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W Europie Zachodniej, która pod
względem świadomości zdrowotnej
wyprzedza nas w znaczący sposób,
widok w klubach fitness osób nie
tylko starszych, ale również
zmagających się z pewnymi
dolegliwościami i schorzeniami jest
na porządku dziennym. Tam
lekarze przepisują fitness jako
antidotum na różne problemy
zdrowotne oraz jako środek
profilaktyczny. A jak wypada Polska
na tle Europy? Niestety, powodów
do dumy brak.

Wysiłek fizyczny
w chorobach przewlekłych
Dlaczego konieczne jest podejmowanie wysiłku fizycznego?
Jeszcze kilkadziesiàt lat temu aktywnoÊç
codzienna cz∏owieka wymaga∏a du˝o wi´k szego wysi∏ku fizycznego ni˝ obecnie. W ce lu dotarcia dokàdkolwiek nie sposób by∏o
uniknàç w´drówki pieszej lub konnej. Codzienne czynnoÊci domowe takie jak pranie, sprzàtanie, zmywanie równie˝ by∏y wy konywane przy u˝yciu si∏y mi´Êniowej cz∏owieka. Nasz organizm jest zaprogramowany
do wykonywania odpowiedniej aktywnoÊci
fizycznej i tylko wtedy, gdy zaspokajamy jego potrzeby, funkcjonuje prawid∏owo. W ramach dba∏oÊci o w∏asny stan zdrowia musimy podejmowaç systematycznà aktywnoÊç
ruchowà.

Wysiłek fizyczny a czynniki
ryzyka chorób sercowo-naczy niowych
Choroby serca i naczyƒ sà najpowszechniejszà przyczynà zgonów i jednym z naj cz´stszych powodów inwalidztwa w Polsce.
W 2007 roku stanowi∏y 47% wszystkich zgo 56
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nów. Od poczàtku lat 90. daje si´ zauwa˝yç
niewielka tendencja spadkowa, jednak nadal wspó∏czynniki umieralnoÊci z powodów
sercowo-naczyniowych nale˝à w Polsce do
najwy˝szych w Europie. Je˝eli utrzyma si´
dotychczasowe tempo redukcji przedwczesnej umieralnoÊci z przyczyn sercowo-naczyniowych, to i tak osiàgni´cie wskaêników Unii Europejskiej z 2001 roku nastàpi
dopiero w 2018 roku. Do najwa˝niejszych
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych nale˝à:
r palenie tytoniu,
r oty∏oÊç,
r cukrzyca,
r ma∏a aktywnoÊç fizyczna,
r podwy˝szone st´˝enie cholesterolu,
r nadciÊnienie t´tnicze (modyfikowalne)
oraz
r wiek, p∏eç i obcià˝enia rodzinne (niemodyfikowalne).
¸àczne wyst´powanie kilku czynników
ryzyka znacznie podnosi niebezpieczeƒstwo zachorowania na choroby serca
i naczyƒ.

Nadciśnienie tętnicze
Od poczàtku lat 70. w krajach zachodnich
obserwuje si´ spadek umieralnoÊci na choroby sercowo-naczyniowe. Ocenia si´, ˝e
w 30–50% te korzystne zmiany wynikajà ze
zmiany stylu ˝ycia, a przede wszystkich ze
zwi´kszenia aktywnoÊci fizycznej, zmniejszenia cz´stoÊci palenia tytoniu i zdrowej
diety o zmniejszonej zawartoÊci t∏uszczów
zwierz´cych. Niestety, w Polsce sytuacja nie
napawa optymizmem. Rozpowszechnienie
nadciÊnienia t´tniczego jest bardzo du˝e –
29–36%, ale systematycznie i dobrze leczy
si´ tylko 12,5% Polaków. Wi´ksza aktywnoÊç
fizyczna wià˝e si´ z ni˝szymi wartoÊciami
ciÊnienia, natomiast siedzàcy tryb ˝ycia
sprzyja rozwojowi nadciÊnienia. Aerobowy
trening dynamiczny obni˝y∏ ciÊnienie skurczowe i rozkurczowe Êrednio o 5 mmHg,
a obni˝enie ciÊnienia t´tniczego o 3 mmHg
istotnie obni˝a ryzyko udarów mózgu, choroby wieƒcowej i ogólnej ÊmiertelnoÊci. Po
obni˝eniu rozkurczowego ciÊnienia o 7,5
mmHg mo˝na oczekiwaç zmniejszenia cz´stoÊci udarów mózgu o 46%, a choroby
www.bodylife.com.pl
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wieƒcowej o 29%. W grupie osób starszych
– 55–75 lat – regularny wysi∏ek fizyczny obni˝a∏ ciÊnienie t´tnicze równie dobrze, jak
w grupach m∏odszych, a czasami nawet lepiej, jak równie˝ po 6 miesiàcach regularnych çwiczeƒ nie zaobserwowano ˝adnych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Efekt obni˝enia ciÊnienia by∏ bardziej zauwa˝alny u chorych
na nadciÊnienie t´tnicze.

nà. åwiczenia fizyczne szczególnie korzyst nie wp∏ywajà na utrat´ trzewnej (brzusznej)
tkanki t∏uszczowej, której obecnoÊç najÊciÊlej wià˝e si´ z zaburzeniami metabolicznymi (cholesterol i cukrzyca). Wysi∏ek fizyczny
to spalanie energii pochodzàcej z posi∏ków,
ale równie˝ zwi´kszenie tkanki mi´Êniowej,
która w czasie spoczynku zu˝ywa du˝o wi´cej energii ni˝ tkanka t∏uszczowa.

Co oznacza aktywność
fizyczna w cukrzycy?

Znaczenie aktywności fizycznej
w codziennym życiu

Cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do
wysi∏ku fizycznego. Przeciwnie – jest powodem, dla którego nale˝y bardziej dbaç
o zdrowie, a aktywnoÊç fizyczna jest jed nym z elementów tej dba∏oÊci. Zwi´kszenie
aktywnoÊci fizycznej osoby chorej na cukrzyc´ mo˝e przynieÊç wiele korzyÊci, poniewa˝ odwraca niekorzystne zjawiska le˝àce u pod∏o˝a cukrzycy typu 2:
r zmniejsza opornoÊç tkanek na dzia∏anie
insuliny,
r zwi´ksza zu˝ycie glukozy przez komórki
mi´Êni i nie tylko,
r sprzyja zmniejszeniu masy cia∏a.
Systematyczna aktywnoÊç fizyczna
i utrzymanie prawid∏owej masy cia∏a
zmniejsza ryzyko wystàpienia cukrzycy typu
2 nawet o 60%!

Podstaw´ zdrowego stylu ˝ycia stanowi
zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej w codziennym ˝yciu. To znaczy, ˝e warto wykorzystywaç wszystkie okazje do wykonania
wysi∏ku fizycznego podczas codziennych
czynnoÊci, na przyk∏ad:
r wejÊç po schodach zamiast jechaç windà;
r wysiadaç przystanek wczeÊniej w drodze
z pracy bàdê do pracy, aby ten odcinek
przejÊç na piechot´;
r iÊç pieszo zamiast jechaç samochodem;
r wyprowadzaç psa na spacer, zamiast
przekazywaç ten obowiàzek innym;
r rozk∏adaç drobne sprawunki na dwa razy
po to, aby wyjÊç drugi raz;
r w supermarkecie mo˝liwie okr´˝nà drogà
docieraç do wybranego produktu;
r idàc do okreÊlonego celu nad∏o˝yç nieco
drogi, aby marsz trwa∏ d∏u˝ej;
r rozmawiajàc przez telefon bezprzewodowy spacerowaç po mieszkaniu;
r radio i telewizor prze∏àczaç r´cznie zamiast za pomocà pilota.

Otyłość
Systematyczny wysi∏ek fizyczny stanowi
niezb´dny element w leczeniu nadwagi
i oty∏oÊci, a tak˝e w utrzymaniu prawid∏owej
masy cia∏a. Warunkiem zmniejszenia masy
cia∏a jest zu˝ywanie przez organizm wi´kszej iloÊci energii, ni˝ przyswajana w jedzeniu. Kiedy staramy si´ zachowaç diet´ ograniczajàc jedzenie, organizm stara si´ zu˝ywaç mniej energii na w∏asne funkcjonowanie
i dlatego z up∏ywem czasu sama dieta przestaje przynosiç efekty. Jedynà metodà, aby
przeszkodziç temu zjawisku, jest Êwiadome
zwi´kszenie zu˝ycia energii na prac´ fizycz-
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Jak rozpoczynać aktywność
fizyczną?
Je˝eli dotychczas prowadzi∏o si´ siedzàcy
tryb ˝ycia, nie powinno si´ zaczynaç od du˝ego wysi∏ku. Mo˝na stopniowo przyzwyczajaç si´ do wysi∏ku fizycznego. Na poczàtek nale˝y za∏o˝yç, ˝e energiczny spacer
b´dzie trwa∏ oko∏o pi´tnastu minut i staraç
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Zalecane formy aktywności fizycznej:

r wysi∏ki tlenowe, wytrzyma∏oÊciowe – to
treningi, w których praca mi´Êni powoduje ruch. Oddech i praca serca stajà si´
szybsze, co sprawia, ˝e wi´cej tlenu dociera do komórek.
r wysi∏ki oporowe – podczas których praca
mi´Êni powoduje przemieszczenie niewielkich ci´˝arów, co prowadzi do zwi´kszenia si∏y mi´Êniowej.

Anna Plucik-Mrożek – Specjalista chorób
wewnętrznych, ekspert medyczny klubu
Perła Wellness, entuzjastka propagowania
systematycznej aktywności fizycznej
wśród osób chorych przewlekle. Na co
dzień pracownik Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii WUM w Warszawie, współautorka programu „Aktywność w każdym wieku”.

Przykłady zalecanej aktywności ruchowej:

tywny udzia∏ w ˝yciu, planujemy w klubie
Per∏a Wellness cykl szkoleƒ z zakresu popra wy kondycji fizycznej osób przewlekle chorych. Choroba nie jest przeciwwskazaniem
do çwiczeƒ – wr´cz przeciwnie, cz´sto jest
podstawowym elementem leczenia. Dlatego w ka˝dym klubie fitness potrzebny jest
trener, który b´dzie wiedzia∏, jak pomóc
swoim starszym klientom w odzyskaniu
pe∏ni ˝ycia.

r spacery
r p∏ywanie
r jazda na rowerze
r nordic walking
r taniec
r gra w siatkówk´, koszykówk´
r jazda na nartach
r fitness
si´, aby kolejne spacery odbywaç coraz
bardziej energicznym krokiem. W kolejnym
tygodniu wyd∏u˝aç czas spacerów o kilka
minut. Nale˝y wybraç taki rodzaj aktywnoÊci, który dostarczy najwi´cej przyjemnoÊci. Mo˝na zmieniaç zgodnie z upodobaniami rodzaje wysi∏ku fizycznego, wybierajàc ró˝ne formy w zale˝noÊci od pory roku,
pogody.
Osoby cierpiàce na choroby przewlek∏e
uk∏adu sercowo-naczyniowego (nadciÊnienie t´tnicze, choroba wieƒcowa), cukrzyc´
typu 2, oty∏oÊç, chorob´ zwyrodnieniowà
stawów powinny przed rozpocz´ciem programu çwiczeƒ zg∏osiç si´ do lekarza, który
przeprowadzi wywiad chorobowy, badanie
fizykalne, zleci podstawowe badania krwi,
prób´ wysi∏kowà i EKG. Na tej podstawie
mo˝na zakwalifikowaç chorà osob´ do odpowiednio zaprogramowanego wysi∏ku fizycznego, który poprawi sprawnoÊç fizycznà i jakoÊç ˝ycia.

Aktywność w każdym wieku

Anna Plucik-Mrożek

Aby utrzymaç dobre samopoczucie, nale˝nà mas´ cia∏a i sprawnoÊç potrzebny jest
nam ruch. Wystarczy 30 minut dziennie
spacerowaç – energiczne maszerowanie
i g∏´boki oddech poprawiajà krà˝enie krwi,
a co za tym idzie prac´ serca i mózgu. Klub
Per∏a Wellness rozpoczyna w tym roku inno wacyjny program poprawy jakoÊci ˝ycia poprzez zmian´ stylu ˝ycia dla osób cierpiàcych na choroby przewlek∏e. W sk∏ad pro gramu wchodzà: konsultacja medyczna,
badania krwi, EKG, próba wysi∏kowa, konsultacja dietetyka, siedmiotygodniowy program zaj´ç fizycznych pod okiem doÊwiadczonego trenera fitness. Program realizowany jest dzi´ki wsparciu finansowemu
Starostwa Powiatowego w Legionowie, jak
równie˝ sponsorom. W zwiàzku ze starzeniem si´ spo∏eczeƒstwa i coraz wi´kszà liczbà ludzi, którzy mimo ograniczeƒ wynikajàcych z choroby przewlek∏ej chcà braç ak-

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

58

Wzmacnia się serce, co polepsza przepływ krwi przez wszystkie narządy.
Normalizuje się ciśnienie tętnicze krwi.
Zwiększa się siła mięśni, zręczność i sprawność ruchowa.
Podwyższa się odporność organizmu na zakażenia.
Poprawia się jakość kości.
Poprawia się sprawność układu oddechowego.
Zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej.
Zmniejsza się stężenie „złego” cholesterolu i zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu.
Poprawia się wykorzystanie glukozy przez komórki naszego organizmu.
Poprawia się skuteczność działania insuliny w organizmie.
Obniża się podwyższone stężenie glukozy we krwi.
Poprawia się samopoczucie fizyczne i psychiczne.
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Wpływ wysiłku fizycznego na organizm
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