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Joanna Siminska1, Krystyna Nowacka2 

Aktywność fizyczna u dzieci  

jako czynnik prozdrowotny 

1. Wprowadzenie  

Najważniejsze czynniki prozdrowotne stylu życia każdego człowieka to: prawi-

dłowe żywienie, bezpieczna żywność, aktywność fizyczna, umiejętność utrzymywania 

przyjaznych relacji międzyludzkich i sposoby radzenia sobie ze stresem [1, 2]. Szcze-

gólnie wrażliwe na konsekwencje nieprawidłowego żywienia i niewłaściwe obciążenie 

organizmu wysiłkiem fizycznym są dzieci wchodzące w okres dojrzewania płciowego, 

okres intensywnego wzrostu a równocześnie w okres buntu, negowania wcześniej wpa-

janych zasad [3]. Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego 

stylu życia. Aktywność jako czynnik, który warunkuje zdrowie, jest jedną z podstawo-

wych potrzeb człowieka w każdym okresie życia. Jednak szczególną rolę odgrywa 

w dzieciństwie i młodości, ponieważ warunkuje ona prawidłowy rozwój we wszystkich 

aspektach życia. Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna, dostosowana do 

indywidualnych potrzeb osobniczych, wpływa stymulująco na rozwój i dojrzewanie 

w okresie dzieciństwa i młodości oraz zdolność uczenia się, a także na zachowanie 

zdrowia i kondycji fizycznej w wieku dorosłym. Ograniczanie codziennej aktywności 

ruchowej, nasilającej się z rozwojem cywilizacji, trwającą pandemią COVID-19 stanowi 

realne zagrożenia dla zdrowia człowieka. Ograniczanie wysiłku fizycznego sprzyja 

ponadto otyłości, a u dzieci także powstawaniu wad postawy [4]. Korzyści z podejmo-

wania różnego rodzaju aktywności ruchowej polegają m.in. na: spadku masy tłuszczo-

wej przy równoczesnym zwiększeniu wytrzymałości mięśni, poprawie przemiany węglo-

wodanowej, obniżeniu poziomu trójglicerydów i cholesterolu całkowitego w surowicy 

krwi, poprawie wydolności krążenia. Aktywność fizyczna poprawia ogólną sprawność 

organizmu i wytrzymałość na zmęczenie i stres, wzmaga też działanie układu immuno-

logicznego, co jest niezwykle istotne w czasie pandemii.  

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na rolę aktywności fizycznej dzieci, która 

w obecnym pandemicznym czasie COVID-19 ulegla zmianie, jak również wskazanie 

zagrożeń, jakie pojawiły się podczas pandemii spowodowane „innym trybem życia”. 

Aktywność fizyczna podejmowana przez dzieci jest skutecznie wypierana przez ciągle 

rozwijającą się technikę i rosnącą popularność siedzącego trybu życia, spędzania wielu 

godzin przed ekranem komputera (nauczanie zdalne) czy telewizora. Pandemia wpły-

nęła znacząco na dzieci w sferze aktywności oraz sylwetki ciała. Praca ma również na 

celu przedstawienie znacznia aktywności fizycznej i jej form dla rozwijającego się 

ogranizmu dziecka w aspekcie prozdrowotnym. Celem pośrednim jest wskazanie infor-

macji, jakie współczesny człowiek powinien wiedzieć, że ruch ze względów zdrowotnych 

 
1 asia_siminska@interia.pl, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 
2 k.nowacka1@o2.pl, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 
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i wychowawczych potrzebny jest każdemu, że jest jedną z najbardziej wartościowych 

form wypoczynku i rozrywki, ogólny brak nawyku ruchu, w sposób zdecydowanie 

negatywny wpływa nie tylko na samopoczucie, ale przede wszystkim na zdrowie 

człowieka i jego jakość życia. 

1.1. Zaczenie aktywności fizycznej  

Ruch jak i aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem naszego życia, naszej 

egzystencji. Zaniedbania w postaci braku jego nawyku, zaowocują niestety w przy-

szłości. Błędem jest czekanie na dorosłość, by zrozumieć, jakie korzyści niesie ze sobą 

spontanicznie podejmowanna aktywność ruchowa. Brak w młodym wieku zachęty 

i warunków do systematycznego zaspakajania tej naturalnej potrzeby, doprowadzi do 

jej wygasania. Swoje możliwości ruchowe człowiek przejawia na bazie budowy ciała 

i jego funkcji wewnętrznych, zaś w formie ruchu rozwija je i doskonali. Ćwiczenia 

ruchowe są ważnym czynnikiem, który rozwija somatyczne i motoryczne właściwości 

organizmu. Na rozwój osobniczy składa się wiele przemian morfologicznych i czynno-

ściowych, jakie zachodzą w ciągu całego życia człowieka. Musimy mieć świadomość, 

że to jest proces, który trwa od urodzenia aż do śmierci. W rozwoju tym aktywność 

fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących zdrowie każdego czło-

wieka. Miejsce to wynika ze znaczenia tej aktywności dla zdrowia fizycznego, psy-

chicznego oraz społecznego [5]. Istnieją różne podziały aktywności fizycznej, jednak 

najczęściej spotykanym jest podział na aktywność codzienną i planowaną. Codzienna 

aktywność fizyczna rozumiana jest jako każda forma ruchu, która wykonywana jest 

podczas prac domowych, przemieszczania się na przykład do pracy czy szkoły. Nato-

miast aktywność planowana to uprawianie określonej dyscypliny sportu lub ćwiczeń 

fizycznych [6]. Aktywność planowana przyczynia się w największym stopniu do pra-

widłowego wszechstronnego rozwoju człowieka i zdolności motorycznych. Wspomaga 

rozwój psychospołeczny oraz proces wychowania dzieci i młodzieży w sytuacjach, 

w których uczą się pokonywania trudności, radzenia sobie ze zmęczeniem, przeżywania 

sukcesów i porażek, samokontroli, zasad obowiązujących w grupie czy współdziałania 

z rówieśnikami. Wszystkie te aspekty przyczyniają się do rozwojowi prawidłowego 

obrazu własnej osoby oraz poczucia własnej wartości [7].  

Zmiany fizyczne w organizmie, które następują wskutek aktywności ruchowej, sko-

relowane są z psychiką oraz sferą społeczną młodego człowieka. Prawidłwo ukierunko-

wane wykorzystywanie ruchu w kształtowaniu powiązań sfery psychicznej i motorycznej 

przyczynia się do pozytywnych zamian całościowych w organizamie człowieka [8]. 

Do tych zmian zaliczamy m.in.:  

• poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego;  

• poprawy w wynikach w nauce jak i w osiągnięciach szkolnych; 

• zwiększenia zdolności w sferze psychicznej m.in. samostanowienia, samorealizacji, 

tolerancji, solidarności, opanowania i motywacji; 

• wykształcenia pozytywnej świadomości ciała; 

• pozytywnych relacji międzyludzkich; 

• rozwijania odpowiedzialności, pewności siebie i poczucia własnej wartości; 

• pobudzenia empatii, kreatywności i zdolności społecznych [8].  
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1.2. Wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy  

Systematycznie podejmowany wysiłek fizyczny powoduje wiele pozytywnych zmian 

wewnątrz poszczególnych układów człowieka:  

• Układ ruchu: zapobiega, jak i przyczynia się do korekcji wad postawy; wzmacnia 

i stabilizuje stawy; wzmacnia przyczepy, ścięgna i wiązadła; regularnie podejmo-

wany wysiłek zwiększa napięcie, siłę i sprężystość, poprawia umięśnienie. 

• Układ krwionośny: przczynia się do zwiększenia liczby erytrocytów, hemoglobiny, 

leukocytów; zwiększa pojemność tlenową krwi; systematycznie podejmowany 

wysiłek powoduje zwolnienie tętna do 40-50 uderzeń na minutę; zmniejsza ciśnie-

nie skurczowe krwi, kształtuje ekonomiczniejszą pracę serca. 

• Układ oddechowy: zwiększa pojemność życiową płuc, zwiększa głębokość oddechu 

oraz zużycie tlenu i pułap tlenowy o około 25%; zmniejsza liczbę oddechów na 

minutę. 

• Układ nerwowy: przyczynia się do pobudzenia dojrzewania ośrodków ruchowych 

w mózgu, wpływając pozytywnie na rozwój motoryczności, powoduje wzrost 

szybkości przewodzenia bodźców nerwowych; w znacznym stopniu polepsza 

koordynację ruchową; obniża stany depresyjne oraz poprawia jakość snu.  

• Układ hormonalny: pozytwynie wpływa na budowę i czynność przysadki móz-

gowej, przez co może odgrywać również rolę czynnika intensyfikującego rozwój 

fizyczny. 

• Układ immunologiczny: wpływa na poprawę systemu obronnego i wzrost odpor-

ności na zachorowania [9]. 

Warto dodać, że aktywność fizyczna jest jednym z najważniszych elementów zdro-

wego stylu życia przedstawianych jako fundament w raporcie Lalonda. Aktywność 

fizyczna jest receptą na dobre samopoczucie i czerpanie radości z życia, a także szansą 

na utrzymanie odpowiedniego poziomu sprawności i wydolności fizycznej w każdym 

wieku. [7] Korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej jest wiele. Dlatego 

też, postawę bycia aktywnym ruchowo należy kształtować od najmłodszych lat i pod-

trzymywać systematycznie przez całe życie. Wszystkie analizowane badania wielo-

ośrodkowe jednoznacznie potwierdzają, że stała, systematyczna i optymalna aktyw-

ność ruchowa, stanowi warunek ciągłego podnoszenia na wyższy poziom nie tylko 

sprawności fizycznej, ale przede wszystkim walorów zdrowotnych naszego organizmu, 

nawet w wieku starszym [7, 9]. 

1.3. Formy aktywności fizycznej  

Aktywność fizyczna ma pozytywny i zbawienny wpływ na zdrowie i rozwój czło-

wieka, zwłaszcza w okresie dziecięcym i dojrzewania. Dlatego systematycznie podej-

mowana aktywność jak również wykorzystywanie wolnego czasu do podejmowania 

aktywności w różnych formach przyczynia się do poprawy wydolności, jak i jakości 

życia. Należy jednak mieć na uwadze, że aby aktywność fizyczna miała pozytywny 

wpływ na wszystkie sfery działania organizmu, musi być ona odpowiednio dobrana do 

predyspozycji danej osoby. Osoba podejmująca aktywność fizyczną powienna wie-

dzieć, że wysiłek fizyczny nie może działać przeciążająco, jak i nie powinien występo-

wać niedobór ruchu podczas naszej codzienności [8]. Regularna aktywność fizyczna 

podjęta od dzieciństwa i kontynuowana w wieku dorosłym z pewnością zaprocentuje 

lepszą wydolnością układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, mniejszą masą tkanki 
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tłuszczowej, lepszym stanem układu kostno-mięśniowego, zmniejszonym ryzykiem 

osteoporozy, a także redukcją stresu i zmniejszeniem ryzyka wystąpienia depresji, co 

jest niezwykle ważne w okresie pandemicznym spowodowanym COVID-19. Jednym 

z podstawowych czynników prawidłowego rozwoju somatycznego uznaje się odpo-

wiednio ukształtowaną aktywność fizyczną. W praktyce klinicznej oznacza to koniecz-

ność ciągłego kształcenia i wychowania przez kulturę fizyczną do kultury ogólnej. 

Aktywność ruchowa człwowieka określa styl życia, determinujący stan zdrowia, który 

stanowi jednocześnie o jakości życia następnych pokoleń [3, 8]. Uczestnictwo w kul-

turze fizycznej może odbywać się w różny sposób: od form aktywnych realizowanych 

przez udział w szeroko podjętych formach ruchowych do form biernych realizowanych 

przez uczestnictwo w środowiskach sportowych w rolach widza [9]. Należy mieć jednak 

na uwadze, że potrzebna jest pełna świadomość szerokiej perspektywy, która obrazuje 

warunki dojrzewania i funkcjonowania określonych grup społecznych, która pozwala 

na wytyczanie celów oraz zadań uwzględniających potrzeby, możliwości oraz zainte-

resowania danej grupy wiekowej [10]. Aktywność fizyczna podejmowanana przez każ-

dego z nas może przybierać najrozmaitsze formy: mogą to być prace domowe, które 

wykonujemy na co dzień, mogą to być nasze prace zawodowe oraz różnego rodzaju 

podejmowane ćwiczenia fizyczne [5].  

1.4. Aktywność fizyczna uczniów w czasie wolnym 

Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku zarówno czynnego jak i biernego, czasu wol-

nego, w którym mógłby zregenerować siły. Dzieci, które stale się rozwijają, potrzebują 

równowagi między czasem pracy (nauka, obowiązki szkolne i domowe, zajęcia poza-

lekcyjne) a czasem wolnym przeznaczonym na odpoczynek. Jednak obserwując obraz 

dzisiejszego społeczeństwa, można zauważyć spadek zainteresowania dzieci aktywnymi 

formami wypoczynku, co może być związane z nadmiarem zajęć pozalekcyjnych. Postęp 

cywilizacyjny, życie obciążone stresem stanowią dla współczesnego społeczeństwa, 

a szczególnie dzieci i młodzieży, wyzwanie motywujące do przejęcia inicjatywy 

w organizacji aktywnego wypoczynku w czasie wolnym, co zapewnić może pozytywny 

wpływ na organizm ludzki. Większość dzieci i młodzieży czas wolny spędza się przed 

komputerem lub telewizorem, co sprawia, że z roku na rok dane statystyczne wskazują 

jednoznacznie, że średnia aktywność fizyczna dzieci i młodzieży ulega obniżeniu [11]. 

W wieku szkolnym obok niskiej aktywności fizycznej duży odsetek dzieci ma wady 

postawy oraz zaburzenia koordynacji ruchowej. Aktywność fizyczna pozbawiona przy-

musów i ograniczeń, wzrost sfery wolności człowieka może być silnym bodźcem do 

aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz wywierać istotny wpływ na stan prawidło-

wego rozwoju zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym [11]. Aktywność fi-

zyczna dzieci jest jednym ze sposobów wzmacniania odporności organizmu, dbałości 

o zdrowie, kondycję fizyczną oraz psychiczną [12]. Do potrzeb różnego rodzaju aktyw-

ności fizycznej w czasie wolnym klasyfikuje się rekreację ruchową i sport, aktywność 

intelektualną, aktywność społeczną i towarzyską, turystykę aktywną i poznawczą, zajęcia 

techniczne, warsztatowe i konstrukcyjne oraz aktywność ruchową. Dzięki prawidło-

wemu i odpowiednio dobranemu przygotowaniu dzieci i młodzieży do spędzania czasu 

wolnego można wykształcić w nich zdolność do komunikacji w grupie rówieśniczej, 

wrażliwość na potrzeby drugiej osoby oraz zaszczepione zostaną w nich umiejętności 

do dążenia do własnych celów czy też zaspokajania potrzeb. To, w jaki sposób dziecko 
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spędza swój czas wolny, wpływa na rozwój jego charakteru oraz nastawienie do ota-

czającego go środowiska, pozwala wyeliminować w nim negatywne cechy takie jak 

lenistwo, niezaradność, bierność czy też bojaźliwość, a kształtuje w nim oprócz cech 

motoryki dużej i małej cechy takie jak uprzejmość, serdeczność oraz koleżeńskość [13]. 

Analiza publikacji autorstwa Jadwigi Izdebskiej wskazuje, że czas wolny dziecka jest 

to okres, który pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków szkolnych, domowych, 

czynności organizacyjno-porządkowych, związanych z zachowaniem zdrowia i higieny. 

Pozostały czas, to czas wolny, w którym może ono wykonywać czynności według upo-

dobania, związane z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokajaniem potrzeb wynikających 

z własnych zainteresowań [14]. K. Czajkowski w swojej publikacji uważa, że czas 

wolny dziecka to ten okres dnia, po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę 

szkolną, posiłki, sen, odrabianie lekcji i niezbędne zajęcia domowe. Wolny czas dzieci 

i młodzieży obejmuje także dobrowolnie przyjęte obowiązki społeczne (np. spełnianie 

jakiś funkcji w organizacji pozaszkolnej lub lokalnej, samorządzie szkolnym, świetlicy, 

domu kultury itp.) Czas wolny dzieci młodszych i starszych to czas, który może być 

przeznaczony na jego odpoczynek, rozrywkę i zaspokojenie osobistych zainteresowań 

[15]. Przytoczone definicje wskazują na wielką rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa 

lub powinien odgrywać czas wolny przewidziany na rekreację i odpoczynek bierny lub 

czynny. Działania podejmowane przez człowieka w czasie wolnym charakteryzują się 

tym, że są wykonywane dobrowolnie, dla własnej przyjemności, zaspokajaniu potrzeb 

wyższych i satysfakcji [14, 15]. Czas wolny jest zatem ważnym jak też istotnym 

elementem jakości życia, w tym stylu i trybu życia. Od sposobu wykorzystania czasu 

w ogóle zależy jakość: nauki, kształtowania i doskonalenia osobistego, codziennego 

samopoczucia i zdrowia. Dlatego też to aktywność fizyczna jest najbardziej pożądaną 

formą rekreacji i wykorzystania czasu wolnego ze względu na jej podstawowe znacze-

nie zdrowia i profilaktyki. Rozładowuje kompleksy i nadmiar energii, kształtuje osobo-

wość i światopoglądy oraz wpływa na nawiązywanie przyjaźni szczególnie u dzieci 

i młodzieży [16]. Wśród popularnych form zagospodarowania czasu wolnego w postaci 

aktywności fizycznej są: gry i zabawy ruchowe, wycieczki piesze, rowerowe, jazda na 

rolkach, deskorolce, gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, ręczna, siatkówka), pły-

wanie, sporty walki, taniec, aerobik, ćwiczenia siłowe, turystyka [17, 18]. 

1.5. Aktyność dzieci w czasie pandemii COVID-19 

Aktywność fizyczna ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka. Reali-

zacja i samorealizacja podejmowania dostosowanego wysiłku fizycznego jest nieod-

zownym elmentem przyczyniającym się do prawidowego stanu naszego zdrowia. Pan-

demia COVID-19 ogłoszona przez WHO przyczyniła się do podjęcia decyzji o możli-

wości ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, a co z tym do dostosowania życia do 

„życia zdalnego/cyfrowego”. Wielu autorów wskazuje jednoznacznie, że aktywność 

fizyczna dziecka w czasie pandemii jest bardzo ograniczona lub też aktywność fizyczna 

spada do zera. W czasie trwania pandemii od marca 2020 dzieci uczęszczają do szkoły 

sporadycznie, zależnie od wyników zakażeń COVID-19. Ciągłe przebywanie w domu 

w trakcie zdalnego nauczania może przyczynić się do pojawienia otyłości, zaniedbania 

diety, pogorszenia wzroku, bóli mięśniowych w okolicy szyi i karku, wad postawy itp. 

[19]. K.Wiśnicz w swoich badaniach jednoznacznie przestawia, że pandemia wpłynęła 

znacząco na dzieci w sferze aktywności, psychiki oraz sylwetki ciała. Niepokojący 



 

Joanna Siminska, Krystyna Nowacka 
 

12 
 

staje się fakt, jaki przedstawia autorka, że pandemia wpłynęła znacząco na aktywność 

ruchową wśród dzieci, co spowodowało pogorszenie postawy ciała [3]. W czasie pan-

demii dzieci o wiele mniej czasu przeznaczają na spontaniczną aktywność ruchową 

(spędzanie czasu na placu zabaw, zabawy z rówieśnikami na świeżym powierzu). Brak 

motywacji do podejmowana działań z zakresu spontanicznej aktywności ruchowej, 

obawa przez zakażeniem COVID-19, brak przestrzeni do ćwiczeń, niechęć do uczest-

nictwa w zajęciach wychowania fizycznego on-line i niechęć do wyjścia z domu czy 

też podjęcia aktywności ruchowej to najczęstsze elementy przedstawione w badaniach 

Długosza w 2021 roku. Fakt ten jest faktem bardzo niepokojącym wskazującym jedno-

znacznie na spadek motywacji i chęci do zadań ruchowych [20]. Badania IPZIN pro-

wadzone w czasie epidemii potwierdzają badania przeprowadzone przez Długosza 

i jednoznacznie wskazują na zasadnicze znaczenie podejmowania aktywności ruchowej 

dla jakości życia i kondycji fizycznej i psychcznej [21]. Aktywność fizyczna w czasie 

pandemii jest skutecznie wypierana przez poświęcanie zbyt dużo czasu na aktywność 

w mediach społecznościowych i surfowania w sieci, co dotyczy w znaczniej mierze 

dzieci i młodzieży. Dzielska w badaniach pilotażowych wskazuje, że w czasie pandemii 

COVID-19 aktywność fizyczna modzieży w wieku 14-18 lat spadła 6-krotnie do 

poziomu 2% w porównaniu z rokiem 2018. Jednoznacznie można stwierdzić, że pan-

demia COVID-19 przyczyniła się do znacznego ograniczenia podejmowania aktyw-

ności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym wzrasata odsetek zagro-

żenia wadami postawy, otyłością itp.  

2. Wnioski/Podsumowanie  

Aktywność fizyczna jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, niestety 

w dalszym ciągu zbyt mało docenianym. Prawidłowo dobrany i ukierunkowany wysiłek 

fizyczny przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała, zapobiega zanikom 

mięśniowym oraz ma wpływ na ukształtowanie prawidłowych nawyków i wzorców 

ruchowych. Czynnikami mającymi znamienny wpływ na zdrowie jest styl życia oraz 

charakteryzujące go zachowania żywieniowe jak również postawa względem podejmo-

wanej aktywności fizycznej. Powyższe formy aktywności ruchowej korzystnie wpływają 

na kształtowanie postaw prozdrowotnych młodego człowieka. Przyczyniają się do 

oddziaływania na sferę fizyczną, psychiczną i odczucia społeczne dzieci i młodzieży 

[14, 15]. Podejmowana systematycznie aktywność fizyczna pokazuje dzieciom drogę 

do samodzielnego optymalnego ukształtowania parametrów własnego ciała, do odczu-

wania stanów zadowolenia i wrażeń estetycznych, prowadzą do samoakceptacji i wreszcie 

do odnalezienia swego miejsca w społeczeństwie (np. szkoła, klasa, rodzina). Stąd 

wypływa ogromna rola rodziców, którzy powinni dbać nie tylko o rozwój umysłowy 

swych pociech, ale również i fizyczny, pamiętając, że sprawny i silny, a co się z tym 

wiąże, zdrowy organizm jest bardziej produktywny, a jego fizyczne cechy użyteczne są 

we wszystkich dziedzinach życia. Aktywność fizyczna jest jednym z istotnych 

czynników wpływających na lepszą kondycję psychiczną i fizyczną w czasie pandemii 

COVID-19 [20, 21]. 
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Aktywność fizyczna u dzieci jako czynnik prozdrowotny 

Streszczenie  

Organizm każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci wymaga regularnego zapewnienia odpowiedniej 

podaży energii i składników odżywczych, jak również prawidłowo dobranego i ukierunkowanego wysiłku 
fizycznego lub też sponatnicznie podejmowanej aktywności fizycznej. Jest to szczególnie ważne podczas 

wzrostu każdego organizmu żywego, szczególnie wśród populacji dzieci i młodzieży, gdyż przyczynia się 

do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu. W okresie dojrzewania, kiedy kształtują się zachowania 
prozdrowotne, ważne jest, aby zadbać o utrwalenie właściwych nawyków prozdrowotnych. Aktywność 
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fizyczna jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, niestety w dalszym ciągu zbyt mało docenia-

nym. Prawidłowo dobrany i ukierunkowany wysiłek fizyczny przyczynia się do utrzymania prawidłowej 

masy ciała, zapobiega zanikom mięśniowym oraz ma wpływ na ukształtowanie prawidłowych nawyków 

i wzorców ruchowych. Aktywność fizyczna jest jednym z istotnych czynników wpływających na lepszą 
kondycję psychiczną i fizyczną w czasie pandemii COVID-19. 

Słowa kluczowe: dzieci i młodzież, aktywność fizyczna, czas wolny, sport 

Physical activity in children as a pro-health factor 

Abstract 

The body of every human being, regardless of age or gender, requires regular provision of an adequate 

supply of energy and nutrients, as well as properly selected and targeted physical effort or spontaneous 
physical activity. It is especially important during the growth of any living organism, especially among the 

population of children and adolescents, as it contributes to the proper growth and development of the 

organism. In adolescence, when health-promoting behaviors are taking shape, it is important to ensure 

proper health-promoting habits. Physical activity is an important element of preventive health care, 
unfortunately still underrated. Correctly selected and targeted physical effort contributes to the 

maintenance of a healthy body weight, prevents muscle atrophy and influences the development of correct 

habits and movement patterns. Physical activity is one important factor in improving mental health and 

improving during the COVID-19 pandemic. 
Keywords: children and adolescents, physical activity, free time, sport 
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Aleksandra Dębowska1 

Motywy i formy podejmowania aktywności ruchowej 

przez studentki Wydziału Wychowania Fizycznego 

i Zdrowia w Białej Podlaskiej  

uczestniczące w maratonie fitness 

1. Wprowadzenie 

Pojęcie „motywacja” pochodzi od słowa se movere – czyli „gotować się do czegoś, 

zabierać się do czegoś, wzruszać, wywoływać, powodować itp.” [1]. Motyw oznacza 

w psychologii swoisty stan organizmu pobudzający osobnika do działania, które ma 

zaspokoić jakąś potrzebę [2]. Jest także przyczyną tłumaczącą i kryjącą się za postępo-

waniem człowieka.  

W niniejszej pracy interesujące było określenie motywów podejmowania aktywności 

fizycznej, która jest bez wątpienia elementem gwarantującym zdrowie fizyczne i psy-

chiczne w życiu człowieka. Aktywność fizyczna podejmowana była od początku istnienia 

ludzkości, jednak jej motywy zmieniały się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością 

(społeczną, ekonomiczną, środowiskową).  

W ostatnim dwudziestoleciu obserwuje się w społeczeństwie wzrost zainteresowania 

różnymi formami aktywności fizycznej. Wiele publikacji podkreśla, iż udział w rekre-

acji ruchowej pozytywnie wpływa nie tylko na utrzymanie sprawności fizycznej, wy-

dolności organizmu i zdrowia fizycznego, ale również przyczynia się do lepszego po-

strzegania swojego wyglądu, regeneracji sił psychicznych i dobrego samopoczucia 

osób ćwiczących [3, 4].  

W piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, ta ostatnia jest 

umieszczona u podstawy tej piramidy. Nie ulega więc wątpliwości, że odgrywa ona 

istotną rolę w życiu człowieka. Wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych wska-

zują na zależność pomiędzy zachorowalnością na choroby cywilizacyjne a niedoborem 

lub brakiem aktywności fizycznej. Regularna aktywność fizyczna poprawia wydolność 

krążeniowo-oddechową, korzystnie wpływa na układ ruchu poprzez zwiększenie masy 

i siły mięśni oraz ruchomości stawów. Wysiłek fizyczny ma również pozytywny wpływ 

na funkcjonowanie układu nerwowego, gdyż wspomaga sprawność intelektualną, 

zmniejsza stany depresyjne i lękowe oraz poprawia jakość snu [5]. Wykazano istotne 

korelacje pomiędzy aktywnością fizyczną a kondycją psychiczną człowieka. Badania, 

którymi objęto blisko 20 tysięcy osób wykazały, iż nawet lekki wysiłek (prace domowe, 

uprawianie ogródka czy krótki spacer) w znaczny sposób zmniejsza poziom stresu 

i lęku [6]. Również Silveria i wsp. [7] zaobserwowali, że aktywność fizyczna sprzyja 

leczeniu depresji.  

Hipokinezja, czyli brak lub znikoma ilość ruchu, uznawana jest za jedno ze źródeł 

epidemii otyłości i towarzyszącej jej zwiększonej zapadalności na choroby przewlekłe 

 
1 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej 

Podlaskiej. 



 

Aleksandra Dębowska 
 

16 
 

[8, 9]. Dlatego też stopień aktywności fizycznej człowieka przestał być indywidualną 

sprawą, a stał się kwestią społeczną, która wymaga ciągłego monitorowania [10]. 

Sobieszczańska i wsp. [11] w swojej pracy zauważają, że zgodnie z faktami me-

dycznymi brak aktywności fizycznej został uznany za jeden z czynników ryzyka chorób 

sercowo-naczyniowych. Dlatego tak ważne jest promowanie aktywności fizycznej 

w całej populacji, począwszy od najmłodszych dzieci poprzez osoby dorosłe. 

Regularna aktywność fizyczna wpływa także na zdolności poznawcze człowieka. 

Wpływ jej na sprawność funkcji poznawczych był przedmiotem badań Ericksona i wsp. 

[12], którzy za pomocą neuroobrazowania wykazali powiększenie przestrzeni hipokampu 

u osób regularnie uprawiających sport, co ma bardzo duże znaczenie dla zdolności 

pamięciowych. 

Laurin i wsp. [13] w swoich badaniach zwracają uwagę na to, iż aktywność fizyczna 

obniża ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian związanych z procesem starzenia się. 

Systematyczne ćwiczenia pomogą w podeszłym wieku zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

wielu chorób, takich jak: osteoporoza, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz 

schorzeń dotyczących mózgu (np. choroba Alzheimera) [14].  

Każdy człowiek w zależności od wieku potrzebuje odpowiedniego obciążenia wysił-

kowego, ponieważ powoduje to rozwój mechanizmów adaptacyjnych organizmu. 

Osiągnięcie tych mechanizmów może być realizowane pod wpływem różnych rodza-

jów aktywności fizycznych [15]. Do podstawowych z nich należą: 

• aktywność rekreacyjna – stosowanie czynnego wypoczynku, sportu lub ćwiczeń 

usprawniających; 

• aktywność prewencyjna – zapobieganie wystąpieniu chorób związanych z hipoki-

nezją oraz przedwczesnemu starzeniu się; 

• aktywność leczniczo-rehabilitacyjna – przywrócenie sprawności po przebytej cho-

robie ostrej oraz przeciwdziałanie utracie sprawności w przebiegu schorzeń prze-

wlekłych i postępującego starzenia się [16]. 

Według badań CBOS z 2018 roku sześciu na dziesięciu badanych deklaruje, że 

w ciągu ostatniego roku uprawiało sport. Ponad 80% młodych ludzi w wieku 18-34 lata, 

oraz dwie trzecie osób w wieku 35-54 lat uprawiało sport w ciągu poprzednio anali-

zowanego okresu. Wśród osób powyżej 55 lat mniej niż połowa podejmowała aktyw-

ność fizyczną. Podobnie jak w poprzednich badaniach CBOS przeprowadzonych 

w 2015 roku najpopularniejszą formą aktywności fizycznej była jazda na rowerze (44%), 

na drugim miejscu Polacy najchętniej pływali (20%), a trzecią ulubioną formą aktyw-

ności fizycznej była turystyka piesza (14%). Popularne były również ćwiczenia na 

siłowni, samodzielna aktywność w domu oraz bieganie. Fitness w 2018 roku podejmo-

wało tylko 6% ankietowanych, co dało wynik ponad połowę mniejszy w stosunku do 

poprzednich badań CBOS z 2015 roku. Odsetki kobiet i mężczyzn uprawiających sport 

były zbliżone, jednak kobiety preferowały inne dyscypliny sportowe niż mężczyźni. 

Zdecydowanie częściej uczęszczały one na fitness, jeździły na rolkach, uprawiały 

taniec, nordic walking oraz samodzielnie ćwiczyły w domu [17]. 

Wśród różnorodnych form aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety 

szczególnie popularne są wspomniane wyżej zajęcia fitness [18]. W 1996 roku podczas 

Międzynarodowego Kongresu w Birmingham badacze sformułowali naukową definicję 

terminu fitness. Według niej pojęcie to wykracza poza samą aktywność ruchową i odnosi 

się do ogólnej kondycji organizmu. Fitness to dynamiczny stan (system) poszukiwań 
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dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połą-

czeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej. 

Dążenie to odbywa się poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możli-

wości, gustu, oczekiwań danej jednostki, która tym samym bierze odpowiedzialność za 

funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu. Natomiast Wolańska [19] określa fitness 

jako ogólną sprawność, wydolność i kondycję psychofizyczną oraz stałą gotowość do 

podejmowania wysiłków fizycznych i zdolność przystosowywania się do nich. We 

wszystkich definicjach fitness istnieje koncepcja holistycznego, czyli całościowego 

podejścia do człowieka, pozwalająca na jak największe zaangażowanie się w formy 

aktywności fizycznej i dostosowanie ich do swoich możliwości. Fitness – rozumiany 

jako styl życia – to nie tylko dbałość o sprawność ciała, ale także troska o wszystkie 

aspekty naszego życia: sposób zachowania, nawyki żywieniowe, aktywność w życiu 

codziennym, unikanie używek, odpowiednie proporcje pomiędzy pracą i wypoczyn-

kiem, odporność na sytuacje stresowe, regularność codziennych zajęć i cała gama 

pochodnych zachowań wpływających na poziom zadowolenia z życia [20, 21].  
Dynamiczny rozwój fitness zaowocował pojawieniem się wielu różnorodnych form 

ćwiczeń wykonywanych w rytm muzyki. Obecnie w ramach zajęć fitness stosuje się 

zarówno klasyczne formy aerobiku oparte na bardziej lub mniej złożonych układach 

choreograficznych (np. low impact aerobik, hi-low aerobik, dance aerobik), jak i jego 

modyfikacje z wykorzystaniem różnego rodzaju przyborów (takich jak hantle, sztangi, 

piłki, stepy, taśmy itp. – np. TBC, body pump, step, fit ball itp.), po zajęcia w wodzie 

(aqua fitness), crosffit czy spining. Ponad milion Polaków regularnie korzysta z oferty 

przeszło 2 tysięcy klubów fitness w naszym kraju [20]. Różnorodność form sprawia, iż 

każdy zainteresowany rozpoczęciem treningu fitness może znaleźć zajęcia dostosowane 

do swoich możliwości, zainteresowań oraz wyznaczonych celów treningowych (wzmoc-

nienie mięśni, usprawnienie funkcji krążeniowo-oddechowych, zwiększenie gibkości, 

elastyczności, mobilności, ogólnej kondycji, modelowanie sylwetki itp.).  

Pierwsza konwencja fitness w Polsce została zorganizowana przez Szymańską 

w 1996 roku w Warszawie [22]. Od tego czasu rokrocznie odbywają się takie imprezy 

organizowane przez polskie i międzynarodowe szkoły fitness. Są świetnym materiałem 

szkoleniowym dla instruktorów i motywacją do tworzenia w swoich miastach mniej-

szych eventów – maratonów fitness. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

w Białej Podlaskiej od kilkunastu lat cyklicznie odbywają się takie imprezy i cieszą się 

bardzo dużym zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej.  

Celem pracy było określenie motywów i form podejmowania aktywności ruchowej 

przez studentki Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, 

uczestniczące w Jesiennym Maratonie Fitness w 2018 roku. 

2. Materiał i metody badań 

Badania przeprowadzono w 2018 roku wśród 253 uczestniczek Jesiennego Mara-

tonu Fitness. Były to studentki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Na 

podstawie metryczki dołączonej do kwestionariusza ankiety badane zostały podzielone 

na dwie grupy. W pierwszej grupie znalazły się respondentki studiujące na kierunku 

wychowanie fizyczne oraz na kierunku turystyka i rekreacja. Grupa ta liczyła 157 

kobiet. W drugiej grupie, która liczyła 96 osób, były studentki z kierunku kosmetologia. 
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 W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. 

Narzędziem badawczym był samodzielnie przygotowany i wystandaryzowany kwestio-

nariusz ankiety. Przygotowana ankieta składała się z 10 pytań odnoszących się do 

aktywności fizycznej kobiet oraz przyczyn i motywów podejmowania zajęć fitness. 

Wyniki badań opracowano za pomocą programu MS Excel, a istotności różnic 

pomiędzy wydzielonymi grupami oceniono za pomocą testu χ2. 

3. Wyniki 

Zadaniem badawczym było określenie motywów i form podejmowania aktywności 

fizycznej przez badane studentki.  

Kobiety zostały zapytane o to, czy uważają się za osoby aktywne fizycznie. Wyniki 

badań przedstawiono na rysunku 1. Ponad połowa badanych z kierunku WF i TiR oraz 

37% studentek z kosmetologii uważa się za osoby aktywne fizycznie. „Zdecydowanie 

tak” odpowiedziało aż 41% z pierwszej grupy, natomiast z drugiej tylko 15,6% bada-

nych. Co czwarta studentka z kierunku kKosmetologii raczej nie podejmuje 

aktywności fizycznej, a co piąta nie jest w stanie określić, czy jest aktywna fizycznie. 

Uzyskane różnice pomiędzy wydzielonymi grupami okazały się istotne statystycznie 

na poziomie p = 0,001 (rys. 1).  

 

Rysunek 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy uważasz się za osobę aktywną fizycznie?” 

Badane kobiety zostały poproszone o określenie swojego poziomu aktywności 

fizycznej w 5-stopniowej skali (1 to poziom bardzo wysoki, a 5 bardzo niski). Co 

trzecia studentka z kierunku WF i TiR oceniła swój poziom aktywności jako bardzo 

wysoki, a tylko 2,1% respondentek studiujących kosmetologię na tym poziomie okre-

śliło swój poziom aktywności fizycznej. Najwięcej badanych kobiet z grupy drugiej 

przyznało, że ich poziom aktywności fizycznej jest średni oraz duży odsetek z tej 

grupy ocenił swoją aktywność jako niską. Różnice w samoocenie aktywności fizycznej 

pomiędzy badanymi grupami były istotne statystycznie (rys. 2). 
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Rysunek 2. Określenie swojego poziomu aktywności fizycznej przez badane w skali 5-stopniowej 

Kolejne analizowane zagadnienie dotyczyło znaczenia aktywności fizycznej w życiu 

badanych kobiet. Niemal połowa respondentek z pierwszej grupy WF i TiR uważała, 

że aktywność fizyczna jest dla nich aktywnym wypoczynkiem, sposobem na polep-

szenie stanu zdrowia i aktywnym trybem życia. Największe znaczenie w podejmo-

waniu aktywności fizycznej dla studentek kosmetologii miała ucieczka od codzien-

ności (61,8%), a co czwarta badana z tej grupy traktuje aktywność fizyczną jako 

pokonywanie własnych słabości i aktywny wypoczynek. Najmniejsze znaczenie miał 

dla badanych sposób na odpoczynek w kontakcie z przyrodą i poznawanie innych ludzi 

(rys. 3). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej respondentki z obu grup podej-

mowały zorganizowaną aktywność fizyczną 2-3 razy w tygodniu. Co trzecia badana 

z pierwszej grupy ćwiczyła 4-6 razy w tygodniu, z drugiej natomiast tylko 7,3% bada-

nych studentek podejmowało aktywność fizyczną z tak dużą częstotliwością. Co czwarta 

respondentka z kosmetologii przyznała, że podejmuje aktywność fizyczną raz w ty-

godniu, natomiast 14% studentek z WF i TiR zadeklarowało codzienne ćwiczenia 

fizyczne. Różnice między grupami były istotne statystycznie (rys. 4). 

Badanych pytano również o motywy podejmowania aktywności fizycznej. Dla zde-

cydowanej większości studentek WF i TiR oraz dla ponad połowy studentek kosme-

tologii najważniejszym motywem podejmowania aktywności fizycznej było popra-

wienie kondycji i sprawności fizycznej, a w dalszej kolejności poprawienie stanu zdrowia 

(WF, TiR 58,6%, kosmetologia 37,5%) oraz atrakcyjne spędzenie czasu wolnego 

(WF, TiR 42,7%, kosmetologia 29,2%). Najmniej istotnymi motywami dla ankietowa-

nych z Kosmetologii było poznawanie nowych ludzi, możliwość samorealizacji oraz 

zrzucenie masy ciała, podczas gdy na ostatni z wymienionych motywów podejmo-

wania aktywności fizycznej wskazywało aż 27,4% studentek z WF i TiR (rys. 5). 
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* w tym pytaniu badane mogły zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi 
Objaśnienia do rysunku: 1. to sport dla wszystkich; 2. aktywny wypoczynek; 3. ruch dla polepszenia stanu 

zdrowia; 4. aktywny tryb życia; 5. ucieczka od codzienności ; 6. pokonywanie własnych słabości;  

7. zainteresowanie/hobby; 8. wzmacnianie poczucia własnej wartości; 9. sposób na spędzenie wolnego czasu; 

10. odpoczynek w kontakcie z przyrodą; 11. poznawanie innych ludzi; 12. walka z nadwagą.  

Rysunek 3. Znaczenie aktywności fizycznej w życiu badanych kobiet 

 

Rysunek 4. Częstość podejmowania zorganizowanej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia 
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* w tym pytaniu badane mogły zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi 
Objaśnienia do rysunku: 1. poprawa kondycji i sprawności fizycznej; 2. poprawa stanu zdrowia; 3. poznanie 

nowych ludzi; 4. możliwość samorealizacji; 5. atrakcyjne spędzanie czasu wolnego; 6. zrzucenie masy ciała; 

7. inne 

Rysunek 5. Motywy podejmowania aktywności fizycznej 

Ze względu na główny cel treningu, a tym samym efekt, jaki ma wywołać dany 

rodzaj ćwiczeń, można wyróżnić 4 grupy form fitness: formy cardio (aerobowe) – 

kształtujące wydolność fizyczną i wzmacniające układ krążenia, formy muscle (kształ-

tujące sylwetkę) – wzmacniające układ mięśniowy, formy cardio & muscle (mieszane) – 

gdzie w zależności od sposobu prowadzenia zajęć (intensywność, obciążenia) główny 

nacisk kładzie się na wzmocnienie zarówno układu krążenia, jak i układu mięśnio-

wego, poprawę wytrzymałości i koordynacji, formy body & mind (relaksacyjne) – 

gdzie głównym celem jest utrzymanie równowagi pomiędzy zdrowiem psychicznym 

i fizycznym. Badane kobiety zapytano o rodzaj wybieranych zajęć fitness. Niespełna 

połowa ankietowanych studentek WF i TiR uczęszczała na zajęcia z grupy cardio, a co 

czwarta na zajęcia z grupy muscle lub cardio & muscle. Najmniej kobiet z tej grupy 

zadeklarowało udział w zajęciach body & mind. W odróżnieniu od studentek WF i TiR 

to właśnie zajęcia relaksacyjne cieszyły się największą popularnością pośród studentek 

Kosmetologii. W dalszej kolejności badane z tej grupy uczęszczały na zajęcia cardio & 

muscle (26,1%), muscle (21%) oraz cardio (17,7%). Wykazano istotność statystyczną 

różnic pomiędzy badanymi grupami w wybieraniu form zajęć fitness (rys. 6). 

Główną przyczyną wyboru zajęć fitness dla większości badanych kobiet z WF i TiR 

była poprawa sylwetki. Ponad czterdzieści procent badanych z tej grupy wskazało też 

naturalną potrzebę ruchu przy muzyce oraz rozrywkę i zabawę jako główne motywy 

wyboru tej aktywności fizycznej. Najmniej ważny okazał się dla ankietowanych 

motyw związany z możliwością nawiązania komunikacji międzyludzkiej i tworzenia 
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więzi oraz sposób na wyrażenie własnego „ja”. Podobne przyczyny wyboru zajęć 

fitness wskazywały studentki kosmetologii. Jedynie sposób na wyrażenie własnego 

„ja” był dwukrotnie ważniejszym motywem dla badanych z tej grupy w porównaniu do 

studentek z WF i TiR (rys. 7).  

 

 

Rysunek 6. Formy zajęć fitness, w których najczęściej uczestniczą badane 

Dla większości badanych studentek fundamentalnym czynnikiem, który wpłynął na 

zainteresowanie się zajęciami fitness były własne potrzeby i zainteresowania. Ważnym 

powodem dla ankietowanych z kierunku kosmetologii była zachęta znajomych 

(33,3%), przy czym tylko 15,3% studentek z kierunku WF i TiR wskazało tę przy-

czynę. Znikomy odsetek badanych z obu grup podjął się uczestnictwa w zajęciach fitness, 

ponieważ ankietowane były zachęcane do tego przez rodzinę. Uzyskane różnice mię-

dzygrupowe okazały się istotne statystycznie (rys. 8). 

Respondentki zapytano również o oczekiwane efekty uczęszczania na zajęcia fitness. 

Ponad połowa studentek WF i TiR oraz co trzecia studentka z kosmetologii wskazała 

na poprawę kondycji i sprawności fizycznej jako oczekiwany efekt udziału w zaję-

ciach. Dla badanych z WF i TiR drugim najważniejszym oczekiwanym efektem było 

pozbycie się napięć stresowych. Wysoki odsetek badanych z tej grupy oczekiwał po 

tego rodzaju aktywności fizycznej poprawy samopoczucia, zdrowia, a niespełna co czwarta 

badana – zachowania szczupłej sylwetki. Żadna z ankietowanych studentek WF i TiR 

nie oczekiwała podczas uczestnictwa w zajęciach fitness na zawieranie nowych 

znajomości oraz ułatwianie procesów adaptacyjnych. Blisko co piąta respondentka 

z kosmetologii oczekiwała po zajęciach fitness pozbycia się napięć stresowych, 

kształtowania poczucia własnej wartości oraz uważała ten rodzaj aktywności fizycznej 

jako sposób na miłe spędzanie czasu wolnego (rys. 9).  
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* w tym pytaniu badane mogły zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi 

Objaśnienia do rysunku: 1. naturalna potrzeba ruchu w grupie przy muzyce; 2. rozrywka i zabawa;  
3. możliwość nawiązania komunikacji międzyludzkiej i tworzenia więzi; 4. poprawa sylwetki;  

5. sposób na wyrażenie własnego „ja”; 6. inne 

Rysunek 7. Przyczyny wyboru zajęć fitness jako jednej z form aktywności fizycznej 

 

 Objaśnienia do rysunku :1. własne potrzeby i zainteresowania; 2. programy telewizyjne; 3. zachęta 

znajomych; 4. zachęta rodziny; 5. wskazania lekarza; 6. moda na bycie fit 

Rysunek 8. Rozkład procentowy odpowiedzi badanych na pytanie: „Co miało wpływ na to, że zaczęłaś 

interesować się zajęciami fitness?” 
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* w tym pytaniu badane mogły zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi 
Objaśnienia do rysunku:1. pozbycie się napięć stresowych; 2. poprawa kondycji i sprawności; 3. rozwój 

koncentracji i pamięci ruchowej; 4. zachowanie szczupłej sylwetki; 5. poprawa samopoczucia; 6. poprawa 

zdrowia ; 7. sposób na miłe spędzenie wolnego czasu; 8. zapomnienie o codziennych problemach; 9. zajęcia 

ułatwiają procesy adaptacyjne; 10. kształtowanie poczucia własnej wartości; 11. sposób na zawieranie 

nowych znajomości; 12. okazja do spotkań i wspólnej zabawy; 13. inne 

Rysunek 9. Oczekiwane efekty uczestnictwa w zajęciach fitness 

 

* w tym pytaniu badane mogły zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi 

Objaśnienia do rysunku: 1. ktoś mnie namówił do uczestnictwa; 2. z ciekawości; 3. pasjonatka fitness;  

4. ciekawy program maratonu; 5. zachęcili mnie instruktorzy; 6. inne 

Rysunek 10. Motywy uczestnictwa w Jesiennym Maratonie Fitness  
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Badano również motywy udziału w Jesiennym Maratonie Fitness. Ponad połowa 

uczestniczek z kierunku WF i TiR wzięła udział w tym maratonie, ponieważ pasjonuje 

się tą formą aktywności fizycznej i zawsze chodzi na tego typu imprezy sportowe. 

Tylko14,4% studentek z kosmetologii wybrało ten wariant odpowiedzi. Połowa ankie-

towanych z kosmetologii przyszła z ciekawości lub ktoś je namówił do uczestnictwa 

w maratonie fitness. Dość ważną zachętą dla wszystkich uczestników maratonu fitness 

byli instruktorzy prowadzący tam zajęcia oraz ciekawy program imprezy sportowej 

(rys. 10). 

4. Dyskusja 

Celem badań było dokonanie analizy motywów podejmowania aktywności ruchowej 

przez studentki z kierunku WF i TiR oraz kosmetologii Wydziału Wychowania Fi-

zycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej uczestniczące w maratonie fitness. 

Przeprowadzone badania przede wszystkim potwierdzają, że dla większości kobiet 

fitness stwarza możliwości poprawy kondycji i sprawności fizycznej, a aktywność 

fizyczna jest stałym elementem ich stylu życia. 

Współczesna kobieta nie tylko dba o własne zdrowie, ale również o wygląd. Z badań 

przeprowadzonych przez Nowaka [23] wynika, że głównym motywem podejmowania 

aktywności fizycznej w grupie kobiet w wieku 19-29 lat był wygląd. Apolinarska i wsp. 

[24] przeprowadzili badania, których celem było porównanie motywów uczestnictwa 

w różnych formach aktywności fizycznej, w tym fitness wśród kobiet uczęszczających 

na aerobic i aqua-aerobik. Analiza wyników pokazała, że respondentki były świadome 

licznych korzyści wynikających z podjęcia aktywności ruchowej, takich jak szczupła 

i zdrowa sylwetka, dobre samopoczucie oraz zminimalizowanie stresu, a najważniejsze 

przy wyborze miejsca rekreacji ruchowej były cena, profesjonalna kadra i dostępność 

w godzinach wieczornych. 

Z badań Prusik [25] wynika, że głównymi motywami podejmowania aktywności 

fizycznej przez studentów AWF Gdańsk była chęć utrzymania dobrego zdrowia i wy-

sokiej kondycji fizycznej, a także czerpana przyjemność z ćwiczeń. Wpływ na tego 

rodzaju zainteresowania miały środowisko, w którym przebywali na co dzień. W bada-

niach własnych za najważniejsze motywy podejmowania aktywności fizycznej badane 

studentki podały poprawienie kondycji i sprawności fizycznej, poprawienie stanu 

zdrowia oraz atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.  

Badania przeprowadzone na słowackich studentach [26] również potwierdzają, że 

młodzież wybierająca kierunki o profilu sportowym prezentuje dużo bardziej pozytywne 

nastawienie do aktywności fizycznej niż badani z innych kierunków studiów. Anali-

zując powyższe badania, stwierdzono, że studenci kierunków nauczycielskich częściej 

wybierali zajęcia prozdrowotne, natomiast studenci z kierunków sportowych ćwiczenia 

nastawione na zwiększenie wydolności fizycznej. Badania własne również wykazały, 

że zdecydowana większość studentek kierunku WF i TiR z Białej Podlaskiej w po-

równaniu do studentek z kierunku kosmetologii uczęszczała na zajęcia z grupy cardio – 

kształtujące wydolność fizyczną. Największą popularnością wśród badanych kobiet 

z grupy drugiej cieszyły się zajęcia body & mind – nastawione na jednoczesne wzmoc-

nienie ciała i odnalezienie równowagi mentalnej.  

 Aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w promowaniu zdrowia i dobrego samo-

poczucia. Grupą, która powinna wykazywać większe zainteresowanie aktywnością 
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fizyczną powinni być niewątpliwie studenci kierunków sportowych. Tezę tę potwier-

dzają wyniki badań własnych wskazujące na wyższą częstotliwość w podejmowaniu 

aktywności fizycznej studentek wychowania fizycznego i turystyki i rekreacji 

w stosunku do studentek z kosmetologii. 

Oczywiste wydaje się również, że świadomość pojmowania aktywności fizycznej 

jest wyższa u studentów kierunków sportowych. Z badań własnych wynika, że dużo 

większy odsetek kobiet studiujących na kierunku WF i TiR uważał się za osoby zdecy-

dowanie aktywne fizycznie, przy czym niewielki odsetek badanych z grupy drugiej 

miał takie zdanie. 

Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że studentki z kierunku WF i TiR 

znacznie częściej podejmują zajęcia fitness, wybierają formy ukierunkowane na poprawę 

wydolności fizycznej i kierują się głównie świadomą poprawą kondycji i sprawności 

fizycznej. 

5. Wnioski  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników można pokusić się o sformułowanie 

następujących wniosków:  

1. Głównym motywem wyboru zajęć fitness dla kobiet z obu badanych grup była 

poprawa sylwetki, a zajęcia te były wybierane ze względu na własne potrzeby 

i zainteresowania.  

2. Oczekiwane efekty uczęszczania na zajęcia fitness różniły się w zależności od 

kierunku studiów. Studentki WF i TiR oczekiwały od zajęć fitness poprawy kon-

dycji i sprawności fizycznej oraz pozbycia się napięć stresowych, a studentki 

kosmetologii oprócz dwóch wymienionych wcześniej efektów oczekiwały, że 

zajęcia fitness wypełnią im czas wolny oraz pomogą poprawić poczucie własnej 

wartości. 

3. Badane z obu grup najczęściej uważały się za osoby aktywne fizycznie, ale wyżej 

swój poziom aktywności fizycznej oceniły studentki WF i TiR. 

4. Badane z WF i TiR podejmowały aktywność fizyczną ze względu na możliwość 

aktywnego wypoczynku, sposób na polepszenie stanu zdrowia i aktywny tryb 

życia, a studentki kosmetologii również uznały aktywność fizyczną za ucieczkę 

od codzienności.  

5. Zorganizowaną aktywność fizyczną częściej podejmowały badane z WF i TiR. 

Zauważono jednocześnie, że największy odsetek badanych z obu wydzielonych 

grup podejmował aktywność fizyczną 2-3 razy w tygodniu. 

6. Studentki z kierunku WF i TiR częściej niż studentki z kosmetologii uczest-

niczyły w zorganizowanych zajęciach grupowych fitness. Respondentki z kierunku 

WF i TiR najczęściej wybierały zajęcia z grupy cardio – kształtujące wydolność 

fizyczną i wzmacniające układ krążenia. Kobiety studiujące na kierunku kosme-

tologia najchętniej uczęszczały na zajęcia z grupy body & mind.  
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Motywy i formy podejmowania aktywności ruchowej przez studentki Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej uczestniczące w maratonie 

fitness 

Streszczenie 

Cel badań: celem pracy było określenie motywów i form podejmowania aktywności fizycznej przez 

studentki AWF Warszawa, Filii w Białej Podlaskiej, uczestniczące w Jesiennym Maratonie Fitness. 
Materiał i metody: badaniami objęto 253 osoby – 157 kobiet z kierunku wychowanie fizyczne (WF) i tury-

styka i rekreacja (TiR) oraz 96 z kosmetologii. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycz-

nego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Wyniki badań opracowano za pomocą programu 

MS Excel, a istotność statystyczną różnic oceniono za pomocą testu χ2. Wyniki badań: przeprowadzone 
badania wskazują na częstsze podejmowanie aktywności fizycznej przez studentki wychowania fizycznego 

i turystyki i rekreacji. Dużo większy odsetek kobiet studiujących na kierunku WF i TiR uważa się za osoby 

zdecydowanie aktywne fizycznie. Badane te podejmowały aktywność fizyczną najczęściej ze względu na 

możliwość aktywnego wypoczynku, sposób na polepszenie stanu zdrowia i aktywny tryb życia, a studentki 
kosmetologii dodatkowo uznały aktywność fizyczną za ucieczkę od codzienności. Największy odsetek 

badanych z obu wydzielonych grup podejmował aktywność fizyczną 2-3 razy w tygodniu. Studentki 

z pierwszej grupy częściej uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach fitness i najczęściej wybierały zajęcia 

z grupy cardio. Głównym powodem wyboru zajęć fitness dla kobiet z obu badanych grup była możliwość 
poprawy sylwetki, a zajęcia te były wybierane ze względu na własne potrzeby i zainteresowania. Studentki 

WF i TiR oczekiwały od zajęć fitness poprawy kondycji i sprawności fizycznej oraz pozbycia się napięć 

stresowych, a studentki kosmetologii dodatkowo oczekiwały, że zajęcia fitness wypełnią im czas wolny 

oraz pomogą poprawić poczucie własnej wartości. Wniosek: studentki z kierunku WF i TiR podejmowały 
aktywność fizyczną, w tym zajęcia fitness, częściej niż badane z kosmetologii, a oczekiwanym efektem 

uczestnictwa była w tej grupie możliwość poprawy kondycji i sprawności fizycznej. 

Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, kobiety, fitness, formy, motywy 

Motives and forms of undertaking physical activity by students of the Faculty 

of Physical Education and Health in Biała Podlaska participating in the fitness 

marathon 

Abstract 

Purpose of the research: the aim of the study was to determine the motives and forms of undertaking 

physical activity by students of the University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biała Podlaska, 

participating in the Autumn Fitness Marathon. Material and methods: the study included 253 people-157 
women in the field of Physical Education (PE) and Tourism and Recreation (TiR) and 96 in Cosmetology. 

The research used the method of diagnostic survey. The research tool was a questionnaire. The test results 

were prepared with the use of MS Excel, and the statistical significance of the differences was assessed 

with the χ2 test. Research results: the conducted research indicates that female students of Physical 
Education and Tourism and Recreation undertake physical activity more frequently. A much greater 

percentage of women studying PE and TiR are considered definitely physically active. These subjects 

undertook physical activity most often due to the possibility of active rest, a way to improve their health 

and an active lifestyle, and the cosmetology students also considered physical activity an escape from 

everyday life. The highest percentage of respondents from both separate groups undertook physical activity 

2-3 times a week. Students from the first group more often participated in organized fitness classes and 

most often chose classes from the cardio group. The main reason for choosing fitness classes for women 

from both studied groups was the possibility of improving the figure, and these classes were selected based 
on their own needs and interests. The PE and TiR students expected fitness classes to improve their 

condition and physical fitness and get rid of stress, and the Cosmetology students additionally expected that 

fitness classes would fill their free time and help improve their self-esteem. Conclusion: PE and TiR 

students undertook physical activity, including fitness classes, more often than the subjects from 
Cosmetology, and the expected effect of participation in this group was the possibility of improving their 

condition and physical fitness. 

Keywords: physical activity, women, fitness, forms, motives 
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Ocena aktywności fizycznej kobiet w ciąży  

w oparciu o kwestionariusz PPAQ-PL 

1. Wprowadzenie  

Aktualnie nie ma wątpliwości co do korzyści płynących z systematycznej aktyw-

ności fizycznej kobiet w ciąży zarówno dla matki, jak i jej nienarodzonego dziecka. 

Oczywiście forma aktywności powinna być skonsultowana z lekarzem prowadzącym 

i dostosowana do aktualnych możliwości, potrzeb i preferencji kobiety ciężarnej [1-4]. 

Wyniki badań wielu autorów potwierdzają, iż regularnie wykonywane ćwiczenia fizyczne 

zapobiegają lub zmniejszają dolegliwości okresu ciąży, poprawiają ogólną kondycję 

i sprawność fizyczną ciężarnej, usprawniają działanie układu krążeniowo-oddechowego, 

polepszają samopoczucie, niwelują bezsenność lub poprawiają jakość snu, zapobiegają 

nadmiernemu przyrostowi masy ciała, zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy czy 

nadciśnienia indukowanego ciążą [1-3, 5-8]. U kobiet regularnie ćwiczących stwierdza 

się większy odsetek ciąż o prawidłowym przebiegu [8], rzadziej występują u nich takie 

stany patologiczne jak poród przedwczesny, przenoszenie ciąży czy konieczność 

nacięcia krocza [10]. Badania Stadnickiej i in. [9] dowiodły, iż aktywność fizyczna 

w ciąży korzystnie wpływa na kondycję rodzących i warunkuje wystąpienie samoistnych 

skurczów porodowych oraz lepszą tolerancję bólu i wysiłku podczas porodu i mniejszą 

liczbę cięć cesarskich. W wyniku lepszego dokrwienia gruczołów piersiowych laktacja 

występuje u nich szybciej i dłużej się utrzymuje [11]. Z kolei badania Kowalskiej i in. 

[12] dotyczące objawów depresyjnych u kobiet po porodzie wykazały, iż systema-

tyczna aktywność fizyczna w czasie ciąży korzystnie wpływa na nastrój w okresie 

poporodowym, a także obniża poziom postrzeganego stresu. Im częstsza aktywność 

kobiet w trakcie ciąży, tym lepszy nastrój badanych i niższy poziom stresu w okresie 

połogu. W związku z tym w opinii autorek aktywność fizyczna należy do czynników 

prewencyjnych poporodowych zaburzeń emocjonalnych [12]. 

Pomimo udokumentowanych korzyści płynących z systematycznej aktywności 
fizycznej w okresie prenatalnym, doniesienia naukowe wciąż wskazują, że wiele kobiet 
w ciąży niepowikłanej ogranicza lub całkowicie rezygnuje z różnych form aktywności 
w tym okresie [9, 13-19]. W badaniach Wojtyły i in. [14] aż 96% ciężarnych zreduko-
wało w ciąży swoją aktywność w obawie o stan dziecka lub w wyniku zaleceń lekar-
skich. 75,3% nieaktywnych fizycznie respondentek w czasie ciąży odnotowano w bada-
niach Kryski i Podymy [19], gdzie prawie 50% ciężarnych rezygnowało z aktywności 
fizycznej już w I trymestrze ciąży. Aż 44,59% ciężarnych w badaniach Stadnickiej i in. 
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[9] brak aktywności tłumaczyło lękiem przed utratą ciąży, 51,35% brakiem czasu, 
a 17,56% dostępnością do zajęć. Większość ciężarnych w badaniach Boguszewskiego 
i in. [20], które zakwalifikowano do badań ze względu na występowanie dolegliwości 
bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, zadeklarowała, iż przed ciążą aktywnie spędzała 
czas spacerując. Ponadto co trzecia z nich regularnie ćwiczyła w domu, 40% uczestni-
czyło w zajęciach na pływalni, 30% brało udział w grupowych ćwiczeniach fitness do 
muzyki, sezonowo 60% uprawiało jazdę na rowerze, a 40% narciarstwo. Niestety więk-
szość badanych w czasie ciąży zmieniła swój styl życia na mniej aktywny, poświęcając 
więcej czasu na odpoczynek bierny [20]. W związku z powyższym autor przytoczonej 
publikacji uważa, iż propagowanie aktywności fizycznej w czasie ciąży może zmini-
malizować dolegliwości bólowe kręgosłupa i wspomóc aktywność zawodową oraz 
społeczną ciężarnych [20].  

Systematyczna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności zalecana jest 
kobietom w ciąży przez większość organizacji [21-23] i towarzystw ginekologicznych 
na całym świecie [2, 4, 24]. Najczęściej do wyznaczania i oceny natężenia wysiłku 
fizycznego stosuje się skalę subiektywnego odczuwalnego zmęczenia (20-stopniowa 
skala Borga), „test mowy” oraz tabele z zakresami tętna wysiłkowego dla kobiet 
w ciąży [25]. W związku z tym, iż częstość skurczów serca jest kontrowersyjnym 
wskaźnikiem monitorującym intensywność ćwiczeń kobiet w ciąży, na co wskazywały 
już w swoim opracowaniu Worska i Szumilewicz [25], aktualnie Amerykańskie Kole-
gium Położników i Ginekologów (ang. American College of Obstetricians and Gynae-
cologists – ACOG) [2] zaleca opieranie się w tej kwestii jedynie na skali Borga 
i „teście mowy”. Z kolei Zavorsky i Longo [26] zaproponowali określanie intensyw-
ności ćwiczeń w MET/godz/tydzień i sklasyfikowali zalecenia dotyczące aktywności 
fizycznej dla kobiet w ciąży z podziałem na poszczególne trymestry. Wśród rekomen-
dacji podany został docelowy, całkowity wydatek energetyczny w MET/godz/tydzień 
zalecany na aktywność fizyczną (aerobową) dla kobiet w ciąży, bez względu na to, czy 
prowadziły one przed ciążą siedzący czy aktywny tryb życia. W I i II trymestrze ciąży 
rekomenduje się, żeby wydatek ten był ≥ 28 MET/h/tydzień, natomiast w III trymestrze 
ciąży ≥ 16 MET/godz./tydzień.  

Niewątpliwie problem aktywności prenatalnej kobiet wymaga dalszej eksploracji 
z zastosowaniem standaryzowanych narzędzi badawczych. Konieczne jest ustawiczne 
monitorowanie aktywności fizycznej kobiet w ciąży, porównywanie wyników badań, 
ciągłe uświadamianie i edukowanie przyszłych mam o korzyściach płynących z odpo-
wiednio dobranego, indywidualnego programu ćwiczeń fizycznych w trakcie trwania 
ciąży. Całkowicie zasadna jest więc próba oszacowania aktywności fizycznej kobiet 
w ciąży w niniejszych badaniach w oparciu o Kwestionariusz Aktywności Fizycznej 
Kobiet w ciąży – wersja polska (ang. Pregnancy Physical Activity Questionnaire, 
PPAQ – PL). Kwestionariusz ten jest aktualnie najczęściej wykorzystywanym narzę-
dziem badawczym do oceny aktywności prenatalnej kobiet. Jego niezawodność, rzetelność 
oraz powtarzalność wyników potwierdziły badania Krzepoty i Sadowskiej [27] oraz 
Suligi i in. [28].  

2. Cel pracy 

Celem pracy była ocena aktywności fizycznej kobiet w ciąży w oparciu o polską 
wersję standaryzowanego kwestionariusza PPAQ pod względem tygodniowego wydatku 
energetycznego w MET/godz./tydzień związanego z różnymi sferami życia codzien-
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nego (obowiązki domowe, praca zawodowa, przemieszczanie się, aktywność sportowa, 
odpoczynek bierny). Podjęto również próbę sprawdzenia, u jakiego odsetka ciężarnych 
tygodniowy wydatek energetyczny na aktywność sportową był zgodny z zaleceniami 
opublikowanymi przez amerykańskich naukowców z dziedziny fizjologii oraz biologii 
okołoporodowej [26]. Dodatkowo postanowiono sprawdzić, czy wydatek energetyczny 
dotyczący aktywności sportowej istotnie różnił się u kobiet w pierwszej i kolejnej 
ciąży, jak również w poszczególnych trymestrach oraz jakie były preferowane formy 
aktywności fizycznej ciężarnych. Celem pracy było również określenie tygodniowego 
wydatku energetycznego związanego z czterema poziomami intensywności podejmo-
wanych czynności. 

Cel pracy uszczegółowiono w postaci następujących pytań badawczych: 

1. Jakie wartości całkowitego, tygodniowego wydatku energetycznego w MET/ 

godz./tydzień odnotowano u badanych kobiet w ciąży? 

2. Która sfera życia respondentek dominowała w ich całotygodniowej aktywności 

fizycznej? 

3. Jaki udział w całotygodniowej aktywności fizycznej ciężarnych miały ćwiczenia 

fizyczne i sport?  

4. U jakiego odsetka respondentek tygodniowy wydatek energetyczny na aktywność 

sportową był zgodny z zalecanym? 

5. Które formy aktywności fizycznej były najczęściej podejmowane przez ankieto-

wane? 

6. Czy aktywność sportowa różniła się u kobiet w pierwszej i kolejnej ciąży?  

7. Czy różnice w aktywności sportowej ciężarnych w poszczególnych trymestrach 

ciąży były istotne statystycznie?  

8. Który z czterech poziomów intensywności podejmowanych czynności przeważał 

u respondentek? 

3. Materiał badań 

Badaniami objęto 60 kobiet będących w trakcie ciąży w przedziale wiekowym  

20-42 lat (28 ±4,50 roku). Wśród ankietowanych 48,33% (n = 29) respondentek było 

w ciąży po raz pierwszy, 51,67% (n = 31) ankietowanych posiadało już jedno lub więcej 

dzieci. Ponad połowa przebadanych kobiet (n = 31; 51,67%) była w trakcie III trymestru 

ciąży, 31,67% (n = 19) w trakcie II trymestru, a 16,67% (n = 10) w trakcie I trymestru 

ciąży. Dobór respondentek do badań był celowy według następujących kryteriów: 

ciąża o fizjologicznym przebiegu, brak przeciwskazań do aktywności fizycznej, zgoda 

na udział w ankiecie, kompletny zestaw wyników badań. Wszystkie ankietowane zostały 

poinformowane o celu i procedurze badań oraz możliwości rezygnacji z wypełniania 

kwestionariusza w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Zostały również 

poinformowane o całkowitej anonimowości kwestionariusza, który wypełniały w bez-

pośrednim kontakcie z ankieterem. Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do 

sierpnia 2019 roku wśród ciężarnych uczęszczających na zajęcia szkoły rodzenia 

w Mikołowie i Rzeszowie oraz w okolicach tych miast. 

4. Metody badań  

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, 

a narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz Pregnancy Physical 

Acivity Questionnaire – PL (PPAQ – PL), przetłumaczony i zaadaptowany do warun-
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ków polskich przez Krzepotę i Sadowską [29]. Jest to jedyny kwestionariusz przezna-

czony dla przyszłych matek niezależnie od trymestru ciąży oraz ich stanu zdrowia. Kwe-

stionariusz składa się łącznie z 35 pytań, gdzie pierwsze 3 dotyczą daty wypełnienia 

ankiety, daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki oraz terminu porodu. Pozostałe pytania 

odnoszą się do poszczególnych sfer życia codziennego ankietowanych (obowiązki 

domowe i opieka nad rodziną – 12 pytań; praca zawodowa – 5 pytań; przemieszczanie 

się – 3 pytania; aktywność sportowa – 7 + 2 pytania otwarte; odpoczynek bierny –  

3 pytania) [29, 30]. Respondentki wybierają z podanych propozycji przybliżony czas 

poświęcony danej aktywności w ciągu dnia lub tygodnia. W celu obliczenia średniego 

tygodniowego wydatku energetycznego w MET/godz./tydzień na poszczególne sfery 

życia badanych, mnoży się czas spędzony na wykonywaniu danych czynności przez jej 

intensywność korzystając ze szczegółowej instrukcji obliczeń dodanej do kwestiona-

riusza [29]. Intensywność poszczególnych aktywności sklasyfikowano w sposób nastę-

pujący: < 1,5 MET odpowiada sedentarnej aktywności; 1,5-2,9 MET to niska aktywność; 

3,0-6,0 MET aktywność umiarkowana oraz > 6 MET to aktywność o wysokiej inten-

sywności [29, 30]. Określenie MET (metabolic eqivalent – równoważnik metaboliczny) 

stosuje się do wyrażania kosztu energetycznego wysiłku. 1 MET to objętość tlenu 

w spoczynku zużyta w ciągu jednej minuty. Jej wartość wynosi w przybliżeniu  

3,5 ml tlenu/kg masy ciała/minutę [31]. Dodatkowo do kwestionariusza dodano py-

tania o charakterze socjodemograficznym w celu sprecyzowania wieku badanych kobiet, 

trymestru ciąży i liczby posiadanego potomstwa.  

W pracy obliczono podstawowe parametry statystyki opisowej: średnia arytme-

tyczna, odchylenie standardowe, medianę, 25 percentyl (I kwartyl) i 75 percentyl 

(III kwartyl). Obliczono proporcje objętości poszczególnych sfer życia badanych oraz 

poziomów intensywności wykonywanych czynności w strukturze ich całotygodniowej 

aktywności oraz odsetek kobiet spełniających rekomendacje dotyczące wydatku ener-

getycznego w MET/godz/tydzień na aktywność fizyczną wolnoczasową. W celu okre-

ślenia istotności różnic pomiędzy badanymi kobietami w poszczególnych trymestrach 

ciąży (dla aktywności sportowej) zastosowano nieparametryczny test Kruskala–

Wallisa, natomiast pomiędzy pierworódkami i wieloródkami test U Manna–Whitneya. 

Do analizy statystycznej wykorzystano program „Statistica 13.3”, za wyniki istotne 

statystycznie przyjęto p < 0,05.  

5. Wyniki badań 

Analiza wyników badań wykazała, że całkowita aktywność fizyczna podejmowana 

przez wszystkie kobiety ciężarne w I, II i III trymestrze w przedziale wiekowym od 20-

42 lat wyniosła średnio 191,55 MET/godz./tydzień, a jej mediana 180,78 MET/godz./ 

tydzień. Największy odsetek całkowitej aktywności (CA) respondentek stanowił wydatek 

energetyczny związany z obowiązkami domowymi i opieką nad rodziną – 62,87%, 

następnie aktywność komunikacyjna (12,08% CA) i odpoczynek bierny (9,60% CA). 

Najmniejszy odsetek całotygodniowej aktywności fizycznej badanych kobiet stanowiła 

sfera ich życia związana z pracą zawodową – 8,77% oraz aktywnością sportową 

i ćwiczeniami fizycznymi – 6,58% CA (tab. 1).  
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Tabela 1. Tygodniowy wydatek energetyczny respondentek w MET/godz./tydzień związany z poszczególnymi 

rodzajami aktywności 

Rodzaj aktywności �̅� ± SD % CA 25th Median 75th 

Całkowita aktywność 191,55 ±104,81 100% 127,96 180,78 236,66 

Prace domowe 120,43 ±74,65 62,87% 65,45 109,67 171,70 

Przemieszczanie się 23,14 ±22,86 12,08% 10,01 14,98 24,53 

Praca zawodowa 16,81 ±37,90 8,77% 0 0 4,15 

Odpoczynek bierny 18,48 ±14,55 9,60% 9,82 16,33 21,22 

Aktywność sportowa 12,62 ±14,17 6,58% 2,82 8,84 16,87 

Legenda: x̅ – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, CA – całkowita aktywność, 25th – dolny 

kwartyl, Median – mediana, 75th – górny kwartyl 

Źródło: opracowanie własne 

Wydatek energetyczny na aktywność sportową był zgodny z zalecanym dla 

poszczególnych trymestrów ciąży jedynie u 20% wszystkich ankietowanych. Wśród 

kobiet w pierwszej ciąży zalecenia wypełniło 24,13% badanych, wśród wieloródek 

16,12% ciężarnych (rys. 1). Z kolei spośród wszystkich badanych kobiet w I trymestrze 

ciąży rekomendacje wypełniło 10% ciężarnych, w II trymestrze 5,26%, natomiast w III 

trymestrze 32,26% respondentek (rys. 2). Szczegółowa analiza obszaru aktywności 

sportowej badanych kobiet wykazała również, że najczęściej deklarowanymi formami 

aktywności były spacer (83,33% respondentek), gimnastyka (60%) i taniec (40% 

badanych kobiet).  

 
Rysunek 1. Odsetek kobiet w pierwszej i kolejnej ciąży spełniających i niespełniających rekomendacje  

wg Zavorskiego i Longa [26]. Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2. Odsetek kobiet w I, II i III trymestrze ciąży spełniających i niespełniających rekomendacje 

wg Zavorskiego i Longa [26]. Źródło: opracowanie własne  

Na potrzeby niniejszej pracy przeanalizowano obszar aktywności sportowej bada-

nych kobiet z uwzględnieniem liczby przebytych ciąż oraz poszczególnych trymestrów. 

Próba przeprowadzenia analiz statystycznych dotyczących aktywności sportowej pier-

woródek i wieloródek z uwzględnieniem zaawansowania ciąży okazała się niemożliwa 

ze względu na małe liczebności grup. W związku z tym porównano pierworódki i wie-

loródki bez rozróżnienia trymestru ciąży. W przypadku liczby przebytych ciąż stwier-

dzono, że wieloródki uzyskały wyższe wartości mediany związanej z aktywnością spor-

tową w porównaniu do kobiet będących w ciąży po raz pierwszy. Różnice pomiędzy 

respondentkami okazały się jednak nieistotne statystycznie (p > 0,05). Z kolei analiza 

poszczególnych trymestrów ciąży wykazała, iż mediana tygodniowego wydatku 

energetycznego na ćwiczenia fizyczne i sport była najwyższa u kobiet w III trymestrze 

ciąży. Różnice pomiędzy badanymi nie były znamienne statystycznie (p > 0,05). 

Analiza wyników badań pod względem poziomu intensywności podejmowanych 

czynności wykazała, że u wszystkich przebadanych kobiet wysiłki o niskiej intensyw-

ności stanowiły 55,12% CA, czynności charakteryzujące się umiarkowanym natężeniem – 

37,93%. Aktywność w pozycji siedzącej wynosiła 5,96% całkowitej aktywności cię-

żarnych, natomiast wysiłki o wysokiej intensywności stanowiły 0,91% (tab. 2). 

Tabela 2. Tygodniowy wydatek energetyczny ciężarnych w MET/godz./tydzień związany z poszczególnymi 

poziomami intensywności wykonywanych czynności 

Intensywność  �̅� ± SD % CA 25th Median 75th 

W pozycji siedzącej 11,41 ±9,55 5,96% 4,69 7,35 17,85 

Niska 105,59 ±46,31 55,12% 71,58 94,25 141,80 

Umiarkowana 72,65 ±72,92 37,93% 29,32 57,63 87,89 

Wysoka 1,76 ±4,18 0,91% 0 0 0,78 

Legenda: x̅ – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, CA – całkowita aktywność, 25th – dolny 

kwartyl, Median – mediana, 75th – górny kwartyl 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Dyskusja  

Analiza wyników badań własnych wykazała, że całkowita aktywność fizyczna 

wszystkich przebadanych kobiet wyniosła średnio 191,55 ±104,81 MET/godz./tydzień. 

W badaniach Antosiak-Cyrak i Demuth [32] wydatek energetyczny wszystkich ciężar-

nych związany z ich całotygodniową aktywnością fizyczną odnotowano na wyższym 

poziomie 213,17 MET/godz./tydzień, u Wojtyły i in. [33] – 211,07 MET/godz./tydz. 

Z kolei Suliga i in. [28] w pierwszym badaniu uzyskali wynik równy 126,0 MET/godz./ 

tydzień, natomiast w drugim 122,1 MET/godz./tydzień. Były więc one niższe w obu 

próbach niż w przypadku badań własnych. W innych doniesieniach naukowych, 

w których autorzy obliczali medianę dla całkowitej tygodniowej aktywności ciężarnych, 

omawiana zmienna osiągnęła wartość 214,64 MET/godz./tydzień [34] i 190,83 MET/ 

godz/tydzień [33], natomiast w badaniach własnych mediana z wartością 180,78 MET/ 

godz/tydzień była na niższym poziomie niż w powyższych publikacjach.  

Biorąc pod uwagę bilans energetyczny związany z poszczególnymi rodzajami 

aktywności można stwierdzić, że u badanych kobiet dominowały czynności związane 

z obowiązkami domowymi. Stanowiły one bowiem 62,87% całkowitej, tygodniowej 

aktywności (CA) respondentek. Wydatek energetyczny kobiet na prace domowe 

osiągnął wartość 120,43 ±74,65 MET/godz./tydzień. W doniesieniach innych autorów 

również można zaobserwować, że właśnie ta sfera życia kobiet wiąże się z najwięk-

szym, tygodniowym wydatkiem energetycznym. Wojtyła i in. [33] wykazali, że czyn-

ności związane z obowiązkami domowymi i opieką nad rodziną stanowiły aż 74,54% 

CA wszystkich kobiet poddanych badaniu. W pracy Antosiak-Cyrak i Demuth [32] 

u wszystkich badanych wydatek energetyczny na tę domenę życia ciężarnych stwier-

dzono na poziomie 112,00 MET/godz./tydzień, co stanowiło 52,54 % ich CA, czyli 

mniej niż w badaniach własnych. Niższe wartości średnie niż w badaniach własnych 

otrzymali również Cohen i in. [35], które wynosiły 27,12% całkowitej aktywności 

fizycznej wszystkich badanych, ale respondentki w tych badaniach uzyskały wysokie 

wyniki w obszarze aktywności zawodowej i przemieszczania się.  

Kolejną analizowaną sferą życia ankietowanych było przemieszczanie się, które 

stanowiło 12,08% całkowitej aktywności badanych kobiet z wartością 23,14  

±22,86 MET/godz./tydzień. Zbliżone wyniki związane z aktywnością komunikacyjną 

można zaobserwować w badaniach Wojtyły i in. [33], gdzie odsetek wyniósł 12,48% 

całotygodniowej aktywności ciężarnych respondentek. Natomiast w badaniach Suligi 

i in. [28] podczas pierwszego i drugiego pomiaru uzyskano niższe wyniki niż w bada-

niach własnych (kolejno 9,5 i 9,2 MET/godz./tydz.) i ta sfera życia kobiet stanowiła 

7,54% i 7,53 ich całkowitej aktywności. Z kolei Cohen i in. [35] uzyskali zauważalnie 

wyższe wartości tj. 146,3 MET/godz./tydzień co stanowiło aż 65,25% CA badanych 

ciężarnych, ale warto zaznaczyć, iż praca zawodowa tych respondentek stanowiła aż 

43,04% ich CA. Zaskakująco niski wydatek energetyczny na przemieszczanie się 

stwierdziły w swoich badaniach Antosiak-Cyrak i Demuth (2019) [32], tylko 3,61 MET/ 

godz./tydzień, czyli 1,69% całotygodniowej aktywności respondentek.  

Praca zawodowa stanowiła tylko 8,77% całkowitej aktywności ankietowanych kobiet 

z badań własnych. Wydatek energetyczny wykorzystywany na tę sferę życia badanych 

odnotowano na poziomie 16,81 ±37,90 MET/godz./tydzień. Badania Wojtyły i in. [33] 

wykazały, że na ten rodzaj aktywności respondentki poświęcały 9,81% całkowitej aktyw-
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ności. Z kolei u 267 ciężarnych wydatek energetyczny na pracę zawodową wyniósł aż 

29,83 MET/godz./tydzień i stanowił 13,99% ich całotygodniowej aktywności [32].  

Czynności związane z odpoczynkiem biernym (rozmawianie przez telefon, oglądanie 

telewizji, korzystanie z komputera) odnotowano na poziomie 18,48 MET/godz./tydzień 

co stanowiło 9,60% całotygodniowej aktywności badanych kobiet (mediana –  

16,33 MET/godz./tydz.) Wprawdzie był to mniejszy odsetek w strukturze ich CA w po-

równaniu z ciężarnymi, u których odpoczynek bierny stanowił aż 20% CA [32], ale 

niestety większy niż praca zawodowa (8,77% CA) i aktywność sportowa. Z kolei w ba-

daniach Krzepoty i Sadowskiej [27] mediana omawianej sfery życia ciężarnych osiągnęła 

wartość 64,31 MET/godz/tydzień, co stanowiło aż 26% ich CA, ale dotyczyło kobiet 

tylko w III trymestrze ciąży. Według Boguszewskiego i in. [20] większość kobiet 

w czasie ciąży zmienia swój styl życia na mniej aktywny, poświęcając więcej czasu na 

odpoczynek bierny. 

Ankietowane kobiety najrzadziej podejmowały aktywność związaną ze sportem 

i ćwiczeniami, gdyż stanowiła ona jedynie 6,58% ich całkowitej aktywności. Wydatek 

energetyczny na tę domenę życia ciężarnych został odnotowany na poziomie 12,62 MET/ 

godz./tydzień (mediana 8,84 MET/godz/tydz.) i stanowił on najmniejszy odsetek czyn-

ności w strukturze ich całotygodniowej aktywności. Zbliżone wyniki uzyskały w swoich 

badaniach Antosiak-Cyrak i Demuth [32], gdzie omawiana zmienna uzyskała wartość 

12,92 MET/godz./tydzień i stanowiła tylko 6% CA wszystkich przebadanych ciężarnych. 

Badania przeprowadzone przez Cohen i in. [35] ukazują podobny stosunek ciężarnych 

do aktywności wolnoczasowej w ogóle, gdyż była ona na jeszcze niższym poziomie 

niż w badaniach własnych i średnia wynosiła jedynie 6,1 MET/godz./tydzień, czyli 

2,72% CA. Nieznaczna różnica wystąpiła w badaniach Wojtyły i in. [33], gdzie wynik 

wyniósł 6,70 MET/godz./tydzień (3,17% CA). W pomiarach Krzepoty i in. [34] 

mediana w pierwszym badaniu wyniosła 17,95 a w drugim 17,80 MET/godz./tydzień. 

W badaniach własnych mediana aktywności sportowej wszystkich przebadanych kobiet 

wynosiła 8,84 MET/godz./tydzień, czyli znacznie mniej. Biorąc pod uwagę liczbę prze-

bytych ciąż stwierdzono zwiększenie wydatku energetycznego na tą sferę życia respon-

dentek z mediany na poziomie 6,70 MET/godz./tydzień u pierworódek do mediany 

o wartości 9,33 MET/godz./tydzień u wieloródek. To dość zaskakujące wyniki zwa-

żywszy, iż inne badania wykazują najczęściej, że wydatek energetyczny na sport i ćwi-

czenia fizyczne zmniejsza się wraz z każdą kolejną ciążą [32], tłumacząc to czaso-

chłonnymi obowiązkami domowymi i opieką nad rodziną kobiet, które posiadają już 

potomstwo. W badaniach własnych natomiast doświadczone kobiety w kolejnej ciąży 

prawdopodobnie nie obawiały się ćwiczeń fizycznych w porównaniu do bardzo ostroż-

nych pierworódek. Z kolei w poszczególnych trymestrach ciąży najwyższe wartości 

mediany w badaniach własnych odnotowano u kobiet będących w III trymestrze ciąży 

(10,33 MET/godz./tydz.) najmniejsze w II trymestrze (6,4 MET/godz./tydz.). W bada-

niach Wojtyły i in. [18] w III trymestrze odnotowano medianę na poziomie tylko  

4,8 MET/godz./tydzień. Jak pokazują badania własne oraz innych autorów ciężarne 

wciąż poświęcają niewystarczająco dużo czasu na rekreacyjną aktywność fizyczną. 

Niepokojący jest fakt, iż często lekarz prowadzący nie informuje swoich pacjentek 

o możliwości podjęcia bezpiecznej, zalecanej w ciąży i indywidualnie dobranej 

aktywności fizycznej [33].  
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Szczegółowa analiza wyników badań własnych w obrębie aktywności fizycznej 

wolnoczasowej wykazała, że najczęściej podejmowaną przez badane kobiety formą 

wysiłku był spacer, który zadeklarowało aż 83,33% kobiet. Zbliżone wyniki badań 

osiągnęli w swoich pomiarach Branstaeter i in. [36], gdzie spacery podejmowało aż 

87% ankietowanych kobiet. Spacery to najbardziej uniwersalna forma ruchu niewyma-

gająca specjalistycznego sprzętu, miejsca czy pogody. Częsty wybór tego rodzaju 

aktywności przez ciężarne potwierdzają również badania innych autorów [15 – 48%, 

9 – 38,15%]. Oprócz spacerów aż 60% respondentek z badań własnych zadeklarowało 

podejmowanie gimnastyki, a 40% wskazało taniec jako formę aktywności prenatalnej. 

Podobne preferencje ciężarnych można zauważyć w badaniach Ćwiek i in. [37], gdzie 

spacer był najczęściej deklarowaną aktywnością fizyczną wśród kobiet (86%), nato-

miast zajęcia gimnastyczne były drugą w kolejności (25%). Mączka i in. [17] w swoich 

pomiarach z zastosowaniem krokomierzy udowodniły, że im częściej ciężarne chodzą, 

tym stwierdza się u nich mniejszy przyrost masy ciała. Niestety pływanie, które oprócz 

spacerów i gimnastyki jest szczególnie rekomendowane kobietom w ciąży [2, 4, 24, 38], 

w badaniach własnych podejmowało tylko 28,33% ankietowanych kobiet, a 71,66% 

z nich w ogóle nie uprawiało w ciąży tej formy aktywności. W badaniach Ćwiek i in. 

[37] pływanie deklarowało tylko 16% ankietowanych ciężarnych, a w badaniach 

Branstaeter i in. [36] 22% badanych. Prawdopodobnie kobiety rzadko wybierają tę 

formę aktywności fizycznej, ponieważ w ciąży zmienia się pH pochwy z kwaśnego na 

zasadowe, a to niestety zwiększa ryzyko infekcji intymnych [39]. W badaniach włas-

nych żadna z respondentek nie zadeklarowała udziału w ćwiczeniach metodą pilates, 

które zalecane są w zmodyfikowanej formie zarówno przez ACOG [2], jak również 

uwzględnione dla ciężarnych w Krajowych Rekomendacjach Prozdrowotnej Aktyw-

ności Fizycznej [38]. Zalety tej formy ćwiczeń dla kobiet w ciąży wymienia m.in. 

Skorupińska i in., Iwanowicz-Palus in., Wójcik i in. [40-42] ich wpływ na łagodzenie 

dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa wykazały badania Mączki i Sass 

[43]. Według wielu autorów to alternatywna forma aktywności fizycznej dla kobiet 

w ciąży, dlatego warto ją propagować wśród ciężarnych [2, 38, 40-43].  

Niestety ze względu na zbyt małą liczebność pierworódek i wieloródek w poszcze-

gólnych trymestrach ciąży określenie różnic pomiędzy nimi w obszarze aktywności 

sportowej za pomocą analiz statystycznych okazało się niemożliwe do wykonania. Do-

kładne przeanalizowanie powyższego zagadnienia wymaga dalszych badań z uwzględ-

nieniem większej liczby kobiet w każdym trymestrze pierwszej i kolejnej ciąży. Li-

czebność grup pozwoliła natomiast na sprawdzenie zróżnicowania pomiędzy pierwo-

ródkami i wieloródkami bez uwzględnienia zaawansowania ciąży. Różnice okazały się 

nieistotne statystycznie, aczkolwiek wyższe wartości tygodniowego wydatku energe-

tycznego na tę domenę życia uzyskały kobiety w kolejnej ciąży podobnie jak w bada-

niach Antosiak-Cyrak i Demuth [32].  

Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono również analizę aktywności sportowej 

wszystkich respondentek w poszczególnych trymestrach ciąży. Nie wykazano znamien-

nych różnic pomiędzy badanymi kobietami, ale wyższe wartości wydatku energe-

tycznego stwierdzono u kobiet w III trymestrze ciąży, co stoi w sprzeczności do wyni-

ków innych autorów, u których aktywność fizyczna badanych malała wraz z zaawan-

sowaniem ciąży [32, 44]. 
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Ze względu na poziom intensywności ciężarne najchętniej podejmowały czynności 

o niskiej intensywności, gdyż stanowiły one aż 55,12% ich całotygodniowej aktyw-

ności (105 ±46,31 MET/godz./tydz.). Dominację czynności o tym natężeniu stwierdzono 

również w pomiarach innych autorów [27, 32-34]. Z kolei średni tygodniowy wydatek 

energetyczny przeznaczony na wysiłki o umiarkowanej intensywności osiągnął 

w badaniach własnych wartość 72,66 ±72,92 MET/godz./tydzień i stanowił 37,93% CA 

badanych kobiet. W pomiarach innych autorów podejmowane czynności o tym natę-

żeniu stanowiły 25,45 % CA [33], 32,07% CA [32]. Aktywność fizyczna o umiarko-

wanej intensywności jest najczęściej zalecana ciężarnym przez wiele organizacji [21-

23] i towarzystw ginekologicznych [2, 4, 24]. Wysiłek tlenowy (aerobowy) wywołuje 

pozytywne zmiany adaptacyjne w układzie krążenia oraz usprawnia dostarczanie tlenu 

również do rozwijającego się płodu [1].  

Wyniki odnoszące się do wysokiego poziomu intensywności były najniższe, wyno-

siły one bowiem 1,76 MET/godz/tydzień co stanowiło tylko 0,91% CA ankietowa-

nych. Równie niskie wyniki ukazały się w badaniach Cohen i in. [35], w których 

respondentki przeznaczały na czynności o wysokiej intensywności jedynie 0,80% CA, 

czy 0,77% CA u Antosiak-Cyrak i Demuth [32] u wszystkich przebadanych, natomiast 

w pomiarach Wojtyły i in. [18] u kobiet w III trymestrze ciąży tylko 0,40% CA, 

a respondentki w III trymestrze u Antosiak-Cyrak i Demuth [32] w ogóle nie podej-

mowały aktywności o takim natężeniu wysiłku. Osiągnięte wartości wydają się być 

uzasadnione, gdyż zbyt intensywny wysiłek może być zagrożeniem zarówno dla matki, 

jak i dziecka. Większość doniesień naukowych podaje, że zwiększenie natężenia wysiłku 

potęguje niebezpieczeństwo wystąpienia hipertermii oraz związanych z nią wad roz-

wojowych płodu (szczególnie w I trymestrze w obrębie ośrodkowego układu ner-

wowego). Ponadto istnieje zagrożenie redystrybucji krwi tętniczej, niedotlenienia płodu, 

a nawet przedwczesnego porodu i poronienia [8, 45]. Z kolei według Adacha i Brzen-

czek-Owczarzak [1] nie ma oczywistych danych wskazujących, że intensywny trening 

wpływa negatywnie na zdrowie matki i rozwijającego się dziecka, natomiast podkreśla 

się realne niebezpieczeństwo dla prawidłowego rozwoju płodu związane z nad-

miernym obciążeniem wysiłkowym kobiet w ciąży [31]. Są doniesienia wskazujące, iż 

kobiety, które wykonywały w ciąży bardzo intensywne ćwiczenia, rodziły zdrowe 

dzieci. Aktualne rekomendacje wynikają więc bardziej z ostrożności niż przesłanek 

naukowych, jak również trudności w prowadzeniu badań z udziałem ciężarnych [46].  

Aktywność w pozycji siedzącej ankietowanych kobiet wyniosła 11,41 ±9,55 MET/ 

godz./tydzień, co stawiło 5,96% ich CA. Wyższe wartości wydatku energetycznego na 

aktywność o tym poziomie intensywności uzyskali Wojtyła i in. [18], gdzie aktywność 

w pozycji siedzącej stanowiła aż 31,2% CA, ale dotyczyło to kobiet w III trymestrze 

ciąży. Jednakże wyniki badań Suligi i in. [28] ukazują, że średni tygodniowy bilans 

energetyczny wszystkich kobiet badanych związany z tym natężeniem aktywności przy 

pierwszym pomiarze wyniósł 60,7 MET/godz./tydzień (48,17% CA). Natomiast przy 

drugim pomiarze wartości nieznacznie się różniły – 59,7 MET/godz./tydzień (48,90% 

CA), czyli o wiele więcej niż w badaniach własnych i Wojtyły i in. [18]. 

Analiza wyników badań własnych pokazała, że u wszystkich respondentek przewa-

żały czynności związane z obowiązkami domowymi, następnie przemieszczanie się, 

odpoczynek bierny i praca zawodowa. Niepokojący jest fakt, że wśród wszystkich prze-

badanych kobiet sport i ćwiczenia stanowiły najmniejszy odsetek w ich całotygodnio-
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wej aktywności fizycznej. Można przypuszczać, że rzeczywisty poziom tej aktywności 

jest jeszcze mniejszy, ponieważ w badaniach ankietowych opierających się na samo-

ocenie aktywności fizycznej, bardzo często dochodzi do przeszacowania wyników 

badań [47]. Implikuje to konieczność prowadzenia dalszych badań z zakresu aktyw-

ności fizycznej kobiet w ciąży z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badaw-

czych. O potrzebie działań z zakresu prenatalnego zdrowia publicznego w Polsce pisał 

już Jarosz [48], zwracając uwagę na brak rekomendacji Polskiego Towarzystwa Gine-

kologicznego (PTG) co do częstotliwości, intensywności i czasu trwania aktywności 

fizycznej kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu. Jak również o tym, iż sugestie 

PTG [49] o ograniczaniu aktywności fizycznej w ciąży stoją w sprzeczności do zaleceń 

organizacji zagranicznych [48]. Konieczność uaktualnienia zaleceń PTG w powyższej 

kwestii podnosiły również w swoim opracowaniu Banyś i in. [16] czy Worska 

i Szumilewicz [25]. Wprawdzie PTG [50] wydało zalecenia dotyczące aktywności 

fizycznej ciężarnych otyłych, ale dla kobiet o fizjologicznym przebiegu ciąży wciąż 

brakuje konkretnych wytycznych. W zaistniałej sytuacji można w Polsce opierać się na 

Krajowych Rekomendacjach Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej [38], w których 

znajdują się zalecenia dla ciężarnych, z uwzględnieniem kobiet aktywnych jeszcze 

przed zajściem w ciąże jak i wcześniej nieaktywnych. Rekomendacje te powinny być 

jednak bardziej rozpowszechnione poprzez profesjonalną kampanię marketingową przede 

wszystkim wśród personelu medycznego, ponieważ aktualnie znane są w zasadzie 

wyłącznie kadrom rekreacji ruchowej. 

Kompleksowe działania angażujące zarówno lekarzy, położne, fizjoterapeutów 

i instruktorów wydają się być niezbędne w promowaniu bezpiecznej, spersonalizowanej 

aktywności fizycznej dla kobiet w ciąży. Wyniki badań wskazują, że zabiegi masażu 

oraz ćwiczenia relaksacyjne i stabilizacyjne wpływają na redukcję bólu dolnej części 

pleców u kobiet w ciąży [20, 51]. Odnotowano także, że połączenie ćwiczeń metodą 

pilates z mobilizacją chustami odcinka lędźwiowego daje lepsze efekty niż sama 

mobilizacja. Znaczne zmniejszenie natężenia bólu w takiej właśnie łączonej terapii 

odnotowały w swoich badaniach Mączka i Sass [43], dowodząc tym samym, iż 

współpraca fizjoterapeuty i instruktora fitness jest możliwa. Podobnie przy połączeniu 

zabiegów plastrowania metodą kinesiotaping z ćwiczeniami w szkole rodzenia odsetek 

kobiet odczuwających ból odcinka lędźwiowego zmniejszył się z 80% do 20%, nato-

miast przy zastosowaniu tylko plastrowania z 60% do 40% [11]. Oczywiście współpraca 

fizjoterapeuty i instruktora (trenera) może przyczynić się do niwelowania różnych 

dolegliwości ciążowych, nie tylko w obszarze kompleksu lędźwiowo-miedniczno- 

-biodrowego. 

W związku z powyższym tylko kompleksowe działanie angażujące zarówno in-

struktorów aktywności prenatalnej i fizjoterapeutów jak również personel medyczny 

(lekarzy prowadzących, położne) przyniesie efekty w postaci większego odsetka kobiet 

podejmujących systematyczną aktywność fizyczną w trakcie trwania ciąży. Podczas 

rekomendowania i nadzorowania ćwiczeń dla kobiet w ciąży należy także uwzględnić 

preferowane przez nie formy aktywności fizycznej. 
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7. Wnioski 

1. Analiza wyników badań wykazała, że całkowita aktywność fizyczna podejmowana 

przez badane ciężarne wyniosła średnio 191,55 ±104,81 MET/godz./tydzień, a jej 

mediana 180,78. 

2. Największy odsetek całkowitej aktywności respondentek stanowił wydatek ener-

getyczny związany z obowiązkami domowymi i opieką nad rodziną, następnie 

z aktywnością fizyczną komunikacyjną, odpoczynekiem biernym i pracą zawodową.  

3. Znikomy udział w całotygodniowej aktywności respondentek miały ćwiczenia 

fizyczne i sport, które stanowiły jedynie 6,58% ich całkowitej aktywności.  

4. Wydatek energetyczny na aktywność sportową był zgodny z zalecanym dla 

poszczególnych trymestrów ciąży jedynie u 20% wszystkich ankietowanych.  

5. Preferowanymi formami aktywności fizycznej badanych kobiet były spacery, 

gimnastyka i taniec.  

6. Aktywność sportowa kobiet w pierwszej i kolejnej ciąży nie różniła się istotnie. 

7. Różnice w obszarze aktywności sportowej wszystkich przebadanych kobiet 

w poszczególnych trymestrach okazały się nieistotne statystycznie.  

8. U wszystkich badanych kobiet przeważały czynności o niskim i umiarkowanym 

poziomie intensywności.  

9. Problematyka aktywności prenatalnej wymaga dalszej eksploracji i systemowych 

działań edukacyjnych. Potrzebne jest kompleksowe działanie angażujące zarówno 

lekarzy prowadzących, położnych, jak również fizjoterapeutów z wykwalifikowa-

nymi instruktorami i trenerami aktywności prenatalnej.  
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Ocena aktywności fizycznej kobiet w ciąży w oparciu o kwestionariusz PPAQ-PL 
Streszczenie  

Pomimo udokumentowanych korzyści płynących z systematycznej aktywności fizycznej w okresie prena-

talnym, doniesienia naukowe wciąż wskazują, że wiele kobiet w ciąży niepowikłanej nie stosuje żadnych 
form aktywności w tym okresie. Celem pracy była ocena aktywności fizycznej kobiet w ciąży w oparciu 

o polską wersję standaryzowanego kwestionariusza Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ-PL) 

pod względem tygodniowego wydatku energetycznego związanego z różnymi sferami życia codziennego 

(obowiązki domowe, praca zawodowa, przemieszczanie się, aktywność sportowa, odpoczynek bierny) oraz 
z poziomem intensywności podejmowanych czynności (w MET/godz./tydzień). Badaniami objęto 60 kobiet 

spodziewających się dziecka w wieku 20-42 lat (średnio: 28,04 ±4,50 lat). Wyniki badań wskazują, że 

całkowita aktywność fizyczna podejmowana przez kobiety w ciąży wyniosła średnio 191,55 ±104,81 

MET/godz./tydzień. Największy odsetek całkowitej aktywności (CA) respondentek stanowił wydatek 

energetyczny związany z obowiązkami domowymi i opieką nad rodziną – 62,87% (120,43 MET/godz/ 

tydzień). Aktywność fizyczna komunikacyjna osiągnęła poziom 23,14 MET/godz./tydzień i stanowiła 12,08% 

ich CA. Wydatek energetyczny na odpoczynek bierny odnotowano na poziomie 18,48 MET/godz./tydzień 

(9,60% CA), na pracę zawodową 16,81 MET/godz./tydzień (8,77% CA). Znikomy udział w całotygodnio-
wej aktywności respondentek miały ćwiczenia fizyczne, które stanowiły jedynie 6,58% ich CA (12,62 MET/ 

godz./tydzień). Wielkość wydatku energetycznego na aktywność sportową była zgodna z zalecaną dla po-

szczególnych trymestrów ciąży jedynie u 20% ankietowanych. Wartości dotyczące aktywności sportowej 

kobiet w pierwszej i kolejnej ciąży oraz w poszczególnych trymestrach nie różniły się istotnie (p > 0,05). 
U wszystkich badanych kobiet przeważały czynności o niskim i umiarkowanym poziomie intensywności. 

Problematyka dotycząca aktywności fizycznej kobiet w okresie prenatalnym wymaga dalszej eksploracji 

i systemowych działań edukacyjnych.  

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ciąża, PPAQ-PL, wydatek energetyczny 

The assessment of physical activity of pregnant women based on the PPAQ-PL 

questionnaire 

Abstract 

Despite evidence-based advantages coming from systematic physical activity in the prenatal period, 
scientific research still indicates that many women in uncomplicated pregnancies do not undertake any 

form of activity in this period. The study aim was to assess physical activity in pregnant women based on 

the Polish version of the validated Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ-PL), taking into 

account weekly energy expenditure related to different daily activities (household/caregiving, occupational, 



 

Magdalena Głowacka, Bartosz Głowacki, Agnieszka Opala-Berdzik 
 

44 
 

locomotion, sport/exercise, and sedentary activities) and the level of intensity of these activities (in 

MET/hour/week). The study participants were 60 expectant mothers aged 20-42 years (mean age: 28,04 

±4,50 years). The results indicate that the mean of total physical activity that was undertaken by pregnant 

women was 191,55  ±104,81 MET/hour/week. The highest percentage of the total activity (TA) of the 
respondents was the energy expenditure related to household activities and caregiving of the family 

members – 62,87% (120,43 MET/hour/week). Physical activity related to locomotion reached the level of 

23,14 MET/hour/week and it was 12,08% of the TA. The energy expenditure related to sedentary activities 

was at the level of 18,48 MET/hour/week (9,60% CA), and to occupational activities, it was 16,81 
MET/hour/week (8,77% CA). Sport/exercise activities had a scant contribution to the weekly activities of 

the respondents – it was only 6,58% of their TA (12,62 MET/hour/week). The amount of weekly energy 

expenditure on sport/exercise activities reached the recommended level for specific trimesters of pregnancy 

only in 20% of study participants. The amount of activity related to sport/exercise was not significantly 
different between women in first and subsequent pregnancies as well as between trimesters (p > 0,05). 

Physical activities of low and moderate intensities dominated in all study participants. The issues of 

physical activity in women in their prenatal period require further exploration and systemic educational action.  

Keywords: physical activity, pregnancy, PPAQ-PL, energy expenditure  
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Znaczenie aktywności fizycznej u kobiet  

w okresie ciąży i połogu 

1. Wstęp 

Według Światowej Organizacji Zdrowia aktywność fizyczna definiowana jest jako 

ruch generowany przez mięśnie szkieletowe. Jest formą dbania o zdrowie i ciało. Sta-

nowi jeden z najskuteczniejszych sposobów prewencji chorób cywilizacyjnych [1]. Od 

dawna znany jest fakt, iż aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na zdrowie. Już 

w IV wieku p.n.e. Hipokrates, ojciec medycyny i pionier gimnastyki leczniczej pod-

kreślał, że ćwiczenia wzmacniają, a nieczynność osłabia ciało. Wojciech Oczko rów-

nież twierdził, iż ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem 

nie zastąpią ruchu [2]. Aktywność fizyczna oddziałuje na prawidłowy rozwój oraz 

funkcjonowanie organizmu człowieka. Stanowi ważną część zachowań prozdrowot-

nych, kreując tym samym nie tylko kondycję fizyczną, ale również psychiczną. Badania 

wskazują na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na usprawnienie trawienia, prze-

miany materii i perystaltyki jelit, co znacząco poprawia funkcjonowanie układu pokar-

mowego. Ruch korzystnie działa również na układ odpornościowy. Badania wykazują, 

że osoby regularnie podejmujące aktywność fizyczną mają mniejszą podatność na 

zachorowania, a także lżejszy przebieg choroby w porównaniu z osobami, które pro-

wadzą siedzący tryb życia. Ruch wpływa na zwiększenie produkcji i dostarczania tlenu 

do komórek, co usprawnia również układ krążeniowo-oddechowy [3]. 

Końcem lat 90. XX wieku zaczęły pojawiać się publikacje dotyczące wpływu aktyw-

ności ruchowej na przebieg ciąży i porodu. Początkowo, podchodzono do tematu z dy-

stansem, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo matki i dziecka. Badacze zastanawiali się, 

czy wysiłek fizyczny podczas ciąży nie doprowadzi do komplikacji związanych z poro-

nieniem czy przedwczesnym porodem. Wraz z rozwojem medycyny po 2000 roku 

coraz częściej można było znaleźć publikacje dotyczące pozytywnego oddziaływania 

aktywności ruchowej zarówno na organizm kobiety, jak i rozwój płodu [4]. 

Udowodniono wiele korzyści wynikających z systematycznej aktywności ruchowej 

także w okresie ciąży i połogu. Regularne ćwiczenia pomagają utrzymać właściwy zakres 

ruchomości stawów oraz prawidłową siłę mięśniową. Sprzyjają utrzymaniu odpowied-

niej masy ciała, a także zmniejszają dolegliwości bólowe kręgosłupa. Aktywność ru-

chowa pozytywnie wpływa na redukcję stresu przed porodem i poprawia samopoczucie 

ciężarnych [5]. 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) rekomenduje podejmowanie umiarko-

wanej aktywności fizycznej kobiet w ciąży, w celu utrzymania odpowiedniej masy 

ciała, prawidłowego rozwoju płodu i zdrowia matki [6]. Również American College of 

Obstetricians and Gynecologist (ACOG) zaleca stosowanie ćwiczeń fizycznych u kobiet 

ciężarnych, w celu utrzymania prawidłowego stanu psychoruchowego [7]. 

 
1 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie. 
2 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie; Szkoła 

Doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie wpływu aktywności fizycznej na przebieg ciąży 

i połogu, a także prezentacja najkorzystniejszych form ćwiczeń dla kobiet ciężarnych. 

3. Fizjologiczne zmiany w organizmie kobiety podczas ciąży 

Podczas ciąży zachodzi wiele zmian w układzie kostno-stawowym, a także mię-

śniowo-szkieletowym, co zapewnia miejscowe warunki do rozwoju płodu. Następuje 

rozluźnienie i rozmiękczenie tkanki chrzęstnej, co pozwala na przesunięcie kości mied-

nicy względem siebie, a także przyrost macicy i rozciągnięcie przepony w obrębie jamy 

brzusznej i miednicy [8]. Następuje zmiana postawy ciała, czemu mogą towarzyszyć 

dolegliwości bólowe kręgosłupa. Podczas ciąży zauważalny jest znaczny przyrost masy 

ciała (średnio 12-15 kg), co związane jest z zatrzymaniem wody w organizmie w wy-

niku zwiększonej aktywności hormonu antydiuretycznego oraz zatrzymania sodu. 

W wyniku tego zjawiska częstym problemem ciężarnych są obrzęki, najczęściej obej-

mujące kończyny [9]. Między 6. a 7. miesiącem ciąży następuje faza „rozciągania” 

w obrębie powłok brzusznych. Zwiększa to ryzyko rozejścia kresy białej mięśnia pro-

stego brzucha [8]. Ze względu na to, że około 2 miesiące przed porodem macica obniża 

się i może powodować nacisk na nerwy w obrębie miednicy, u ciężarnych często 

pojawiają się kurcze mięśni. W wyniku zmian zachodzących w organizmie podczas 

ciąży mogą wystąpić dolegliwości bólowe kręgosłupa, najczęściej w odcinku lędźwiowo-

krzyżowym, żylaki kończyn dolnych, zaparcia, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca 

ciążowa. odejmowanie aktywności fizycznej w trakcie ciąży znacząco zmniejsza ryzyko 

wystąpienia wymienionych dolegliwości [10]. 

4. Aktywność fizyczna w trakcie ciąży 

Odpowiednio wykonywane ćwiczenia podczas ciąży skutecznie zmniejszają, a nawet 

likwidują często występujące u kobiet ciężarnych dolegliwości bólowe kręgosłupa [11]. 

Regularna aktywność fizyczna prowadzi do zwiększenia przepływu krwi w rejonie 

macicy oraz łożyska, co ułatwia rozwój płodu i pozytywnie wpływa na przebieg ciąży. 

Istotnym wpływem aktywności ruchowej podczas ciąży jest przygotowanie do porodu, 

zmniejszając tym samym ryzyko powikłań z nim związanych. Dochodzi do poprawy 

kondycji i zwiększenia siły mięśniowej, a także usprawnienia funkcjonowania układu 

krążeniowo-oddechowego [10]. 

W I trymestrze ciąży z uwagi na dynamiczność zmian zachodzących w ciele ko-

biety, a także szybki rozwój płodu zaleca się aktywność polegającą na aktywacji mięśni 

dna miednicy, a także naukę prawidłowej postawy. W celu usprawnienia układu odde-

chowo-krążeniowego wskazane są również lekkie ćwiczenia ogólnousprawniające 

i ogólnokondycyjne. 

W II trymestrze ze względu na większe bezpieczeństwo i stabilizację przemian 

można wprowadzić ćwiczenia o większej intensywności. Z uwagi na zmianę statyki ciała 

spowodowaną przesunięciem środka ciężkości, co prowadzi do zwiększenia przodopo-

chylenia miednicy, wprowadza się ćwiczenia wzmacniające stabilizację głęboką, w celu 

profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa. Odpowiednia siła mięśniowa i umie-

jętność stabilizacji miednicy ułatwia, również kobietom fazę parcia podczas porodu. 

Zalecane są także ćwiczenia rozciągające z uwagi na nadmierne napięcie spowodo-

wane przesunięciem środka ciężkości ku przodowi. 
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W III trymestrze następuje przygotowanie organizmu do porodu. Zalecane jest 

zwiększenie ilości ćwiczeń oddechowych ze względu na ograniczoną w tym okresie 

wentylację płuc. Nauka prawidłowego oddechu, związanego z synchronizacją z rytmem 

skurczów macicy pozwala również na zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas 

parcia [12-14]. 

Bardzo ważnym aspektem w przebiegu ciąży jest profilaktyka przeciwobrzękowa. 

W wyniku zwężenia naczyń krwionośnych i zaburzonego odpływu limfy częstym pro-

blemem jest pojawianie się obrzęków limfatycznych. Międzynarodowe Towarzystwo 

Limfologiczne (ang. International Society Lymphology) za najlepszą metodę leczenia 

i profilaktyki obrzęków uważa kompleksową terapię przeciwobrzękową, w skład której 

oprócz manualnego drenażu limfatycznego i bandażowania zaliczane są również ćwi-

czenia przyspieszające odpływ limfy [15]. Regularne wykonywanie ćwiczeń znacząco 

zmniejsza ryzyko pojawienia się obrzęków, a w przypadku ich wystąpienia przyspiesza 

odpływ limfy [16].  

Kobietom w ciąży zaleca się regularny wysiłek fizyczny o umiarkowanym stopniu 

intensywności. Plan treningu powinien składać się z 10-15-minutowej rozgrzewki, 

30 minut ćwiczeń wzmacniających oraz 15 minut ćwiczeń rozciągających. Trening 

powinien być wykonywany w 3 seriach po 10 powtórzeń, stosując zasadę stopniowania 

trudności. Między seriami należy dodać ćwiczenia oddechowe. Maksymalne tętno, jakie 

kobieta ciężarna może osiągnąć podczas ćwiczeń to 140 ud./min. Podczas treningu ko-

bieta nie może odczuwać dolegliwości bólowych [17]. Zalecany jest również codzienny 

trening mięśni dna miednicy, wykonywany 3 razy dziennie po 15-20 minut [18].  

Formą aktywności fizycznej, która dobrze sprawdza się u kobiet w ciąży jest pilates 

i joga. Ćwiczenia te poprzez naukę świadomej kontroli napięcia mięśniowego sku-

tecznie wzmacniają mięśnie dna miednicy. Ważną składową tego treningu jest elimi-

nacja stresu poprzez naukę kontroli oddechu [19]. Podczas zajęć jogi dla kobiet ciężar-

nych często przyjmuje się pozyje przypominające te przybierane podczas porodu. 

Praktykowane są ćwiczenia rozciągające, rozluźniające i wzmacniające. W metodzie 

pilates ćwiczenia wykonywane są płynnie w rytmie oddechu osoby ćwiczącej. Zarówno 

ćwicenia jogi jak i pilatesu można rozpocząć po 12 tygodniu ciąży [18, 19]. Często 

zalecaną formą ćwiczeń jest gimnastyka w środowisku wodnym z uwagi na odciążenie 

stawów z jednoczesnym wzmacnianiem oraz poprawą elastyczności mięśni i więzadeł. 

W trakcie hydroterapii następuje zwiększenie objętości krwi krążącej w jednostce 

maciczno-łożyskowej, w wyniku czego następuje efektywniejsze dostarczenie pro-

duktów odżywczych dla płodu. Trening w wodzie wpływa na poprawę koordynacji 

i równowagi oraz zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej i ogólnej kondycji 

organizmu. Zaleca się ćwiczenia w wodzie o temperaturze 28-33 stopni Celsjusza. 

Zastosowanie wody o niżej lub wyższej temperaturze może spowodować zmniejszenie 

ukrwienia łożyska. [20]. Badania wykazują, że ćwiczenia w środowisku wodnym 

redukują poziom stresu i znacząco zmniejszają objawy depresji u kobiet ciężarnych. 

Demissie podkreśla, że aktywność fizyczna jest dobrą i znacznie bezpieczniejszą formą 

leczenia zaburzeń depresyjnych w porównaniu do farmakoterapii [21].  

Zdaniem Fijałkowskiego kobiety ciężarne powinny od 22 tygodnia ciąży uczest-

niczyć w zajęciach w szkole rodzenia. Uważa on, że wykwalifikowani specjaliści naj-

lepiej przygotują przyszłą matkę do porodu. Zajęcia te obejmują naukę pracy z odde-

chem zsynchronizowanym z przebiegiem fali skurczu, ćwiczenia ogólnousprawniające, 
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wzmacniające i rozciągające mięśnie. Techniki relaksacyjne, a także pracę nad dnem 

miednicy. Zajęcia w szkole rodzenia zwiększają świadomość kobiet na temat ciąży 

i okresu okołoporodowego, co w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie stresu 

związanego z porodem [22]. Bardzo ważną korzyścią płynącą z aktywności ruchowej 

podczas ciąży jest zmniejszenie ryzyka urazów w okolicy krocza w trakcie porodu. 

Z badań Krahel M i wsp. wynika, że u kobiet aktywnych fizycznie podczas ciąży rza-

dziej wykonywano zabiegi nacięcia krocza. W swoich badaniach Majchrzak i wsp. wy-

kazali że podczas porodu w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych częściej stoso-

wane są metody naturalne, takie jak kinezyterapia wertykalna i techniki relaksacyjne 

niż środki farmakologiczne [23]. 

5. Aktywność fizyczna w trakcie połogu 

Leczenie powikłań okołoporodowych jest trudne dlatego bardzo ważna jest prewencja. 

W pierwszych tygodniach po porodzie szczególnie istotne jest zadbanie o prawidłową 

inwolucję tkanek. Wczesne uruchomienie zapobiega również powikłaniom zatorowo- 

-zakrzepowym, pobudza przemianę materii i perystaltykę jelit. Zmniejsza ryzyko 

zatrzymania odchodów połogowych, a także ułatwia oddawanie moczu. Wpływa na 

zmniejszenie poziomu stresu, powikłań poporodowych i objawów depresyjnych [24]. 

Połóg jest okresem regeneracji po porodzie i trwa 6 do 8 tygodni. Wedug lekarzy 

ginekologów pierwsze 24 godziny po porodzie są okresem bezpośredniej obserwacji. 

Następnie wyróżniamy wczesny okres, który trwa do końca pierwszego tygodnia po 

porodzie oraz okres późny trwający do końca połogu (6-8 tydzień) [25]. Już w pierw-

szych godzinach po urodzeniu wskazane jest rozpoczęcie delikatnych ćwiczeń w celu 

usprawnienia mięśni oddechowych, pobudzenia przemiany materii oraz wprowadzenia 

profilaktyki przeciwzakrzepowej. Uruchamianie kobiety po porodzie siłami natury 

powinno odbywać się już 4-6 godzin po urodzeniu dziecka. Początkowo wprowadza 

się ćwiczenia mięśni dna miednicy (bezpośrednie jeśli pacjentka nie odczuwa bólu lub 

pośrednie jeśli występuje bolesność) oraz ćwiczenia izometryczne klatki piersiowej, 

których celem jest stymulacja laktacji. Ćwiczenia mięśni dna miednicy mają szczególne 

znaczenie, gdyż zapobiegają wystąpieniu nietrzymania moczu czy obniżeniu narządu 

rodnego. Trening mięśni dna miednicy zaleca się łączyć z ćwiczeniami głębokich mięśni 

brzucha oraz obręczy biodrowej wraz z nauką prawidłowego oddechu. W kolejnych 

dobach należy wprowadzić ćwiczenia ogólnousprawniające oraz wzmacniające z deli-

katnym oporem. Powinno się pamiętać, że w pierwszych dniach po porodzie nie wska-

zane jest długotrwałe stanie oraz chodzenie. Nie należy stosować ćwiczeń w pozycji 

siedzącej, a także w rozkroku [26]. 

W przypadku porodu przez cięcie cesarskie należy pamiętać o zabezpieczeniu rany 

pooperacyjnej (ręce skrzyżowane na ranie pooperacyjnej) podczas wysiłku jakim jest 

np. kaszel. Uruchamianie położnicy następuje jak najszybciej, podobnie jak w przy-

padku porodu siłami natury. Wprowadza się ćwiczenia oddechowe torem piersiowym, 

a także bezpośrednie i pośrednie wzmacnianie mięśni dna miednicy. Po zagojeniu rany 

(około 3 tygodnie) można delikatnie zwiększyć intensywność ćwiczeń [27]. 

  



 

Znaczenie aktywności fizycznej u kobiet w okresie ciąży i połogu 
 

49 
 

6. Przeciwwskazania do aktywności fizycznej 

Wytyczne Amerykańskiego Kongresu Położnictwa i Ginekologii (ACOG – The 

American Congress of Obstetricians and Gynecologists) podkreślają bezwzględne 

przeciwwskazania do ćwiczeń: 

• opierścieniowanie szyjki macicy; 

• hemodynamiczne choroby serca; 

• ryzyko porodu przedwczesnego; 

• poród przedwczesny w przeszłości; 

• krwawienia w II i III trymestrze ciąży; 

• indukowane ciążą nadciśnienie tętnicze; 

• pęknięcie worka owodniowego. 

Do przeciwwskazań względnych zaliczane są między innymi: 

• zaburzenia rytmu serca niewiadomego pochodzenia; 

• niekontrolowana cukrzyca typu I; 

• stan przedrzucawkowy; 

• ciężka niedokrwistość; 

• wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu; 

• stan zagrażający poronieniu; 

• łożysko przodujące nisko bądź marginalnie; 

• objawy związane z rozejściem spojenia łonowego [28, 29]. 

Przed przystąpieniem do aktywności ruchowej podczas ciąży należy zasięgnąć 

porady lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, a następnie skonsul-

tować się z wykwalifikowanym fizjoterapeutą w celu ustalenia najkorzystniejszego dla 

ciężarnej rodzaju aktywności. Zaleca się również uczęszczanie do szkoły rodzenia 

w celu merytorycznego, jak i praktycznego przygotowania do porodu [29]. 

7. Podsumowanie 

Na przestrzeni lat rozwój medycyny znacznie poszerzył wiedzę na temat fizjologii 

ciąży, zmieniając tym samym dawne rekomendacje sugerujące ograniczenie aktywności 

fizycznej ciężarnych. Obecnie obserwuje się wiele korzyści wynikających z aktyw-

ności ruchowej kobiet w okresie ciąży. Wiąże się to z jak najlepszym przygotowaniem 

przyszłej matki do aktywnego udziału w porodzie, zmniejszając tym samym do mini-

mum ryzyko wystąpienia powikłań okołoporodowych. 

Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów (American Collage of 

Obstetricians and Gynaecologists – ACOG) zaleca minimum 30 minut aktywności 

fizycznej przynajmniej 4 razy w tygodniu [7]. Natomiast według Center for Disease 

and Prevantion kobiety podczas ciąży, jak i połogu, powinny przeznaczyć minimum 

150 minut na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia [30]. Według „Canadian guideline 

for physical activity throughout pregnancy” z 2019 roku kobietom w ciąży zaleca się 

umiarkowaną aktywność fizyczną minimum 3 razy w tygodniu zawierającą ćwiczenia 

oporowe oraz trening aerobowy, a także codzienne ćwiczenia mięśni dna miednicy oraz 

30 minutowy spacer [31]. Coraz więcej jest doniesień przedstawiających pozytywne 

aspekty aktywności ruchowej podejmowanej przez kobiety ciężarne. Badania wskazują, 

że aktywność fizyczna podczas ciąży zmniejsza ryzyko rozwinięcia cukrzycy ciążowej 

w szczególności u kobiet z otyłością (BMI > 33) [32]. Lindstrom i wsp. w swoich 
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badaniach wykazali, iż w wyniku zwiększenia aktywności fizycznej zaobserwowano 

obniżenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 o 58% w porównaniu do grupy kon-

trolnej, w której obserwowano niską aktywność ruchową [33]. Do podobnych wniosków 

doszedł Mizgier i wsp., wskazując na znacznie zmniejszenia ryzyka cukrzycy ciążowej 

w wyniku utrzymania umiarkowanej aktywności fizycznej przez cały okres ciąży [34]. 

Regularne ćwiczenia zmniejszają odkładanie tkanki tłuszczowej, co zapobiega roz-

wojowi otyłości, jak i wielu innych chorób. Z badań Wojtowicz i wsp. wynika, że aktyw-

ność fizyczna podczas ciąży zwiększa tolerancję wysiłku, co wpływa pozytywnie na 

przebieg ciąży. Kobiety, które regularnie ćwiczą, szybciej wracają do sprawności 

fizycznej, jak i psychicznej po urodzeniu dziecka [35]. 

Analiza wielu doniesień naukowych wskazuje na fakt, iż u kobiet, które stosowały ćwi-

czenia podczas ciąży, czas trwania porodu był krótszy. Zauważono również tendencję 

do szybszego rozwarcia szyjki macicy i mniejszej bolesności skurczów partych, co 

ułatwia przejście dziecka przez kanał rodny oraz wpływa na jego lepsze dotlenienie. 

Z badań wynika, iż kobiety, które regularnie podejmują aktywność fizyczną podczas 

ciąży częściej rodzą dzieci z wyższą punktacją w skali Apgar, w porównaniu z nowo-

rodkami kobiet, które prowadziły siedzący tryb życia [14, 36]. Kwiatek i wsp. uważają, 

że uczęszczanie do szkoły rodzenia znacząco zwiększa świadomość kobiet ciężarnych 

na temat prawidłowego oddechu. Nabycie umiejętności prawidłowej synchronizacji 

oddechu ze skurczami macicy wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas 

porodu [37]. Wyniki badań Kozłowskiej i Curyło świadczą o większej sile mięśni 

brzucha, znacznie krótszym czasie hospitalizacji po porodzie, a także lepszym samopo-

czuciu kobiet uczęszczających do szkoły rodzenia [38]. U kobiet aktywnych fizycznie 

podczas ciąży zaobserwowano lepszą adaptację psychiczną do zmian, jakie zachodzą 

w ich ciele w wyniku ciąży. Aktywność ruchową zaleca się także jako prewencję stanów 

depresyjnych, które są bardzo częstym problemem ciężarnych [39]. Doniesienia 

naukowe podkreślają również, iż podejmowanie aktywności fizycznej w okresie około-

porodowym minimalizuje ryzyko problemów zatorowo-zakrzepowych, powstawanie 

żylaków czy ryzyko niewydolności żylnej [40]. Na uwagę zasługują również badania 

Boguszewkiego i wsp. którzy wykazali, że trening stabilizacji oraz relaksacji znacząco 

zmniejsza dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u ciężar-

nych [41]. Należy podkreślić fakt, iż regularne podejmowanie aktywności fizycznej 

o umiarkowanej intensywności, po uprzednim kontakcie z lekarzem prowadzącym 

w celu wyeliminowania przeciwwskazań, nie zagraża przyszłej matce ani dziecku. Wręcz 

przeciwnie systematyczny trening pozwala na utrzymanie prawidłowego napięcia i ela-

styczności tkanek, prawidłowego zakresu ruchomości jak i korekcję postawy [42, 43].  

8. Wnioski 

1. Badania naukowe wykazują pozytywny wpływ aktywności fizycznej na przebieg 

ciąży i porodu. 

2. Ciało kobiet aktywnych podczas ciąży jest lepiej przygotowane do akcji poro-

dowej, co znacząco zmniejsza ryzyko powikłań w trakcie porodu, a także po uro-

dzeniu dziecka.  

3. Nauka odpowiedniego oddychania podczas ćwiczeń zwiększa umiejętność synchro-

nizacji oddechu ze skurczami macicy, co w znacznym stopniu zmniejsza dolegli-

wości bólowe podczas parcia.  
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4. Odpowiedni trening mięśni dna miednicy minimalizuje ryzyko wystąpienia po-

wikłań takich jak nietrzymanie moczu, obniżenie czy wypadanie narządu rodnego.  

5. Odpowiednio dostosowana aktywność fizyczna podczas połogu przyspiesza rege-

nerację tkanek i cofanie się zmian zachodzących podczas ciąży w organizmie kobiety. 
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Znaczenie aktywności fizycznej u kobiet w okresie ciąży i połogu 

Streszczenie 
Wstęp: Aktywność fizyczna stanowi nieodłączny element zdrowego trybu życia. Okres ciąży związany jest 

z szeregiem zmian zachodzących w ciele kobiety, co wiąże się z przygotowaniem organizmu do prawi-

dłowego rozwoju płodu oraz akcji porodowej. Wraz z rozwojem medycyny udowodniono wiele korzyści 

wynikających ze stosowania aktywności ruchowej w okresie ciąży i połogu. Regularne ćwiczenia prowadzą 
do prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów organizmu. W medycynie coraz częściej podejmo-

wanym tematem jest konieczność stosowania aktywności fizycznej przez kobiety ciężarne w celu zmniej-

szenia ryzyka wystąpienia powikłań związanych z okresem okołoporodowym.  

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie wpływu aktywności fizycznej na przebieg ciąży i porodu, 
a także prezentacja najkorzystniejszych form ćwiczeń dla kobiet ciężarnych. 

Materiał i metody: W realizacji celu badawczego dokonano przeglądu literatury na podstawie baz elektro-

nicznych PubMed, Google Schoolar i ResearchGate. 

Wnioski: Badania naukowe wykazują pozytywny wpływ aktywności fizycznej na przebieg ciąży i porodu. 
Ciało kobiet aktywnych podczas ciąży jest lepiej przygotowane do akcji porodowej, co znacząco zmniejsza 

ryzyko powikłań w trakcie porodu, a także po urodzeniu dziecka. Nauka odpowiedniego oddychania podczas 

ćwiczeń zwiększa umiejętność synchronizacji oddechu ze skurczami macicy, co w znacznym stopniu 

zmniejsza dolegliwości bólowe podczas parcia. Odpowiedni trening mięśni dna miednicy minimalizuje 
ryzyko wystąpienia powikłań takich jak nietrzymanie moczu, obniżenie czy wypadanie narządu rodnego. 

Natomiast odpowiednio dostosowana aktywność fizyczna podczas połogu przyspiesza regenerację tkanek 

i cofanie się zmian zachodzących podczas ciąży w organizmie kobiety. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ciąża, poród, połóg 

The importance of physical activity in women during pregnancy and puerperium 

Abstract 
Introduction: Physical activity is an integral part of a healthy lifestyle. The period of pregnancy is 

associated with a number of changes taking place in the woman's body, which is associated with the 

preparation of the body for the proper development of the fetus and labor. Along with the development of 

medicine, many benefits of using physical activity during pregnancy and puerperium have been proven. 
Regular exercise helps to keep all body systems working properly. In medicine, an increasingly popular 

topic is the need to use physical activity by pregnant women in order to reduce the risk of complications 

related to the perinatal period. 

Aim of the study: The aim of the study is to present the influence of physical activity on the course of 
pregnancy and childbirth, as well as to present the most beneficial forms of exercise for pregnant women. 

Material and methods: In order to achieve the research goal, a literature review was carried out on the basis 

of the electronic databases of PubMed, Google Schoolar and ResearchGate. 

Conclusions: Scientific research shows a positive effect of physical activity on the course of pregnancy and 
childbirth. The body of women who are active during pregnancy is better prepared for labor, which 

significantly reduces the risk of complications during childbirth and after childbirth. Learning to breathe 

properly during exercise increases the ability to synchronize breathing with uterine contractions, which 

significantly reduces pain during pressure. Appropriate pelvic floor muscle training minimizes the risk of 
complications such as urinary incontinence, reduction or prolapse of the reproductive organ. On the other 

hand, properly adjusted physical activity during the puerperium accelerates tissue regeneration and the 

reversal of changes in the woman's body during pregnancy. 

Keywords: physical activity, pregnancy, childbirth, puerperium 
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Żywienie w elementach makrocyklu treningowego 

w dyscyplinie piłki nożnej 

1. Wprowadzenie 

Mówi się, że mecze piłki nożnej są drugą najważniejszą sprawą na świecie [1]. 

Piłka nożna jest aktualnie jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych i gromadzi 

na stadionach oraz przed telewizorami rekordowe ilości osób. Międzynarodowa Fede-

racja Piłki Nożnej (FIFA) oszacowała, że w 2006 roku 270 000 000 ludzi, czyli 4% 

ludności świata aktywnie uczestniczy w grze jaką jest piłka nożna [1, 2]. Jednakże, 

pomimo ogromnej popularności i niebotycznych kwot pieniędzy zainwestowanych 

w tę dyscyplinę sportową świadomość żywieniowa zawodników dotycząca żywienia 

w dalszym ciągu jest niewystarczająca [3]. Przez wiele lat zawodnicy mogli spożywać 

produkty, które preferowali w czasie, który subiektywnie uznali za słuszny. Jednakże, 

dzisiejsza piłka nożna rozwinęła się dzięki samodoskonaleniu i podążaniu zawodników 

za elitarnymi sportowcami. Ta zmiana w podejściu do sportu zbiegła się ze wzrostem 

tempa i intensywności najlepszych rozgrywek piłkarskich w ciągu ostatnich dwóch 

dekad [4]. Dodatkowo komercjalizacja dyscypliny skutkuje rosnącym wymaganiom 

i nieustannie zwiększa poziom sportowy [5]. 

W ostatnich latach zaobserwować można znaczący wzrost zainteresowania tematyką 

żywienia sportowców. Odpowiednia dieta, która uwzględnia prawidłową podaż energii, 

makroskładników, płynów oraz wskazaną suplementację może pozytywnie wpłynąć na 

efekty i osiągi sportowe [6].  

Żywienie stanowi istotną część w programie treningu sportowego. Międzynarodowe 

wytyczne, oparte na badaniach naukowych zalecają ilości, rodzaj oraz czas przyjmo-

wania pokarmu w celu zapewnienia doskonałego treningu przy jednoczesnej redukcji 

urazów i kontuzji [7]. W celu uzyskania optymalizacji metabolicznej musi istnieć równo-

waga pomiędzy odżywianiem, treningiem i regeneracją. Energia powinna być dostar-

czana z optymalnych źródeł, a utrzymanie odpowiedniego bilansu energetycznego jest 

niezwykle istotne dla osób uprawiających aktywność fizyczną, szczególnie osób zawo-

dowo zajmujących się sportem [8]. 
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2. Charakterystyka piłki nożnej 

Sport zawsze składa się z co najmniej dwóch oponentów, zazwyczaj drużyn, par lub 
jednostek, przy czym obie strony dzielą wspólne cele. W piłce nożnej podstawowym 
zadaniem jest zdobycie bramki, jak również uniemożliwienie przeciwnikowi strzelenia 
gola. To samo zadanie dotyczy również przeciwnika. Reasumując, obie drużyny dążą 
jednocześnie do tego samego celu i jest to typowa cecha gier sportowych [9]. Ponieważ 
zadania obydwóch drużyn wykluczają się wzajemnie, jednakże realizowane są jedno-
cześnie, pomiędzy stronami zachodzą ścisłe interakcje. Zależności te zaliczane są do 
interakcji dynamicznych, ponieważ zmieniają się one podczas gry i z tego powodu 
mówimy o procesie interakcji. Obserwując mecz piłki nożnej, z definicji widzimy dyna-
miczny proces interakcji, w którym podejmowane są środki i środki zaradcze w celu 
pokonania przeciwnika [9, 10]. 

Dystans pokonywany przez zawodników na najwyższym poziomie wynosi około 
10-12 km dla grających w polu i około 4 km dla bramkarza [11]. Badania podają, że 
zawodnicy na pozycji pomocnika pokonują najdłuższe dystanse podczas gry [12, 13]. 
Intensywność wysiłku zmniejsza się w drugiej połowie meczu, podobnie jak dystans, 
który ulega redukcji o 5-10% [14]. Podczas trwania meczu piłki nożnej sprint występuje 
co około 90 sekund i trwa średnio 2-4 sekundy [11]. Piłkarze chodzą około 18-27 minut 
(20-30% czasu gry), biegają z bardzo małą intensywnością przez około 13-23 minut 
(15-25% czasu gry), biegają z umiarkowaną intensywnością przez 9-13 minut (10-15% 
czasu trwania gry), biegają z dużą intensywnością przez 4-7 minut (4-8% czasu 
trwania gry) [15]. Z punktu widzenia profilu przerywanego wysiłku stosunek pracy do 
odpoczynku wynosi 1:8 [16]. W kontekście wytrzymałościowym meczu każdy za-
wodnik wykonuje 1000-1400 krótkich czynności zmieniających się co 4-6 sekund [11]. 

3. Struktura czasowa procesu treningowego 

Organizacja procesu treningowego sportowców w ostatnim czasie odbywa się 
głównie w oparciu o teorię periodyzacji [17]. W zależności od kalendarza zawodów 
przygotowanie zawodników w sportach zespołowych odbywa się w modelach jedno-
cyklowych, dwucyklowych i trzycyklowych [17]. W piłce nożnej funkcjonują w struk-
turze półrocznego makrocyklu, trzy okresy treningowe: przygotowawczy, startowy 
i przejściowy. Makrocykl z ww. okresami jest podstawowym cyklem w szkoleniu 
profesjonalnych drużyn piłkarskich. Fundamentalne dla budowy i stabilizacji formy 
sportowej drużyny są okresy przygotowawcze, występują one w okresie wiosennym 
(styczeń i luty) oraz jesiennym (drugą połowa czerwca i lipiec). Celem okresu przygo-
towawczego jest poprawa zdolności wysiłkowych organizmu, umiejętności technicz-
nych, motorycznych i taktycznych [18]. Okres startowy polega na maksymalizowaniu 
wyniku sportowego podczas zawodów w oparciu o uzyskane w okresie przygoto-
wawczym dyspozycje wydolności i umiejętności. Okres przejściowy sprowadza się do 
leczenia kontuzji i mikrourazów oraz do readaptacji organizmu, aby możliwe było 
stosowanie podobnych bodźców treningowych w kolejnym cyklu startowym [19]. 

4. Rekomendacje żywieniowe dla piłkarzy nożnych 

Piłka nożna to sport, który nieustannie ulega ewolucji wraz ze wzrostem wymagań 
fizycznych i technicznych związanych z obciążeniami meczowymi. Prawidłowe odży-
wianie odgrywa istotną rolę w optymalizacji sprawności fizycznej i psychicznej wśród 
elitarnych zawodników podczas treningów i meczów oraz utrzymaniu dobrego stanu 
zdrowia przez cały sezon. Odpowiednie wybory żywieniowe mogą wspierać zdrowie 



Wiktoria Staśkiewicz, Marek Kardas, Elżbieta Grochowska-Niedworok,  

Agnieszka Białek-Dratwa, Mateusz Grajek 
 

56 
 

i wyniki piłkarzy, jednak w ostatnim czasie szybki rozwój samej gry i zwiększone 
zainteresowanie tematyką żywienia w tej dziedzinie spowodował niepewność co do 
właściwych rozwiązań z zakresu żywienia [20]. 

W roku 2020 Union of European Football Associations (UEFA) zgromadziła eks-
pertów w dziedzinie badań żywienia sportowców oraz praktyków współpracujących 
z elitarnymi klubami piłkarskimi, krajowymi stowarzyszeniami i federacjami w celu 
wydania oświadczenia eksperckiego na liczne tematy związane z żywieniem istotne 
dla elitarnych sportowców [21]. Ponad dekadę temu wydano pierwsze oświadczenie, 
jednak w ciągu ostatnich lat zintensyfikowana ilość badań naukowych spowodowała 
konieczność aktualizacji co do trafności i prawdziwości ówczesnych wytycznych [21]. 

Eksperci powołani przez UEFA popierają i wspierają filozofię „najpierw jedzenie”, 
która mówi o tym, że żywność jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu w sytuacji obciążeń wysiłkowych, a suplementy mogą jedynie być wsparciem 
odpowiedniej strategii żywieniowej [21]. 

Sezon piłkarski podzielony jest na trzy okresy: okres przygotowawczy, okres 
startowy i okres przejściowy. Pomimo wielu lat badań nad fizycznymi wymogami gry 
meczowej dokładna analiza zwyczajowego obciążenia treningowego zawodowych pił-
karzy jest stale poznawana [22, 23]. Uzyskane do tej pory dane pokazują, że obciążenia 
treningowe są mniejsze niż obciążenia meczowe. Pokonany dystans całkowity 
w przypadku treningu to poniżej 7 km, natomiast w trakcie meczu zawodnicy pokonują 
10-12 km [23], dystans szybkiego biegu podczas treningu nie przekracza 300 m 
w sytuacji meczu wynosi ponad 900 m [24]. Podobnie jest z dystansami sprinterskimi, na 
trening przypada poniżej 150 m, natomiast w trakcie meczu ponad 200 m [25], średnia 
prędkość w czasie treningu to poniżej 80 m/min, podczas meczu wzrasta do 100-120 m/min 
[22]. Całkowite dzienne obciążenia treningowe są zależne od wielu czynników między 
innymi od fazy sezonu, pozycji zawodnika, filozofii trenerskiej, częstotliwości meczów, 
statusu sportowego, celów treningowych zawodnika, tj. rehabilitacja po kontuzji lub 
manipulacja składem ciała [26]. W tradycyjnym scenariuszu sezonowym, gdzie zapla-
nowany jest jeden mecz tygodniowo, zawodnicy mogą wykonać od czterech do pięciu 
sesji treningowych na boisku, w których całkowite obciążenie treningowe będzie rozło-
żone okresowo w ciągu tygodniowego mikrocyklu w zależności od bliskości i istotności 
meczu. Zawodnicy mogą wykonywać dodatkowe treningi poza boiskiem przykładem 
jest trening siłowy [22]. Warto zwrócić uwagę, że sesje treningowe na siłowni i na 
boisku nie zawsze mogą być prowadzone w systematycznej i uporządkowanej kolej-
ności, co może wpływać na nawykowe spożycie makroskładników przez zawodników 
[27]. Zarówno dzienne spożycie jak i rozkład spożycia makroskładników mogą mieć 
wpływ na wydajność, regenerację oraz modulować adaptacje treningowe [21]. 

Wytyczne dotyczące czasu oraz ilości spożywania makroskładników w diecie 
sportowca powinny być poparte wiedzą, w jaki sposób interakcje między treningiem 
a składnikami odżywczymi wpływają na systemy energetyczne, dostępność substratu 
oraz adaptacje treningowe [20]. 

4.1. Węglowodany 

Węglowodany cieszą się dużym zainteresowaniem w żywieniu osób aktywnych fi-
zycznie, ponieważ posiadają wiele szczególnych cech i pełnią istotną rolę w osiąg-
nięciu wysokiej wydajności i adaptacji do treningu. Po pierwsze wielkość zapasów 
węglowodanów w organizmie jest względnie ograniczona i można ją każdego dnia 
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poddawać dużym manipulacjom poprzez odpowiednie spożycie żywności lub nawet 
pojedynczą sesję treningową [28]. Po drugie węglowodany są kluczowym paliwem dla 
mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, jak również wszechstronnym substratem do 
pracy mięśni, gdzie mogą być wsparciem w trakcie ćwiczeń o szerokim zakresie inten-
sywności dzięki wykorzystaniu ich zarówno w szlakach beztlenowych jak również 
tlenowych [29]. Ponadto istnieją dowody wskazujące, iż wykonywanie z większą wydaj-
nością długotrwałych, nieprzerywanych lub przerywanych ćwiczeń o wysokiej inten-
sywności jest możliwe poprzez strategię utrzymującą wysoką dostępność węglowo-
danów (dopasowanie zapasów glikogenu i poziomu glukozy we krwi do zapotrzebo-
wania na paliwo podczas aktywności fizycznej). Jednocześnie wyczerpanie zapasów 
jest związane ze zmęczeniem w postaci zmniejszonego wskaźnika pracy, upośledzonych 
umiejętności koncentracji oraz zwiększonej percepcji wysiłku. Odkrycia te stanowią 
podstawę różnych strategii żywieniowych, które dostarczają węglowodany przed, 
w trakcie wysiłku oraz w trakcie regeneracji pomiędzy wysiłkami w celu zwiększenia 
dostępności węglowodanów [28].  

Ostatnie prace wykazały, że poza rolą substratu mięśniowego, glikogen odgrywa 

ważną bezpośrednią lub pośrednią rolę w regulowaniu adaptacji mięśni do treningu 

[30]. Zarówno ilość, jak i rozmieszczenie glikogenu w komórce mięśniowej wpływa na 

fizyczne, metaboliczne i hormonalne środowisko, w którym wywoływana jest odpo-

wiedź sygnalizacyjna na wysiłek fizyczny. Przykładowo rozpoczęcie serii ćwiczeń wy-

trzymałościowych z niską zawartością glikogenu w mięśniach powoduje aktywację 

szeregu mechanizmów. Strategie te poprawiają komórkowe wyniki treningu wytrzy-

małościowego, takie jak zwiększona maksymalna aktywność enzymów mitochond-

rialnych i zwiększenie tempa utleniania lipidów, wraz ze zwiększeniem odpowiedzi, 

które można wyjaśnić wzrostem aktywacji kluczowych kinaz sygnalizacyjnych, czynni-

ków transkrypcyjnych i koaktywatorów transkrypcyjnych [31]. Rozważenie integracji 

takich strategii żywieniowych wraz z periodyzacją programu treningowego stają się 

uznaną częścią praktyki żywieniowej w sporcie [30, 31].  

Biorąc pod uwagę rolę glikogenu mięśniowego i wątrobowego we wspieraniu pro-

dukcji energii podczas meczów, ważne jest rozważenie ich istotności w osiągnięciu celów 

treningowych [32]. Niestety brak jest konkretnych danych na temat wykorzystania 

glikogenu mięśniowego podczas typowych treningów piłkarskich na boisku, utrudnia 

to opracowanie jasnych wytycznych dotyczących spożycia węglowodanów poza suge-

rowaniem, że różnią się one od wymagań gry meczowej [33]. Pewne wnioski można 

wysnuć z badania wydatku energetycznego zawodników angielskiej Premier League 

podczas 7-dniowego mikrocyklu w sezonie, składającego się z dwóch meczów i pięciu 

dni treningowych. Średni dzienny wydatek energetyczny zawodników grających 

w polu szacowano na ~3500 kcal [34], wydatki energetyczne bramkarzy mniejsze były 

o ~600 kcal [35]. W tych badaniach średnie dzienne spożycie energii zgłaszane przez 

graczy było porównywalne z wydatkami energetycznymi oraz masa ciała nie uległa 

zmianie w okresie oceny. Zawodnicy zgłaszali dostosowanie dziennego spożycia węglo-

wodanów w zależności od zaobserwowanego obciążenia, przy czym odpowiednio ~4 

i 6 g/kg masy ciała były spożywane w dni treningowe i w dniu meczowym. Biorąc pod 

uwagę znaczenie glikogenu mięśniowego w przygotowaniu i regeneracji po meczach, 

zaleca się, aby zawodnicy zwiększali spożycie węglowodanów w dniu przedmeczowym, 

meczowym i pomeczowym do wartości 6-8 g/kg masy ciała. Jednak należy pamiętać, że 
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nawet przy spożyciu ~8 g/kg masy ciała, zawartość glikogenu mięśniowego we włók-

nach typu II może nie zostać całkowicie odnowiona nawet 48 h po meczu [36]. Alterna-

tywnie, biorąc pod uwagę niższe dzienne obciążenia w typowe dni treningowe (jedna 

sesja dziennie w mikrocyklu z jednym dniem meczowym) w połączeniu z faktem, że 

zawodnicy zazwyczaj nie wykonują żadnej dodatkowej aktywności fizycznej poza 

klubem, dzienne spożycie węglowodanów od 3 do 6 g/kg masy ciała może być wystar-

czające, w celu uzupełnienia energii i regeneracji [34]. Większość zawodników nie 

wymaga więc spożywania węglowodanów podczas treningu, jest to jednak zależne od 

czasu trwania i intensywności sesji treningowej, czasu wystąpienia treningu w stosunku 

do ostatniego posiłku oraz potencjalnych korzyści wynikających ze stymulacji jelit 

podczas ćwiczeń węglowodanami, aby lepiej wchłaniały i tolerowały spożycie podczas 

meczów. W zależności od scenariusza treningowego, harmonogramu meczów i celów 

treningowych specyficznych dla zawodnika dzienne spożycie węglowodanów w dni 

treningowe powinno wynosić od 3 do 8 g/kg masy ciała na dobę [20, 37]. 

4.2. Białko 

Systematyczne treningi piłkarskie obciążają tkanki mięśniowo-szkieletowe i ścięg-

niste zatem istnieje potrzeba naprawy struktur zawierających białko w celu utrzymania 

i poprawy ich integralności i funkcji. Zapotrzebowanie dla ogółu populacji europej-

skiej wynosi na poziomie RDA 0,8 g/kg masy ciała na dobę [38]. Aktualne dane suge-

rują, że spożycie białka na poziomie od 1,6 do 2,2 g/kg masy ciała na dobę wpływa na 

poprawę adaptacji do treningu [39]. Większe spożycie może być zasadne jedynie przez 

krótkie okresy podczas intensywnego treningu lub podczas zmniejszonego spożycia 

energii [40]. Dieta mieszana w sytuacji, gdy spożycie energii jest wystarczające, aby 

sprostać wymaganiom treningowym, pozwoli pokryć zapotrzebowanie na białko na 

odpowiednim poziomie. Większość zawodników deklaruje spożycie białka na wyma-

ganym poziomie. U profesjonalnych zawodników angielskiej Premier League, raporto-

wane dzienne spożycie białka wynosiło 2-2,5 g/kg masy ciała na dobę i było stałe w ciągu 

7-dniowego mikrocyklu treningowego [34]. Dzienne spożycie białka powinno być 

osiągnięte poprzez odpowiednio rozłożone w czasie posiłki zawierające umiarkowane 

ilości wysokiej jakości białka w ciągu dnia [20]. Przy prawidłowym planowaniu diety, 

suplementy białkowe nie są potrzebne dla większości piłkarzy, jednak stanowią wygodną 

i szybko wchłanianą alternatywę dla pokarmów, szczególnie w okresie potreningo-

wym [21]. W sytuacji, gdy odżywka białkowa jest spożywana w ilości 0,3-0,4 g/kg masy 

ciała na posiłek stanowi ona dobry wybór ze względu na wysoką zawartość leucyny 

oraz strawność. Wzorcowo zawodnik powinien spożywać 3-4 posiłki zawierające 

białko w ilości ~0,4 g/kg masy ciała na posiłek, co w 4 posiłkach zapewniłoby podaż 

~1,6 g/kg masy ciała białka na dobę [39]. Istotną kwestią jest jakość białka, która 

związana z kilkoma czynnikami w tym z zawartością leucyny. Leucyna jest amino-

kwasem, który pełni rolę aktywatora do syntezy włókien mięśniowych, optymalne 

spożycie tego aminokwasu oscyluje w zakresie ~2,5 g na posiłek [41]. Spożycie 25 g 

białka serwatkowego, 140g chudej wołowiny lub drobiu lub 5 jaj dostarcza zalecaną 

ilość leucyny w posiłku. Białka roślinne również mogą być z powodzeniem spożywane 

przez sportowców, jednak w porównaniu z białkiem pochodzenia zwierzęcego należy 

spożyć ich większą ilość w celu osiągnięcia takiego samego wpływu na syntezę białek 

mięśniowych [39]. 
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Podobnie jak w populacji ogólnej piłkarze często spożywają posiłki zawierające 

białko o nieprawidłowych porach. Największa ilość białka dostarczana jest w posiłkach 

wieczornych, czyli kolacji, kolejno zmniejsza się w posiłku obiadowym, śniadaniu, 

a najmniejsze ilości są obecne w przekąskach. Potencjalnie spełnia to optymalną ilość 

białka, która powinna być spożywana w ciągu dnia (~1,6 g/kg masy ciała/dobę) jednak 

to rozwiązanie nie stymuluje optymalnie syntezy białek [42]. Kolejna istotna kwestia 

związana z czasem spożywania posiłków to spożycie białka przed snem. Noc jest 

naturalną fazą regeneracji, a jednocześnie jest to czas, w którym spożycie składników 

odżywczych jest niezwykle niskie lub go nie ma. Wstępne dane sugerują, że spożycie 

białka w dawce ~0,4 g/kg masy ciała w ciągu 3 godzin przed snem w pełnym posiłku 

lub ~0,5 g/kg masy ciała w przypadku spożycia suplementu białkowego około 1-2 h 

przed snem wpływa na poprawę adaptacji treningowej w okresach dużej objętości 

treningowej [20, 42]. Zawodowi piłkarze raportowali spożycie na poziomie 0,1 g/kg 

masy ciała w tym okresie, wskazuje to na potrzebę poprawy wyborów żywieniowych, 

które potencjalnie mogą poprawić adaptację do treningu [43]. Podczas restrykcji ener-

getycznych zapotrzebowanie na białko wzrasta z powodu wytworzenia przez deficyt 

energetyczny katabolicznego środowiska. Rozsądne więc wydaje się zwiększenie spo-

życia białka w tych przypadkach do wartości 2,0-2,4 g/kg masy ciała na dobę, uzależ-

nione jest to od obciążenia treningowego i innych obciążeń metabolicznych np. utrata 

masy ciała lub regeneracja po kontuzji [44]. 

4.3. Tłuszcze 

Tłuszcz jest niezbędnym składnikiem zdrowej diety, dostarcza energię, jest ważnym 

elementem błon komórkowych, ułatwia przyswajanie witamin rozpuszczalnych tłusz-

czach [20]. Odpowiedni poziom spożycia kwasu linolowego i 𝛼-linolenowego wynosi 

10% całkowitego spożycia energii w diecie osób nieaktywnych fizycznie [45]. Spor-

towcy powinni dostosować spożycie tłuszczy, aby umożliwić zaspokojenie zapotrze-

bowania na białko i węglowodany w odniesieniu do ogólnych celów energetycznych. 

Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych dotyczących ograniczenia spożycia kwasów 

tłuszczowych trans i rozważne wykorzystanie kwasów tłuszczowych nasyconych. 

Zwykle prowadzi to do spożycia tłuszczy w wysokości 20-35% dziennej całkowitej 

wartości energetycznej diety [21]. Spożycie tłuszczy przez sportowców powinno być 

zindywidualizowane w oparciu o poziom wytrenowania i cele dotyczące składu ciała 

[20]. Niektórzy zawodnicy celowo ograniczają produkty zawierające tłuszcze z błędnych 

przekonań zdrowotnych. Takie zjawisko prowadzi do ograniczenia spożywania tłuszczy 

do wartości <15-20% dziennej energii, skutkuje to unikaniem wielu produktów zawie-

rających cenne składniki odżywcze [21]. Kolejnym istotnym aspektem jest zaintereso-

wanie dietą ketogeniczną, cechującą się niską podażą węglowodanów i dużą zawar-

tością tłuszczy [46]. Do chwili obecnej nie istnieją żadne badania obserwacyjne lub 

interwencje dotyczące sportów zespołowych i słuszności stosowania diety ketoge-

nicznej. Wykazano, że wytrenowane mięśnie mogą zużywać większe ilości tłuszczy 

przy stosunkowo wysokiej intensywności ćwiczeń (VO2 max do 75%), w sytuacji 

ograniczonej dostępności węglowodanów. Jest to związane jednak ze zwiększonym 

zużyciem tlenu i zmniejszoną ekonomią wysiłku, co może częściowo wyjaśniać utratę 

wydajności przy większej intensywności ćwiczeń. Z powodu braku dowodów nie zaleca 

się stosowania diety niskowęglowodanowej i wysokotłuszczowej u piłkarzy nożnych [47]. 
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4.4. Nawodnienie 

Średnie straty potu, spożycie płynów i procentowa zmiana masy ciała zawodników 

wynosi odpowiedni 1,5 l/h, 0,7 l/h i 1,5%. Należy pamiętać, że średnie wartości 

odwracają uwagę od znacznych odchyleń zarówno w poceniu się, jak i zachowań 

związanych z przyjmowaniem płynów wśród zawodników [1].  

Podczas wykonywania aktywności fizycznej podstawowym mechanizmem utraty 

ciepła z organizmu jest parowanie potu przez powierzchnię skóry. Jest to zasadniczy 

mechanizm kontroli temperatury wewnętrznej ciała i może prowadzić do odwodnienia 

wywołanego poceniem się [48]. Odwodnieniem nazywamy proces utraty wody w orga-

nizmie i często opisywany jest jako zmiana masy ciała podczas intensywnego wysiłku 

fizycznego. Przykładowo, odwodnienie 2% definiuje się jako deficyt wody równy 2% 

masy ciała. Pocenie się w wyniku termoregulacji jest głównym źródłem utraty masy 

ciała podczas intensywnej aktywności fizycznej, jednak istnieją również inne czynniki, 

tj. straty pary wodnej i dwutlenku węgla wraz z wydychanym powietrzem [49]. Należy 

wspomnieć również o zjawisku przyrostu wody w organizmie, następuje to poprzez 

produkcję wody metabolicznej oraz dysocjację wody z glikogenu. Przyjmuje się, że 

stosunkowo niewielkie zmiany masy ciała spowodowane są oddychaniem i metabo-

lizmem, dlatego dla celów praktycznych przyjmuje się, że utrata 1 kg masy ciała stanowi 

~1 l utraty wody [50]. 

Wyniki w piłce nożnej zależne są od wielu aspektów sprawności fizycznej np. 

wytrzymałości, siły, mocy i umiejętności sportowych. Odwodnienie może negatywnie 

wpływać na wyniki wytrzymałościowe, niektórzy zawodnicy mogą być mniej lub bar-

dziej wrażliwi, jednak przyjmuje się, że poziom potrzebny do wywołania wydajności 

wynosi około 2% spadu masy ciała [51]. Obciążenie sercowo-naczyniowe jest ważnym 

mechanizmem, przez który odwodnienie może pogarszać wyniki w piłce nożnej. 

Całkowita objętość krwi jest zmniejszona, mniej krwi i tlenu może być dostępne dla 

aktywnych mięśni szkieletowych i skóry w celu wspomagania termoregulacji. Inne 

mechanizmy mogą obejmować zmienioną funkcję OUN, zmienioną funkcję metabo-

liczną lub ich kombinację. Dokładny mechanizm, poprzez który odwodnienie pogarsza 

wydajność jest obecnie nieznany [50]. 

Bilans płynów ustrojowych jest to stosunek indywidualnego spożycia płynów do 

ich utraty (pocenie się) podczas wykonywania aktywności fizycznej. Elektrolity, przede 

wszystkim sód, również są tracone wraz z potem. Uzupełnianie elektrolitów wiąże się 

z nawodnieniem, ponieważ kompensowanie strat sodu zwiększa retencję spożytego 

płynu [52]. 

Rehydratacja jest ważną częścią procesu regeneracji po wysiłku. Jeśli zawodnicy 

obserwują deficyt masy ciała, powinni dążyć do całkowitego uzupełnienia strat płynów 

i elektrolitów przed rozpoczęciem następnej sesji treningowej lub meczu. W celu 

nawodnienia organizmu zaleca się wypicie ~1,5 l płynów na każdy 1 kg deficytu masy 

ciała [48]. Ponadto przyjmowanie płynów uzupełnionych w sód lub spożywanie prze-

kąsek i pokarmów, które go zawierają pomaga uzupełnić utracony sód wraz z potem, 

pobudzić pragnienie i zatrzymać spożyte płyny [52]. Często obserwuje się, że piłkarze 

rozpoczynają treningi już w stanie odwodnienia, prawdopodobnie w wyniku skumulo-

wanego odwodnienia z poprzednich treningów i meczy, z tego względu codzienne 

przyjmowanie płynów jest tak samo istotne jak strategie ich uzupełniania podczas 

rozgrywek [51]. 
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Odwodnienie można w prosty sposób zidentyfikować poprzez obserwację koloru 

moczu lub pomiar ciężaru właściwego moczu. Kolor moczu przejrzysty do jasnożółtego 

wskazuje na prawidłowe nawodnienie, kolor ciemno-żółty do brązowego cechuje nara-

stający stan odwodnienia [49]. Ciężar właściwy moczu powyżej 1,020 g/ml świadczy 

o odwodnieniu. Ważne są ponadto pomiary masy ciała przed aktywnością i po jej 

zakończeniu, co pozwoli oszacować ilość utraconych płynów. Celem nawadniania przed, 

podczas i po zakończonym wysiłku jest zapobieganie utarty < 2% masy ciała, co ogra-

niczy wystąpienie utraty zdolności wysiłkowych [50]. 

5. Wnioski/Podsumowanie  

Wszystkie elementy makrocyklu treningowego wymagają od zawodników dostoso-

wania żywienia do obciążeń występujących w danym okresie. Okres przygotowawczy 

cechuje się wzrostem intensywności treningowej oraz ilości treningów co skutkuje 

bardzo dużym obciążeniem fizycznym sportowców [2, 4]. Zapotrzebowanie energe-

tyczne w tym okresie jest największe w całym makrocyklu treningowym. Odpowied-

nia podaż energii i białka wpływa na pożądaną rekompozycję składu masy ciała, która 

zazwyczaj polega na zmniejszeniu zawartości tkanki tłuszczowej i wzroście beztłusz-

czowej masy ciała [17, 53]. Okres startowy cechuje się występowaniem licznych 

rozgrywek meczowych, lecz zmniejsza się ilość jednostek treningowych w porównaniu 

z okresem przygotowawczym, są one również mniej intensywne, w konsekwecji skut-

kuje to zmniejszeniem zapotrzebowania energetycznego zawodników. Ważna w tym 

okresie jest odpowiednia podaż węglowodanów, ponieważ stanowią one główne źródło 

energii w aktywnościach związanych z uprawianiem dyscypliny piłki nożnej. Wykony-

wanie czynności typowych dla tej dyscypliny na najwyższym poziomie, np. podania, 

strzały, drybling warunkują wyniki meczów [13, 49]. Okres przejściowy zazwyczaj 

związany jest z brakiem aktywności lub aktywnością rekreacyjną. W tym okresie brak 

dostosowania żywienia do zmniejszonego zapotrzebowania energetycznego skutkuje 

wzrostem masy ciała poprzez wzrost zawartości tkanki tłuszczowej. Odpowiednio 

zaplanowana strategia żywieniowa, czyli przede wszystkim zmniejszona podaż energii 

w stosunku do okresu startowego pozwoli utrzymać skład masy ciała zawodników 

wypracowany podczas okresu przygotowawczego i startowego [54]. 
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Żywienie w elementach makrocyklu treningowego w dyscyplinie piłki nożnej 

Streszczenie  
Piłka nożna jest aktualnie jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych i gromadzi na stadionach oraz 

przed telewizorami rekordowe ilości osób. W ostatnich latach zaobserwować można znaczący wzrost zainte-

resowania tematyką żywienia sportowców. Odpowiednia dieta, która uwzględnia prawidłową podaż energii, 

makroskładników, płynów oraz wskazaną suplementację może pozytywnie wpłynąć na efekty i osiągi 
sportowe. 

Żywienie stanowi istotną część w programie treningu sportowego. Międzynarodowe wytyczne, oparte na 

badaniach naukowych zalecają ilości, rodzaj oraz czas przyjmowania pokarmu w celu zapewnienia dosko-

nałego treningu przy jednoczesnej redukcji urazów i kontuzji. W celu uzyskania optymalizacji metabo-
licznej musi istnieć równowaga pomiędzy odżywianiem, treningiem i regeneracją. Energia powinna być 

dostarczana z optymalnych źródeł, a utrzymanie odpowiedniego bilansu energetycznego jest niezwykle 

istotne dla osób uprawiających aktywność fizyczną, szczególnie osób zawodowo zajmujących się sportem. 

W piłce nożnej funkcjonują w strukturze półrocznego makrocyklu, trzy okresy treningowe: przygotowawczy, 
startowy i przejściowy. Makrocykl z ww. okresami jest podstawowym cyklem w szkoleniu profesjonal-

nych drużyn piłkarskich. Fundamentalne dla budowy i stabilizacji formy sportowej drużyny są okresy 

przygotowawcze. Celem okresu przygotowawczego jest poprawa zdolności wysiłkowych organizmu, 

umiejętności technicznych, motorycznych i taktycznych. Okres startowy polega na maksymalizowaniu 
wyniku sportowego podczas zawodów w oparciu o uzyskane w okresie przygotowawczym dyspozycje 

wydolności i umiejętności. Okres przejściowy sprowadza się do leczenia kontuzji i mikrourazów oraz do 

readaptacji organizmu, aby możliwe było stosowanie podobnych bodźców treningowych w kolejnym 

cyklu startowym. 
Pożywienie dostarcza niezbędnych składników odżywczych w celu utrzymania funkcji organizmu, 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i wzrostu. Żywność zawiera niezbędne składniki odżywcze: 

białko, które jest istotne do wzrostu i naprawy tkanek organizmu, tłuszcz jest ważnym źródłem energii dla 

funkcjonowania organizmu i wykonywania aktywności fizycznej, pełni on ważną funkcję również 
w izolacji, węglowodany są głównym źródłem energii dla aktywności o wysokiej intensywności. Minerały 

i witaminy obecne w żywności kontrolują procesy metaboliczne i pełnią rolę bioregulatorów. Chociaż 

woda nie jest składnikiem odżywczym, jest niezbędna do życia, ponieważ wspiera organizm w efek-

tywnym metabolizowaniu składników odżywczych. Trafnie zaplanowana opieka żywieniowa piłkarzy ma 
na celu zapewnić odpowiednią ilości energii, dostarczyć niezbędne składniki do odbudowy i naprawy oraz 

zagwarantować właściwe nawodnienie. 

Prawidłowe wsparcie żywieniowe zawodników podczas wszystkich okresów makrocyklu treningowego 

wpływa na poziom sportowy indywidualnych sportowców oraz całej drużyny. Dostosowanie ilości spoży-
wanej energii oraz makroskładników warunkuje zmiany zachodzące w organizmie zawodników podczas 

całego sezonu. Odpowiednie odżywianie wpływa na wyniki sportowe oraz zdrowie piłkarzy nożnych. 

Słowa kluczowe: piłka nożna, makrocykl, makroskładniki, żywienie 

Nutrition in the elemnts of the training macrocycle in the football discipline 

Abstract 

Football is currently one of the most popular sports and gathers record numbers of people in stadiums and 
in front of TV sets. In recent years, there has been a significant increase in interest in the subject of sports 

nutrition. An appropriate diet that takes into account the correct supply of energy, macronutrients, fluids 

and the indicated supplementation can positively affect the effects and performance of sports. 

Nutrition is an essential part of a sports training program. International guidelines, based on scientific 
research, recommend the amount, type and timing of food intake to ensure excellent training while 

reducing injuries and injuries. In order to achieve metabolic optimization, there must be a balance between 

nutrition, training and recovery. Energy should be supplied from optimal sources, and maintaining an 

appropriate energy balance is extremely important for people practicing physical activity, especially people 
professionally involved in sports. 

In football, there are three training periods in the structure of a semi-annual macrocycle: preparatory, 

starting and transitional. The macrocycle from the above-mentioned Periods is the basic cycle in the 

training of professional soccer teams. The preparatory periods are fundamental to building and stabilizing 
the team's sports form. The aim of the preparatory period is to improve the body's exercise capacity, 

technical, motor and tactical skills. The starting period consists in maximizing the sports result during the 
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competition based on the fitness and skills dispositions obtained in the preparatory period. The transitional 

period comes down to the treatment of contusions and microtraumas and the re-adaptation of the body so 

that it is possible to use similar training stimuli in the next competition cycle. 

Food provides the necessary nutrients for the maintenance of body functions, function and growth. Food 
contains the necessary nutrients: protein, which is essential for the growth and repair of body tissues, fat is 

an important source of energy for the functioning of the body and exercise, it also plays an important role 

in isolation, carbohydrates are the main source of energy for high-intensity activity. Minerals and vitamins 

present in food control metabolic processes and act as bioregulators. Although water is not a nutrient, it is 
essential for life as it helps the body metabolize nutrients efficiently. Accurately planned nutritional care of 

footballers is to provide the right amount of energy, provide the necessary ingredients for reconstruction 

and repair, and ensure proper hydration. 

Proper nutritional support of players during all periods of the training macrocycle affects the sports level of 
individual athletes and the entire team. Adjusting the amount of energy consumed and macronutrients 

determines the changes taking place in the players' body throughout the season. Adequate nutrition affects 

sports performance and the health of soccer players. 

Keywords: football, macrocycle, macronutrients, nutrition 
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Kierunkowe wykorzystanie czasu wolnego  

wpływające na redukcję masy ciała  

1. Wstęp 

Wyjazdy turystyczne w celu redukcji masy ciała są dynamicznie rozwijającą się 

gałęzią turystyki. Turyści podróżują w celu połączenia wypoczynku z utratą masy 

ciała. Ludzie bardzo chętnie decydują się na wyjazdy, które łączą relaks, dbanie o zdro-

wie i urodę z wyprawą w nieznane. Gastronomia jest ogniwem sektora turystycznego, 

która zaspakaja potrzebę głodu i pragnienia. Zadowolenie globtrotera z wyżywienia 

jest ważnym czynnikiem oceny pobytu w danym miejscu. Nie satysfakcjonuje go „na-

pełnienie żołądka”, chce widzieć atrakcyjną potrawę, czuć jej zapach i smak, a przede 

wszystkim być świadomym pozytywnego wpływu jedzenia na zdrowie i samopoczucie 

[1-3]. 

 Branża turystyczna wprowadza wiele udogodnień w zakresie żywienia turystów. 

Najszersze możliwości daje tak zwana turystyka pobytowa. Turysta ma możliwość 

wyboru diety z wykorzystaniem żywności ekologicznej, regionalnej, dietetycznej [4].  

Celem pracy jest ukazanie zdrowotnych funkcji turystyki i promocji zdrowego stylu 

życia, łączenie aspektów dietetycznych z szeroko pojętym wypoczynkiem. 

2. Metoda badań  

W niniejszym artykule dokonano przeglądu nowatorskich ofert branży turystycznej 

łączących wypoczynek poza miejscem zamieszkania z intensywnymi ćwiczeniami fi-

zycznymi, dietą ograniczającą spożycie kalorii. Przeanalizowano również zapotrzebo-

wanie turystów na wyjazdy poprawiające stan zdrowia i wprowadzające zdrowe nawyki 

żywieniowe. 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wykorzystując techniki 

ankiety bezpośredniej. 

Ankietowano 30 nauczycieli lubelskich szkół z widoczną nadwagą, 13,3% (4 osoby) 

w czasie wakacji pozostało w domu, 86,7% (26 osób) wyjechało poza miejsce za-

mieszkania i spędziło czas wolny na 7-dniowych wczasach. 80,8% (21 osób) z nich było 

w ośrodkach zapewniających zdrową i zbilansowaną dietę oraz trening połączony 

z wypoczynkiem, a 19,2% (5 osób) respondentów wybrało wypoczynek z własnym 

wyżywieniem (poza ośrodkiem, restauracje, fast-food).  

 
1 barbaradbogdanska@gmail.com, 1 rok 2 stopnia dietetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 rok 

2 stopnia kosmetologia Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 annabbogdanska@gmail.com, 2 rok 1 stopnia ratownictwo medyczne Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

1 rok 1 stopnia pielęgniarstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
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Wykres 1. Statystyka ukazująca [opracowanie własne] 

Ankietowani byli w wieku 30-55 lat. Podczas badania pytano o cel wyjazdu: czy 

chodzi tylko o wypoczynek, czy chcą zredukować masę ciała, czy chcą zmienić na-

wyki żywieniowe, czy chcą zwiększyć swoją aktywność fizyczną i poprawić kondycję, 

czym kierowali się przy wyborze ośrodka?  

Nauczyciele podczas wypoczynku sprecyzowali dodatkowe potrzeby np.: indywi-

dualne zajęcia z trenerem personalnym, aerobik w wodzie i porady kwalifikowanego 

dietetyka. Badanie przeprowadzono od sierpnia do listopada 2021 roku. 

3. Określenia turystyki zdrowotnej  

Najcenniejszym skarbem ludzkości jest zdrowie. Dbałość o jego utrzymanie w dobrej 

kondycji jest korzyścią dla jednostki, a tym samym dla ogółu społeczeństwa i gospo-

darki. Zdrowie jest jednym z czynników produktywności społecznej i podstawą kapitału 

ludzkiego, który gwarantuje rozwój społeczeństw [5].  

Definicja zdrowia podawana przez WHO World Health Organization (Światową 

Organizację Zdrowia) mówi, że zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego 

i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub zniedołężnienia. Definicja ta 

jest bardzo rozległa i traktuje zdrowie jako zdolność do spełniania zadań społecznych 

i ról (np. bycia pracownikiem, żoną, mężem) [6].  

Turystyką zdrowotną, można nazwać opuszczenie na pewien czas miejsca zamiesz-

kania w celu odbudowy sił fizycznych, utraty masy ciała i regenerację sfery psychicznej, 

dzięki szeroko rozumianemu ruchowi na świeżym powietrzu [7]. M. Tabacchi tury-

stykę zdrowotną charakteryzuje jako: każdy rodzaj podróży, który powoduje, że osoba 

wyjeżdżająca czuje się zdrowsza [8]. 

4. Rodzaje turystyki zdrowotnej  

Związek między zdrowiem, a utrzymaniem właściwej masy ciała jest nierozer-

walny. Zakres turystyki mającej na celu odchudzanie bliski jest turystyce zdrowotnej, 

która łączy funkcje leczniczą z turystyczną.  

Turystyka zdrowotna: 

• wyjazdy odchudzające [9]; 

• turnusy poprawiające kondycję zdrowotną; 
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• poddanie się zabiegom specjalistycznym w warunkach spokoju i relaksu (nie 

szpitalnych). 

Turystyka spa i wellness: 

• dbanie o ciało i relaks (ang. pampering) – masaże suche i wodne, okłady z gliny 

i ziół, złuszczanie naskórka (ang. peeling), gimnastykę, siłownię; 

• pozyskanie dobrego stanu zdrowia i estetycznego wyglądu własnego ciała [10]; 

• dobrostan (ang. wellness, well-being) – walka ze stresem, kuracje odtruwające (de-

toksykacje), terapie tlenowe, kuracje odchudzające [11]; 

• zabiegi anti-aging i poprawiające urodę. 

Turystyka uzdrowiskowa, opiera się na wykorzystaniu naturalnych surowców lecz-

niczych: 

• leczenie chorób przewlekłych; 

• rehabilitacja; 

• aktywne odkrywanie walorów turystycznych; 

• profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia [12, 13]. 

5. Przyczyny rozkwitu turystyki zdrowotnej 

Turystyka mająca na celu redukcję masy ciała odzwierciedla zjawiska społeczne, 

ekonomiczne i kulturowe społeczeństwa powiązane z podróżowaniem. Dążenie do 

zdrowia nie ogranicza się do zabiegów i operacji poprawiających sylwetkę, lecz polega 

na wykorzystaniu aktywności ruchowej i zdrowej diety z zastosowaniem regionalnych, 

ekologicznych produktów.  

Głównym czynnikiem wzrostu atrakcyjności wyjazdów odchudzających jest epi-

demia otyłości na całym świecie i chęć poprawy jakości życia. Turyści borykający się 

z nadmierną masą ciała decydują się na wyjazdy do atrakcyjnych miejscowości w celu 

redukcji zbędnych kilogramów. Mogą oni odkrywać różnorodną żywność: dietetyczną, 

prozdrowotną i poznawać kuchnie regionalne i etniczne. 

Kolejną przyczyną wpływającą na rozkwit tego rodzaju turystyki jest wzrost popytu, 

zmiany w sposobie życia, fascynacja szczupłą sylwetką, dbanie o kondycję fizyczną 

i zdrowie. Powszechne jest przeświadczenie, że o sukcesie decyduje dobry wygląd, 

młodość i sprawność. Takie postrzeganie fortuny przyczynia się do rozwoju podróży 

w celu redukcji masy ciała. 

Turysta chcący zmniejszyć swoją wagę jest wymagającym klientem. Może on mieć 

słabą kondycję fizyczną i psychiczną, co jest skutkiem otyłości. Organizatorzy wypo-

czynku powinni zapewnić mu: konsultację lekarską, odpowiednie warunki lokalowe, 

zabiegi relaksacyjne, dobrze dobraną aktywność sportową i opiekę wykwalifikowanego 

dietetyka, który ustali indywidualne postępowanie dietetyczne [14, 15]. 

6.  Oferta żywieniowa 

Oferta żywieniowa dla turysty odchudzającego się jest różnorodna. Opiera się na 

produktach żywnościowych wpływających na zdrowie człowieka. Poparta jest wiedzą 

z różnych dziedzin nauki: np. biochemii, bromatologii, dietetyki itp. [16]. 

Placówki oferujące wypoczynek połączony z odchudzaniem zalecają turystom np.: 

• spożywaj mało kaloryczne posiłki (4-5 posiłków/co 3-4 godziny); 

• większą ilość jedzenia spożywaj w pierwszej połowie dnia; 

• nie zapominaj o śniadaniu (maksymalnie godzinę po wstaniu); 
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• kolacje zjedz 3-4 godziny przed snem; 

• nie podjadaj między posiłkami; 

• przeżuwaj każdy kęs pożywienia (sytość pojawi się po pewnym czasie); 

• unikaj tłuszczu w postaci tłustych mięs, pełnotłustych produktów mlecznych i cukru; 

• warzywa niech zajmują około połowę twojego talerza; 

• dwa razy w tygodniu mięso zastąp rybami, a co najmniej raz w tygodniu nasionami 

roślin strączkowych; 

• tłuszcze stosuj w postaci surowej, np. jako dodatek do surówek, dobrym źródłem 

tłuszczu są oleje roślinne, orzechy nasiona, pestki, awokado; 

• wypijaj półtora litra płynów; 

• pamiętaj o codziennej aktywności fizycznej [17]. 

W ośrodkach oferujących wyżywienie dla osób z nadmierną masą ciała wykorzy-

stywane są najlepsze produkty i nowoczesne metody przygotowywania posiłków, np. 

gotowanie na parze, grillowanie, pieczenie, smażenie bez tłuszczu.  

Przykład jadłospisu (dieta ubogoenergetyczna) [opracowanie własne]: 

• pierwsze śniadanie: sałatka z pomidorów, chuda wędlina drobiowa, chleb graham 

z masłem, kawa lub herbata z mlekiem; 

• drugie śniadanie: owoce sezonowe, kefir; 

• obiad: krupnik jęczmienny, grillowany filet z indyka, ziemniaki gotowane, 

surówka z marchewki i jabłka; 

• podwieczorek: biszkopty, sok warzywny; 

• kolacja: pasta z chudego sera twarogowego, surówka z sałaty i papryki z sosem 

vinaigrette, chleb razowy, herbata.  

7. Przegląd ofert turystycznych  

Oferty turystyczno-odchudzające zamieszczone na ogólnodostępnych stronach 

internetowych poddano różnorodnym kryteriom, m.in.: 

• trening połączony z wypoczynkiem; 

• edukacja z zakresu zdrowego żywienia, 

• zdrowa i zbilansowana dieta, 

• fachowość i niezawodność usług, 

• indywidualne podejście do klienta, 

• znajomość potrzeb turysty.  

Przeanalizowano 20 ogłoszeń na stronach reklamujących wczasy odchudzające 

i stwierdzono, że firmy proponują fachowe usługi łączące wypoczynek z redukcją 

masy ciała uwzględniające indywidualne potrzeby i bezpieczeństwo klienta. 55% ofert 

charakteryzuje się wiedzą o sprzedawanych produktach turystycznych – wczasy odchu-

dzające, 30% firm deklaruje spełnianie dodatkowych sugestii i życzeń klientów oraz do-

radztwo dietetyczne, w 25% ofert proponowany jest trening z trenerem personalnym.  

Można stwierdzić, że turyści chcący odzyskać prawidłową masę ciała są wyma-

gający, oczekują fachowej obsługi, wykwalifikowanych specjalistów z zakresu dietetyki 

i doboru aktywności fizycznej.  

 



 

Kierunkowe wykorzystanie czasu wolnego wpływające na redukcję masy ciała 
 

71 
 

 
Wykres 2. Fachowość usług łączących wypoczynek z redukcją masy ciała [opracowanie własne] 

8. Bilans energetyczny a masa ciała 

Współcześnie żyjący człowiek prowadzi siedzący tryb życia, ogranicza pobyt na 

świeżym powietrzu i ekspozycję na słońce, naraża swój układ nerwowy, konsumuje 

wysoko przetworzone, szeroko dostępne, bardzo kaloryczne pożywienie. Efektem są 

choroby cywilizacyjne: problemy sercowo-naczyniowe, pandemia XXI wieku – otyłość 

i cukrzyca. W krajach Europy po roku 1980 trzykrotnie wzrosła liczba otyłych ludzi [18]. 

Naprzeciw tym zjawiskom wychodzi turystyka, która proponuje obniżoną ilość i wzrost 

jakości spożywanego pożywienia oraz dużą porcję ruchu na świeżym powietrzu. 

Nieustannie wzrasta liczba lokali gastronomicznych, programów kulinarnych, kolo-

rowego jedzenia i pięknie zaprojektowanej zastawy stołowej. Rozwijają się sieci fast-

food, food trucków, żywności wygodnej. Zindustrializowany człowiek poddaje się i na 

przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrasta dzienna porcja zjadanych kalorii. 

 
Wykres 3. Dzienna liczba kalorii dla jednego człowieka opracowanie własne na podstawie [18] 
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Aby ograniczyć nasilającą się otyłość opracowywane są różnorodne diety i propo-

nuje się zwiększoną aktywność fizyczną. Modyfikacje dietetyczne ograniczają kalo-

ryczność diety i ilość spożywanych węglowodanów i tłuszczy. Zbyt duże spożywanie 

kalorii i brak wydatku energetycznego powoduje zwiększenie masy ciała i zawartości 

tkanki tłuszczowej (powyżej 25% tłuszczu dla kobiet i ponad 20% tkanki tłuszczowej 

u mężczyzn). Wzrasta również BMI body mass index (wskaźnik masy ciała) powyżej 

25 kg/m2 u obydwu płci co wskazuje na nadwagę, a przy BMI ≥ 30 występuje otyłość 

[19]. 

Procent nadwagi oblicza się ze wzoru Broca 

% nadwagi = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑎ł𝑎 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑎−𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑎ł𝑎 𝑛𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑎ł𝑎 𝑛𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑎
 × 100 

Otyłość jest chorobą wszystkich narządów i w 95% skutkiem nadmiaru kalorii 

spożywanych wraz z pożywieniem. Nadmiar energii jest gromadzony w organizmie 

w postaci tkanki tłuszczowej.  

Najlepsze rezultaty odchudzania daje powolny spadek masy ciała. Zalecane jest 

0,5-1,0 kilogramów tygodniowo, co daje 2 do 4 kilogramów miesięcznie, aby uniknąć 

tzw. efektu jo-jo. Wnioskować należy, że efektywny wyjazd turystyczny w celach od-

chudzających powinien trwać minimum 2 tygodnie.  

Jak podaje Ciborowska i wsp. dieta ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa, ze 

zmniejszoną zawartością tłuszczu i węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, 

stosowana przez długi czas, daje najlepsze efekty redukcji masy ciała [20]. 

9. Systematyczna aktywność fizyczna w dążeniu do celu 

Ogromny wpływ na stan zdrowia, jakość i długość życia ma systematycznie upra-

wiana aktywność fizyczna. Międzynarodowy program CINDI WHO (ang. Coordinated 

Noncommunicable Disease Intervention) ujawnia, że 70% Polaków ze środowisk wiel-

komiejskich prowadzi siedzący tryb życia i nie ćwiczy dłużej niż 30 minut dziennie lub 

wykonuje ćwiczenia fizyczne bardzo rzadko, a tylko 6-8% Polaków systematycznie 

ćwiczy. Brak aktywności fizycznej przyczynia się do wielu chorób przewlekłych m.in. 

do otyłości. Regularnie uprawiany trening zmniejsza o ok. 30% ogólną umieralność  

i o 30-50% umieralność z powodu chorób kardiologicznych. Systematyczny wysiłek 

fizyczny redukuje ilość tkanki tłuszczowej, obniża ciśnienie krwi, glukozy, trójglice-

rydów, a podnosi stężenie „dobrego” cholesterolu HDL [18, 21, 22]. 

Chińczycy w badaniach Da Qing Study dotyczących ludzi zagrożonych cukrzycą 

udowodnili, że po 6 latach systematycznych ćwiczeń fizycznych tylko 40% osób za-

chorowało na cukrzyce, a w grupie niećwiczących, cukrzycę stwierdzono u 70% bada-

nych. Regularne uprawianie sportu sprawia, że serce wydolniej pracuje, układ krzep-

nięcia lepiej działa, wzrasta odporność (osoby starsze rzadziej chorują na choroby układu 

oddechowego), powiększa się siłą mięśni i zwinność ruchów, następuje znaczna utrata 

masy ciała [23, 24].  

W okresie rozwojowym człowieka niedobór ruchu niekorzystnie wpływa m.in. na 

kształtowanie mięśni i nerwów, rozwój kośćca, prawidłową postawę ciała, pracę płuc 

i serca, a przede wszystkim na otyłość [18]. 

Aktywność fizyczna uwalnia od reakcji nerwowych, napięć i zmęczenia psychicznego. 
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10. Aktywność fizyczna podczas wyjazdu turystycznego 

Dzięki aktywności na świeżym powietrzu możemy czerpać życiodajną moc ze 

słońca, które korzystnie wpływa na psychikę człowieka. Otaczające nas zielone barwy 

uspokajają, koją oczy, wzmacniają koncentrację i cierpliwość. Błękit nieba zmniejsza 

napięcie nerwowe i relaksuje, a brązowe odcienie pni drzew stymulują nas do działania [25]. 

Promienie słoneczne mają zdrowotną moc, aż 90% witaminy D powstaje przy współ-

udziale promieniowania słonecznego w skórze. W naszej szerokości geograficznej 

najwięcej witaminy D czerpiemy ze słońca od połowy czerwca do połowy września. 

Aktywność fizyczna 2-3 razy w tygodniu i tylko 15 minut na słońcu zaspakaja dzienną 

dawkę witaminy D. W pozostałej części roku należy suplementować tę witaminę we 

wszystkich grupach wiekowych, ponieważ pełni ona ważną rolę w przeciwdziałaniu 

chorobom nowotowrowym, autoimmunologicznym, sercowo-naczyniowym, cukrzycy 

i depresji. U osób otyłych witamina D jest gromadzona w tkance tłuszczowej, dlatego 

należy suplementować większe jej ilości. Turystyka otyłości wychodzi naprzeciw temu 

problemowi i proponuje maksymalne wykorzystywanie witaminy D z promieniowania 

słonecznego przez spacery, uprawianie różnorodnej aktywności [18, 23]. 

Czynnikiem hamującym duży apetyt, a co za tym idzie spożywanie nadmiernej 

ilości kalorii jest ruch, najlepiej uprawiany poza miejscem zamieszkania. Z pomocną 

przychodzi natura i jej składnik estetyczny, który dostrzegamy na pieszym szlaku 

turystycznym, płynąc kajakiem, jadąc konno, odkrywając ścieżki rowerowe, szusując 

na nartach. Otaczający nas świat działa pobudzająco na aktywność ruchową turysty 

i zwiększa efektywność odchudzania. Minimalny poziom aktywności fizycznej jest 

trudny do określenia, aby spełnić wymogi profilaktyki. Pate i wsp. twierdzą, że 30 minut 

aktywności fizycznej dziennie wystarczy [26]. Również Heyward uważa, że 30 minut 

ruchu dziennie, podczas wypełniania codziennych obowiązków, wyczerpuje porcję ruchu 

na dany dzień. Ćwiczenia rekreacyjne, siłowe zaleca 2-3 razy w tygodniu, a aerobowe 

i rozciągające 3-5 razy na tydzień. Intensywność ćwiczeń powinna być indywidualnie 

modyfikowana [27]. Ludzie z otyłością lub nadwagą powinni wydłużać aktywność 

fizyczną w zależności od możliwości.  

Ruch związany jest z ogólnym rozwojem, wzmocnieniem sprawności i wydolności, 

odpornością, przeciwdziałaniem starzeniu się organizmu i powstawaniu otyłości, ma 

wpływ na odbudowę sił psychicznych i fizycznych. Podróże i różnorodne formy spę-

dzania czasu podczas wyjazdów sprzyjają podejmowaniu walki z epidemią otyłości. 

Należy podkreślić, że aktywność turystyczna spełnia kluczową rolę w budowaniu 

wzorców prozdrowotnych, gdzie zabawę na świeżym powietrzu często zastępuje 

w obecnym czasie (pandemia COVID-19) zabawa z urządzeniami elektronicznymi 

(smartfon, komputer) i paczką niezdrowych przekąsek. 

11. Wyniki badań 

Nauczyciele spędzający wakacje w ośrodkach 63,3% zapewniających wyżywienie 

i organizujących czas wolny odczuli ogólną poprawę samopoczucia i zostali zachęceni 

do kontynuowania zdrowego odżywiania. Około 5% respondentów zredukowało swoją 

masę ciała o około 1 kilogram. Wszyscy wypoczywający na zorganizowanym turnusie 

wybierali ośrodki z: treningiem połączonym z wypoczynkiem, edukacją z zakresu zdro-

wego żywienia, zdrową i zbilansowaną dietą, indywidualnym podejściem do klienta, 
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znajomością potrzeb turysty chcącego kierunkowo wykorzystać czas, aby zredukować 

masę ciała. 

Pozostali badani 36,7%, nie rezerwowali posiłków, korzystali z różnych restauracji, 

nie uprawiali regularnie sportu i nie korzystali z porad specjalistów z zakresu zdro-

wego odżywiania i promocji zdrowia.  

Pierwsza grupa w 94,7% wyjechała zadowolona z powodu redukcji masy ciała 

i nabycia prawidłowych wzorców postępowania dietetycznego oraz zadeklarowała chęć 

powrotu. W drugiej grupie tylko 27,3% badanych wyjechało zadowolonych z pobytu, 

ponieważ cenią sobie nieregularne posiłki, brak aktywności fizycznej i nieregularny sen.  

12. Podsumowanie 

Turystyka daje osobom otyłym wiele możliwości odchudzania się, poprzez ruch 

w sprzyjającym środowisku, blisko natury i pod opieką wykwalifikowanych specjalistów 

dietetyków i z indywidualnie dobraną dietą przynosi efekty. Korzyścią płynącą z takiego 

rodzaju turystyki jest ubytek masy ciała, odbudowa sprawności fizycznej i równowagi 

psychicznej. Ludzie w każdym wieku lubią podróżować. Turystyka jest formą aktyw-

ności ruchowej, a turystyka powiązana z odchudzaniem zapobiega chorobie cywiliza-

cyjnej jaką jest otyłość.  

Rozwój turystyki połączonej z odchudzaniem wynika między innymi z coraz wyż-

szych standardów ośrodków wypoczynkowych wykorzystujących nowoczesne techno-

logie, oferujących specjalistyczne zabiegi i porady dobrze wykształconych specjali-

stów [28, 29]. 

Ludność obszarów wysokorozwiniętych żyje w nieustannym stresie, wśród spalin 

samochodów, w nadmiernym hałasie, prowadzi siedzący tryb życia. Większość odpo-

czywa biernie, siedząc przed komputerem przegryzając niezdrowe, wysokokaloryczne 

przekąski i popija słodzone soki oraz kolorowe napoje gazowane. A tymczasem wy-

starczy wyjść z domu, udać się na spacer albo wyjechać, aby poczuć się zdrowszym [18]. 
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Streszczenie 
Zdrowie we współczesnym świecie jest największym skarbem, aby je zachować trzeba o nie dbać. Prze-

miana stylu życia będąca wynikiem postępu technicznego, wzrost tempa źle wpływa na funkcjonowanie 

i sposób żywienia człowieka. Nadwaga i otyłość są ogólnoświatowym problemem, a WHO nazywa je prio-

rytetowymi. Właściwe odżywianie jest jednym z wielu czynników niezbędnych do utrzymania dobrego 
stanu zdrowia. Wszelkie nieprawidłowości w żywieniu powodują zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. 

Szczególnie ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej masy ciała pełni właściwe pokrycie zapotrzebowania 

energetycznego w węglowodany (ok. 55%), białka (ok. 11%), tłuszcze (ok. 34%). Równie ważny jest 

wysiłek fizyczny realizowany podczas wędrówek, wycieczek, rajdów w nieznane, pobytów w różnych kli-
matach: morze, góry, lasy. Ruch związany jest z ogólnym rozwojem, wzmocnieniem sprawności i wydol-

ności, odpornością, przeciwdziałaniem starzeniu się organizmu i powstawaniu otyłości. Aktywność fizyczny 

ma wpływ na odbudowę sił psychicznych i fizycznych. Podróże i różnorodne formy spędzania czasu pod-

czas wyjazdów sprzyjają podejmowaniu walki z epidemią otyłości. Należy podkreślić, że aktywność 
turystyczna spełnia kluczową rolę w budowaniu wzorców prozdrowotnych, gdzie zabawę na świeżym 

powietrzu często zastępuje w obecnym czasie (pandemia COVID-19) zabawa z urządzeniami elektronicz-

nymi (smartfon, komputer) i paczką niezdrowych przekąsek. Turystyka pełni różnorodne funkcje w procesie 

edukacyjno-wychowawczym m.in. wypoczynkową, kształcącą świadomość ekologiczną, poznawczą, 
zdrowotną, kształtującą dobre nawyki żywieniowe. Celem niniejszej pracy jest ukazanie zdrowotnych 

funkcji turystyki i promocja zdrowego stylu życia. Dokonano przeglądu ofert turystycznych oraz stoso-

wanych diet podczas wypoczynku, ich wpływu na stan odżywienia i sprawność fizyczną turysty. Na pod-

stawie badań własnych można stwierdzić, iż dieta i aktywność fizyczna mają wpływ na redukcję masy ciała.  
Słowa kluczowe: turystyka, redukcja masy ciała, aktywność fizyczna, zdrowie  

Directional use of free time influencing weight reduction 

Abstract 

Health in the modern world is the greatest treasure, in order to maintain it, you need to take care of it. The 

change in lifestyle as a result of technological progress, the increase in pace has a negative effect on the 

functioning and manner of human nutrition. Overweight and obesity are a global problem and the WHO 
calls them priority. Proper nutrition is one of the many factors necessary to maintain good health. Any 

improper nutrition causes disturbances in the functioning of the body. A particularly important role in 

maintaining a healthy body weight is played by the proper coverage of the energy requirement in 

carbohydrates (approx. 55%), proteins (approx. 11%) and fats (approx. 34%). Equally important is the 

physical effort carried out during journeys, trips, rallies into the unknown, stays in various climates: sea, 

mountains, forests. Movement is related to the overall development, enhancement of efficiency and 

endurance, immunity, anti-aging and the prevention of obesity. Physical activity contributes to the 

rebuilding of mental and physical strength. Travel and various forms of spending time during trips are 
conducive to fighting the obesity epidemic. It should be emphasized that tourist activity plays a key role in 

building pro-health models, where outdoor play is often replaced at the present time (the COVID-19 

pandemic) by playing with electronic devices (smartphone, computer) and a packet of unhealthy snacks. 

Tourism plays a variety of roles in the educational process, including leisure, shaping ecological, cognitive 
and health awareness, shaping good eating habits. The aim of this study is to present the health functions of 

tourism and to promote a healthy lifestyle. The tourist offers and diets used during recreation were 

reviewed, as well as their impact on the nutritional status and physical fitness of the tourist. Based on own 

research, it can be concluded that diet and physical activity have an impact on weight reduction. 
Keywords: tourism, weight reduction, physical activity, health 
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Konsekwencjej zdrowotne otyłości 

1. Wprowadzenie 

Zmiana stylu życia nowoczesnej ludzkości wynika ze wzrostu tempa życia, ogrom-

nego postępu technicznego i sposobu odżywiania człowieka. Takie działania w kon 

sekwencji doprowadziły do globalnego problemu w społeczeństwie, jakim jest nadwaga 

i otyłość. Z nadmierną masą ciała zmagają się mieszkańcy całego świata, zarówno 

regionów wysokorozwiniętych jak i rozwijających się, w tym dzieci, młodzież i dorośli [1]. 

Ponadto badania wskazują na obniżenie średniej długości życia ze względu na 

ryzyko palenia tytoniu, cukrzycę, małą aktywność fizyczną, ubóstwo, nadciśnienie 

i otyłość. Nadmierna masa ciała ma wpływ na skrócenie planowanej długości życia 

przeciętnie o 0,7 roku [2]. WHO (ang. World Health Organization) uznała nadwagę 

i otyłość za jeden z głównych ogólnoświatowych problemów [1]. Otyłość jest epidemią, 

która przekroczyła wszelkie granice, powodując więcej zgonów na całym świecie niż 

niedowaga [3-6]. 

Zamierzeniem autorek było zaprezentowanie osiągnięć nauki i praktycznej wiedzy 

o postępowaniu z pacjentem ze zdiagnozowaną otyłością.  

Celem pracy jest omówienie strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdro-

wia osób z nadmierną masą ciała.  

2. Zarys i definicja otyłości jako choroby  

Obecnie otyłość jest jednostką chorobową, problemem medycznym, społecznym, 

socjalnym, kulturowym i ekonomicznym [7-9]. 

Otyłość to zespół chorobowy cechujący się podwyższoną masą ciała ponad 

normę, co wiąże się ze zwiększoną podażą energii z pokarmów w stosunku do popytu 

organizmu. Skutkiem tego jest nadmiar tkanki tłuszczowej w konsekwencji hipertrofii 

i/bądź hiperplazji adipocytów [7, 10, 11]. 

„Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych” (ang. Inter-

national Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), czyli 

medyczna klasyfikacja sporządzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 

otyłość wymienia w punkcie „Otyłość i inne zespoły z hiperalimentacji” (E65-E68).  

• E66.0 – otyłość spowodowana nadmierną podażą energii; 

• E66.1 – otyłość polekowa; 

• E66.2 – ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową; 

• E66.8 – inne postaci otyłości; 

• E66.9 – otyłość nieokreślona [12]. 
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2.1. Historia choroby otyłości  

Nadmierna masa ciała występuje od czasów prehistorycznych, pomimo że był 
to okres niedoboru pożywienia [13]. W starożytności i wiekach średnich ludzie otyli 
postrzegani byli jako zamożni, a duże gabaryty ciała świadczyły o przynależności 
do uprzywilejowanej grupy społecznej. W zapiskach sporządzanych przez ówczesnych 
medyków odnajdujemy już otyłość jako problem zdrowotny, mimo że ludzie otyli byli 
rzadkością [14]. Rubens i Rembrandt w epoce baroku w swoich dziełach szerzyli kult 
otyłości – obfite, pulchne kobiety. W kolejnych stuleciach zmagano się z głodem, 
ubóstwem, epidemiami, co nie sprzyjało nadmiernej masie ciała. Dopiero rewolucja 
przemysłowa w XVIII wieku miała wpływ na zmniejszenie niedożywienia i poprawę 
zdrowia ludzi [15]. W XX wieku w krajach dobrze rozwijających się wzrósł wskaźnik 
masy ciała BMI (ang. body mass index). Rok 2000 był przełomowy dla ludzkości, 
ponieważ liczba osób dorosłych z nadwagą przekroczyła odsetek ludzi z niedowagą 
[16]. Światowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że 65% ludzi żyje w krajach, 
w których nadmierna masa ciała zabija więcej osób niż niedowaga, dotyczy to krajów 
dobrze rozwiniętych. Spojrzenie na otyłość uległo przeobrażeniu i obecnie mówi się, 
że XXI wiek to wiek epifitozy otyłości [17].  

Na przestrzeni wieków otyłość traktowana była jako symbol dobrobytu i szczęścia. 
Obecnie uznawana jest za jedną z chorób cywilizacyjnych zagrażającą zdrowiu i życiu 
ludzi na całym świecie [13]. 

2.2. Etiologia i etiopatogeneza otyłości 

Przyczyny otyłości są różnorodne, jednak większość z nich zawiera element gene-
tyczny [18]. Nadmierna masa ciała może być skutkiem mutacji pojedynczego genu lub 
wynikiem innych problemów zdrowotnych [19]. Badania genome-wide association 
study ukazały 97 polimorfizmów genetycznych wpływających na BMI. Lock i wsp. 
uważają, że na 20% otyłości ma wpływ genetyka [20]. Duże oddziaływanie wykazuje 
gen podatności na otyłość FTO umieszczony na chromosomie 16 [21], który odpo-
wiada za uczucie sytości i łaknienia [22]. Mutacja i polimorfizm genu receptora mela-
nokortyny 4 (MC4R) jest częstą przyczyną nadmiernej masy ciała [23, 24]. Predy-
lekcję do otyłości stwierdzono u otyłych z mutacją PCSK1 (ang. prohormone convertase 
1/3), BDNF (mózgowy czynnik natriuretyczny), genu dla PPAR (receptory aktywo-
wane przez proliferatory peroksysomów) gamma 2 [25-27].  

Otyłość jest również skutkiem czynników środowiskowych np. siedzącego trybu 
życia, zaburzeń snu, zaburzeń układu endokrynologicznego [28-31], żywności typu 
fast-food, dużych porcji posiłków, leków. Mozaffarian i wsp. podają, że nawyki ży-
wieniowe mają duże znaczenie w rozwoju otyłości kobiet i mężczyzn. Spożycie chipsów, 
ziemniaków, napojów zawierających duże ilości cukru, czerwonego mięsa skutkuje 
wzrostem masy ciała [32]. Badania przeprowadzone przez Mallika i wsp. ukazują 
zależność między konsumpcją warzyw, produktów pełnoziarnistych, nasion, jogurtów 
naturalnych, a redukcją masy ciała [28, 31, 33]. 

Etiologia i etiopatogeneza otyłości jest nieustannie odkrywana oraz daje przestrzeń 
dla badań populacyjnych, statystycznych, klinicznych i genetycznych [32]. 

2.3. Klasyfikacja otyłości 

Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej zmienia się wraz z wiekiem człowieka. W okresie 
niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa występuje obwodowy typ otłuszczenia, który 
z upływem czasu zmienia się w typ centralny. Podczas dojrzewania dziewcząt tkanka 
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tłuszczowa odkłada się w dolnej połowie ciała – okolice bioder i pośladków, natomiast 
chłopcom rozrasta się kark, ramiona – górna połowa ciała. Zbyt duży przyrost adipo-
cytów (komórek tłuszczowych) w okresie dzieciństwa prognozuje wystąpienie otyłości 
w wieku dojrzałym [34]. Jak podkreślają badacze otyłość w czasie ciąży jest przyczyną 
adaptacji mających wpływ na generowanie otyłości u dzieci [35]. Biorąc pod uwagę 
etiopatogenezę otyłość dzielimy na prostą i wtórną [34, 36]. 

Otyłość prosta (pierwotna) – swoją genezę ma w ilościowych i jakościowych 

nieprawidłowościach żywieniowych, które mają wpływ na dodatni bilans energe-

tyczny. Istotne są też uwarunkowania środowiskowe, żywność wysoko przetworzona, 

obfitująca w węglowodany proste i tłuszcze zwierzęce oraz brak aktywności fizycznej. 

Otyłość prosta występuje u 60-70% osób otyłych i aż u ponad 98% dzieci. Czynniki 

genetyczne są przyczyną około 30-40% przypadków otyłości prostej. Według Junga do 

tej grupy wchodzą „polimorfizmy genów FTO” (ang. fat mass- and obesity- associated 

gene) i PPAR γ (ang. peroxisome proliferator – activated receptor gamma) tzw. gen 

receptora aktywowanego proliferatoramiperoksysomów typu γ, adiponektyny i rezy-

styny [34, 36]. 

Otyłość wtórna – występuje w endokrynopatii: niedoczynności tarczycy, niedoborze 

hormonu wzrostu i zespole Cushinga, zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. 

Można ją zaobserwować w zespole polekowym i zespołach uwarunkowanych gene-

tycznie: Turnera, Klinefeltera, Prasera-Williego [34, 36].  

Antropometria wyodrębnia otyłość typu brzusznego (aneroidalnego) i otyłość 

pośladkowo-udową (gynoidalną) [34]. 

Typ brzuszny – ten rodzaj otyłości nazywany jest otyłością centralną, trzewną, 

wisceralną, androidalną lub typu „jabłko”. Otyłość ta cechuje się rozrostem tkanki tłusz-

czowej trzewnej (żołądek, jelita, narządy wewnętrzne). Tkanka tłuszczowa trzewna, 

w stosunku do tkanki tłuszczowej podskórnej wytwarza więcej cytokin prozapalnych, 

takich jak: CRP, IL-6, TNF-α, PAI-1, które wpływają na powstawanie przewlekłego 

subklinicznego procesu zapalnego u chorych z otyłością centralną. Otyłość brzuszna 

sprzyja powstawaniu chorób układu sercowo-naczyniowego, zespołu metabolicznego, 

niektórych nowotworów, insulinooporności oraz cukrzycy typu 2 [8, 34, 37, 38]. 

Otyłość brzuszna występuje u osób dorosłych, gdy obwód pasa wynosi ≥ 94 cm 

u mężczyzn i 80 cm u kobiet [39].  

Typ pośladkowo-udowy nazywany też gynoidalnym, obwodowym lub typem 

„gruszki”. Tkanka tłuszczowa rozkłada się w okolicach pośladków, bioder i ud, częściej 

występuje u kobiet [34]. Gynoidalna otyłość jest mniej niebezpieczna od typu brzusz-

nego, może jednak prowadzić do zwyrodnienia układu kostno-stawowego, żylaków 

i chorób dróg żółciowych.  

Wskaźnika WHR (ang. Waist Hip Ratio) Stosunek obwodu talii do obwodu bioder  

WHR = 
obwód w talii [cm]

obwód w biodrach [cm]
 

Jeśli po obliczeniu, wskaźnik WHR będzie ≥ 0,8 dla kobiet i równy 1 dla mężczyzn 

świadczy to, że osoba badana ma otyłość brzuszną („jabłko”).  

Natomiast jeśli WHR jest mniejszy u kobiet niż 0,8 i mniejszy niż 1,0 dla 

mężczyzn, wówczas mamy do czynienia z otyłością pośladkowo udową („gruszka”). 

Wynik wskaźnika WHR 0,7 czyni sylwetkę idealną.  
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AACE (ang. American Association of Clinical Endocrinology) Amerykańskie 

Stowarzyszenie Endokrynologii Klinicznej i ACE (ang. American College of Endo-

crinology) Amerykańskie Kolegium Endokrynologii dowodzą, że ilość powikłań oty-

łości pozwala kwalifikować ją jako chorobę o dużym zaawansowaniu i wymienia, że 

należą do nich m.in. stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe, nad-

ciśnienie tętnicze, choroba sercowo-naczyniowa, choroby wątroby, zespół policystycz-

nych jajników, niepłodność żeńska, bezdech senny, zwyrodnienie stawów, wysiłkowe 

nietrzymanie moczu, depresja, obwód talii u kobiet ≥ 88 cm, u mężczyzn ≥ 94 cm [40]. 

Klasyfikacja w zależności od występowania powikłań na podstawie wytycznych 

AACE/ACE 2016:  

• BMI 25-29,9 – nadwaga w stopniu 0 (brak powikłań); 

• BMI ≥ 30 – otyłość w stopniu 0 (brak powikłań); 

• BMI ≥ 25 – otyłość 1 stopnia (jedno lub więcej powikłanie o łagodnym nasileniu); 

• BMI ≥ 25 – otyłość 2 stopnia (przynajmniej jedno ciężkie powikłanie). 

BMI = 
masa [kg]

(wzrost)2[m2]
 

Systematyzacja ta ukazuje ścisły związek pomiędzy oceną antropometryczną, a stanem 

klinicznym osoby otyłej. Uwydatnia konieczność wprowadzenia zmian dotychcza-

sowej diety i zwiększenia aktywności fizycznej. Współwystępowanie nadmiernej masy 

ciała z podanymi w wytycznych powikłaniami klinicznymi ocenia się jako sytuację 

wysokiego ryzyka zdrowotnego wymagającą zmiany stylu życia, diety (stopień 0), 

możliwości wdrożenia farmakoterapii (stopień 1) i operacji bariatrycznej (stopień 2) 

[40, 41]. 

Analizując problemy z nadmierną masą ciała i zaburzeniami metabolicznymi 

można wyodrębnić:  

• MHO (ang. metabolically healthy obese) – Otyłość zdrowa metabolicznie, BMI  

≥ 30 kg/m2, charakteryzuje się małą ilością tłuszczu ektopowego – trzewnego 

i wątrobowego oraz znacznym odkładaniem tłuszczu w nogach. MHO nie jest 

stanem bezpiecznym dla zdrowia, mimo że chory ma prawidłowe wyniki badań krwi 

należy ją systematycznie kontrolować. Niesie za sobą ryzyko m.in. zawału serca, 

udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 [42, 43]; 

• MAO (ang. metabolically abnormal obese) – Otyłość z zaburzeniami meta-

bolicznymi, charakteryzuje ją otyłość centralna, wiąże się z chorobami układu 

sercowo-naczyniowego i mózgowo-naczyniowego, często występuje nadciśnienie 

tętnicze oraz zwiększony obwód talii i bioder [42]; 

• MONW (ang. metabolically obese, normal weight) – Charakterystyka metabolicznie 

otyłych osób z prawidłową masą ciała, u których występuje obszar trzewnej tkanki 

tłuszczowej o wielkości ≥ 100 cm przy zmiennym BMI < 23, < 25 kg/m2. U tych 

osób może występować stan przedcukrzycowy (prediabetes) i granicznie wysoka 

dyslipidemia [42]. 

3. Uwarunkowania otyłości  
Na nadwagę i otyłość ma wpływ wiele czynników: społeczno-demograficzne, spo-

łeczno-ekonomiczne, fizjologiczne, genetyczne, które powiązane są ze sposobem życia 

(złe przyzwyczajenia żywieniowe, mała aktywność fizyczna), zdrowotne (współistnie-
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jące choroby, leki), czynniki psychologiczne i indywidualne [3, 9, 44]. Wąsowski i wsp. 

w swojej pracy porządkują składniki powiązane z powstawaniem nadwagi i otyłości na 

składowe środowiskowe dotyczące całej populacji (makrośrodowiskowe) i te które 

dotyczą jednostki (mikrośrodowiskowe) [11]. Prawidłowe odczytanie tych czynników 

umożliwia opracowanie indywidualnej, najlepszej dla pacjenta formy leczenia otyłości. 

Pozwala też osobie chorej zrozumieć swoje potrzeby [45]. 

3.1. Czynniki związane ze stylem życia  

Wpływ zachowań kulturowych, środowiska życia, czy też nawyki żywieniowe są 

ściśle powiązane z poziomem wiedzy i doświadczeniem ludzi na całym świecie [6]. 

„Global strategy on diet, physical activity and health” („Globalna strategia dotycząca 

diety, aktywności fizycznej i zdrowia”) informuje, że na ryzyko wystąpienia chorób 

niezakaźnych mają wpływ: wysokie ciśnienie krwi, wysokie stężenie cholesterolu, zbyt 

mała ilość zjadanych owoców i warzyw, nadwaga, otyłość, unikanie aktywności fi-

zycznej, tytoń. Należy zaznaczyć, że aż pięć z wyżej wymienionych czynników mocno 

związanych jest z dietą i aktywnością fizyczną [46]. 

Na dodatni bilans energetyczny mają wpływ zbyt duże spożycie produktów wysoko-

energetycznych w odniesieniu do podejmowanej aktywności fizycznej. Taka zależność 

skutkuje nadmierną masą ciała u dzieci, młodzieży i dorosłych [39]. Obserwuje się 

jakościowe i ilościowe błędy w jadłospisie, niewłaściwy dobór diety (zbyt wiele 

cukrów i tłuszczy) i żywność wysokoprzetworzoną, zbyt małą ilość posiłków w ciągu 

dnia, minimalną aktywność fizyczną, za długi czas spędzany w pozycji siedzącej [7, 9, 

36]. Wszechobecne restauracje typu fast-food, wysokoprzetworzone i wysokokalo-

ryczne przekąski korzystne cenowo w porównaniu ze zdrową żywnością mają wpływ 

na epidemię otyłości [11]. Badania kliniczne i epidemiologiczne wskazują na zależność 

między otyłością, chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, a nieodpowiednim 

odżywianiem (nadmierna kaloryczność, za dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, 

cholesterolu i cukru). Warty podkreślenia jest fakt, że spożycie napojów słodzonych 

wielokrotnie zwiększa możliwość wystąpienia otyłości [47, 48]. Fruktoza ma wpływ 

na wzrost triglicerydemii po posiłkowej, na ilość tkanki tłuszczowej w wątrobie, 

mięśniach i na poziom lipoprotein VLDL. Okręglicka i wsp. twierdzą, że na rozwój 

otyłości ma wpływ fruktoza zawarta w napojach słodzonych, ale też obecność innych 

substancji zawarta w tych produktach [49]. Zbyt małe spożycie wapnia ma istotny 

wpływ na rozwój otyłości, wykazano, że zwiększone spożycie wapnia przy obniżeniu 

wartości energetycznej wpływa na ubytek tkanki tłuszczowej [47].  

Podkreślić należy, że odpowiednio wysoka i regularna aktywność fizyczna, dopa-

sowana do możliwości i wieku chorego ma istotne znaczenie w profilaktyce i leczeniu 

otyłości oraz innych chorób [47]. 

Na rozwój otyłości mają wpływ czynniki społeczno-kulturowe, przede wszystkim 

nawyki żywieniowe wyniesione z domu rodzinnego, błędy rodziców bardzo często są 

kopiowane przez dzieci [11, 44]. Zbyt intensywnie karmione dziecko gromadzi komórki 

tłuszczowe, które mają wpływ na późniejszy rozwój nadwagi lub otyłości [44]. 

Nadmierna masa ciała zwielokrotnia ryzyko zachorowania na wiele chorób przewlek-

łych m.in. na choroby układu krążenia i cukrzycę typu 2 [39]. 
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3.2. Czynniki związane z płcią, wiekiem i środowiskiem życia  

Płeć, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny, środowisko 

życia, mają wpływ na rozwój nadwagi i otyłości [1, 3, 6, 9, 39, 50]. 

Kardjalik i wsp. przeprowadzili badania na studentach Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, które wykazały nadwagę u 5,09% kobiet i otyłość u 1,39%. Według 

wskaźnika IDF (ang. International Diabetes Federation) Międzynarodowa Federacja 

Diabetologiczna, ocena obwodu talii wykazała otyłość brzuszną u 12,20% kobiet 

(obwód ≥ 80 cm). U mężczyzn przy wyliczeniu BMI body mass index (wskaźnik masy 

ciała) zdiagnozowano nadwagę u 25%, otyłość u 2%, a otyłość brzuszną u 14%. 

Badania wskazały, iż studenci zamieszkujący w akademikach mieli znacznie wyższe 

BMI niż studenci mieszkających poza domami studenta [3]. Wasiluk i wsp., twierdzą, 

że obniżenie wzrostu u kobiet o 8 cm, a u mężczyzn o 5 cm następuje między 20. a 85. ro-

kiem życia, tkanka tłuszczowa natomiast podwaja się. W Białej Podlaskiej (woj. 

lubelskie) 60-letni i starsi mieszkańcy są otyli w ponad 78% kobiety i 82% mężczyźni 

[39]. Inne badania wskazują, że osoby starsze z Wałcza (woj. Zachodniopomorskie) są 

otyłe, kobiety w 22,2-20,7% i mężczyźni 28,6%, natomiast nadwaga występuje 

u 40,3% badanych (39,7% kobiet i 42,9% mężczyzn) [51].  

Opierając się na badaniach Zgliczyńskiego i wsp. w roku 2014, w Polsce osoby 

otyłe można było spotkać częściej na wsi 17,7% niż w mieście 16,2%, częściej z wy-

kształceniem zasadniczym i podstawowym 64,6% niż z wyższym 43,8%, mężczyźni 

mniej zamożni byli otyli w 69%, a ci z wyższymi zarobkami w 54,1% [9]. Szczepańska 

i wsp. potwierdzili, że otyłość rzadziej występuje wśród osób z wyższym wykształ-

ceniem [6]. 

W takich krajach jak Szwecja, Dania, Francja i Niemcy status socjoekonomiczny 

był odwrotny do ilości dzieci z nadmierną masą ciała. Natomiast w krajach rozwija-

jących się wystąpiło zjawisko kontrastowe, wysoka pozycja socjoekonomiczna wiąże 

się ze wzrostem otyłości i nadwagi u dzieci [50]. Jednakże u ubogich dzieci z rodzin 

niepełnych częściej zaobserwowano nadmierną masę ciała. Problemy z nieprawidłową 

masą ciała, częściej stwierdzono u dzieci wychowywanych przez jednego rodzica 18,3% 

niż w rodzinach pełnych 14,9% [9]. WHO informuje, że otyłość dziecięca sprzyja 

chorobom układu krążenia, cukrzycy typu 2, problemom ortopedycznym, zaburzeniom 

psychicznym, słabym wynikom w nauce i niskiej samoocenie [52]. Małe dzieci, kiedy 

wzrasta ich aktywność ruchowa, tj. 2 rok życia tracą tkankę tłuszczową, jednak w na-

stępnych latach może wystąpić tzw. adiposity rebound (otyłość odbudowana). Uważa 

się, że około 53-90% dorosłych z otyłością miało z tym problem w dzieciństwie [50]. 

4. Wzrastający odsetek ludności z nadwagą i otyłością 

Problem nadmiernej masy ciała dotyczy ludzi w każdym wieku, niezależnie od rasy, 
płci i poziomu ekonomicznego [1, 50, 53]. Jak podaje WHO we wszystkich regionach 
świata z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej i niektórych rejonów Azji, otyłość jest 
problemem [52]. WHA57.17 (ang. Global strategy on diet, physical activity and 
health) „Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia” podaje, że 
w społeczeństwach najuboższych wzrasta występowanie nadwagi i otyłości, pomimo 
tego, że w krajach tych głównym problemem jest niedożywienie i choroby zakaźne 
[46]. Według WHO w 2016 roku na świecie problem nadmiernej masy ciała wystąpił 
u 1,9 mld ludzi, a 0,65 mld boryka się z otyłością. U osób dorosłych nadwagę stwier-
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dzono u 39%, a otyłość u 13%. Problem nadwagi stwierdzono u 40% kobiet i 39% 
mężczyzn, a otyłość u 15% kobiet i 11% mężczyzn [45]. 

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, iż problem związany z nadmierną masą 
ciała to stan epidemii [52]. Liczba osób z nadwagą i otyłością ciągle rośnie i stanowi 
około 30% światowej populacji (ponad 2 mld ludzi) [2]. 

Przypuszcza się, że w roku 2030 na świecie liczba dorosłych osób z nadwagą 
i otyłością może wynieść 57,8%, o ile epidemia otyłości nie zostanie zahamowana [8]. 

Badania informują, że w Polsce systematycznie wzrasta odsetek osób z nadwagą 
i otyłością. W latach 2003-2005 otyłość występowała u 20% mężczyzn w przedziale 
wiekowym 20-74 lata, a już w latach 2013-2014 w tej samej grupie wiekowej otyłość 
stanowiła 24%. Wzrost otyłości występuje również u kobiet w latach 2003-2005 to 
22%, a w latach 2013-2014 to ponad 23% [1, 54]. Opierając się na badaniach EHIS 
(ang. European Health Interview Survey Europejskie badanie ankietowe dotyczące 
zdrowia) z roku 2014, stwierdzono w Polsce nadwagę u 36,6% populacji powyżej  
15. roku życia, a otyłość u 16,7%. Liczby te przekroczyły średnią dla 28 krajów Unii 
Europejskiej, gdzie liczba osób z nadmierną masą ciała to 34,8% i 15,4% z otyłością. 
W roku 2014 problem nadwagi i otyłości częściej występował u mężczyzn. Nadwagę 
stwierdzono u 44% mężczyzn i 31% kobiet, a otyłość u 18,1% mężczyzn i 15,6% 
kobiet [9]. Natomiast w roku 2016 WHO podaje, że w Polsce nadwagę miało ponad 
39% dorosłych, a otyłość 23% [45]. Nadwaga i otyłość dotyczy również około 10-15% 
dzieci i młodzieży [55]. W Polsce wśród dzieci w wieku 11-15 lat problem nadmiernej 
masy ciała dotyczył 12,4% osób z nadwagą i 2,4% z otyłością [9, 56]. Wśród osób 
z otyłością III i II stopnia (odpowiednio 85% i 15%) badania wykazały, iż 47% 
zadeklarowało, otyłość wśród rodziców, 26% wskazało, że ten problem występuje 
u rodzeństwa, a 17% stwierdziło istnienie otyłości u swoich dzieci [57].  

5. Konsekwencje zdrowotne otyłości 

Otyłość to nie tylko problem medyczny, bowiem dotyczy wielu aspektów egzy-
stencji człowieka: jego życia prywatnego, zawodowego i społecznego. Schorzenie to 
może obniżać samoocenę, zaburzać relacje z otoczeniem, a przede wszystkim niesie ze 
sobą wiele konsekwencji zdrowotnych. Ponad 970,3 tysięcy zgonów w krajach Europy 
i 2,8 mln na świcie spowodowanych jest otyłością [11, 45]. 

Następstwa nadmiernej masy ciała: 

• zaburzenia psychologiczne i socjologiczne; 

• nowotwory: piersi, okrężnicy, odbytnicy, wątroby, dróg żółciowych i inne; 

• zaburzenia układu ruchu: choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle kręgosłupa, 
osteoporoza; 

• choroby endokrynologiczne: zespół policystycznych jajników, niepłodność; 

• zaburzenia metaboliczne: dyslipidemia, cukrzyca typu 2, insulinooporność, dna 
moczanowa, zespół metaboliczny; 

• choroby układu oddechowego: bezdech senny, astma, niewydolność oddechowa, 
nadciśnienie płucne; 

• choroby układu sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna 
serca, niewydolność serca, miażdżyca, udary mózgu [1, 7, 9, 36, 42, 45, 58, 59]. 

Korek i wsp. twierdzą, że nadmierna podaż energii i przyrost tkanki tłuszczowej 
sprzyja problemom metabolicznym, co prowadzi do insulinooporności, cukrzycy typu 2, 
miażdżycy, nadciśnienia tętniczego lub dny moczanowej [8], Na podstawie Szcze-
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pańskiej i wsp. i przeprowadzonych przez nich badań, dowiadujemy się, że pacjenci 
z otyłością 2 i 3 stopnia cierpią na nadciśnienie tętnicze – 23% kobiet i 20% mężczyzn, 
na problemy z gospodarką lipidową – 8% kobiet i 14% mężczyzn, na miażdżycę – 3% 
kobiet i 6% mężczyzn, na bezdech senny – 6% kobiet i 10% mężczyzn, na cukrzycę – 
11% kobiet i 9% mężczyzn, a problemy ze stawami ma – 15% kobiet i 12% mężczyzn 
[57]. 

Chorzy z otyłością mają niedobory witaminy D. Niskie stężenie 25(OH)D (25 hy-
droksykalcyferolu, kalcyfediolu) w surowicy u ludzi z nadmierną masą ciała w porów-
naniu do osób z prawidłową masą ciała zostało potwierdzone badaniami. Dowiedziono 
również, że u otyłych w stosunku do szczupłych osób, ta sama dawka promieniowania 
UVB działa o 50% niższym wzrostem stężenia 25 hydroksykalcyferolu we krwi. Do-
strzeżono zależność między ilością tkanki tłuszczowej w ciele człowieka, a wielkością 
niedoboru witaminy D, dlatego otyłym należy suplementować większe ilości witaminy 
D [36]. 

Nadmierna masa ciała może mieć wpływ na rozwój nowotworów, np.: raka pę-
cherza moczowego, nerek, tarczycy, białaczki szpikowej, jelita grubego, wątroby, 
macicy i raka piersi u kobiet po menopauzie [38, 60]. Po przeanalizowaniu doniesień 
naukowych Jaworski i wsp. uważają, że nadmierna masa ciała w 83% prowadzi do 
wzrostu prawdopodobieństwa pierwotnego nowotworu wątroby, a osoby z BMI  
≥ 25 kg/m2 narażone są na raka brodawkowatego tarczycy. Podniesiony poziom 
estrogenu wpływa na występowanie nowotworów hormonozależnych (rak piersi), 
a podwyższony poziom IGF (ang. insulin-like growth factor) insulinopodobny czynnik 
wzrostu może wpływać na rozwój raka wątroby, chłoniaków nieziarniczych – u męż-
czyzn, raka okrężnicy i pęcherza moczowego – u kobiet [60]. Literatura wskazuje na 
związek otyłości z łuszczycą, bo aż 15,8-20,7% ludzi z nadwagą cierpi na tę chorobę. 
Nie jest jednak potwierdzone, że otyłość jest następstwem łuszczycy lub że należy 
traktować otyłość jako ryzyko tej choroby [61]. 

Podwyższone BMI wpływa na przewlekłe codzienne bóle głowy CDH (ang. 
chronic daily headache). U ludzi z właściwą masą ciała, dolegliwość ta występuje 
zaledwie w 3,9%, natomiast u osób z 1 i 2 stopniem otyłości u 5% badanych, a z 3 stop-
niem otyłości 6% ludzi cierpi na to schorzenie [62]. Nadmierna masa ciała jest istotna 
wśród chorych psychicznie [63]. Zwiększa szanse na pojawienie się choroby afektywnej 
dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, depresji, agorafobii i obniżeniu poczucia skutecz-
ności w działaniu [62, 64]. 

Istotne są skutki psychospołeczne, ponieważ nadwaga i otyłość może skutkować 
poczuciem lęku, niskiej samooceny i prowadzić do depresji i zaburzeń odżywiania [9]. 
Problemy z masą ciała w dzieciństwie mogą skutkować pojawieniem się tej choroby 
w dorosłości i przyczyniać się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy [50]. 

Kalkuluje się, iż koszty zwalczania nadmiernej masy ciała i powikłań z nią związa-
nych stanowią około 1/3 wydatków na służbę zdrowia i koszty te ciągle rosną [1].  

Ponad trzykrotnie wzrasta ryzyko pojawienia się cukrzycy typu II, rozwoju insuli-
nooporności, chorób pęcherzyka żółciowego, zadyszki i zespołu obturacyjnego bez-
dechu sennego oraz pięciokrotnie rośnie ryzyko nadciśnienia tętniczego, trzykrotnie 
ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i zwyrodnieniowej stawów (przodują 
stawy kolanowe) u osób otyłych. Znacznie częściej ludzie z nadmierną masą ciała mają 
zaburzenia hormonalne, problemy z płodnością, cierpią na zespół policystycznych 
jajników, nowotwory okrężnicy, piersi, a także występuje u nich ryzyko powikłań 
pooperacyjnych [45]. 



 

Konsekwencje zdrowotne otyłości 
 

85 
 

5.1. Otyłość a zespół metaboliczny 

Współwystępowanie powiązanych ze sobą czynników ryzyka pochodzenia metabo-

licznego, sprzyjających rozwojowi chorób serca i naczyń krwionośnych o podłożu 

miażdżycowym oraz cukrzycy typu 2 [8]. Tak określany jest zespół metaboliczny, na 

który wpływ ma otyłość, przede wszystkim otyłość centralna (brzuszna, wisceralna). 

Jung podaje, że zespół metaboliczny to współwystępowanie zaburzeń w gospodarce 

lipidowej i węglowodanowej przy nadciśnieniu tętniczym, którego źródłem jest nad-

mierna masa ciała i insulinooporność. Ponadto zespół metaboliczny charakteryzuje 

hipertriglicerydemia, zwiększenie frakcji HDL, cholesterolu i zbyt wysoki poziom 

glukozy na czczo [25, 36]. 

Biorąc pod uwagę zaburzenia metaboliczne Góralska i wsp. opisują dwie grupy 

ludzi z nadwagą. W pierwszym zbiorze zaburzenia metaboliczne są łagodne o małej 

ekspresji czynników prozapalnych i niewielkim zagrożeniu chorobami sercowo-naczy-

niowymi. W drugim zbiorze czynniki prozapalne wzrastają, pojawiają się zaburzenia 

metaboliczne i problemy z przemianą materii [65]. Nadwaga i zespół metaboliczny 

występujące w każdym wieku są przyczyną rozwoju miażdżycy i problemów kardio-

logicznych. 

Kryteria charakteryzujące zespół metaboliczny: 

Otyłość brzuszna (wisceralna, centralna) – talia u kobiet ≥ 80 cm, u mężczyzn ≥ 94 cm 

i występowanie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych składników: 

• glikemia na czczo ≥ 100 mg/dl bądź cukrzyca typu 2; 

• ciśnienie tętnicze ≥ 130/85 mm Hg bądź nadciśnienie tętnicze; 

• cholesterol < 50 mg/dl u kobiet, < 40 mg/dl u mężczyzn bądź leczenie dyslipidemii; 

• trójglicerydy ≥ 150 mg/dl bądź dyslipidemia [36]. 

Śmierć ludzi z zespołem metabolicznym z powodu schorzeń kardiologicznych 

zdarza się 3-6 razy częściej niż u chorych niemających tego problemu. Najmniejsze 

podejrzenie zespołu metabolicznego powinno prowadzić do szczegółowej diagnostyki 

oraz redukcji zbędnych kilogramów, kontroli gospodarki lipidowej, glikemii i ciśnienia 

tętniczego [39]. 

6. Edukacja żywieniowa i zdrowotna 

Edukacja żywieniowa jest istotnym czynnikiem profilaktyki otyłości oraz chorób 

będących następstwem nieprawidłowego żywienia i niewłaściwego stylu życia, jest też 

ważnym elementem w leczeniu chorób dietozależnych [67]. Można ją przeprowadzić 

w grupach lub indywidualnie [68]. Według teorii behawioralnej nadrzędną przyczyną 

otyłości są źle ukształtowane nawyki żywieniowe. Skutkują one nadmiernym poborem 

energii niewspółmiernym do potrzeb organizmu [69]. Rodzina spontanicznie wpływa 

na rozwój, kształtowanie nawyków żywieniowych oraz aktywność fizyczną dziecka. 

Niewłaściwe wzorce, utrwalane przez lata trudno zmienić [70, 71]. Otyli rodzice naj-

częściej wychowują dzieci z nadmierną masą ciała i nie dostrzegają u swoich pociech 

zbędnych kilogramów, dlatego zbyt późno interweniują [72]. 

Pierwszym etapem w edukacji żywieniowej jest przygotowanie planu postępowania 

z pacjentem otyłym przez dietetyka i lekarza w celu zwiększenia skuteczności leczenia. 

[68]. Nadrzędnym celem jest obniżenie masy ciała, czyli wskaźnika BMI. Należy 

również wyznaczyć cele szczegółowe [73], może to być wstrzymanie przyrostu kilo-

gramów, utrzymanie obniżonej masy ciała przez dłuższy okres. W trakcie terapii należy 
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systematycznie rozszerzać wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Wybór właściwej 

metody edukacyjnej ma kluczowe znaczenie [68]. Możemy wyróżnić: metodę trady-

cyjną, gdzie działania należą do dietetyka, który wygłasza pogadanki [74]; metodę 

aktywizującą, która wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce [75]; 

i metodę interaktywną opierającą się na dyskusji i wymianie poglądów w grupach 

edukacyjnych [68]. Skuteczność terapii określa kwestionariusz sprawdzający wiedzę 

uczestników terapii [68]. Dietetyk powinien przekazać założenia diety, tj. ilość kalorii, 

białka, tłuszczu i węglowodanów, dzienną rację pokarmową, sposób wykonania potraw, 

objaśnić produkty zalecane i przeciwskazane oraz przedstawić przykładowy jadłospis [76]. 

W edukacji żywieniowej istotnym celem jest uświadomienie choremu, że wprowa-

dzenie diety redukcyjnej o niskiej kaloryczności nie jest najistotniejsze, ważne jest, aby 

ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe i zmienić styl życia wprowadzając 

aktywność fizyczną [77].  

Szyguła i wsp. po przeprowadzeniu badań potwierdzają, że dwutygodniowa terapia 

dietetyczno-ruchowa korzystnie wpływa na wskaźnik BMI, BM (ang. body mass) masę 

ciała i LBM (ang. lean body mass) beztłuszczową masę ciała [78]. 

 „Globalna strategia dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia” zaznacza, iż 

najważniejszym czynnikiem wpływającym na kontrolę masy ciała jest aktywność 

fizyczna. Ruch znacząco też obniża ryzyko zachorowalności na choroby krążenia, 

cukrzycę, zespół metaboliczny [46]. 

Systematycznie wzrasta występowanie otyłości. Trzech na dziesięciu mężczyzn i co 

druga kobieta w Polsce ma otyłość brzuszną [66]. Te wyniki powinny zainspirować do 

szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej na wszystkich etapach kształcenia. 

7. Podsumowanie 

Podsumowując omawiane zagadnienia, należy podkreślić, że pojedyncza interwencja 

nie wystarczy do odwrócenia skutków otyłości, a jedynie kompleksowy program łą-

czący różne interwencje może być skuteczny. Bardzo ważne jest stworzenie systemo-

wej pomocy osobom z nadmierną masą ciała, obejmującej: promowanie zdrowego 

stylu życia, podniesienie jakości posiłków w gospodarstwach domowych i żywieniu 

zbiorowym, czytelne znakowanie produktów żywnościowych ilością kalorii i wartością 

odżywczą połączone z zakazem reklamy wysokokalorycznej i tzw. niezdrowej żyw-

ności. Wszechstronna edukacja ma kluczową rolę przy zwalczaniu epidemii otyłości 

ludzi w każdym wieku. Potrzebne są kampanie promujące aktywność fizyczną i zasady 

zdrowego żywienia wśród całych rodzin.  

Konsekwencje otyłości dotykają różnych sfer życia człowieka, m.in. wyglądu – 

problemu estetycznego, sfery emocjonalnej, społecznej, seksualnej. Otyli cechują się 

niską samooceną, nie akceptują siebie i własnego ciała, mają poczucie wykluczenia 

z grupy i niechęć do kontaktów towarzyskich. Komfort życia osób z nadmierną masą 

ciała jest zdecydowanie niższy niż ludzi o prawidłowej wadze. Osoby otyłe często 

odczuwają negatywne emocje towarzyszące podejmowaniu nieskutecznych prób 

redukcji masy ciała. Pojawia się u nich poczucie winy z powodu zjedzenia dodatko-

wego posiłku lub niewykonanego treningu. 

Otyłość jest schorzeniem, które nie ustępuje samoistnie, dlatego należy z nim walczyć, 

uprawiając codzienną aktywność fizyczną, zmieniając nawyki żywieniowe, dbając 

o odpowiednią kaloryczność posiłków. Osoby cierpiące na otyłość powinny rozpocząć 



 

Konsekwencje zdrowotne otyłości 
 

87 
 

terapię w kierunku chorób, które są przyczyną nadmiernej masy ciała, w tym zaburzeń 

emocjonalnych, powinny również pamiętać o odpowiednio długim śnie. 

 Nagromadzona tkanka tłuszczowa wpływa na cały organizm, doprowadzając do 

niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Powstające w tkance tłuszczowej i uwal-

niane przez nią związki wpływają na rozwój insulinooporności, cukrzycy typu 2, 

zaburzeń czynności serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, chorób stawów, dny 

moczanowej, zaburzeń hormonalnych, kamicy pęcherzyka żółciowego i komplikacji ze 

strony układu oddechowego. 

Badania epidemiologiczne dowodzą, że otyłość wzmaga chorobowość i śmiertelność 

ludzi. 

8. Wnioski  

• Nadmiar spożytej energii może być wydatkowany przez większą aktywność 

fizyczną niezwiązaną z ćwiczeniami, np. wchodzenie po schodach, chodzenie pieszo 

lub jazda rowerem. 

• Osoba z nadmierną masą ciała powinna znać przyczynę, dlaczego utrata kilogramów 

przychodzi jej o wiele trudniej niż innym. Istotny jest tutaj styl życia, który należy 

zmienić na zdrowy. 

• Genetyczne uwarunkowania otyłości należy poprzedzić wywiadem rodzinnym. 

• Zaburzenia odżywiania o podłożu psychologicznym są częstą przyczyną otyłości. 

• Brak ustalenia głównego i osiągalnego celu w postaci redukcji masy ciała powoduje 

niezadowolenie i rozczarowanie pacjenta. 

• Źle ocenione czynniki środowiskowe, społeczne i psychologiczne pacjenta utrudniają 

opracowanie właściwej ścieżki pozwalającej utrzymać zredukowaną masę ciała. 

• Ograniczeniom dietetycznym muszą towarzyszyć ćwiczenia fizyczne.  
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Konsekwencje zdrowotne otyłości 

Streszczenie 

Otyłość i nadwaga są globalnym problemem, a Światowa Organizacja Zdrowia określa je za priorytetowe. 

Nadmierna masa ciała jest epidemią, która przekroczyła granice państw i kontynentów, nie opiera się syste-
mom politycznym ani ekonomicznym. To przewlekła choroba charakteryzująca się nadmiernym nagroma-

dzeniem tłuszczu, który źle wpływa na zdrowie. Problem tkwi w zbyt dużej podaży energii zawartej 

w diecie w stosunku do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego człowieka. Celem pracy jest omó-

wienie strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia osób z nadmierną masą ciała. Zastosowano 
metodę przeglądu literatury, która pozwoliła na wszechstronne zbadanie problemu otyłości i potwierdze-

nie, że średnia długość życia zależy od czynników ryzyka: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, niedosta-

tecznego poziomu aktywności fizycznej, niskiego statusu społeczno-ekonomicznego, palenia papierosów. 

W pracy zawarto zarys, definicję i rozwój otyłości, szczegółowo opracowano etiologię i etiopatogenezę 

choroby, przeanalizowano uwarunkowania schorzenia związane ze stylem życia, wiekiem, płcią i środo-

wiskiem życia chorego. Uwzględniono również treści dotyczące konsekwencji zdrowotnych otyłości 

i opracowano edukację żywieniową dla pacjenta z nadmierną masą ciała.  

Słowa kluczowe: zdrowie, otyłość, redukcja masy ciała, aktywność fizyczna 

Health consequences of obesity 

Abstract 
Obesity and overweight are a global problem and are prioritized by the World Health Organization. 

Excessive body mass is an epidemic that has crossed the borders of states and continents, it does not resist 

political or economic systems. It is a chronic disease characterized by an excessive accumulation of fat that 

is bad for health. The problem is that there is too much energy in the diet in relation to the individual 
caloric needs of a person. The aim of the study is to discuss the diet, exercise and health strategies of 

people with excess body weight. The method of literature review was used, which allowed for a compre-

hensive study of the problem of obesity and confirmation that life expectancy depends on risk factors: 

hypertension, diabetes, insufficient level of physical activity, low socio-economic status, and smoking. The 
paper contains an outline, definition and development of obesity, describes in detail the etiology and 

etiopathogenesis of the disease, and analyzes the conditions of the disease related to the lifestyle, age, sex 

and living environment of the patient. Content on the health consequences of obesity is also included and 

nutritional education is developed for a patient with excess body weight. 
Keywords: health, obesity, weight reduction, physical activity 
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Nadwaga i otyłość chłopców w wieku 10-12 lat 

z województwa podlaskiego i lubelskiego  

w latach 2006-2021 

1. Wprowadzenie  

W wielu krajach Europy i świata obserwuje się zmiany w sposobie życia całych 
społeczeństw. Automatyzacja wielu czynności życia codziennego przekłada się na 
ograniczanie aktywności ruchowej całych społeczeństw, co w konsekwencji zwiększa 
ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości [1]. Efektem takiego stylu życia, jest między 
innymi wzrost w XXI wieku liczby osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży 
z nadmierną masą ciała, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Znaczne nasilenie 
tego zjawiska zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych. Mozumdar i Liguori [2] 
informują, iż powyżej 20. roku życia problem ten dotyka 34,3% osób dorosłych, nasi-
lając się wraz z wiekiem badanych. Z kolei van Vliet-Ostaptchouk i in. [3] dowiedli 
występowania tego problemu od 2,3% do 19% u mężczyzn i od 7,3% do 28,4% 
u kobiet w wybranych krajach Europy. Problem nadwagi i otyłości dotyka nie tylko 
państw rozwiniętych ekonomicznie, ale także krajów rozwijających się. Ponadto do-
tyczy on nie tylko osób dorosłych, lecz coraz częściej obserwowany jest wśród dzieci 
i młodzieży [4-6]. Potwierdzają to także wyniki badań prowadzone w wielu krajach 
świata. Ng i in. [7] zaobserwowali znaczny wzrost odsetka chłopców i dziewcząt 
z indeksem masy ciała powyżej normy w latach 1980-2013.  

Ostatnie piętnastolecie w Polsce to okres gwałtownych zmian i przeobrażeń spo-
łecznych związanych ze wstąpieniem do Unii Europejskiej. W tym czasie dało się 
zauważyć pogłębienie dysproporcji w statusie ekonomicznym polskiego społeczeństwa 
oraz uwidoczniły się różnice w stanie odżywienia dzieci i młodzieży. Problem ten 
obserwowany jest zarówno na terenach kraju o wyższych wskaźnikach ekonomicz-
nych, jak również zaczyna on być dostrzegany w regionach o wolniejszym tempie roz-
woju [6, 8, 9]. Interesującym zatem, wydaje się określenie, w jakim tempie owe zmiany 
następują u młodzieży mieszkającej w odmiennych środowiskach, a przy tym na tere-
nach kraju słabo rozwiniętych pod względem ekonomiczno-gospodarczym. Dlatego 
też celem niniejszej pracy jest określenie piętnastoletnich zmian w wysokości ciała 
oraz BMI, w tym częstości występowania prawidłowych proporcji wagowo-wzrosto-
wych, nadwagi i otyłości u chłopców zamieszkujących miasta i wsie województwa 
lubelskiego i podlaskiego.  

2. Materiał i metody badań 

W 2006 roku w ramach badań statutowych Akademii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie (Działalność Statutowa 45) przeprowadzono badania dzieci i młodzieży 
zamieszkujących tereny województw podlaskiego i lubelskiego. Pomiary na tych sa-
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mych terenach kraju powtórzono także w roku 2016, w ramach badań statutowych AWF 
w Warszawie (Działalnośc Statutowa 203) oraz w 2021 roku. Do niniejszego opraco-
wania wykorzystano wyniki 10 397 uczniów w wieku 10-12 lat, w tym 5189 stanowili 
mieszkańcy miast i 5208 chłopców pochodziło ze wsi. Liczbę badanych chłopców 
w trzech etapach obserwacji z uwzględnieniem wieku kalendarzowego i miejsca zamiesz-
kania zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Liczba badanych chłopców z uwzględnieniem terminu badań i miejsca zamieszkania  

Miejsce 

zamieszkania 

Wiek 

w latach 

2006 r. 2016 r. 2021 r. Ogółem 

Wieś 

10 845 606 221 1672 

11 887 698 238 1823 

12 834 646 235 1715 

Miasto 

10 839 611 188 1638 

11 885 735 205 1825 

12 931 598 174 1703 

Źródło: opracowanie własne 

Badania przeprowadzono zgodnie z zasadami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej 

[10] i zostały one zaakceptowane przez Senacką Komisję Etyki działającą przy AWF 

w Warszawie.  

Przy pomocy ankiety zebrano informacje o dacie urodzenia oraz warunkach środo-

wiskowych, w jakich wychowywali się badani. Pomiary antropometryczne przeprowa-

dzone zostały zgodnie z przyjętymi technikami antropometrycznymi [11] (IBP). Na 

podstawie pomiarów wysokości i masy ciała obliczono wskaźnik masy ciała (BMI), 

dzieląc masę ciała w kilogramach przez wysokości ciała w centymetrach podniesioną 

do kwadratu. W grupach wieku kalendarzowego w poszczególnych terminach badań 

policzono także średnie arytmetyczne i miary rozsiewu dla wysokości ciała oraz BMI. 

Istotność statystyczną różnic pomiędzy zespołami weryfikowano analizą wariancji 

Anova i testem Newmanna–Keulsa. 

Następnie z materiału badawczego, wyselekcjonowano grupe osób o prawidłowych 

proporcjach wagowo-wzrostowych, z nadwagą i otyłością. Podstawą do zakwalifiko-

wania do wyżej wymienionych zespołów były wartości graniczne opracowane przez 

Cola i in. [12]. W dalszej kolejności wyliczono odsetek chłopców o prawidłowym BMI, 

nadwagą i otyłością, zarówno w trzech terminach badań, jak i z uwzględnieniem miejsc 

zamieszkania (miasto, wieś). Istotność statystyczną różnic pomiędzy liczbą osób zakwa-

lifikowanych do każdej z wyżej opisanych grup określono przy pomocy testu χ². 

3. Wyniki badań 

Na przestrzeni piętnastu lat obserwacji (2006-2021) wysokość ciała chłopców ze 

wsi zwiększyła się przeciętnie o 1,43 cm. Największe różnice, istotne statystycznie, 

(p ≤ 0,05) odnotowano u dziesięciolatków (2,86 cm), a następnie dwunastolatków 

(2,37 cm). Natomiast wśród jedenastolatków były one niewielkie (tab. 2). Z kolei 

większe dystanse w wysokości ciała odnotowano u młodych mieszkańców miast. 

W roku 2021 w porównaniu z rokiem 2006 oceniani chłopcy byli wyżsi średnio o 3,32 cm, 

a największe zmiany zaobserwowano u uczniów w wieku 11 lat (4,51 cm). Następnie 
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w wieku 12 lat (3,16 cm) i 10 lat (2,28 cm). Wszystkie wymienione różnice były 

istotne statystycznie na poziomie ≤ 0,05. 

W ostatnim pięcioleciu uczniowie ze szkół wiejskich zwiększyli swoją wysokość 

średnio o 0,44 cm, a miejskich o 1,94 cm. Wśród młodych mieszkańców wsi, w tym 

okresie najwyższe wartości tej cechy somatycznej zaobserwowano u dwunastolatków 

(1,36 cm) i dziesięciolatków (1,26 cm), mniejsze natomiast u jedenastolatków (1,29 cm). 

Natomiast u ich rówieśników z miast największą wysokość ciała zaobserwowano 

u jedenastolatków (3,94 cm) oraz dwunastolatków (1,60 cm). Opisane różnice były 

istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0,05. Z kolei w wieku 10 lat rezultaty były 

zbliżone, a różnice nieistotne statystycznie. 

W latach 2006-2021 u młodych mieszkańców wsi zaobserwowano zwiększenie się 

BMI, średnio o 1,22 kg/m². Największe różnice, istotne statystycznie, na poziomie  

p ≤ 0,05, zaobserwowano u chłopców w wieku 12 lat (1,77 kg/m²), a następnie w wieku 

10 lat (1,16 kg/m²) i jedenastu lat (0,73 kg/m²). W analizowanym okresie czasu 

mniejsze zmiany (przeciętnie o 0,37 kg/m²) w indeksie masy ciała stwierdzono u chłopców 

z miast. Były one znamiennie istotne jedynie u dziesięciolatków (0,50 kg/m²). 

Pomiędzy rokiem 2016 i 2021 u badanych mieszkańców wsi odnotowano zwięk-

szenie wartości BMI średnio o 0,41 kg/m². Największe dystanse, istotne statystycznie 

na poziomie p ≤ 0,05, odnotowano wśród dwunastolatków (1,02 kg/m²) i dziesięcio-

latków (0,54 kg/m²). Natomiast u jedenastolatków stwierdzono niewielkie, nieistotne 

statystycznie zmniejszenie wartości indeksu masy ciała. Obniżenie poziomu BMI średnio 

o 0,27 kg/m² zauważono również u uczniów szkół miejskich, jednak znamienną różnicę 

zaobserwowano tylko u badanych w wieku 11 lat i wynosiła ona 0,54 kg/m². 

Tabela 2. Wysokość ciała chłopców z uwzględnieniem terminów badań i miejsca zamieszkania  

Wiek 

w la-

tach 

Terminy obserwacji Anova Test Newmanna–Keulsa 

2006 r. 2016 r. 2021 r. 2006 r. 

-  

2016 r. 

2006 r. 

-  

2021 r. 

2016 r. 

-  

2021 r. 
 

SD 
 

SD 
 

SD 

Wysokość ciała chłopców ze wsi 

10 142,59 6,68 144,19 8,11 145,45 7,77 16,78 5,77* 7,29* 3,08* 

11 148,00 7,33 148,35 7,67 147,06 7,63 2,63 1,30 2,43 3,24* 

12 151,667 7,736 152,68 8,30 154,04 8,64 8,66 3,38* 5,62* 3,12* 

Wysokość ciała chłopców z miast 

10 142,04 7,53 144,05 6,45 144,32 5,84 18,27 7,68* 5,74* 0,66 

11 146,79 7,92 147,36 6,36 151,30 5,15 35,73 2,33 11,89* 10,99* 

12 151,93 7,90 153,49 7,71 155,09 7,92 15,50 5,37* 6,91* 3,35* 

BMI chłopców ze wsi 

10 17,61 2,37 18,23 3,42 18,77 3,41 16,92 5,61* 7,40* 3,31* 

11 17,96 2,73 19,01 3,10 18,69 3,84 26,73 10,17* 4,90* 2,09 

12 18,41 2,69 19,16 3,10 20,18 3,78 34,47 6,71* 11,24* 6,28* 

BMI chłopców z miast 

10 17,71 2,79 18,22 2,64 18,21 2,79 7,05 4,96* 3,20* 0,06 

11 17,96 2,73 18,85 2,57 18,31 3,00 24,92 9,97* 1,53 3,82* 

12 18,69 2,87 19,19 2,82 18,94 3,00 5,57 4,71* 1,49 1,43 

* różnica istotna statystycznie na poziomie p ≤ 0,05 Źródło: opracowanie własne 

x x x
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Opisany wyżej obraz trendów sekularnych w proporcjach wagowo-wzrostowych 

przedstawia wyniki wszystkich badanych. Natomiast interesującym jest jednak, jakie 

zmiany w analizowanym okresie czasu wystąpiły u chłopców w częstości występo-

wania prawidłowego BMI, nadwagi i otyłości. U uczniów ze wsi od 2006 roku do 

2021 roku istotnie statystycznie (p ≤ 0,05) zmniejszył się odsetek chłopców o prawi-

dłowych proporcjach wagowo-wzrostowych (13,97%) natomiast zwiększyła się 

częstość występowania nadwagi (11,43 %) oraz uczniów z otyłością (4,91%). Mniejsze 

zmiany zaobserwowano wśród mieszkańców miast. W analizowanym okresie czasu 

statystycznie znamiennie (p ≤ 0,05) zwiększyła się jedynie częstość występowania 

nadwagi (14,13%). Natomiast odsetek badanych o prawidłowym BMI oraz badanych 

z otyłością wskazywał na mniejsze różnice i były one nieistotnie statystycznie (tab. 3). 

Z kolei w latach 2016-2021 u młodych mieszkańców wsi odnotowano istotne zwięk-

szenie się częstości występowania otyłości (2,04%), zaś u ich rówieśników z miast 

nadwagi o 7,03%. Różnice w pozostałych proporcjach wagowo-wzrostowych były nie-

wielkie i nieistotne statystycznie. 

Opisując różnice środowiskowe, należy podkreślić, iż w 2021 roku chłopcy ze wsi 

charakteryzowali się istotnie wyższą częstotliwością występowania otyłości (4,54%) 

w pozostałych grupach różnice nie były statystycznie znamienne (tab. 3). 

Tabela 3. Odsetek chłopców z miast i wsi badanych w latach 2006, 2016 i 2021 oraz wartości test χ² dla 

różnic środowiskowych 

Rok badań 2006 r. 2016 r. 2021 r. 2006 r.- 

2016 r. 

2006 r. - 

2021 r. 

2016 r. - 

2021 r. 

% badanych chłopców ze wsi 

Prawidłowe BMI 76,93 62,63 62,96 19,043* 10,141* 0,023 

Nadwaga 13,64 23,92 25,07 54,071* 33,747* 0,223 

Otyłość 1,29 3,80 6,20 28,759* 43,528* 5,903* 

% badanych chłopców z miast 

Prawidłowe BMI 78,14 72,81 69,98 0,726 0,374 0,002 

Nadwaga 8,27 15,37 22,40 25,041* 8,427* 6,198* 

Otyłość 1,57 1,85 1,66 0,218 1,434 2,144 

Wartości test χ² dla różnic środowiskowych 

Prawidłowe BMI 1,695 4,761* 1,802    

Nadwaga 2,345 0,792 1,589    

Otyłość 2,580 16,266* 9,010*    

* różnica istotna statystycznie na poziomie p ≤ 0,05. Źródło: opracowanie własne 

4. Podsumowanie 

Obserwowane zjawisko wysokoroślenia społeczeństw, wzrostu masy ciała wzglę-

dem jego wysokości oraz tempo zmian międzypokoleniowych w omawianych cechach 

uzależnione jest między innymi od środowiska społeczno-ekonomicznego i warunków 

życia ludności. Mniejsze wartości trendów sekularnych odnotowano u dziewcząt 

i chłopców pochodzących z krajów o niższym standardzie życia. Wraz z ich poprawą 

różnice te zwiększają się, co potwierdzają wyniki badań pochodzące z krajów o szyb-

kim wzroście gospodarczym. Ponadto w krajach o wysokim stopniu uprzemysłowienia 

obserwuje się osłabienie wielkości trendów wysokości ciała populacji przy przyśpie-

szonym wzroście w masie ciała [13, 14]. Należy podkreślić, iż w dalszym ciągu obser-
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wuje się znaczące różnice w wysokości ciała młodzieży pochodzącej z ekonomicznie 

rozwiniętych krajów Europy czy USA [15].  

Zmiany społeczno-ekonomiczne, które miały miejsce po wstąpieniu Polski do UE, 

na obszarze całego kraju oraz zróżnicowane ich tempo w poszczególnych regionach, 

nie pozostały bez wpływu na długookresową tendencję zmian w rozwoju soma-

tycznym. Odnotowano bowiem systematyczne zwiększanie się wysokości, a zwłaszcza 

masy ciała. Takie spostrzeżenia przedstawili autorzy prowadzący badania na dużych 

próbach ogólnopolskich [16]. W zakresie zmian somatycznych Dobosz [16] zaobser-

wował wyhamowanie tempa zwiększania się wysokości ciała chłopców i dziewcząt 

w latach 1999-2009 w porównaniu do wcześniejszej dekady (silniejsze wśród dziewcząt) 

co potwierdziły rezultaty najstarszej młodzieży. Ponadto stwierdził również dalsze przy-

śpieszanie procesów rozwojowych widoczne jako akceleracja rośnięcia i dojrzewania 

wśród młodszych grup wieku kalendarzowego. Z kolei w masie ciała utrzymane 

zostało obserwowane w poprzednich dekadach wysokie tempo przyrastania u chłopców 

i zwiększenie dynamiki zmian wśród dziewcząt, zwłaszcza tych najmłodszych. Konse-

kwencją zmian wysokości i masy ciała jest bardzo wyraźny wzrost wskaźnika BMI 

u chłopców i młodszych dziewcząt.  

Należy pamiętać, że w tym samym czasie trend sekularny w cechach somatycznych 

był różny w zależności od terenu objętego badaniami. U dzieci i młodzieży w wieku 

7,5-15,5 lat z Krakowa w latach 2000-2010 przeciętna wysokość ciała nieznacznie się 

zwiększyła (o ok. 1,00 cm), przy większym wzroście masy ciała i BMI [15]. Większe 

dystanse we wzrastaniu zaobserwowano u 7-15-letnich uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów z Dolnego Śląska, w latach 2001-2002 oraz 2010-2011. Średnia wysokości 

ciała dziewcząt wzrosła od 1,75 cm do 2,45 cm, a u ich kolegów od 2,93 cm do 3,22 cm. 

Zaobserwowano także znaczne powiększenie przeciętnej masy ciała i BMI – większe 

u chłopców [18]. Także u chłopców ze wschodnich terenów Polski w latach 1986-2006 

odnotowano zwiększenie wysokości ciała i znaczny wzrost jego masy. Co przełożyło 

się również na zwiększenie wartości indeksu masy ciała. Należy podkreślić, iż większe 

różnice zaobserwowano w dekadzie 1996-2006 [19]. Zatem prezentowanych w niniej-

szej pracy wynikach badań pomiędzy rokiem 2006 a rokiem 2021 odnotowano dalsze 

zwiększanie się wysokości ciała oraz indeksu masy ciała. Przy czym większe dystanse 

w wysokości ciała odnotowano u mieszkańców miast, a mniejsze u ich rówieśników ze 

wsi. Odwrotne zależności stwierdzono w BMI. Zwiększenie wartości wymienionego 

wskaźnika odnotowano u uczniów szkół wiejskich, a niewielkie (nieistotne statystycz-

nie) zmniejszenie u mieszkańców miast. Taki obraz zmian może być spowodowany 

akceleracją oraz wcześniejszym rozpoczęciem skoku pokwitaniowego wysokości ciała 

przez chłopców z miast. Według Wilczewskiego [20] młodzi mieszkańcy miast ze 

wschodnich terenów kraju rozpoczynają dojrzewanie wcześniej o 0,516 roku w porów-

naniu do rówieśników ze wsi. Należy podkreślić, iż przyśpieszenie wzrastania chłopców 

powoduje smuklenie sylwetki [21], stąd odnotowane większe różnice w wysokości ciała 

i mniejsze w BMI u chłopców miejskich.  

Należy podkreślić, że współcześnie na świecie obserwuje się tendencję zmniej-

szenia liczby dzieci i młodzieży z niedoborem masy ciała, a zwiększenia z jej nad-

miarem. Potwierdzają to badania Ng i in. [7] prowadzone w latach 1980-2013 w wielu 

krajach świata. Taki trend można zaobserwować zarówno w krajach rozwijających się, 

jak i w państwach o wysoko rozwiniętych gospodarczo. Ponadto występuje on z więk-
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szym nasileniem wśród mieszkańców miast niż wsi. Takie wnioski na podstawie badań 

dziewcząt i chłopców z Brazylii, Chin, Rosji oraz USA przedstawili Wang i in. [22], 

a z Australii Hardy i in. [4]. Przyczyn owych zmian wyżej wymienieni autorzy doszu-

kują się w odmiennym sposobie odżywiania oraz w ograniczeniu wysiłku fizycznego. 

Należy też podkreślić, że trend wzrostu nadmiaru masy ciała w krajach rozwiniętych 

wyhamowuje [4].  

Badania Charzewskiej i in. [23] z 2009 roku wskazują, że częstość występowania 

otyłości u dzieci i młodzieży polskiej w ostatnich trzydziestu latach zwiększyła się 

u chłopców około trzykrotnie, natomiast u dziewcząt aż dziesięciokrotnie. Z obserwacji 

autorki wynika też, że nadwaga i otyłość ogółem dotyczyła 16,4% dzieci i młodzieży 

szkolnej w wieku 7-18 lat. Przy czym obserwuje się różnice regionalne w częstości 

występowania niedoboru i nadmiaru masy ciała [24].  

Analiza literatury z lat 2005-2015 przeprowadzona przez Malczyk [6] wykazała 

znaczne nieprawidłowości w stanie odżywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Niedo-

waga dotyczy średnio od 3% do 18% chłopców, a u dziewcząt nawet do 20%. Odsetek 

dzieci i młodzieży z nadwagą oscyluje wokół 12-15%, a z otyłością wokół 5-11% 

i pomimo rosnącej wiedzy na temat czynników ryzyka ich rozwoju, a także innych 

przewlekłych chorób niezakaźnych, nadal wzrasta. Należy podkreślić, iż opisane 

w pracy zmiany w proporcjach wagowo-wzrostowych nie były jednakowe u wszystkich 

młodych mieszkańców wschodniej Polski. Z analizy materiału wynika, iż od 2006 roku 

do 2021 roku u chłopców ze wsi istotnie statystycznie zmniejszył się odsetek badanych 

o prawidłowym BMI, a zwiększył się z nadwagą i otyłością. W tym okresie u chłopców 

z miast znamiennie wzrosła tylko nadwaga. Wśród przyczyn zwiększenia nadmiernej 

masy ciała obok predyspozycji genetycznych najczęściej wymienia się małą aktywność 

fizyczną, nieprawidłowe żywienie, szybkie tempo życia i związany z nim stres itp. Nie 

bez znaczenia jest także wielkość miejsca zamieszkania. Tryb życia młodych 

mieszkańców miast i wsi znacznie różni się od siebie [21]. Dlatego też obserwujemy 

różnice w trendach sekularnych pomiędzy mieszkańcami tych środowisk. Jednocześnie 

udowodniono, że regularny wysiłek fizyczny pozwala w istotny sposób zmniejszyć 

ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego [25]. Szacuje się, że na świecie niska aktyw-

ność fizyczna odpowiada w 20% za rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, zaś 

w 37% – za spowodowaną nimi śmiertelność [26]. 

U badanych przez nas mieszkańców województwa lubelskiego i podlaskiego po-

chodzących ze wsi, w latach 2016-2021 odnotowano istotne statystycznie zwiększenie 

się odsetka badanych z otyłością. Z kolei u chłopców miejskich zauważono wyraźny 

przyrost częstości występowania nadwagi.  

Na zmniejszenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży począwszy od roku 2020 

wpływ miały ograniczenia związane z pandemią COVID‐19. Przez długie miesiące 

prowadzono zdalne nauczanie, zamykając jednocześnie obiekty sportowe. Zmusiło to 

dzieci i młodzież do znacznego ograniczenia aktywności ruchowej i mogło być jedną 

z przyczyn zwiększenia w ostatnim okresie częstości występowania nadmiaru masy 

ciała u ocenianych przez nas chłopców. Należy podkreślić, iż obserwacje do niniejszej 

pracy przeprowadzono we wrześniu, tuż po zakończonych wakacjach, które nie były 

ograniczane poprzez lockdown. Stąd prawdopodobnie w ostatnim pięcioleciu nie-

wielkie zmiany w proporcjach wagowo-wzrostowych oraz w częstości występowania 

nadmiaru masy ciała. 
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5. Wnioski 

1. U uczniów z województwa lubelskiego i podlaskiego w latach 2006-2021, jak  

i w ostatnim pięcioleciu, nadal obserwuje się trend zwiększania się wysokości 

ciała i indeksu masy ciała, przy czym większe dystanse w wysokości ciała odno-

towano u mieszkańców miast, a mniejsze u ich rówieśników ze wsi. Odwrotne 

zależności stwierdzono w BMI. 

2. Od 2006 roku do 2021 roku u chłopców ze wsi zmniejszył się odsetek badanych 

o prawidłowym BMI, a zwiększył się z nadwagą i otyłością. Natomiast u ich 

rówieśników z miast znamienną różnicę odnotowano tylko w zwiększeniu częstości 

występowania nadwagi. Mniejsze dystanse odnotowano w latach 2016-2021 bo-

wiem odnotowano istotne statystycznie zwiększenie się odsetka badanych ze wsi 

z otyłością, a z miast z nadwagą.  
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Nadwaga i otyłość chłopców w wieku 10-12 lat z województwa podlaskiego 

i lubelskiego w latach 2006-2021 

Streszczenie 

Wraz ze zmieniającym się statusem społeczno-ekonomicznym polskiego społeczeństwa uwidaczniają się 
różnice w stanie odżywienia dzieci i młodzieży. Celem niniejszej pracy jest określenie piętnastoletnich 

zmian w wysokości ciała oraz BMI u chłopców zamieszkujących miasta i wsie województwa lubelskiego 

i podlaskiego. Badania prowadzono w roku 2006, 2016 i 2021. Do niniejszego opracowania wykorzystano 

wyniki 10397 uczniów. W grupach wieku kalendarzowego policzono średnie arytmetyczne i miary roz-
siewu dla wysokości ciała oraz BMI. Istotność statystyczną różnic pomiędzy zespołami oszacowano analizą 

wariancji Anova i testem Newmanna–Keulsa. Następnie z materiału badawczego, wyselekcjonowano osoby 

charakteryzujące się prawidłowym BMI, nadwagą i otyłością. Istotność statystyczną różnic pomiędzy 

liczbą osób zakwalifikowanych do każdej z wyżej opisanych grup określono przy pomocy testu χ². 
U uczniów w latach 2006-2021 obserwuje się trend zwiększania wysokości ciała i indeksu masy ciała. 

Większe dystanse w wysokości ciała odnotowano u mieszkańców miast, a mniejsze u ich rówieśników ze 

wsi. Odwrotne zależności stwierdzono w BMI. Mniejsze dystanse odnotowano w latach 2016-2021 bowiem 

stwierdzono istotne statystycznie zwiększenie się odsetka badanych ze wsi z otyłością, a z miast z nadwagą.  
Słowa kluczowe: BMI, chłopcy, trend sekularny 
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Overweight and obesity in boys at the age of 10-12 years from the podlaskie  

and the lubelskie voivodships in the years 2006-2021 

Abstract 

Along with the changing socioeconomic status of Polish society, differences in the nutritional status of 
children and adolescents become apparent. This study aims to determine the fifteen-year changes in body 

height and BMI in boys living in towns and villages of the Lubelskie and Podlaskie voivodships. The 

research was conducted in 2006, 2016, and 2021. The results of 10,397 students were used for this study. 

In the groups of calendar age, arithmetic means and dissemination measures for body height and BMI were 
calculated. The statistical significance of differences between the teams was estimated by the Anova 

analysis of variance and the Newmann–Keuls test. Then, from the research material, people with the 

correct BMI, overweight and obese were selected. The statistical significance of the differences between 

the number of people qualified for each of the above-described groups was determined using the χ² test. 
In the years 2006-2021, the trend of increasing body height and body mass index was observed in students. 

Greater distances in the height of the body were recorded in urban residents and smaller in their peers from 

the countryside. Inverse relationships were found in BMI. Shorter distances were recorded in 2016-2021, 

as a statistically significant increase was found in the percentage of obese rural respondents and overweight 

urban respondents.  

Keywords: BMI, boys, secular trend  
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Problemy z podjęciem wczesnej aktywności fizycznej 

u pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 

na Oddziale Anestezjologii  

i Intensywnej Opieki Medycznej 

1. Wprowadzenie 

Powszechnie wiadomo o ogromnym wpływie aktywności fizycznej na zdrowie czło-

wieka. Aktywność fizyczna jest często niedoceniania, zapomniana a jej rola pomniej-

szana na rzecz różnych medykamentów, suplementów mających poprawić zdrowie 

człowieka. 

Pacjentów leczonych na oddziale OIOM po zakażeniu SARS-CoV-2 ze względu  

na konieczność prowadzenia wentylacji mechanicznej charakteryzuje niewielka aktyw-

ność fizyczna. Pacjenci, którzy oddychają za pomocą respiratorów i są tym samym 

unieruchomieni w łóżkach, niestety szybko ulegają skutkom hipokinezji. Niestety gwał-

towny przebieg choroby prowadzi do upośledzenia wielu układów, a tym samym do 

znacznego spadku wydolności nawet u osób bardzo sprawnych i wydolnych fizycznie 

sprzed zachorowania. Wczesna fizjoterapia jest coraz częściej wdrażana w proces lecze-

nia na OIOM-ie i coraz bardziej nieodzowna. W artykule zostaną przedstawione różne 

formy aktywności fizycznej, którą jako fizjoterapeuci możemy zaproponować pacjen-

tom na oddziale OIOM. W pracy zostaną przedstawione problemy i trudności poja-

wiające się w codziennej pracy fizjoterapeutycznej na oddziale OIOM. 

2. Skutki ograniczonej aktywności u pacjentów na OIOM-ie 

Medycyna coraz bardziej postępuje, czego skutkiem jest coraz większa przeżywal-

ność pacjentów w stanie krytycznym, w tym z ostrą niewydolnością oddechową. Zwięk-

szenie przeżywalności tych chorych wiąże się z ich ciężkim stanem funkcjonalnym. 

Dodatkowo występuje duszność, depresja, a także lęk i obniżona jakość życia z po-

wodu złego stanu zdrowia. 

Brak odpowiedniej ilości ruchu, czyli aktywności fizycznej to hipokinezja. Skutki 

hipokinezy są bardzo dobrze znane. Następuje szereg zmian w wielu układach orga-

nizmu. Długotrwałe przebywanie w pozycji leżącej, ograniczona aktywność ruchowa 

prowadzą do poważnych zaburzeń czynności fizjologicznych i przemian biochemicz-

nych w organizmie. Powodują ogólne osłabienie, spadek tolerancji wysiłku, zmniej-

szenie wydolności układu oddechowego i krążenia, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze 

układu kostno-stawowego, zaniki i przykurcze mięśniowe, zagęszczenie krwi i zwięk-

szoną jej krzepliwość, a także nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. 

Dodatkowo dołączają się komplikacje – odleżyny, zapalenie płuc, zatory, osteoporoza 
 

1 rafmed76@o2.pl, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, Szpital Miejski św. Jana Pawła 

II w Elblągu, https://szpitalspecjalistyczny.elblag.pl. 
2 michlach89@gmail.com, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, Szpital Miejski św. Jana 

Pawła II w Elblągu, https://szpitalspecjalistyczny.elblag.pl. 
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czy infekcje dróg moczowych, które mogą nieraz stanowić zagrożenie życia leżących 

pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku [1]. 

U pacjentów OIOM-u wentylowanych mechanicznie zaobserwowano osłabienie 

mięśni szkieletowych. Zanik mięśni występuje u 50% pacjentów OIOM-u obejmujący 

mięśnie przepony i kończyn dolnych, powodując poważne komplikacje oddechowe 

i fizyczne, które mogą utrzymywać się przez lata po wypisaniu ze szpitala [2]. 

Rehabilitacja jako nieodzowny element w terapii interdyscyplinarnej na OIOM-ie 

została podzielona na terapię pacjenta nieprzytomnego oraz okres wybudzenia ze 

śpiączki farmakologicznej. 

3. Terapia pacjenta nieprzytomnego 

Rehabilitacja chorego rozpoczyna się po wyrażeniu zgody przez lekarza anestezjo-

loga. W trakcie usprawniania pacjentów z niewydolnością oddechową należy monito-

rować parametry oddechowo-krążeniowe (RR, BP, tętno, SpO2) i w razie potrzeby 

wykorzystywać tlenoterapię podczas mobilizacji pacjenta. W trakcie fizjoterapii 

chorego wentylowanego mechanicznie należy uważać, aby nie rozłączyć zamkniętego 

systemu oddechowego pomiędzy pacjentem i respiratorem oraz pozostałych przewodów 

połączonych z pacjentem – m.in. cewnika ze zbiornikiem do zbiórki moczu, kabli do 

monitorowania pracy serca, wkłucia centralnego, linii tętniczej, sondy żołądkowej, 

przezskórnej gastrostomii endoskopowej PEG itp. 

Dobór metod stosowanych podczas fizjoterapii pacjenta przebywającego na oddziale 

intensywnej terapii powinien być dostosowany do aktualnych możliwości pacjenta, 

kompetencji i umiejętności fizjoterapeuty. 

W tym okresie kontakt z pacjentem nie jest możliwy. Pacjent nie może samo-

dzielnie zmieniać pozycji, nie może reagować na polecenia a podłączenie do respiratora 

stwarza dodatkową barierę w jego uruchamianiu.  

Do podstawowych działań usprawniających na intensywnej terapii należy odpo-

wiednie ułożenie chorego. Ze względu na konieczność ciągłego monitorowania oraz 

całodobową obserwację większość pacjentów krytycznie chorych układanych jest 

w pozycji leżącej. Zmiana ułożenia chorego krytycznie wpływa nie tylko na poprawę 

komfortu pacjenta, zmianę ukrwienia tkanek, ale również pomaga w usuwaniu wy-

dzieliny z drzewa oskrzelowego. Kończyny górne i dolne należy układać w pośredniej 

pozycji zgięciowej, przedramiona należy lekko unieść, bez uciskania na okolicę łokcia. 

Kończyny dolne, przy lekko uniesionym stawie kolanowym, należy układać na odpo-

wiednich podkładach. Pięta powinna być wolna, a stopy powinny zostać ułożone pod 

kątem prostym, aby zapobiec powstawaniu odleżyn oraz stopy końsko-szpotowatej [1, 3]. 

U osób z ciężkim zapaleniem płuc stosuje się również pozycję leżenia na brzuchu 

(prone position). Pozycja ta wpływa na lepszą pracę płuc oraz przy okazji można 

zadbać o pielęgnację chorego i zastosować różne środki zapobiegające odleżynom. Zaleca 

się utrzymanie chorego w pozycji na brzuchu ponad 12-16 godzin na dobę, o ile pozwala 

na to jego stan kliniczny [4, 5]. 

Trzeba pamiętać, że motorem oddychania są mięśnie. Dlatego tak bardzo ważna jest 

ich aktywizacja, gdyż same płuca nie oddychają. U pacjenta nieprzytomnego, zaintu-

bowanego wykonuje się głównie ćwiczenia bierne. Ćwiczenia te powinny być wyko-

nywana płynnie, rytmicznie, bez wyzwalania bólu, w pełnym fizjologicznym zakresie. 

Ćwiczenia, pozornie proste, mają przede wszystkim wielką wartość profilaktyczną. Ich 
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celem jest utrzymanie pełnego zakresu ruchomości w stawach, zapobieganie przykur-

czom, utrzymanie właściwej długości i elastyczności mięśni, a także zmniejszenie 

zastoju krwi żylnej przez ułatwienie odpływu krwi żylnej z obwodowych części koń-

czyn. Ćwiczenia bierne zapobiegają także zaburzeniom odżywiania chrząstek stawo-

wych, a tym samym zesztywnieniu stawów. Docisk na powierzchnie stawowe w czasie 

prowadzenia ćwiczeń ułatwia ich odżywianie i nawilżanie mazią stawową, zapobie-

gając zmianom degeneracyjnym [6]. W trakcie ich wykonywania można wykonywać 

jednocześnie trakcję i kompresję powierzchni stawowych oraz rozciąganie mięśni 

w celu oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy. Warto w tracie wykonywania tych 

ćwiczeń głośno omawiać pacjentowi formę ruchu.  

W programie wczesnej terapii możemy wykorzystać elementy koncepcji PNF. 

Powinien on obejmować m.in. stymulację czucia powierzchownego i głębokiego, kom-

binacje wzorców łopatki i miednicy, wykorzystanie wzorców kończyn górnych 

z wzorcem głowy, wzorce kończyn dolnych w celu ich wzmacniania oraz torowanie 

obrotów. Terapię należy wzmacniać stymulacją werbalną [7].  

Fizjoterapia na intensywnej terapii obejmuje manipulacje klatki piersiowej, są to 

tzw. bierne ćwiczenia oddechowe. Przez wsparcie manualne fizjoterapeuta wspomaga 

przywracanie faz oddechowych i poprawia ruchomość klatki piersiowej. Ćwiczenia te 

polegają na biernym zwiększaniu amplitudy wdechu lub wydechu poprzez uciskanie 

lub pociąganie ściany klatki piersiowej wykonywane w różnych ułożeniach chorego. 

Konieczne jest przy tym dostosowanie tempa działania do rytmu oddechowego 

pacjenta, czyli synchronizacja z oddechem z respiratora [8]. 

W terapii oddechowej szerokie zastosowanie ma koncepcja PNF. Torowanie oddy-

chania z wykorzystaniem technik PNF może pobudzać, hamować lub rozluźniać. Do 

nauczania toru oddechowego, pobudzania mięśni oddechowych wykorzystuje się tech-

nikę rytmicznego pobudzenia ruchu, w której torujemy prioproceptywnie właściwy 

kierunek ruchu żeber poprzez odpowiednią stymulację manualną. Kolejną procedurą 

jest technika powtarzanego rozciągnięcia wykorzystująca reakcję odruchową na rozcią-

ganie. Zastosowanie oporu na początku ruchu ma za zadanie zmobilizować dany ruch 

żeber, jak również nadać właściwy kierunek ruchu wdechowego i wydechowego oraz 

wzmocnić mięśnie wdechowe klatki piersiowej [9]. Ruchy klatki piersiowej należy 

stymulować zgodnie z biomechaniką oraz fazami oddychania. W czasie wdechu górne 

żebra unoszą się do góry, środkowe dogrzbietowo, a dolne – w dół i na zewnątrz. Nato-

miast w czasie wydechu górne żebra facylitujemy w kierunku doogonowym, środkowe – 

dobrzusznie, a dolne żebra – w górę i przyśrodkowo. 

4. Terapia pacjenta wybudzonego ze śpiączki farmakologicznej 

Pacjent wybudzany ze śpiączki jest dosyć często pobudzony, reaguje zwiększonym 

napięciem mięśniowym na ćwiczenia. Z tego powodu w tym okresie rezygnuje się 

z ćwiczeń do momentu wyciszenia pacjenta.  

W momencie nawiązania kontaktu z chorym wprowadzamy ćwiczenia czynno-bierne, 

ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia czynne prowadzone kkg 

i kkd w zależności od siły mięśniowej pacjenta. Zwracamy uwagę na maksymalną 

mobilizację chorego, wydajemy komendy głosowe objaśniające ruch. W tym okresie 

musimy cały czas obserwować parametry pacjenta. U chorych z ograniczoną wydolno-

ścią fizyczną należy dostosować natężenie wysiłku i czas jego trwania do adaptacji 
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wysiłku przez chorego. Stan każdego chorego pod względem zaplanowania programu 

usprawniającego należy traktować tylko indywidualnie. Trzeba pamiętać, że każdy 

chory przed zachorowaniem na COVID-19 miał inny poziom sprawności biologicznej 

organizmu, a to będzie miało wpływ na tempo procesu usprawniania. Duże znaczenie 

do aktywizowania pacjenta ma czas, jaki chory przebywał w śpiączce farmakologicznej. 

Zakres ćwiczeń możemy stopniowo zwiększać w zależności od poprawy stanu 

zdrowia pacjenta i jego tolerancji na wysiłek. Wprowadzamy stopniową aktywizację 

tułowia i obręczy biodrowej – próby obrotu na boki. Cały czas zwracamy uwagę na 

przewody podłączone do pacjenta oraz obserwujemy tętno.  

W oparciu o metodę PNF w leżeniu na boku wprowadzamy techniki kombinacji 

wzorców obręczy barkowej względem miednicy, wzmocnienie tułowia oraz wzorców 

kończyn górnych i kończyny dolnych oraz ich irradiacje [9, 10]. W pozycji leżącej na 

plecach o kończynach dolnych zgiętych wprowadzaliśmy powolne przechodzenie do 

zgięcia i rotacji górnej części tułowia wraz z głową dla poprawy stabilizacji obręczy 

barkowej i szyi. Ponadto wprowadzane były wzorce ruchowe głowy w płaszczyznach 

diagonalnych. 

Usprawnianie lecznicze również koncentrowało się na mobilizacji przepony. Funkcja 

przepony, jako głównego mięśnia wdechowego, ma istotny wpływ na skuteczność 

procesu odłączania pacjenta od respiratora. Wentylacja mechaniczna prowadzi do zmian 

komórkowych i deficytów mięśniowych przepony, co w konsekwencji uniemożliwia 

skuteczne odłączenie od respiratora [8]. Badania na pacjentach wentylowanych mecha-

nicznie przebywających na OIT potwierdzają znaczny spadek siły przepony wraz 

z wydłużeniem czasu hospitalizacji [11]. Terapia z przeponą może być pośrednia poprzez 

mięśnie brzucha, pracę kończyn dolnych oraz bezpośrednio na przeponie [9].  

Moment rozintubowania i przejścia na samodzielne oddychanie jest bardzo przełomo-

wym dla chorego. Występuje wówczas u chorego obawa przed samodzielnym oddycha-

niem. Pionizację pacjenta w takim przypadku konsultujemy z lekarzem anestezjologiem. 

Pionizacja jest jednym z priorytetowych czynności rehabilitacyjnych. Wprowadzamy 

stopniową pionizację chorego – na przykład podnosimy zagłówek łóżka o 45-60° [12]. 

Pacjenci dość trudno znoszą pionizację. Nawet niewielka zmiana pozycji jest często 

zakończona pojawieniem niepokoju oraz zmianami akcji serca. Pionizację wykonuje 

się stopniowo zwiększając częstotliwość i/lub czas, by następnie przejść do wyższych 

etapów pionizacji. Kolejnym etapem jest siad pacjenta. Fizjoterapeuta, asekurując 

chorego, pomaga mu usiąść na łóżku ze spuszczonymi nogami. Pierwsze próby tej 

pionizacji są dla chorego zwykle bardzo wyczerpujące i trwają krótko ze względu na 

znaczne osłabienie, duszność, kilku- lub nawet kilkunastoprocentowy spadek saturacji 

i zaburzenia ortostatyczne. Już pozycja siedząca jest ćwiczeniem równoważnym, anga-

żującym stosunkowo dużą grupę mięśniową, więc chory szybko odczuwa zmęczenie 

i chce się położyć [6]. Należy ponadto zwrócić uwagę pacjentowi, by w przypadku 

wystąpienia reakcji niepożądanych, a więc: zawrotów głowy, szumów w uszach, 

mroczków przed oczami powinien poinformować fizjoterapeutę. W trakcie pionizacji 

obserwujemy twarz chorego. Ewentualne wystąpienie potu na twarzy, duże zmiany 

w tętnie są wskazaniem do przerwania procesu pionizacji. W kolejnych próbach siadania 

tolerancja chorego na wysiłek powinna zwiększać się. Można wówczas wprowadzać 

dodatkowe ćwiczenia angażujące różne grupy mięśniowe. Chory jest także inhalowany 
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i oklepywany. Należy również wprowadzać sprężynowanie klatki piersiowej w pozycji 

siedzącej, jeżeli chory siedzi stabilnie. 

Na tym etapie usprawniania warto wspomnieć o rehabilitacji funkcjonalnej. W po-

zycji siedzącej ze spuszczonym nogami chory pod nadzorem fizjoterapeuty powinien 

próbować wykonywać czynności dnia codziennego, np. napić się, zapiąć bluzkę. 

W pozycji siedzącej wprowadzamy ćwiczenia stabilizacyjne na tułów wg koncepcji PNF.  

Jeżeli chory z COVID-19 dobrze toleruje wysiłek, to w kolejnych dobach można 

pionizować do pozycji stojącej. W asyście i z pomocą fizjoterapeuty chory staje przy 

łóżku, opierając się o balkonik. Procedura ta jest wykonywana kilkukrotnie i przepla-

tana krótkimi odpoczynkami oraz ćwiczeniami oddechowymi w pozycji siedzącej. 

W pozycji stojącej przy balkoniku pacjent wykonuje marsz w miejscu, mini przysiady, 

ćwiczenia koordynacyjne. 

Spadek saturacji w czasie ćwiczeń do SpO2 75% i mniej, niska saturacja wyjściowa 

(SpO2 85% i mniej), duszność, ból, gorączka 38°C, wysokie wartości CTK 185/100 

mmHg i więcej, CAS 135/min i więcej są przeciwwskazaniami do rehabilitacji albo 

wskazaniem do jej przerwania i odpoczynku, zwiększenia podaży tlenu i ewentualnej 

konsultacji z anestezjologiem [6]. 

Jeżeli leczenie chorego z COVID-19 postępuje zgodnie z przewidzianym tokiem, to 

pacjent jest przewożony na oddział pulmonologiczny, gdzie rozpoczyna drugi etap 

rehabilitacji szpitalnej. Cele tego etapu fizjoterapii obejmują poprawę parametrów 

oddechowych i zwiększanie wydolności fizycznej przez dalsze intensywne urucha-

mianie, intensyfikację ćwiczeń oddechowych, zwiększenie samodzielności pacjenta 

w zakresie samoobsługi i codziennej aktywności [6]. 

Pacjenci, którzy byli hospitalizowani na OIOM-ie, u których nadal występuje dys-

funkcja układu oddechowego lub osłabienie siły mięśniowej po wypisie, powinni 

kontynuować fizjoterapię na oddziale rehabilitacji stacjonarnej lub w warunkach do-

mowych pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty w celu powrotu do pełnej spraw-

ności. Z doniesień dotyczących leczenia pacjentów z COVID-19, chorzy mogą mieć 

znacznie osłabioną wydolność fizyczną, duszność narastającą po wysiłku i atrofię 

mięśni (w tym mięśni oddechowych i mięśni tułowia oraz zespół słabości nabyty 

podczas pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii (ang. ICU-Acquired Weakness) oraz 

zaburzenia psychiczne, takie jak w zespole stresu pourazowego [13]. 

5. Problemy fizjoterapeutyczne  

Podczas pracy z pacjentem przebywającym na OIOM-ie fizjoterapeuta napotyka 

szereg problemów, przeszkód, utrudnień, niedogodności. Wynikają one ze stanu 

pacjenta oraz miejsca, gdzie się znajduje.  

Pierwsza niedogodność pojawia się już zanim fizjoterapeuta stanie obok łóżka 

pacjenta. COVID-19 jest chorobą zakaźną i bardzo niebezpieczną. SARS-CoV-2 prze-

nosi się drogą kropelkową. Wirus musi zostać przeniesiony na błony śluzowe gardła, 

nosa lub oczu, aby doszło do zakażenia [14]. Na oddziale szpitalnym, a w szczególności 

na OIOM-ie spotkać się można także z innymi niebezpiecznymi wirusami i bakteriami, 

których nosicielem jest pacjent. Aby ograniczyć to ryzyko należy ubrać się w specjalny 

kombinezon, maseczkę, przyłbicę oraz rękawice ochronne i przestrzegać wyznaczo-

nych zaleceń epidemiologicznych [15]. Mimo tych zabezpieczeń istnieje ryzyko zakażenia 

SARS-CoV-2 przez personel medyczny. Potęguje to u niektórych strach i obawę 
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o własne zdrowie i życie. Założony kombinezon mocno ogranicza komfort pracy z pa-

cjentem oraz możliwości ruchowe fizjoterapeuty. Dodatkowo maseczka utrudnia oddy-

chanie oraz kontakt słowny z chorym. Wszystkie te środki ostrożności są jednak nie-

zbędne, aby zabezpieczyć personel pracujący z pacjentami zakażonymi koronawirusem. 

Chory ze względu na specyfikę oddziału, na jakim się znajduje i jego ciężki stan 

zdrowia musi być stale monitorowany. Monitorowane są jego czynności życiowe. Aby 

mogły być odczytane z ciała chorego konieczne jest podłączenie czujników. Są to 

między innymi: elektrody EKG, pulsoksymetr, termometr, ciśnieniomierz. Do każdego 

z nich potrzebny jest przynajmniej jeden przewód biegnący od czujnika na ciele 

pacjenta do monitora. Ponadto chory będący w ciężkim stanie jest karmiony poprzez 

sondę nosowo-żołądkową lub PEGa. Pacjent musi mieć również założone wkłucia do 

infuzji płynów czy pobierania próbek do badań (wkłucie centralne, wkłucie obwo-

dowe, wkłucie tętnicze). Wkłucie centralne umieszczanie jest najczęściej w żyle pod-

obojczykowej. Miejsce to może powodować bolesność i ograniczenie ruchomości 

w stawie barkowym po stronie wkłucia. Wspomnieć trzeba również o cewniku Foleya 

czy drenie do tlenu. Niekiedy pacjent posiada również dren w płucu [16]. 

Oprzyrządowanie aparatury przyłóżkowej w znacznym stopniu utrudnia aktywność 

ruchową pacjenta w łóżku oraz przemieszczanie się fizjoterapeuty wokół chorego oraz 

jego aktywizację [17].  

Długotrwała pozycja leżąca chorego, który dodatkowo może być nieprzytomny pro-

wadzi do kolejnego problemu jakim są odleżyny. Liczne połączenia aparatury medycz-

nej ograniczają możliwości swobodnej zmiany pozycji ciała chorego. Zabezpieczenie 

przed odleżynami wymaga zmiany pozycji co kilkadziesiąt minut [1]. Czas fizjotera-

peuty na oddziale jest ograniczony, co uniemożliwia całodobową profilaktykę, stąd jest 

niezbędne zaangażowanie pozostałego personelu medycznego, który jest z pacjentem 

całą dobę. Fizjoterapeuta powinien poinstruować, w jaki sposób układać chorego, aby 

ryzyko odleżyn było jak najmniejsze oraz jak dbać o jego otoczenie (nawet zawinięte 

prześcieradło może przyczynić się do szybszego wstąpienia odleżyny). W profilaktyce 

i leczeniu odleżyn bardzo ważne jest również odpowiednie odżywianie chorego 

(produkty wysokobiałkowe) [18].  

Podczas gdy pacjent jest nieprzytomny, nie ma z nim kontaktu, nie powie czy 

prowadzona terapia i bierna aktywność fizyczna, jakiej jest poddawany, sprawia mu 

ból. Ten problem jest o tyle niebezpieczny, że trzeba dużego doświadczenia, aby nie 

zrobić choremu krzywdy. Jedynie z jego mimiki twarzy lub odruchów można odczytać, 

czy forma ruchu aplikowana przez fizjoterapeutę nie sprawia dyskomfortu pacjentowi. 

Należy również cały czas monitorować parametry życiowe chorego [19]. 

Pacjent, który odzyskuje świadomość może nadal być zaintubowany lub oddychać 

przez rurkę tracheostomijną. Uniemożliwia to choremu mówienie, a tym samym 

kontakt słowny z fizjoterapeutą. Również po rozintubowaniu pacjent przez jakiś czas 

może mieć problemy z mówieniem. Zdarza się, że chory zwyczajnie boi się mówić. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby z pacjentem porozumiewać się w inny 

sposób, np. za pomocą kartki i długopisu czy piktogramów. Nie mniej jest to niemała 

trudność przy prowadzeniu fizjoterapii. Pacjenci czasami po wybudzeniu mówią 

w sposób nielogiczny, jak również nie rozumieją poleceń wydawanych przez personel 

co ogranicza pracę. Trzeba wówczas opierać się na własnym doświadczeniu oraz 

sygnałach niewerbalnych ze strony chorego.  
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W trakcie pionizacji pacjenta spotykamy się z trudnościami związanymi z nara-

stającą dusznością, która wzmaga niepokój u pacjenta. Pojawiający się strach przed 

pionizacją zwiększa częstotliwość akcji serca, co powoduje ograniczenie procesu akty-

wizacji chorego. Pionizację należy wykonywać stopniowo, obserwując pacjenta i szybko 

reagować na wszelkie zaburzenia [14].  

6. Podsumowanie 

Rolą fizjoterapeuty w procesie wczesnej rehabilitacji na OIOM-ie jest zapobieganie 

wczesnym procesom hipokinezy oraz skutkom niedotlenienia. Aktywizacja pacjenta na 

każdej płaszczyźnie funkcjonowania w okresie krytycznym prowadzi do zwiększania 

jego aktywności, a tym samym większej samodzielności. 

Wszystkie te wymienione powyżej trudności napotykane podczas pracy z pacjentem 

sprawiają, że przywrócenie chorego do odpowiedniej aktywności fizycznej jest trudne, 

ale mimo wszystko zasadne. Przezwyciężenie tych problemów przybliża do celów terapii 

postawionych na początku pracy z pacjentem. Odpowiednio prowadzona fizjoterapia 

hamuje lęk chorego do aktywności fizycznej i przybliża go do samodzielności. 

Efektywność pracy fizjoterapeuty może być zwiększona przez samodzielną pracę 

pacjenta oraz zaangażowanie całego zespołu medycznego OIOM-u. Fizjoterapeuta 

będąc częścią tego zespołu, przyczynia się do szybszego opuszczenia oddziału. 
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Problemy z podjęciem wczesnej aktywności fizycznej u pacjentów po przebytym 

zakażeniu SARS-CoV-2 na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej 

Streszczenie 

Artykuł ma na celu przedstawienie problemów związanych z ograniczeniem aktywności fizycznej na OIOM 
po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Zostanie przedstawiona propozycja usprawniania pacjentów oraz 

problemy wczesnej fizjoterapii.  

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, aktywność fizyczna, pacjent leżący, wczesna fizjoterapia 

Problems with the expression of bill of physical activity in patients with a history 

of SARS-CoV-2 infection at the Department of Anaesthesiology and Intensive Care 

Abstract 

The article aims to present the problems associated with limiting physical activity in the ICU after infection 

with the SARS-CoV-2 virus. A proposal to improve patients and the problems of early physiotherapy will 
be presented. 

Keywords: SARS-CoV-2, physical activity, lying patient, early physiotherapy 
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