) odzwierciedla częstotli-
wość pracy serca i w spoczynku wynosi ok. 70-80 uderzeń na minutę. 
Wartość tętna najłatwiej policzyć mnożąc liczbę uderzeń serca w ciągu 15 
sekund przez 4 - wówczas otrzymujemy liczbę uderzeń na minutę.

Umiarkowany wysiłek to taki, podczas którego wartość tętna mieści się                
w przedziale 60-80% wartości tętna maksymalnego. Dla obliczenia tętna      
maksymalnego funkcjonuje prosty, aczkolwiek bardzo orientacyjny wzór: 
tętno maksymalne = 220 – wiek. I dla przykładu: dla 20-latka tętno mak-
symalne to 200 uderzeń na minutę (a przedział 60-80% tętna max. to 
120-160 uderzeń/  minutę), a dla 40-latka - 180 uderzeń/minutę (zakres 
60-80% tętna max. to 108-144 uderzeń/minutę).

Gdzie najlepiej wyczuć tętno? Łatwo dostępne są dwie tętnice: tętnica 
szyjna oraz tętnica promieniowa w okolicy nadgarstka (po stronie kciuka).
  



#BiegamBoLubię

Bieganie to najprostsza i najbardziej naturalna forma ruchu dla zdro-
wia. Daje najlepsze rezultaty i - co najważniejsze - niewiele kosztuje. Dobry 
humor, odprężenie, więcej energii, sprawny układ krwionośny, szczupła 
sylwetka (przez jedną godzinę jesteś w stanie spalić około 900 kalorii) 
– oto odpowiedzi na pytanie, co daje bieganie. Czyż nie warto włożyć 
sportowe obuwie i czym prędzej wyruszyć w drogę?

Jednak biegać trzeba z głową! Nie chodzi nam o przebieganie marato-
nów, a o bieganie rekreacyjne - dla przyjemności, niekoniecznie duże 
dystanse (maksymalnie 10 km).

Pamiętaj:

Jeśli chcesz zacząć przygodę z bieganiem, skonsultuj się najpierw 
z lekarzem.

Bieganie należy wprowadzać stopniowo. Zaczynaj od marszu, potem 
dopiero niewielkie dystanse, które z czasem ulegną wydłużeniu. Nie 
nadwyrężaj organizmu!

Zabieraj ze sobą wodę mineralną (najlepiej średnio- lub wysokoz-
mineralizowaną).

Wkładaj do biegania wygodne sportowe obuwie i ubranie.
Odpowiednie obuwie to podstawa – zapewnia nie tylko wygodę, 
ale przede wszystkim zmniejsza ryzyko kontuzji. Obuwie powinno 
być dobrane odpowiednio do budowy naszej stopy, jak i podłoża, 
po którym z reguły biegamy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy 
wybrać najnowszy i najdroższy model - odpowiednie buty pomoże 
nam dobrać sprzedawca w profesjonalnym sklepie sportowym.

Pamiętaj o rozgrzewce przed bieganiem, a potem o rozciąganiu.



Za dużo, za wcześnie, za szybko
Bez wątpienia są to najczęstsze błędy popełniane przez biegaczy, zwłasz-
cza początkujących, które w głównej mierze prowadzą do wystąpienia 
urazu. Nieumiarkowanie w bieganiu to grzech, za który pokutuje się kontu-
zją. Bieganie jest obciążeniem organizmu, przede wszystkim układu ruchu, 
który potrzebuje czasu, żeby się przystosować do zmian, zarówno do 
zwiększającego się dystansu, jak i intensywności. Stawy i mięśnie wyma-
gają okresu regeneracji, by gotowe do działania mogły sprostać kolejnym 
wyzwaniom. Szczególnie warto pamiętać o tym po kontuzji lub dłuższej 
przerwie w aktywności! Przyspieszanie tych procesów, zamiast poprawiać 
efekty, przynosi straty.

Słuchaj swojego organizmu!
Brzmi prosto i jest to najłatwiejsza metoda unikania kontuzji. Najczęstszym 
błędem jest kontynuowanie biegu pomimo bólu, czyli próba „rozbiegania” 
go. To jednak najgorsze rozwiązanie. Z kolei odpuszczenie sobie w mo-
mencie pojawienia się dolegliwości jest najskuteczniejszym środkiem 
zapobiegawczym.

Warto nieco skrócić krok
Skracając kroki, zwiększamy ich częstotliwość - przewagą tego sposobu            
biegania nad sadzeniem długich susów jest mniejszy impet uderzenia 
stopy o podłoże, a co za tym idzie – mniejsze ryzyko kontuzji.



#RybaWWodzie

Pływanie to forma aktywności fizycznej, która rozwija mięśnie całego ciała 
(zwłaszcza kształtuje mięśnie klatki piersiowej), korzystnie wpływając na         
całokształt sylwetki, redukuje napięcie mięśniowe oraz poprawia ogólną 
sprawność układu krążenia oraz oddechowego. Dużą zaletą tej formy                
aktywności jest odciążenie stawów ze względu na wyporność wody 
(w wodzie ważymy mniej).

Sport wodny jest adresowany do wszystkich – niezależnie od wieku 
i płci,         a szczególnie do osób, które mają problemy z nadwagą. 
Pływanie bowiem umożliwia efektywne spalanie kalorii - godzina rekre-
acyjnego pływania spala ok. 400 kcal, zaś godzina ćwiczeń w wodzie 
powoduje utratę nawet ponad 500 kcal.

Pływać można przez cały rok. Klimat i warunki pogodowe nie zawsze               
pozwalają na korzystanie z naturalnych zbiorników wodnych (chociażby 
w okresie zimowym). Problem rozwiązują baseny i pływalnie, na których 
będzie Ci się nawet lepiej pływać, bowiem nie musisz martwić się o pod-
łoże, czystość i temperaturę wody, ani o zbyt dużą głębokość, a nad 
Twoim bezpieczeństwem zawsze czuwać będzie ratownik.
  

Nie umiesz pływać? Żaden problem! Dobrym wyjściem będą ćwiczenia 
w wodzie (aqua aerobik) - doskonale poprawiają ogólną kondycję 
fizyczną, krążenie oraz ukrwienie skóry. Dzięki zaangażowaniu całego 
ciała, wszystkie partie mięśni rozwijają się równomiernie, co z kolei sprzyja 
kształtowaniu pięknej sylwetki.



Chory kręgosłup? Pływanie - tak, ale...
Pływanie na plecach (stylem grzbietowym) jest dla kręgosłupa najko-
rzystniejsze - poprawia elastyczność szyi oraz wzmacnia całe plecy. 
Ale już styl klasyczny, czyli popularna żabka, jest niekorzystny dla ludzi ze 
schorzeniami odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa oraz problema-
mi ze stawami biodrowymi lub kolanowymi.

Niestety pływanie nie jest dobrą formą rehabilitacji dla osób, u których 
występują objawy dyskopatii, czyli ucisku przesuniętych kręgów na rdzeń 
kręgowy. Pływanie w takiej sytuacji może nasilić dolegliwości bólowe 
i uciskowe!

Osoby z zaawansowanym zwyrodnieniem kręgosłupa przed wyprawą 
na basen powinny skontaktować się z lekarzem lub rehabilitantem!

Gadżety
By rozpocząć profesjonalny trening potrzebny Ci będzie tylko odpowiedni 
strój, czepek i okulary do pływania. Jednakże jeśli dopiero zaczynasz 
swoją przygodę na basenie, to do nauki przydatne są płetwy oraz deska. 
Płetwy zwiększają efektywność pracy nóg przez zapewnienie szybszego 
tempa i większej siły napędu przy mniejszym wysiłku. Deska z kolei ułatwia 
utrzymanie się na powierzchni, a równocześnie pozwala doskonalić pracę 
nóg i rąk.

Spróbuj biegania w basenie...
Nie musisz cały czas pływać. Chwyć po jednej desce do pływania płasko 
przy ciele pod każdą pachę i poruszaj nogami imitując bieganie – będzie 
to dobry trening!



#WybieramRower

Rekreacyjna jazda na rowerze jest doskonałą formą aktywności fizycznej!       
Posiada szereg zalet, oprócz wcześniej wymienionych zdrowotnych, rów-
nież te ekonomiczne: jest niedrogą formą aktywności (koszt zakupu 
roweru), bardzo tanią w utrzymaniu (jedynie okresowy przegląd i konser-
wacja roweru; brak opłat za parking, benzynę oraz OC). Dodatkowo jest 
ekologiczna – zmniejsza korki w mieście, nie emituje gazów oraz szkodli-
wych substancji, nie hałasuje, a jest przy tym dobrym środkiem trans-
portu (można jechać bocznymi, wąskimi uliczkami, przez park czy na 
skróty ścieżką), gotowym od razu do użytku („wsiadasz i jedziesz”).

Jazda na rowerze jest polecana i dostępna właściwie dla każdego, jedy-
nymi   bezwzględnymi przeciwwskazaniami są poważne schorzenia 
układu krążenia oraz zaawansowana choroba stawów i kręgosłupa, 
a także, ze względów bezpieczeństwa, duża wada wzroku oraz zaburzenia 
neurologiczne.

Jazda na rowerze jest dobrym sposobem modelowania sylwetki, zwłasz-
cza nóg (pracują przede wszystkim mięśnie łydek, ud oraz pośladków). 
Już 1- godzinna jazda o umiarkowanej intensywności (średnia prędkość 
ok. 12 km/h) spala ok. 400 kcal.

Rower może służyć jako dobry środek lokomocji do szkoły czy pracy - 
dzięki temu może się stać elementem codziennego dnia, zapewniając 
odpowiednią dawkę ruchu. Z kolei podczas rowerowych wycieczek można 
podziwiać nierzadko piękne krajobrazy oraz zwiedzić najbliższą okolicę.



Bądź widoczny!
Warto mieć na sobie jasną odzież oraz odblaski, by być dodatkowo widocz-
nym. Pamiętaj, że obowiązkowe wyposażenie roweru to:

 Co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym   
         lub migającym światłem;

 Co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe;

 Co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym  
 światłem;

 Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;

 Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Chroń swą skroń!
Obowiązkowym elementem stroju każdego kolarza powinien być kask! 
To tak naprawdę jedyny element chroniący rowerzystę w razie wypadku 
- dlatego wybór odpowiedniego modelu powinien być bardzo dobrze 
przemyślany. Do jazdy rekreacyjnej polecany jest kask miejski, szosowy 
lub typu MTB. Bardzo duże znaczenie ma jakość wykonania - im lepsze 
materiały użyte do produkcji kasku, tym lepiej chroni on głowę. Dlatego 
przy zakupie danego modelu należy kierować się jego parametrami 
technicznymi: twardością, obecnością otworów wentylacyjnych, jakością 
wyściółki, a nie niską ceną.

Naciskaj na pedały przednią częścią stopy
Zamiast naciskać na pedały środkową częścią stopy, zrób to jej przednią 
częścią. Trening mięśni nóg będzie bardziej efektywny.



10000 kroków

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że najkorzystniejsze dla 
naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest robienie co najmniej 10 tys. 
kroków   dziennie. Jest to odpowiednik dystansu, który świadczy o właści-
wej aktywności i zapewnia dobrą kondycję.W przybliżeniu krok człowieka 
wynosi ok. 60-80 cm, a zatem przy kroku 70 cm dystans, który powinni-
śmy pokonywać to 7 kilometrów dziennie. Niemożliwe? A jednak!

Cel 10 tys. kroków powinien być osiągnięty w ciągu całego dnia, wliczając 
w to codzienne aktywności, takie jak: droga do pracy, szkoły, sklepu, 
spacer z psem. Zadanie nie jest trudne, bowiem dystans 200 metrów 
to ponad 300 kroków! Człowiek chodzi ze średnią prędkością około 5-6 
km/h, a zatem wystarczy godzina maszerowania dziennie, żeby zapewnić 
sobie zdrowie.

Urządzeniem zliczającym kroki jest krokomierz (zwany również pedome-
trem). Proste krokomierze kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.          
Urządzenie montujemy do paska w spodniach lub przy spódnicy 
z samego rana i nosimy do samego wieczora. Również niektóre smartfony 
posiadają wbudowaną funkcję krokomierza.
  

Tak naprawdę 10 000 to liczba umowna dla każdego z nas. Dla niektórych 
to za mało, a w przypadku osób, które praktycznie się nie ruszają, dzienna 
dawka kroków powinna na początku oscylować między 3 000 - 5 000 
kroków.
  



Proste sposoby na codzienną 
aktywność fizyczną

W tym miejscu przedstawiamy kilka prostych sposobów na zwiększe-
nie codziennej aktywności, które z pewnością poprawią kondycję, ale 
i także ogólny stan zdrowia organizmu:

Jeśli korzystasz z komunikacji miejskiej, wysiądź jeden - dwa           
przystanki wcześniej i przejdź tę odległość pieszo – jest to zazwy-
czaj  ok. 15 minut dłużej, ale ten z pozoru niewielki wysiłek, wykony-
wany regularnie, również przyczyni się do poprawy kondycji. 

Masz wolne popołudnie lub weekend? Zabierz znajomego lub            
przyjaciela na basen, tenis, kajaki, ściankę lub pograć w kosza 
– prosty przepis na aktywność fizyczną oraz dobrą zabawę! 

Przesiądź się na rower! Jeśli to możliwe jedź do pracy/szkoły                
rowerem. Zaoszczędzisz pieniądze, ominiesz korki, poprawisz kon-
dycję. 

Przestań korzystać z windy – wchodź po schodach!
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