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Dokument ten stanowi wskazówkę metodologiczną i pełni wyłącznie formę informacyjno-

edukacyjną, a jego zadaniem nie jest służyć jako poradnik medyczny. Wszystkie informacje w nim 

zamieszczone nie zastępują i nie mogą zastępować indywidualnej wizyty i konsultacji z lekarzem. 

Zawarte informacje mają wyłącznie charakter informacyjny, a stosowanie ich w praktyce powinno za 

każdym razem być konsultowane na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem specjalistą. 

Jednocześnie Beneficjent oświadcza, że nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, 

będących następstwem stosowania się do przygotowanego opracowania. 
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WSTĘP 

W Europie szybko rośnie liczba osób starszych i niepełnosprawnych. Dlatego dzisiaj, bardziej niż 

kiedykolwiek, starzenie się jest jednym z najbardziej aktualnych tematów poruszanych przez wielu osób. 

Europejska wspólnota wyróżnia się stale rosnącą liczbą osób starszych w społeczeństwie. W większości 

krajów Europejskich w najbliższej dekadzie oczekuje się zwiększenia długość życia, podczas gdy 

wskaźnik urodzeń maleje. W Zielonej Księdze Komisji Europejskiej „Nieuniknione są zmiany 

demograficzne: nowa solidarność między pokoleniami” (2005, marzec). Eksperci w dziedzinie 

demografii szacują, że w 2050 roku w Europie osób w wieku 60 lat i starszych będzie stanowić 37% 

ogólnej społeczności. Do tej grupy należy i będzie należeć znaczna część osób w wieku do 80 lat lub 

więcej, których z kolei można przypisać do kategorii „bardzo starych” ludzi. 

Jeśli obecnie w tym wieku ludzie stanowią 7,5% społeczności Europejskiej, to w 2050 roku osób 

w wieku 80 lat i starszych będzie co najmniej 14,4%.  W 2010 roku 60-letnich i starszych stanowiło 16% 

wszystkich mieszkańców Litwy. W 2011 roku, starszych niż 60 lat stanowiło 21% mieszkańców. 

Przewiduje się, że w 2030 roku takie osoby wyniosą około 27%. Takiego rodzaju zjawisko 

charakteryzuje się „zmianami liczby dzieci, młodzieży i osób 60-letnich oraz starszych (WHO, 2002, 

str.6), ponieważ długość życia jest na tyle znacząca dla ludzi, że konieczne jest zapewnienie możliwości 

długiego życia zgodnie z „pomyślnym starzeniem się”. To znaczy - pozostać zdrowym, uczestniczyć w 

życiu społecznym, czerpać korzyści, które są ograniczone z wiekiem. 

Według danych „Eurostat” w 2040 roku 6,5% ogółu ludności lub 24,5 mln będą stanowić osoby 

niepełnosprawne. Żyjemy w szybko starzejącym się społeczeństwie, które nie jest wystarczająco 

przygotowane do zaspokojenia potrzeb ludzi i interesów tej grupy wiekowej, zwłaszcza osób 

niepełnosprawnych. 

Starzenie się jest związane z dojrzałością, mądrością, kompetencją i szacunkiem. Jednakże 

starzenie może mieć inne negatywne konotacje, co jest związane ze zdrowiem fizycznym i pogorszeniem 

funkcji poznawczych, pesymizmem, brakiem aktywności, ubóstwem, izolacją społeczną i zależnością 

społeczną. Tak więc, z całym szacunkiem dla starzenia się, priorytetem powinno być zdrowa i aktywna 

koncepcja starzenia się. Zachęcać do pozytywnych perspektyw dotyczących strategii aktywnego starzenia 

się, może być przydatna nie tylko dla nas samych ale również dla społeczeństwa. 

Uzasadnienie naukowe jest oczywiste - regularna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa 

zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Z drugiej strony, mała aktywność fizyczna ma negatywny 

wpływ na zdrowie ludzkie - skraca średnią długość życia, pogarsza jakość życia i zależność funkcjonalną 

(R. J. Shepherd i W. W. Spirduso). 
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Pomimo oczywistych dowodów na to, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na organizm 

człowieka, wiedza z tej dziedziny powinna być również przystosowana dla osób starszych. Dla tej 

specyficznej grupy osób, aktywność fizyczna jest szczególnie ważna (plan działania UE w sprawie 

niepełnosprawności, 2005). Ze względu na to, że wcześniej grupa ta nie była tak wielka, nie ma 

przeprowadzonych badań ani danych, a zatem brakuje też wykwalifikowanych specjalistów tej dziedziny. 

Specjaliści, muszą być przygotowywani już teraz, aby mogli zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby. 

Eksperci zbierają i przedstawiają przykłady z dobrych praktyk, które nie mogą być porównywane 

ze sobą, ale mogą być przedstawione jako przykłady dobrych praktyk i powielane w innych krajach. 

Większość z nich wspólnie promuje aktywność fizyczną ludzi starszych. Kilka programów, stworzonych 

wyłącznie dla osób w podeszłym wieku zostało przeprowadzonych w instytucjach opieki zdrowotnej i 

domach opieki. Przepis ten opiera się na zachęceniu ludzi do aktywnego życia jak najszybciej i jak 

najwcześniej, aby mogli jak najdłużej żyć niezależnie.  

W Europie prowadzone są projekty związane ze starzeniem się społeczeństwa, przygotowywana 

jest wykwalifikowana kadra specjalistów pracujących z osobami w podeszłym wieku oraz osobami 

niepełnosprawnymi. Stwierdzono, że tylko Austria i Bułgaria mają przygotowany program starzenia się, 

niepełnosprawności i aktywności fizycznej. Ogólny program starzenia się i aktywności fizycznej wynosi 

45% krajów Europejskich, niepełnosprawność i aktywność fizyczna 39% krajów. Większość krajów 

opracowała swój indywidualny program starzenia się, niepełnosprawności i aktywności fizycznej. 

Badania pokazują, że przedmiot aktywności fizycznej jest wykładany w programach związanych z 

wychowaniem fizycznym, kinezyterapią, nauką o sporcie, medycyną, pielęgniarstwem, pracą socjalną 

oraz specjalnymi programami edukacyjnymi. Jednakże ustalono, że brak wiedzy na temat aktywności 

fizycznej. Nie tylko specjaliści wychowania fizycznego, ćwiczeń i kinezyterapii, ale również innych 

dziedzin, szczególnie osoby pracujące z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, powinny wiedzieć więcej 

o korzyściach płynących z aktywności fizycznej. 

Badania pokazują, że osoby starsze stanowią mniejszość, w tej kwestii brakuje przeprowadzającej 

odpowiedniej polityki w Europie – tak ta dziedzina wymaga szczególnej uwagi. Większość kwestii 

związanych jest ze starzeniem się i niepełnosprawnością społeczeństwa, bardziej skoncentrowanych jest 

na zdrowiu niż na aktywności fizycznej. W niektórych krajach, władza promuje aktywny styl życia, 

którego pośrednią częścią jego jest i aktywność fizyczna. Dziś w niektórych krajach jest promowana 

aktywność fizyczna dla określonych grup osób: starszych, niepełnosprawnych, młodzieży, osób z 

nadwagą, kobietom itp. Są pozytywne sygnały wskazujące, że władza coraz bardziej koncentruje się na 

aktywności fizycznej uważana za ważną część programu zdrowego stylu życia. 
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Podsumowując, można stwierdzić, że w Europie ludność się starzeje. W pierwszych dekadach 

tego tysiąclecia, odsetek starszych osób znacznie wzrośnie. W 2050 roku w Europie osoby 60-letnie i 

starsze będą stanowić 37% ogółu mieszkańców. W starszym wieku ludzie są bardziej zróżnicowani niż 

jakakolwiek inna grupa wiekowa. Każde pokolenie ludzi starszych wraz z wiekiem przynosi własne 

unikalne doświadczenie historyczne i kulturowe. W porównaniu do innej części społeczeństwa, starsi 

ludzie mają różne doświadczenia oraz oczekiwania i chcieliby być cenieni jako osobowości. Fizyczne 

starzenie się jest powolne, stopniowe, proces trwający całe życie. Tempo starzenia się różni się i zależy 

od wzajemnie powiązanych ze sobą czynników genetycznych, fizycznych, społecznych i środowiska w 

którym żyjemy, stylu życia. Najbardziej znaczące zmiany w organizmie człowieka odbywają się w wieku 

od 30-40 roku życia. Niepełnosprawność, zaburzenia czucia, wraz z wiekiem występujące przewlekłe 

choroby, nieunikniony efekt procesu starzenia się. 

 

1. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW I WARUNKI JEJ REALIZACJI NA 

LITWIE I W POLSCE 

Litewski Program Zdrowia, uchwalony i zatwierdzony został przez Sejm Republiki Litwy 2 lipca 

1998 r. Nr VII-833, głównym celem na następne dziesięciolecie było zmniejszenie śmiertelności 

mieszkańców, zwiększenie żywotność i poprawienie jakości życia. Cele te zostały zaplanowane aby 

zapoczątkować współpracę przez różne instytucje, tworzenie warunków zdrowego stylu życia, tworzenie 

zdrowego środowiska, rozwoju systemu opieki zdrowotnej (R. Jankauskienė, 2011). W 2008 roku 

wytyczne UE w celu promowania aktywności fizycznej (UE Physical Activity Guidelines) dużą uwagę 

zwraca się na rozwój zasobów ludzkich, aktywności fizycznej. W Litewskim Programie Zdrowia do 2010 

roku był zaplanowany program szkoleniowy, który miał na celu przygotować i wdrożyć nowych 

specjalistów, stosujących ćwiczenia fizyczne w celu ulepszenia indywidualnej i publicznej opieki 

zdrowotnej. Realizacja zaleceń i wytycznych polityki UE przewidują pięć głównych dziedzin 

dotyczących aktywności fizycznej - sport, zdrowie, edukacja, mobilność i usługi dla seniorów 

(Jankauskienė, 2011). Polska opiera się na zaleceniach i rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) dotyczących aktywności fizycznej (Global recommendations on physical activity for health. 

Geneva: World Health Organization; 2010 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_ 

eng.pdf, accessed 15 July 2015). Zgodnie z nimi są przygotowywane Narodowe zalecenia dla 

społeczeństwa, program rozwoju sportu w 2020 roku dotyczący aktywności fizycznej. Także, Polskie 

Towarzystwo Medycyny Sportowej (Polish Society of Sports Medicine) na podstawie Europejskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego, Amerykańskiego Koledżu Medycyny Sportowej i Amerykańskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego, opracowała szczegółowe zalecenia i rekomendacje aktywności fizycznej 
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dla dorosłych i osób starszych. Dwa razy w roku jest zbierana informacja o tym jak często są 

przeprowadzane ćwiczenia i promowana aktywność fizyczna, o jej czasie trwania i intensywności, w tym 

jazda rowerem i spacerowanie. Dane te mogą być pogrupowane według wieku i statusu społeczno-

ekonomicznego. Według danych narodowych zebranych w 2014 roku w Polsce, tylko wśród 18,5% osób 

dorosłych (15-69 lat) aktywność fizyczna jest zgodna z zaleceniami WHO aktywności fizycznej (2010 r.), 

preferowane są także formy dotyczące spędzania wolnego czasu. 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/288120/POLAND-Physical-Activity-Factsheet. 

pdf?ua=1) 

Grupa wiekowa (11 do 17 lat) w Polsce tylko 21,5 młodzieży jest wystarczająco aktywna 

fizycznie, chłopcy (28,5% ) bardziej niż (15,2%) dziewczęta. 

Polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki utworzyła strategię rozwoju polskiego sportu w 2015 

roku i przygotowała program rozwoju Sportu 2020, który obejmuje wszystkie dziedziny polityki 

sportowej. Wcześniej były trzy główne priorytety: 1) promowanie sportu dla wszystkich 2) rozwój 

sportów profesjonalnych 3) rozwój sportu i infrastruktury rekreacyjnej. Główny cel programu rozwoju 

Sportu 2020 r. to stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rozwój aktywności fizycznej. Inne zadania 

obejmują: tworzenie warunków, zapewnienie dostępu, aktywność fizyczna na każdym etapie wiekowym, 

sport jako społeczny kapitał, doskonalenie warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportowego, 

zwiększanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich, zwiększenie dostępności, wykorzystanie 

konkurencyjnego potencjału zawartego w sporcie do celów aktywności fizycznej i reprezentowanie 

Polski na poziomie międzynarodowym. 

  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, który 

realizowany jest w Polsce przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, podkreśla priorytet: zwiększenie 

aktywności fizycznej osób starszych, w szczególności poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w rekreacji 

i turystycznego aktywnego działania oraz zwiększenie usług socjalnych, w tym usług sportowych, 

ulepszenie dostępności i możliwości korzystania z niej. Program ten jest finansowany przez rząd Polski i 

prowadzony na terenie całego kraju. 

W krajach rozwiniętych, większość kosztów opieki zdrowotnej przeznaczona jest dla osób 

starszych (A Critical Policy Challenge., 1997). Badania pokazują, że koszt indywidualnej opieki 

zdrowotnej do 60 lat rośnie bardzo nieznacznie, w wieku 70 lat – stawka jest podwojona, w wieku 80 lat 

– wzrosła czterokrotnie (Technical and Policy Division, UNFPA). Dlatego bardzo ważna jest aktywność 

fizyczna dla osób starszych. W wielu badaniach wykazano, że aktywność fizyczna dobrze wpływa ma 

zdrowie, sprawność fizyczną, samodzielność w podeszłym wieku. 
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Dorośli często mają mniejsze możliwości podejmowania aktywności fizycznej, a z powodu 

nowoczesnego stylu życia – aktywność ruchowa jeszcze bardziej zmniejszona. Wielkie wynalazki w 

naszych czasach znacznie zmniejszyły wykonywanie codziennych prac w gospodarstwie domowym, 

poruszanie się z miejsca na miejsce (zamiast przejść się pieszo, jedziemy samochodem lub autobusem), 

czy też nawet kiedy wyjeżdżamy wypoczywać w czasie wolnym (nawet jeśli aktywność fizyczna jest 

częścią rekreacji). Na podstawie zebranych danych, 40-60% ludzi w UE prowadzi nieaktywny styl życia. 

Według danych Litewskiego Departamentu Statystyki Republiki Litewskiej 2005 roku. Na podstawie 

Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (po angielsku International Physical Activity 

Questionnaire ), na Litwie nie wystarczająco aktywna fizycznie była co piąta kobieta i co siódmy 

nieaktywny fizycznie mężczyzna. Pół ludności kraju w przedziale wieku 70-80 lat nie podejmuje żadnej 

aktywności sportowej. 32% mieszkańców samodzielnie wykonują ćwiczenia gimnastyczne, 16% – biorą 

udział w zorganizowanych ćwiczeniach sportowych (Studium sektora sportowego, 2008). 

Znaczna część ludności litewskiej, w tym osoby starsze, nie wiedzą jaka aktywność fizyczna i jaki 

wysiłek fizyczny jest im zalecany. Większość z nich nie ma funduszy, aby chodzić do nowoczesnych 

klubów sportowych, a jak w prosty sposobów wzmocnić zdrowie, nie wiedzą. Większość ludzi rozumie 

korzyści zdrowotne wynikające z ruchu, ale nie wystarczająco dużo ludzi podejmuje aktywność ruchową. 

Szczególne zaniepokojenie wzbudza mała aktywność fizyczna, która może mieć wpływ nie tylko na 

zdrowie fizyczne, ale także na psychikę człowieka (Ilgūnienė R., 2010). WHO (2007) twierdzi, że 

przeprowadzane badania aktywności fizycznej ludności litewskiej są jedynie wskaźnikiem stylu życia. 

Starsi mieszkańcy nie są wystarczająco aktywni fizycznie, brak systemu monitorowania aktywności 

fizycznej mieszkańców, dane wykazują nieprawidłowości nie tylko na Litwie, ale także na arenie 

międzynarodowej. 

Uważa się, że zdrowie nie zależy tylko od stylu życia danej osoby, ale także od warunków 

panujących w środowisku w którym żyjemy. Na Litwie warunki panujące w środowisku nie są ulepszane 

ani opracowywane, w 2005 roku dla 1 000 mieszk. przeciętnie stanowi 1,71 obiektów o specyfice 

sportowej. W ciągu ostatnich 20 lat, na Litwie zbudowano zaledwie jeden uniwersalny, wielofunkcyjny i 

spełniający międzynarodowe wymogi obiekt sportowy (na podstawie uchwały i wniosku Sejmu Republiki 

Litewskiej w dniu 24 marca 2011 r. Nr 1296-XI). 

N. Armstrong J. Welsman, (1997), E. Grinienė V. Dudonienė (2003) twierdzą, że aktywność 

fizyczna zależy od czynników biologicznych. G. Welk (1999) twierdzi, że aktywność fizyczna zależy od 

czynników psychologicznych i społecznych. K. Kardelis i inni (2001) twierdzi, że na aktywność fizyczną 

ma wpływ także inne czynniki, takie jak media (prasa, radio), struktura społeczna oraz same 

społeczeństwo. 
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Dla starszych ludzi aktywność fizyczna i ćwiczenia są często utrudnione przez czynniki 

kulturowe, psychologiczne i zdrowotne. Konieczne jest zatem, dołożyć szczególnych starań, aby zachęcić 

ludzi starszych i pomóc im być aktywnymi fizycznie, szczególnie jeśli nie są do tego przyzwyczajeni. W 

podjęciu stałej aktywności fizycznej ważna jest sytuacja i warunki życia społecznego i ekonomicznego. 

Należy zwrócić uwagę na aktywność fizyczną, w szczególności na zdolność chodzenia wewnątrz 

pomieszczenia i na zewnątrz, i udział w działalności danej społeczności (wytyczne Unii Europejskiej 

dotyczące aktywności fizycznej, 2008). 

Odpowiednia i bardzo korzystnie wpływająca aktywność fizyczna dla osób starszych mogą być 

codzienne spacery ze średnią prędkością chodu. Na podstawie dostępnych badań, zachęca się do 

spacerowania co najmniej 30 minut. Ważne jest, aby pamiętać jednak, że powinno to być (przyjemne) 

spacer z właściwą prędkością, nie obciążając siebie ciężkimi przedmiotami. Inna dobra rada to wspinanie 

się po drabinie (Garber, Carol Ewing et al., 2011).  Należy zauważyć, że spacery po mieście muszą być 

bezpieczne. Starsi ludzie są mniej sprawni i ich zmysły (wzrok, słuch) często jest osłabiony, a więc są 

bardziej narażeni na ryzyko dostania się na jezdnię. Poza tym, aby starsi ludzie mogli czuć się 

bezpiecznie i bez strachu mogli opuścić swój dom, muszą mieć pewność, że nie są narażeni na 

niebezpieczeństwo, agresję i przemoc. Na spacer po własnym mieście lub regionie mogą także zachęcić 

istniejące sklepy i miejsca spotkań (kawiarnie, biblioteki) (wytyczne Unii Europejskiej dotyczące 

aktywności fizycznej, 2008). 

Aktywność fizyczna w wolnym czasie dla osób starszych może być nie tylko przyjemnością, ale 

pewną formą aktywności fizycznej zapewniającą poprawę kondycji, relaks. Wyniki najnowszych badań, 

wykazują korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz wykwalifikowanego personelu. Można 

przystosować każdego rodzaju aktywność fizyczną, która nadawałaby się dla osób starszych jak i 

młodych. 

Ustawa o zdrowiu Republiki Litwy (19 lipca 1994 r. Nr I-552) twierdzi, że zdrowie ludności jest 

największą wartością społeczną i ekonomiczną, zdrowie – to nie tylko brak chorób i wad fizycznych, ale 

także dobre samopoczucie fizyczne, duchowe i społeczne, zdrowy potencjał. Na jego podtrzymanie i 

stabilność rozwoju mają wpływ warunki ekonomiczne, edukacja publiczna i właściwe bezpieczeństwo 

społeczne, ich działalność i odpowiednie dochody, dostępna, dopuszczalna i odpowiednia opieka 

zdrowotna, dieta wysokiej jakości, praca, środowisko naturalne i miejsce zamieszkania. 

Na Litwie nie ma przeprowadzonych badań, które stwierdziłyby i oceniły dostępność aktywności 

fizycznej w społeczeństwie wśród osób starszych i ich warunki jakościowe. Takie badania pomogłyby 

ocenić, zauważyć rzeczywiste bariery aktywności fizycznej oraz określić, wśród niektórych ludzi, 

żyjących na Litwie, główne aspekty motywowania do ćwiczeń. W 2006 roku odbyło się socjologiczne 
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badanie Eurobarometru „Zdrowie i dieta”, wyniki pokazały, że Litwa nie jest z tych krajów, gdzie 

mieszkańcy mają tendencję zgadzać się, że ich środowisko życia promuje aktywność fizyczną (UE-25 

średnio 73%, Litwa - 66%, a Finlandia - 90%, Holandia - 93%). Litwa jest jednym z krajów, której 

mieszkańcy najmniej zgadzają się z faktem, że lokalne kluby sportowe umożliwiają im aktywność 

fizyczną, na przykład, UE-25 średnia - 68%, Litwy - 42% (Special Eurobarometr, 2006). 

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, rozwój obiektów sportowych na Litwie różni się 

od 2 do 150 razy i więcej (Departament Wychowania Fizycznego i Sportu (AWF), (2006) Na przykład, 

we Francji, na 1000 mieszkańców przypada średnio 3,5 obiektów infrastruktury sportowej, w tym 

zewnętrznych (otwartych) budynków – około 2,2 zamkniętych budynków – około 1,3, a na Litwie w 

2005 r. 1000 osobom należało średnio 1,71 obiektów infrastruktury sportowej.  

Nie ma danych ile i do jakiego rodzaju obiektów rekreacyjnych należy liczba ludności w różnych 

regionach kraju, nie wspominając o ich dynamice. WHO podkreśla, że istotne jest to, że aktywność 

fizyczna byłaby integrowana w życie codzienne, aby cena wykonania usług sportowych byłaby dostępna 

dla jak najszerszego grona użytkowników, aby we wszystkich regionach była jak największa liczba 

obiektów rekreacyjnych. Promowanie codziennej aktywności fizycznej mieszkańców, za którą nie 

należałoby dodatkowo płacić (szlaki rowerowe, tereny rekreacyjne, parki). Takie działanie przyczynia się 

do zmniejszania nierówności społecznej, zwiększając oferty zajęć, aktywność fizyczna staje się dostępna 

dla nawet bardzo zapracowanych ludzi. Stwierdzono, że istnieje związek między środowiskiem 

fizycznym i aktywnością fizyczną (Davison, Lawson, 2006). 

Można odnieść wrażenie, że aktywność fizyczna mieszkańców Litwy poprawia się i coraz więcej osób 

może poprawić swoją aktywność fizyczną. Niestety, ceny usług większości prywatnych centrów treningu 

są dostępne tylko dla mieszkańców miasta, którzy uzyskują wyższe niż średnie dochody. Litwa, jak i inne 

słabiej ekonomicznie rozwijające się kraje, jeszcze nie może pochwalić się pozytywną postawą i 

działaniami w zakresie aktywności fizycznej i poprawą dostępności do informacji o działaniach, zajęciach 

dla osób starszych. Dziś w społeczeństwie Litwy formuje się społeczeństwo konsumpcyjne, co oznacza, 

że osoby starsze dążąc do autonomii, zdrowszego życia lub osobistej doskonałości, mają większą 

potrzebę zająć się oferowanymi usługami aktywności sportowej. 

Służba zdrowia, samorząd i organizacje społeczne mogą bardzo pomóc starszym ludziom przezwyciężyć 

niechęć do rozpoczęcia aktywności fizycznej lub jej kontynuowania. Mogą one wspierać organizacje 

pomagające przezwyciężyć zarówno potencjalne bariery ekonomiczne i psychologiczne jak i kulturalne. 

Specjaliści podstawowej opieki zdrowotnej mogą pomóc osobom starszym, którzy są aktywni fizycznie, 

prawidłowo wykonać ćwiczenia fizyczne i wysyłając ich do specjalistów aktywności fizycznej i ćwiczeń 

fizycznych (wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej, 2008). 
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Badania Departamentu Wychowania Fizycznego i Sportu Litwy (2007) pokazują, że główne 

korzyści płynące ze sportu, według zebranych danych to, poprawa stanu zdrowia fizycznego i 

psychicznego (21,2%) i poprawa sprawności fizycznej (20,2%). Innymi słowy, akcentowana jest 

aktywność fizyczna. Na drugim miejscu akcentowany jest odpoczynek. 12,4% twierdzi, że główną zaletą 

sportu jest mile spędzony czas, 11,4% – relaks. Zarówno studenci, jak i pracownicy, a także bezrobotni i 

emeryci twierdzą tak samo. Wyróżniają się odpowiedzi uczniów. Wśród nich mniej zgadzających się, że 

główna korzyść płynąca ze sportu, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, jednak najczęściej 

uważają, że główna korzyść sportu to dążenie do celu. Aspekt odpoczynku nie jest tak ważny. W 

zależności od odpowiedzi bądź ich różnic w komunikacji promowania korzyści ze sportu, należałoby 

podkreślić poprawę nie tylko zdrowia fizycznego i psychicznego wynikające z aktywności fizycznej, ale 

przedstawić go jako jednego ze sposobów odpoczynku. Uczniom w tym komunikacie należy podkreślić 

ważność sportu jako jeden ze środków osiągnięcia korzyści, jak również, podkreślić, że sport może być 

środkiem przyjaźni, duchem zespołu rozwijającą wartość. Uczniowie bardziej niż inni uważają, że sport 

pomaga kształtować te wartości. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy twierdzą, że sport w szczególności 

kształci poczucie obowiązku (25,3% ) na drugim miejscu respondenci wskazali, że sport pomaga w 

kształtowaniu dyscypliny (17,2%), natomiast na trzecim miejscu – samokontroli (11,7%) Co dziesiąty 

uważa, że sport sprzyja nawiązaniu przyjaźni (9,5%).  

Liczba zajmujących się sportem i niezajmujących się od siedmiu lat nie uległa zmianie. Połowa 

mieszkańców kraju od 7-80 roku życia nie uprawia sportu (nie ćwiczy i nie uczestniczy w żadnych 

zajęciach sportowych w 2001 r. - 52,4%, w 2007 r. - 51,6%). Osób samodzielnie ćwiczących także nie 

uległa zmianie (w 2001 r. -. 31,0%, w 2007. -. 32,1%) oraz uczestniczących w organizowanych zajęciach 

sportowych (w 2001 r. - 16,6%, w 2007 r. - 15,9%). Samodzielnie ćwiczy prawie jedna trzecia ludności 

kraju, uczestniczy w organizowanych zajęciach sportowych – co szósta osoba (Departamentu 

Wychowania Fizycznego i Sportu, 2007). Głównym powodem, dla którego ankietowani nie uprawiają 

sportu – brak chęci, energii i woli (30,2%). Trochę więcej niż jedna czwarta (26,1%) nie zajmuje się 

sportem ze względu na ciągłe i zbyt duże obciążenie pracą i nauką. Zły stan zdrowia jest barierą w 

wykonywaniu ćwiczeń około 15,8% mieszkańców. Zatem połowa mieszkańców kraju nie zajmuje się 

sportem, ponieważ nie chce, jest bardzo zajęta lub nie pozwala na to zdrowie (Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sportu, 2007). 

Najwięcej niezajmujących się sportem jest wśród emerytów (73,6%), nie zajmują się sportem w 

szczególności ze względu na zły stan zdrowia. Liczba niezajmujących się sportem wśród pracujących 

(56,3%), nieco większa niż ogólna średnia. Oni nie zajmują się sportem ze względu na zbyt duże 

obciążenie pracą i nauką. Bezrobotni nie mają do czynienia z tym problemem, ale wśród nich 
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niezajmujących się sportem osób istnieje jeszcze więcej (67,7%). Obecnie nie zajmują się sportem ze 

względu na brak chęci, woli i energii. Uczniowie i studenci – stanowią, najbardziej uprawiającą sport, 

część społeczeństwa. W szczególności, ze względu na to, że lekcje wychowania fizycznego, zajęcia są 

obowiązkowe w instytucjach edukacyjnych. Jednak około jedna trzecia uczniów i studentów uprawia 

sport we własnym zakresie, samodzielnie. A ci, którzy nie zajmują się sportem jako najważniejszy 

powód, w szczególności, podali brak chęci, woli, energii, a tylko część znaczne obciążenie nauką 

(Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2007). 

Aktywna fizycznie część mieszkańców kraju najczęściej uprawia sport na terenach przez nich 

zamieszkanych (38,3%). Jedna czwarta (25,4%) – w szkołach, uniwersytetach, wśród nich jest dużo 

uczniów i studentów. 16,9% uprawia sport w klubie sportowym, a 13,4% twierdzą, że ćwiczą w domu. W 

klubie sportowym najczęściej uprawiają sport studenci i osoby pracujące, w domu – bezrobotni i emeryci. 

Głównym powodem dla trzy czwarte mieszkańców (74,6%), wykonywania ćwiczeń była chęć poprawy 

ich sprawności fizycznej, poprawa stanu zdrowia, zwiększenie wydajności pracy. To jest mniej niż w 

2001 roku (84,7%). Co dziesiąty uprawiający sport zaczął ćwiczyć w celu osiągnięcia wysokich wyników 

sportowych (11,0%). Uczniów, częściej niż innych, do uprawy sportu skłoniła chęć osiągnięcia wysokich 

wyników sportowych (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2007). 

61,6% ludności kraju aktywnie zajmuje się sportem wydając pieniądze. 18,7% wydaje do 50 

litów. Co dziesiąty (9,7%) wydaje do 100 litów. 4,6% miesięcznie sportowcy na aktywność fizyczną 

wydaje więcej niż 100 litów. Siedem lat temu sytuacja była inna – osoby uprawiające sport na ćwiczenia 

fizyczne wydawały częściej i dużo więcej. Tylko 38,2% uprawiających sport nie wydawała pieniędzy, 

36,5% przeznaczali do 50 litów, a 18,3% na sport przeznaczali do 100 litów (Wydział Wychowania 

Fizycznego i Sporu, 2007). 

Pomimo tego, że ludność tego kraju nie jest bardzo skłonna do uprawiania sportu, a połowa z nich 

w ogóle nie uprawia sportu, połowa (51,9%) ankietowanych przyznaje, że szkolny program powinien 

zawierać więcej zajęć sportowych. 29,5% uważa, że uczniowie więcej zajęć sportowych nie potrzebują, 

18,6 % nie ma zdania na ten temat (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2007).  

Większość społeczeństwa Litwy uprawia sport: odbywa się to głównie poprzez organizację zajęć 

sportowych (w klubach, szkołach, w uniwersytetach, w centrach sportowych) - 21%, lub samodzielnie - 

47%. Regularnie (5 razy w tygodniu) regularną działalnością związaną ze sportem zajmuje się 18% 

społeczeństwa Litwy, a nie regularną (od 1 do 4 razy w tygodniu) - 33%, czasami (1-3 razy w tygodniu i 

mniej) - 13% (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2007). 

  Badania przeprowadzone przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu (2011) miały na celu 

przeprowadzenie analizy, jak często ludzie zajmują się sportem nie tylko w tradycyjnym rozumieniu 
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zajęć sportowych, ale także ile czasu spędzanego korzystając z innej aktywności fizycznej, takiej jak np. 

spacerowanie, jazda na rowerze, praca w ogrodzie, na podwórku i itd. W działalność tą jest 

zaangażowana znacznie więcej ludzi niż ludzi chodzących na treningi na organizowanych zajęciach 

sportowych. Regularnie tym się zajmuje 35% społeczności litewskiej, a nie w sposób regularny - 34%, a 

czasami - około 12%. Według danych badań przeprowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego 

i Sportu (2011) najczęściej mieszkańcy Litwy, którzy uprawiają sport, ćwiczą lub zajmują się inną 

aktywnością fizyczną na dworze (49%), natomiast zajęcia sportowe, za które trzeba płacić, praktykowane 

są znacznie rzadziej: na siłownię chodzi 11% mieszkańców, 5% społeczności czas wolny spędza 

aktywnie fizycznie w ośrodkach sportu i rekreacji. W płatnych ośrodkach sportu więcej niż jakiejkolwiek 

innej grupy demografii społecznej znajdują się studenci (26%) oraz przedsiębiorcy (32%). 

Głównym powodem, dlaczego ludzie uprawiają sport, chodzą na treningi, ćwiczą lub prowadzą 

inną aktywność fizyczną jest wzmocnienie zdrowia (62%), i nie zależy to od wieku. Połowa ludności na 

Litwie (50%) uprawia sport lub jest zaangażowana w aktywność fizyczną, ponieważ dostarcza im to 

najwięcej przyjemności. Częściej, emocjonalną stronę aktywności fizycznej, wspominali młodsi ludzie. 

37% mieszkańców Litwy chcąc wzmocnić się fizycznie zajmuje się aktywnością fizyczną. Możliwość 

wzmocnienia się fizycznie najbardziej motywuje dzieci i młodzież: ten powód wskazało 55% 

ankietowanych w wieku 7 - 18 lat, którzy zajmują się jakąkolwiek aktywnością fizyczną. Część 

społeczeństwa jest zaangażowana w jakąkolwiek aktywność fizyczną, ponieważ chce odpocząć (33%). W 

ten sposób poprawić swój wygląd chce 26% osób, spowolnić proces starzenia się - około 16%, móc 

spotkać się z przyjaciółmi - 16% (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2011). 

Aktywność fizyczna w społeczności powinna być zwiększona w kilku kluczowych sektorach, 

które wielu z nich należą do kraju: sport; zdrowie; edukacja; transport, środowisko, urbanistyka i 

bezpieczeństwo publiczne; środowisko pracy; usługi dla starszych obywateli państwa. 

Z. Ignasiak, T. Sławińska, A. Dąbrowski, R. Rowiński (2013), wykonali badania i arkusz danych 

przekazali do artykułu (The structure of physical activity in seniors from lower Silesia), w którym jest 

mowa o tym, że tylko 3,3% mężczyzn i 2,1% kobiet powyżej 60 lat, przynajmniej kilka razy w miesiącu 

są aktywni fizycznie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych. Osoby w wieku 

starszym, aktywne fizycznie wskazały, że ich głównym powodem dla którego warto być aktywnym 

fizycznie jest pragnienie zachować zdrowia, odpocząć, spędzić wolny czas. 10-15% młodych ludzi 

wykazało, że dla nich aktywność fizyczna jest przyzwyczajeniem. Tylko mniej niż 10% ankietowanych 

wykazało, że ich aktywność fizyczna zalecana jest przez lekarza. Ankietowani, którzy nie byli aktywni 

fizycznie, jako główny powód podali, że i tak są zdrowi, więc nie potrzebują aktywności fizycznej. Jedna 

trzecia ankietowanych wskazała, że nie mogą wykonywać aktywności fizycznej z powodu istniejących 
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problemów zdrowotnych. Około 30% stwierdziło, że nie czuje potrzeby, aby uprawiać sport. Około 10% 

uprawiających sport, prowadzenie różnych rodzajów gimnastyki, określiło jako formę aktywnego 

wypoczynku, a około 20 % podano jazdę rowerem, około 40% ankietowanych wskazało pracę w swoim 

sadzie lub ogrodzie jako formę aktywności fizycznej. 

Jednym z kluczowych czynników godnego starzenia się jest regularna aktywność fizyczna. 

Odpowiednia aktywność fizyczna jest jednym z najlepszych sposobów, aby zachować zdrowie, długo żyć 

i być zdrowym (Garber, Carol Ewin et al., 2011). Przeprowadzone badania wykazały, że jest bezpośredni 

związek między niską aktywnością fizyczną i przedwczesną umieralnością. Jak starsi ludzie są zachęcani 

do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wynikiem tego może być szybkie i dokładne wykonywanie 

codziennej pracy, znalezienie grona nowych przyjaciół, zdobycie nowych umiejętności i poprawa 

nastroju. Ze względów praktycznych, wybrany tryb aktywności fizycznej musi być łatwo dostępny (łatwo 

wykonalny) niewymagający dużej ilości pieniędzy (drogi sprzęt, urządzenia itd.) oraz dużego wysiłku 

organizacyjnego. 

Na starszych ludzi aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ: poprawia wytrzymałość tlenową, 

zwiększa siłę mięśni (wzmacnia je), poprawia elastyczność ciała, poprawia równowagę i koordynację 

ruchu. Należy pamiętać, o tym aby codzienne ćwiczenia oraz treningi objęły prawidłowy podział ćwiczeń 

(np. ćwiczenia dla wytrzymałości, siły, elastyczności i utrzymania równowagi). Nawet w przypadku, gdy 

główny wysiłek fizyczny ma na celu zwiększyć wytrzymałość, nie można ignorować reszty elementów 

t.j., wytrzymałości, elastyczności i równowagi – ponieważ one również ułatwiają rozwój wytrzymałości 

(Garber, Carol Ewing et al., 2011). 

Różne formy aktywności (aktywność fizyczna), zapewnia szereg korzyści. Wybór aktywności fizycznej 

powinien być indywidualny, zwracając uwagę na indywidualne potrzeby i oczekiwania każdego 

człowieka. Zalecane są regularne ćwiczenia (najlepiej codzienne), dostarczające pozytywnych emocji 

(relaks, przyjemność, zadowolenie). Metody zwalczające stres powinny być proste, regularnie 

umiarkowane ćwiczenia, takie jak: chodzenie, taniec, jazda na rowerze, podstawowe ćwiczenia, 

ćwiczenia wykonywane na łóżku lub na krześle, pływanie itp. 

 

2. PSYCHOFIZJOLOGICZNE I SOCIOLOGICZNE ASPEKTY STARZENIA SIĘ 

Na proces starzenia się człowieka i jego jakość oczywiście wpływa nie tylko wiek, ale też sposób 

życia, zdrowie i statut społeczno-ekonomiczny. Obecnie uważa się, że zachorowalność jest przede 

wszystkim zwiększonym stanem bezbronności (Hogan et al., 2003). Starsi ludzie są wrażliwi nie tylko na 

różne czynniki fizjologiczne, ale także na czynniki socjalistyczne determinujące równowagę w 

społeczeństwie (Lesauskaitė et al., 2012). Dlatego wczesne wszechstronne oszacowanie wieku starszego 
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mężczyzny, pozwoli odsłonić potencjalne czynniki ryzyka, w tym fizyczną podatność i aktywne działania 

zapobiegawcze, które są sukcesem i kluczem do długiego i niezależnego życia i mogą skrócić okres 

niepełnosprawności aż do śmierci (Ebersole et al., 2004). Ebersole i inni (2004) przedstawia czynniki, 

które wpływają na podatność osób starszych, i dzieli je na: 

1) Fizjologiczne - Zmniejszona wytrzymałość, osłabienie, zmniejszenie zwinności, sprawności układu 

ruchowego, równowagi, zasinienie (różne rozmiary), objawy oddechowe, objawy niewydolności serca, 

choroby układu oddechowego związane z codziennymi czynnościami, niestabilna koncentracja glukozy 

we krwi, niemożność mówienia, zaburzenia widzenia, nieodpowiednia dieta oraz zbyt mały podaż 

płynów, nie trzymanie moczu lub kału, zakażenia, uszkodzenia integralności skóry, drętwienie, lęk, 

trudności w połykaniu pokarmu. 

2) Środowiskowe - czynniki wskazujące wewnętrzne lub zewnętrzne niebezpieczeństwo środowiska, 

ryzyko przewrócenia się, urazy z powodu wewnętrznych lub zewnętrznych przyczyn środowiskowych. 

3) Funkcje poznawcze - brak wiedzy, słaba pamięć, objawy dysfunkcji mózgu, dezorientacja. 

4) Psychospołeczne - brak pewności siebie, brak wsparcia społecznego, samotność, emocjonalne 

zaburzenie z powodu leczenia, obawy o zdrowie opiekunów, depresja. 

5) Opiekuńcze - uzależnienie od opiekunów ze względu na niepełnosprawność fizyczną, uzależnienie od 

opiekunów ze względu na upośledzenie umysłowe, dla opiekunów potrzebny jest odpoczynek, 

nieporozumienia z opiekunami, potrzeba pomocy fizycznej, brak samodzielności, nieprzestrzeganie zasad 

leczenia. 

Teorii starzenia się, w której próbuje się wyjaśnić wszystkie aspekty procesu starzenia się, obecnie 

istnieje ponad 300. Taka obfitość pokazuje, że naukowcy na dzień dzisiejszy nie utworzyli jeszcze 

absolutnie poprawnej, jedynej i wszystko wyjaśniającej teorii. Starzenie się jest jednym nieuniknionym i 

nieodwracalnym zjawiskiem życia, na który wpływ mają czynniki genetyczne, epigenetyczne, 

środowiskowe i ich oddziaływanie. Teoria starzenia się w praktycznym znaczeniu przyczynia się do 

lepszego zrozumienia wpływu stylu życia na zdrowie w późniejszym życiu człowieka. Wiele osób może 

być stosunkowo zdrowych aż do głębokiej starości. Jednak oddziaływania niekorzystnych czynników 

fizycznych jak i psychologicznych, mogą przyspieszać proces starzenia się. 

Starzejący się organizm traci zdolność przystosowania się do środowiska. Mechanizm 

homeostatyczny nie jest tak efektywny, szczególnie wyraźnie widać to w przypadku stresu - zarówno 

fizycznego i psychicznego. Zmiany w organizmie związane z wiekiem są dwojakie: znikające - 

żywotność maleje, wzrasta ryzyko śmiertelności; kompensacyjne – adaptacja organizmu, zwiększenie 

witalności, zmniejszającej się po pierwszych zmianach. Starzenie się zazwyczaj opisywane jest stopniową 
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utratą integralności fizjologicznej oraz uszkodzeniami i zwiększoną podatnością. Z wiekiem wiązane 

morfo-funkcjonalne zmiany w głównych systemach i ich konsekwencje określone w tabeli. 

 

Tabela 1. System zmian fizjologicznych w ludzkim organizmie. 

Zmiany związane z wiekiem /cechy fizjologiczne Kierunek 

zmian i ich 

wielkość (%) 

Konsekwencje 

UKŁAD ODDECHOWY   

Zmniejszona rezerwa oddechowa, zwiększona 

sztywność klatki piersiowej, zmniejszona siła 

mięśni, zmiany w tkance łącznej płuc,                                                                                                                            

rozrzedzone i powiększone pęcherzyki płucne, 

upośledzenie funkcji układu nerwowego 

 Zmniejszona siła wdechu /wydechu, zmniejszona 

powierzchnia wymiany gazów, zwiększona 

objętość resztkowa płuc, powiększająca się 

szczelina niewentylowanego powietrza; Zmieniona 

nerwowa regulacja oporu dróg oddechowych, 

zmniejszona wrażliwości ośrodka oddechowego na 

dwutlenk węgla. 
Ogólna funkcja płuc zmniejsza się 

Pojemność życiowa płuc zmniejsza się, 

40 

Resztkowa objętość płuc zwiększa się 20-

50 

Liczba funkcjonalnych pęcherzyków płucnych zmniejsza się 

Wentylacja płuc zmniejsza się 

Główny mechanizm metabolizmu zmniejsza się 

10-15 

UKŁAD KRWIONOŚNY I SERCE   

Pogrubienia i stwardnienia  ścian komory serca; 

pogrubienia  aorty; zaburzenia czynności mięśnia 

sercowego 

 Zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego 

(zdolności do rytmicznego rozciągania się); 

 zmniejszona maksymalna częstość serca i 

zmniejszona wydolność tlenowa; podwyższone 

ciśnienie skurczowe; nieregularne bicie serca 
Maksymalny pobór tlenu zmniejsza się 30 

Objętość minutowa krwi wyrzuconej  zmniejsza się 

Objętość końcowo skurczowa krwi zmniejsza się 

Maksymalne tętno serca zmniejsza się 

Maksymalna moc źródeł anaerobowych zmniejsza się 40 

 Tętnicze ciśnienie krwi (skurcz) zmniejsza się 

 Elastyczność naczyń krwionośnych zmniejsza się 

Opór naczyniowy przepływu krwi zwiększa się 

SYSTEM POWIERZCHNI CIAŁA (SKÓRA, 

WŁOSY, PAZNOKCIE) 

  

Utrata tkanki tłuszczowej podskórnej; zmniejszona 

sieć naczyń włosowatych; zwiększona wrażliwość 

naczyń skóry  

 Nietolerowanie zimna/ciepła; pogorszona ochrona 

przed promieniowaniem ultrafioletowym; atrofia 

skóry, powolne tempo gojenia się ran; pojawienie 

się brązowych plam (pigmenty), występuje 

rogowacenie się skóry (skóra staje się sucha, 

szorstka, pojawiają się grudki opatrzone czopem 

rogowym, podobne do brodawek); Fioletowe 

zmiany - zasinienie; powiększone owłosienie na 

twarzy (u kobiet), nosa, uszu; posiwiałe włosy na 

głowie i na całym ciele; ), łysienie (szczególnie dla 

mężczyzn); paznokcie łamliwe, kruche, majce 

przebarwienia i bardziej podatne na infekcje 

Derma zmniejsza się 20 

Funkcja melanocytów zmniejsza się 

10-20 

Ilość materiału budulcowego (elastyny, kolagenu) zmniejsza się 

Odnowienie naskórka spowalnia się50 

Wrażliwość na czynniki chemiczne, mechaniczne, 

termiczne  

zwiększa się 

Owłosienie na ciele zwiększa się 

SYSTEM MIĘŚNIO-SZKIELETOWY   

Wytrzymałość kości zmniejsza się Ryzyko złamania; wolniejsze ruchy / 

skomplikowane (ciężkie) poruszanie się; 

zmniejszona siła izometryczna; zaburzenia chodu 
Siła mięśni zmniejsza się 

10-40 

Liczba włókien mięśniowych/ich wielkość zmniejsza się 

Funkcja  stawów pogarsza się 

SYSTEM NERWOWY   
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Ogólnie wyczerpany i spowolniony układ nerwowy  Dłuższy czas reakcji, zawroty głowy, zaburzenia 

chodu Liczba komórek mózgu maleje 

Opóźnienie przepływu impulsu synaptycznego zwiększa się 

Rozmiar jednostki napędu zmniejsza się 

Szybkość przewodzenia we włóknach nerwu zmniejsza się10-

15 

SYSTEM ENDOKRYNOLOGICZNY   

Tolerowanie glukozy zmniejsza się Zmiany kształtów ciała ze względu na niekorzystną 

dystrybucję tkanki tłuszczowej; powiększenie 

niepożądanych lipidów we krwi ; zwiększenie 

ryzyka malejącej gęstość i wytrzymałości kości  

Wydzielanie estrogenów zmniejsza się 

SYSTEM TRAWIENNY   

Neurohumoralne zmiany, malejące zasoby 

energetyczne  komórek i spowolnienie utleniania 

biologicznego 

 Zaburzenia metaboliczne 

KSZTAŁT CIAŁA   

Beztłuszczowa masa ciała zmniejsza się Nadmierne i niekorzystne nagromadzenie tkanki 

tłuszczowej; zaburzenia w postawie ciała; Wysokość ciała zmniejsza się 

Waga ciała zwiększa się, po 

60 latach 

zmniejsza się 

Tkanka tłuszczowa zwiększa się 

Masa kostna zmniejsza się u 

kobiet 30  

u mężczyzn10-

15 

Tabela utworzona na podstawie: K.Visagurskienė, V.Česnaitienė, D.Vizbaraitė, 2017 

Człowiek starzejąc się, poza zachodzącymi zmianami biologicznymi i socjalnych, wykazuje także 

zmiany w społeczeństwie, relacje socjalne w społeczeństwie jak i w rodzinie ulegają zmianie. Zmienia się 

podejście do życia, zmienia się także stosunek człowieka do samego siebie, a także występują zmiany 

psychologiczne (Mockus i Žukaitė, 2012): zmiany autokoncepcji, zmiany osobowości, zmiany w 

stosunkach społecznych, zmiany w procesie poznawczym. 

Z powodu zmiany wieku, człowiek w podeszłym wieku czuje rosnącą niepełnosprawność fizyczną 

i umysłową. Samoocena - osoba sama ocenia, swoje możliwości i przestrzeń między oceną innych ludzi. 

Od oceny samego siebie zależą relacje człowieka z otaczającymi go ludźmi, własne potrzeby, ma wpływ 

na samodzielność, postawę wobec swoich osiągnięć i niepowodzeń. Szacunek do samego siebie ma 

wpływ na aktywność działań ludzkich oraz rozwój swojej osobowości (Valickas, 1993). Dla osób 

starszych są bardzo ważne stosunki społeczne. Jest ważne nie tylko ich wielkość, ale także i jakość. 

Najbliżsi krewni i znajomi powinni wystarczająco dbać o nich, a także zapewnić im jak największą 

autonomię. Na umiejętność przystosowania się osób starszych do pogorszającego stanu zdrowia i 

spadających możliwościach ekonomicznych często ma wpływ jakość relacji z innymi, zwłaszcza z 

pracownikami medycznymi i opiekunami opieki społecznej, sąsiadami, krewnymi. Z wiekiem 

komunikacja społeczna w znacznym stopniu zmniejsza się poprzez utratę członków rodziny, 

współpracowników, kolegów, przyjaciół i tak dalej ... ważną osobą staje się lekarz, pielęgniarka, osoba 
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pomagająca w uporządkowaniu potrzeb higienicznych, sąsiedzi w podobnym wieku. Można zauważyć, że 

podczas gdy starszych ludzi często wspiera społeczeństwo, czują się oni bardziej potrzebni. Zapewniając 

pomoc starszym ludziom należy pamiętać aby, jak najdłużej i kompleksowo pozwolić im samym 

kontrolować własne życie.  

Starzenie się społeczeństwa jest starzeniem się jednostki w kontekście społecznym, rola społeczna 

jednostki i indywidualnych umiejętności, które ujawniają się w interakcji z innymi ludźmi. Starzenie się 

stanowi przejście w ciągu swojego życia z jednego określonego położenia (stanu) społecznego na drugie, 

rozpoczynając narodzinami i kończąc starością; obowiązki, prawa i oczekiwania (role), towarzyszące 

człowiekowi we wszystkich pozycjach. Przemiany w życiu społecznym, często negatywne: niepewność 

finansowa, uzależnienie od innych, samotność, poczucie bycia niechcianym, niepotrzebnym 

(Gerontologia społeczna: geneza i perspektywy, 2002). Na starzenie się działają aspekty społeczne, takie 

jak wykształcenie, zawód, rodzina, dochody i majątek, przyjaciele i znajomi. Dlatego osobowość 

człowieka w raz z wiekiem ulega zmianie i różni się od innych. Optymistyczne nastawione są osoby, 

których sytuacja społeczna jest bardzo dobra, nie skarżą się na zdrowie, nie dokuczają problemy 

finansowe i mieszkaniowe, dużo czasu spędzają z rodziną i przyjaciółmi, czymś się interesują. W jaki 

sposób człowiek w podeszłym wieku siebie akceptuje i rozumie w dużej mierze zależy od przestrzeni 

życiowej. Osoba kończąca 65 lat powinna być przyzwyczajona do zmieniającego się otoczenia 

społecznego, oceniając nowe możliwości i ograniczenia (Levinson, 1986). Starzenie się społeczeństwa – 

jeden z najważniejszych problemów naszych czasów, który ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, 

politykę społeczną, system opieki zdrowotnej w kraju (Kanopienė i Mikulionienė, 2006). 

Istnieje kilka modeli dotyczących pomyślnego starzenia się. Główne czynniki oddzielające i 

wyróżniające je (Mockus i Žukaitė 2012): czynnik fizyczny – zdrowie, skaleczenia; czynnik 

psychologiczny – ciało, emocje; czynnik społeczny – komunikacja z ludźmi; czynnik wpływający na 

aktywność ruchową w czasie wolnym – wychowanie fizyczne, wakacje. 

Jako istotny czynnik można wyróżnić aktywność ruchową w czasie wolnym. Zauważono, że 

istnieje istotny związek między związkiem społecznym a otaczającymi go ludźmi i aktywnością ruchową 

w czasie wolnym, wyróżnia się bezpośredni związek między przyjaciółmi i aktywnością. Wolny czas 

starszych ludzi spędzony z przyjaciółmi, sąsiadami i krewnymi, pomaga spowolnić zaburzenia funkcji 

fizycznych i poznawczych (Lee et al., 2011). Aktywność fizyczna (ćwiczenia) także zapobiega osłabieniu 

aktywności fizycznej i poznawczej. Podtrzymanie aktywności fizycznej i poznawczej bezpośrednio wiąże 

się z pozytywnymi emocjami i ich stabilnością, pozytywnej samooceny. Model wyraźnie określił i 

wyróżnił psychologiczny komponent składający się z kilku elementów: ciała i emocji. 
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Psychospołeczny aspekt aktywności fizycznej jest związany ze zdrowiem, dietą, ćwiczeniami, 

aktywnością, wyglądem fizycznym. Dla kobiet wielkie znaczenie ma wygląd, więc większą wagę 

przywiązują do swojego wyglądu fizycznego, mężczyźni zaś większą wagę przywiązują do aktywności 

fizycznej. Z powodu choroby lub niepełnosprawności, wielu osobom wydaje się, że aktywność fizyczna 

ma istotny wpływ na postawę wobec starzenia się i koncepcję szczęśliwego starzenia się, dlatego czynnik 

ten mężczyźni określają jako najważniejszy. Mężczyźni zarówno jak i kobiety uważają, że czynnik 

fizyczny jest ważnym czynnikiem, który wiąże się z udanym starzeniem się. Aspekt społeczny 

określający wzajemną zależność człowieka i jego otoczenia społecznego oraz ich wpływ na udział w 

rekreacji, rozrywkach.  Dla osób starszych ważne jest utrzymanie odpowiednich relacji i komunikacji z 

młodszym pokoleniem, ważna jest nauka aby utrzymać kontakt ze społeczeństwem, ważne są rozrywki, 

takie jak taniec, śpiew, kino, itp. Niektóre role są zastąpione innymi, tak jak rola ojca, czy pracownika 

może być zastąpiona przez dziadka lub przez ogrodnika (Lemme, 2003). Aspekt społeczny pokazuje, że 

w tym przypadku, starzenie się nie jest tak ściśle związane z wiekiem, potrzeby społeczne osoby starszej, 

można stwierdzić, zupełnie się nie różni od potrzeb społecznych młodych ludzi. Aspekt poznawczy 

rozumiany jest jako nabycie nowej wiedzy, wysoka aktywność poznawczą – kreatywność. Aspekt 

duchowości – to religia, spokój wewnętrzny, wiara, cenione i nieegoistyczne/altruistyczne zachowanie. 

Duchowość odgrywa ważną rolę w walce ze stresem (Iwamasa & Iwasaki, 2011). Wielu naukowców 

uważa, że duchowość zaspokaja ludzką potrzebę, pomaga kontrolować środowisko i przewidywać 

przyszłość. Dlatego osoba, zamiast biernego monitorowania może podjąć działania wpływające 

pozytywnie na ludzką przyszłość. Bezpieczeństwo finansowe: dla osób starszych jest ważne zachować 

przez całe swoje życie swój zarobiony kapitał, aby pomóc swoim dzieciom, wnukom, zapewnić sobie 

dobrobyt w okresie emerytalnym. Pieniądze mogą mieć wpływ na inne czynniki, zwłaszcza 

psychologiczne, fizyczne (takie jak samowystarczalność, zapewnienie swoich potrzeb, utrzymywanie 

stanu zdrowia). 

Udane starzenie się jako udana strategia adaptacji, obejmuje trzy zasadnicze problemy: 

• Zachowanie skierowane w zakresie prewencji, aby uniknąć choroby lub niepełnosprawności; 

• Angażowanie w życie, obejmujące stosunki społeczne; 

• Podtrzymanie wysokiej funkcji poznawczej i fizycznej, w tym utrzymanie i zwiększanie własnej 

efektywności, skuteczności (Lemme, 2003). 

Odejście osób starszych i starców z życia społecznego – rezygnacja z życia społecznego (przejście 

na emeryturę, wdowieństwo, odejście dzieci z domu) – często postrzegane jako naturalny proces starzenia 

się. Jednak badania pokazują, że dobro psychospołeczne ludzi zależy od zaangażowania społecznego. 
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Specyficzna rola społeczna ma wpływ na osobę i jej starzenie się (Gerontologia społeczna: geneza i 

perspektywy, 2002). 

Starzejąc się, ze względu na zmiany zdrowia, człowiek może stać się zależny od innych. Stać się 

zależnym od innych jest chyba najbardziej przerażającą zmianą wizerunku starości i stylów życia na 

starość (Gerontologia społeczna: geneza i perspektywy, 2002). Podczas zaburzeń zdrowotnych lub stając 

się inwalidą często staje się niemożliwe, aby angażować się w niektóre działania. Często osoba musi 

porzucić swoje zamiłowanie, hobby, aktywne przebywanie z przyjaciółmi, uczestniczenia w życiu 

publicznym. Często osoby powyżej 85 roku życia potrzebują pomocy i wsparcia otoczenia. Jednak dla 

większości z nich, stać się fizycznie i finansowo zależnym jest bardzo trudno. W razie konieczności 

zamieszkania z dorosłym,  dziećmi lub innymi opiekunami, często takie działanie negatywnie wpływa na 

ich relacje. Jeżeli trzeba przebywać w domu opieki lub w instytucjach dedykowanych dla osób w 

podeszłym wieku, zmniejsza się możliwość podejmowania aktywności fizycznej, rzadszy kontakt ze 

światem zewnętrznym, mniej prywatności. 

 

3. KORZYŚCI Z AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH 

Wraz z wiekiem nasz organizm doświadcza wiele zmian. Ze względu na te zmiany często 

podeszły wiek jest związany z przewlekłymi (chronicznymi) chorobami, zwiększoną zachorowalnością i 

pogarszającą się jakością życia. W tym czasie naukowcy najbardziej skupiają się na Polizachorowalności. 

Polizachorowalność (lub multizachorowalność) – to zachorowanie dwoma chorobami lub większą ilością 

chorób przewlekłych. Najczęstszymi chorobami przewlekłymi są: choroby układu krążenia (np. 

nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca), choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego 

(astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP), cukrzyca typu II, cukrzyca, osteoporoza, choroba 

zwyrodnieniowa stawów, itd. Starzenie się i zwiększona polizachorowalność, bezpośrednio są ze sobą 

powiązane: wraz z rosnącym wiekiem możemy dostrzec coraz więcej przypadków polizachorowalności: 

u osób w wieku 18-44 – 69%, 45-64 lat – 93%, powyżej 65 lat – 98%. (UE observatory, 2008). 

Niewątpliwie istnieją inne czynniki, które mają wpływ na rozwój polizachorowalności: technologia 

medyczna, rozwój naukowy – rosnąca liczba pacjentów z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi 

(NCDs), ulepsza się NCDs wczesna diagnostyka i leczenie, przedłuża się życie chorych na NCDs. Należy 

zauważyć, że styl życia i przyzwyczajenia są czynnikami zwiększającymi ryzyko polizachorowalności 

(Wilno, 2012). Niniejsze czynniki są szczególnie ważne, ponieważ mogą one być przez nas samych 

kontrolowane. Zaleca się wprowadzić zmiany w polityce zdrowotnej i zorientować ją na podstawową 

opiekę zdrowotną oraz ją wzmocnić: 

• uczyć społeczeństwo zdrowego stylu życia, 
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• promować postawę zdrowego stylu życia, wprowadzając / wciągając podczas wykonywania 

codziennych czynności, 

• Zapewnić najwcześniejszą jak to możliwe diagnostykę i kontrolę NCDs czynników ryzyka, 

• Ulepszyć nadzór kontroli i jakości życia pacjentów z NCDs i innymi przewlekłymi chorobami 

zdrowotnymi, 

• uczyć społeczeństwo i podnieść kwalifikację specjalistów opieki zdrowotnej. 

Środki zdrowotne i metody zapobiegawcze mogą nie tylko przedłużyć ludzkie życie, ale również 

poprawić jej jakość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustracja 1.  Wyznaczniki zdrowego starzenia się 

(Źródło:Javtokas i Zumeras, 2012)  

 

Badania naukowe wykazały, że przewlekłe choroby niezakaźne mogą być skutecznie zatrzymane 

(profilaktyka pierwotna) bądź zwalczane podejmując systemowe działania, zapewnianej przez 

wykwalifikowanych trenerów aktywność fizyczną, oczywiście odpowiednio dozując dawkę wysiłku 

(North et al., 1990; Yaffe et al., 2001; Abbot et al., 2004; Larson et al., 2006; Molokhia & Perkins, 2008; 

Araki & Ito, 2009; Ceceli et al., 2009), wiadomo, że zmniejszenie średniej zachorowalności i ryzyka 

zgonu w zależności od aktywności fizycznej osób (jako normę codziennie brano, umiarkowaną lub o 

wysokiej intensywności, podjętą przez co najmniej 30 minut aktywność fizyczną) (Warburton et al., 

2010): częstość zgonów z wszystkich przyczyn spadła o 31%, a choroby sercowo –naczyniowe  – 33%, 

prawdopodobieństwo udaru – 31%, nadciśnienie tętnicze – 32%, rak jelita grubego – 30% , raka piersi – 

20-40%, cukrzyca typu II – 42%. 
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Aktywność fizyczna zwiększa właściwości fizyczne, takie jak wytrzymałość, siłę i zwinność, 

równowagę, a wszystkie te właściwości przyczyniają się do samodzielnego życia. Dzięki aktywności 

fizycznej związanej z podnoszeniem ciężarów, zwiększa się gęstość kości i zapobiega osteoporozie. 

Osoby aktywne fizycznie czują się lepiej, ponieważ aktywność fizyczna obniża ciśnienie krwi i 

prawdopodobieństwo zachorowania na choroby układu krążenia, udar mózgu i depresję. Aktywność 

fizyczna efektywnie zwiększa siłę i masę mięśniową u starszych osób i zmniejsza pewne ograniczenia 

funkcjonalne sprawności lub aktywności życiowej. 

W każdym przypadku przewlekłej choroby różne formy aktywności fizycznej i dawka wysiłku dla 

każdego chorego człowieka musi być indywidualna. Należy wziąć pod uwagę stopień rozwoju choroby, 

przeciwwskazania, poziom ryzyka. Jednak liczne badania naukowe potwierdziły, że aktywność fizyczna 

przynosi wielokrotnie większe korzyści niż potencjalne ryzyko dla zdrowia osób dorosłych lub zdrowia 

osób starszych (Albert et al., 2000; Thompson et al., 2007; De Waard & Duncker, 2009;. Schenkman et 

al., 2012 ; Goodman et al., 2013). Wydolność tlenowa zwiększa się w wyniku treningu fizycznego, jest to 

podstawowa jej zaleta (stosowana do wtórnej profilaktyki) bezsprzecznie potwierdzona u pacjentów z 

chorobami sercowo-naczyniowymi (Wannamethee et al., 2005; Warburton et al., 2006; Thompson et al., 

2007; De Waard & Duncker, 2009). Jest to szczególnie ważne stwierdzenie, ponieważ przez długi czas 

aktywność fizyczna i odpoczynek były zalecane dla wszystkich pacjentów ciężko chorujących na 

niewydolność serca. Aktywna rehabilitacja układu krążenia znacząco zmniejszyła częstość 

występowania przedwczesnej śmierci, zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia (De Waard & 

Duncker, 2009; Thompson et al., 2003; Thompson et al., 2007). 

Aktywność fizyczna (wraz z dietą) jest coraz częściej zaleca się w leczeniu pacjentów zarówno z 

cukrzycą typu II, a także ze zwiększonym ryzykiem zachorowalności na nią (Cortesao-Pinto et al., 2002). 

Odpowiednie ćwiczenia pomagają kontrolować glikemię. Ćwiczenia poprawiają najważniejsze wskaźniki 

zdrowia, zwłaszcza układu krążenia krwi: zmniejsza HbA1c (hemoglobiny glikowanej) i glukozy w 

osoczu; zmniejsza obwód w talii; poprawia skład lipidów we krwi; zmniejsza ciśnienie we krwi; zwiększa 

zdolność fizyczną; zwiększa długość życia; zwiększa siły witalne; polepsza jakość snu; poprawia nastrój. 

Układ krążenia i serca można systematyczne ćwiczyć prostymi, długotrwałymi, cyklicznymi, 

ćwiczeniami aerobowymi (jazda na rowerze, bieg, spacery, narciarstwo, nordic walking, taniec i tak 

dalej). Ćwiczenia na wytrzymałość mięśni i siłę są konieczne w celu podtrzymania odpowiedniego 

poziomu glukozy we krwi, w celu ustabilizowania bilansu energetycznego, w celu utrzymania kontroli 

masy ciała oraz zapobieganiu dalszemu postępowi cukrzycy (Albert et al., 2000; Visser et al., 2002; Sigal 

et al., 2006; Warburton et al., 2006; Murphy et al., 2012). 
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Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest na czwartym miejscu wśród najczęstszych 

przyczyn zgonów na świecie. U większości pacjentów stwierdza się niepełnosprawność lub zmniejszona 

zdolność do pracy (Gedminas, 2009). Chcąc zmniejszyć częstość zaostrzeń POChP, ważne jest nie tylko 

podstawowe leczenie medyczne, ale również inne środki: szczepienia, zaprzestanie palenia tytoniu, 

rehabilitacja, zbilansowana dieta, aktywność fizyczna. Osoby z POChP mają niższy poziom codziennej 

aktywności fizycznej w porównaniu do osób z chorobami współistniejącymi i zdrowych ludzi. Często 

tacy pacjenci wybierają siedzący tryb życia (siedząc w ciągu doby 16 godz.) (Mcnamara et al., 2014). U 

pacjentów z chorobami układu oddechowego, ważne jest zwiększanie codziennej aktywności fizycznej, 

szczególnie przydatna jest niska i umiarkowana intensywność ruchu fizycznego na świeżym powietrzu 

(jednak należałoby brać pod uwagę stopień ekspozycji na alergen u pacjentów z astmą). Ćwiczenia 

oddechowe, ćwiczenia, które wzmacniają mięśnie oddechowe są również bardzo ważne. Pływanie bardzo 

korzystnie wpływa na pacjentów z astmą oskrzelową i innymi chorobami układu oddechowego (tylko nie 

w basenach zawierających chlor). 

Wraz z wiekiem istotnie zwiększa się ryzyko rozwoju osteoporozy (szczególnie u kobiet) i 

zwiększa ryzyko upadku i prawdopodobieństwo złamania kości (Cummings & Melton, 2002; Robbins et 

al., 2007; Vondráček & Linnebur, 2009; Gleason et al., 2012). Najczęstszą przyczyną złamania kości – 

upadki. Starzejąc się pogarsza się koordynacja, równowaga, zmniejsza się siła mięśni, dlatego ważne jest, 

aby uprawiać sport, rozwijać tą umiejętność i tym samym zmniejszyć ryzyko upadków. Wykonując 

ćwiczenia spowolnia się proces utraty gęstości kości, powoduje podwyższenie łamliwości kości z uwagi 

na ryzyko osteoporozy. Ćwiczenia fizyczne: spowalniają proces utraty gęstości kości i wzmacniają 

tkankę kostną, zwiększają siłę mięśni, polepszają czas reakcji, zwiększają wrażliwość, ulepszają 

równowagę i koordynację ruchu, zmniejszają ryzyko złamań kości spowodowanych upadkiem, 

poprawiają nastrój i samopoczucie. Pacjenci chorzy na osteoporozę należą do grupy wysokiego ryzyka, 

więc przed rozpoczęciem programu aktywności fizycznej zawsze należy skonsultować się z lekarzem i 

fizjoterapeutą. Specjaliści wezmą pod uwagę wiek pacjenta, nasilenie osteoporozy, przyjmowane leki, 

poziom przygotowania fizycznego i inne problemy zdrowotne. Najbardziej odpowiednie ćwiczenia 

fizyczne, które powstrzymują utratę masy kostnej i zmniejszają ryzyko upadku, wzmacniają mięśnie, 

ulepszają wytrzymałość i równowagę. Zaleca się regularnie pływać i więcej chodzić. Taka aktywność 

fizyczna zwykle jest odpowiednia dla większości pacjentów cierpiących na choroby układu mięśniowo-

szkieletowego. Spacery, coraz większą popularność zyskuje nornic walking, który do 30% mniej obciąża 

cały aparat ruchu, wzmacnia mięśnie, poprawia postawę, pomaga w rehabilitacji po urazach. 

Podsumowując, możemy stwierdzić, że ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia z lekkimi ciężarkami i 

odpowiednim oporem korzystnie wpływają na zdrowie pacjentów z osteoporozą (Raimunda, 2015). 
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Niski poziom aktywności fizycznej i niepełnowartościowe odżywianie również mogą być 

czynnikiem  reumatoidalnego wyniszczenia (po angielsku: rheumatoid cachexia). Lecząc 

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) ma się na celu zmniejszyć ból, utrzymać i stopniowo zwiększać 

ruchy ciała, wzmocnić mięśnie, uniknąć deformacji stawów, korygować już istniejące deformacje i 

poprawić jakość życia pacjenta. Aktywność fizyczna u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

jest bardzo ważnym narzędziem osiągnięcia tych celów. Podczas wykonywania ćwiczeń stawy pozostają 

zwinne, ale są słabsze, mięśnie i kości stają się silniejsze, staje się łatwiej wykonywać codzienne zadania, 

poprawia się ogólne samopoczucie (poprawia się tętno, sen, zmniejsza depresję). 

Zalecenia różnego rodzaju ćwiczenia w większości przypadków stosowane są: 

• Ćwiczenia pozytywnie wpływające na ruch stawów. 

• Ćwiczenia wzmacniające mięśnie: izometryczne i izotoniczne.  

• Ćwiczenia wspomagające wytrwałość: chodzenie, ćwiczenia w wodzie i pływanie, jazda na rowerze, 

najlepiej stacjonarnym. 

• Ćwiczenia pomagające utrzymać zdrową wagę ciała/zmniejszające otyłość. 

Najlepszy czas na aktywność fizyczną – jest wtedy, kiedy stawy są najmniej sztywne i bolesne, a 

pacjent ma wystarczającą ilość czasu. Jeśli po działaniu od ponad dwóch godzin bolą stawy lub 

następnego dnia, ból i sztywność w stawach jest większy niż zwykle, oznacza, że wysiłek fizyczny był 

niewłaściwy (najczęściej nadmierny). Zalecane ćwiczenia i ich wysiłek zależy od aktywności chorego i 

stopnia uszkodzenia stawów. Aktywność fizyczna łagodzi objawy RZS i pomaga zachować niezależność 

(Cooney et al., 2001). 

Zaburzenia psychiczne są rozpoznawane całym świecie, a ich liczba stale rośnie (Beekman et al., 

1999; Smiley, 2005; Fox i et al., 2007 r. Marengoni et al., 2008). Wysiłek fizyczna może być zalecany 

jako pozytywny, trwały i długotrwały środek mający wpływ na problemy zdrowia psychicznego osób 

starszych: 

• jako środek leczenia indywidualnych zaburzeń psychicznych; 

• jako środek zapobiegawczy indywidualnych zaburzeń psychicznych; 

• jako środek poprawiający zdrowie ludzi z zaburzeniami psychiki, poprawiający stan psychiczny i 

fizyczny; 

• jako środek wspomagający polepszenie dobrobytu społecznego i psychicznego. 

Bezsenność jest zauważana u ludzi starszych niż 65 lat 20-40% (Buysse, 2004). Zaburzenia snu i 

nastroju pojawiają się na różnym poziomie w różny sposób działając na diagnozę i leczenie depresji i 

bezsenności. Niektóre źródła podkreślają, że bezsenność jest rosnącym czynnikiem ryzyka depresji 

(Apldorf & Alexopoulou, 2003; Buysse, 2004). Aktywność fizyczna pomaga zmniejszyć bezsenność i 
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depresję, ponieważ poprawia głęboki i spokojny sen. Poprawiając jakość snu zmniejsza ryzyko 

wystąpienia depresji. 

Obecnie wielu naukowców bada korzyści aktywności fizycznej dotyczące demencji starczej, 

choroby Alzheimera. Uważa się, że większy wysiłek fizyczny jest związany z zaburzeniami 

poznawczymi i zmniejszeniem ryzyka demencji. Badania wykazały, że ćwiczenia fizyczne mogą mieć 

pozytywny wpływ na metabolizm (przemiany materii), zmiany strukturalne i funkcjonalne w mózgu oraz 

zachować zdolności poznawcze u osób w podeszłym wieku (Kirk-Sanchez & McGough, 2014 roku). 

Hipertensja, z powodu schorzenia przepływu krwi w poszczególnych obszarach mózgu, jest jednym z 

czynników ryzyka, które pogarszają funkcje poznawcze osób starszych (Knecht et al., 2008). Ćwiczenia 

fizyczne o średniej intensywności mogą doprowadzić do znaczących, pozytywnych zmian w 

funkcjonowaniu mózgu i funkcji poznawczym, w tym pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych. 

Aktywność fizyczna o średniej intensywności jest zalecana dla osób starszych, zwłaszcza dla tych, którzy 

preferują siedzący tryb życia. Aktywność fizyczna przyczynia się do zmniejszenia czynników ryzyka 

sercowo-naczyniowego są dodatnio powiązane z biologicznymi markerami mózgu, lepszymi wynikami 

poznawczymi. Właściwa aktywność fizyczna poprawia przepływ krwi w mózgu, zmniejsza ryzyko 

ogólnoustrojowego stanu zapalnego, chroni mózg przed zmianami degeneracyjnymi, związanymi ze 

starzeniem się i chorobami neurodegeneracyjnymi (Ilustracja 5) (Intlekofer & Cotman, 2013).  

 

 

  

 

 

 

 
Ilustracja 5. Model teoretyczny: ćwiczenia fizyczne i zdolności kognitywne osób starszych  

(Źródło: Kirk-Sanchez and McGough, 2014)  
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funkcjonowania kontroli adaptacyjnej mechanizmu podstawowych zwojów nerwowych, które związane 

są z neurotransmisją dopaminy i glutaminianu. Z powodu wzrostu tych dwóch chorób w całym naszym 

starzejącym się społeczeństwie, to też niewielki wpływ interwencji niefarmakologicznych, takich jak 

codzienna aktywność fizyczna i ćwiczenia, mogą mieć olbrzymie znaczenie na zdrowie społeczeństwa 

(Rolland & Barreto, 2015). Istnieją dowody, że osoby z niską aktywnością fizyczną są bardziej podatni na 

chorobę jelita grubego i raka piersi. Tłuszcz w organizmie człowieka odgrywa nie tylko funkcję 

rezerwową składników odżywczych do aktywacji procesów rakowych. W związku z czym, zmniejszone 

spożycie tłuszczu i zwiększona aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka 

prostaty. Birth Medical Journal w czasie badań przedstawił zmiany zachodzące w człowieku, 

spowodowane podczas aktywności fizycznej, które mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka (Batty 

& Thune, 2000). Dzisiejsze badania pomogły zaprzeczyć pogląd, że chorzy na raka, po intensywnym i 

długim leczeniu po prostu muszą się uspokoić i odpocząć. Aktywność fizyczna może zmniejszyć niektóre 

ogólne efekty uboczne, zwykle wynikające z przyjętych medykamentów w czasie leczenia raka 

(MacMillanCancerSupport.org). Tak więc, aktywność fizyczna o małej, średniej i czasami wysokiej 

intensywności, przede wszystkim może być środkiem zapobiegawczym wśród ludzi, którzy mają 

zwiększone ryzyko zachorowalności na jakąkolwiek formę raka. Dlatego ważne jest, aby zmienić styl 

życia, być aktywnym fizycznie i korzystać z najnowszych odkryć naukowych nie tylko w dziedzinie 

leczenia raka. 

 

4. WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA ZDROWIE LUDZI W PODESZŁYM WIEKU 

 Ogólna aktywność fizyczna osób starszych (jak również inne grupy wiekowe) obejmuje: 

• aktywność fizyczną w wolnym czasie (gdy osoba w wieku emerytalnym nadal pracuje) – gry, taniec, 

spacery z psem, grzybobranie, pływanie, itd., w rzadkim przypadku – sport; 

• aktywność fizyczną transportu czy mobilności – chodzenie pieszo lub jazda na rowerze z domu, do 

pracy lub chcąc osiągnąć pożądany punkt, itp.; 

• aktywność fizyczną zawodową (w miejscu pracy), jeśli osoba w wieku emerytalnym nadal pracuje; 

• aktywność fizyczną zadań domowych lub gospodarstwa  – gotowanie, pranie, odkurzanie, mycie podłóg 

i okien, odkopywanie śniegu, koszenie trawy, podlewanie, pielenie, kopanie i inne (Zumer, 2013). 

Według danych Eurobarometru (2012), ilość aktywności fizycznej, zmniejsza się z wiekiem: 71% 

kobiet i 70% mężczyzn w wieku powyżej 55 lat deklarują, że nigdy nie wykonywali lub nie wykonują 

czy też robią to bardzo rzadko. Ponadto, tylko 14% osób w wieku powyżej 55 lat wśród mieszkańców 

Europy jeżdżą na rowerze z jednego miejsca do drugiego, tańczą lub zajmują się ogrodnictwem i 40% 

nigdy tego nie robili. Ogólnie mówiąc obserwując kraje Europy zauważa się istotną różnicę pomiędzy 
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krajami północnymi a południowymi. W krajach skandynawskich od 44% (w Holandii) do 28% (w 

Finlandii), ludzi angażuje się w tego rodzaju aktywność fizyczną. Tym czasem, na południu od 60% (w 

Portugalii) do 49% (w Grecji i Hiszpanii), ludzie nigdy tego nie robią. Tak i w populacji ludzi w starszym 

wieku, wyniki będą podobne. Starsi ludzie często nie są aktywni fizycznie (prawie 70%), tylko jedna 

trzecia twierdzi, że ich aktywność fizyczna trwa od 30 do 60 minut. Jedna piąta (21%) osób w wieku 

powyżej 55 lat, wśród mieszkańców Europy deklaruje aktywność fizyczną o średniej intensywności 4-7 

dni w tygodniu, a w większości przypadków (36%) jeden dzień przez 30-60 min. Więcej niż jedna trzecia 

(35%) starszych mieszkańców Europy 30-60 min. codziennie spaceruje, a 85% seniorów czas spędza 

siedząc od 2,5 do 8,5 godzin i więcej. Europejczycy w podeszłym wieku są zaangażowani w aktywność 

fizyczną albo uprawiają sport, dane podane w poniżeszj tabeli.  

 

Tabela 2. Miejsca aktywności fizycznej i uprawiania sportu mieszkańców Europy w wieku 55 lat i starszych. 

Źródło: Visagurskienė, V.Česnaitienė, D.Vizbaraitė, 2017 
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Wszyscy 

55+ 

44 % 40 % 25 % 9 % 10 % 6 % 5 % 1 % 

Mężczyźni 

55+ 

47 % 40 % 23 % 8 % 11 % 7 % 5 % 1 % 

Kobiety 

55+ 

41 % 41 % 27 % 11 % 9 % 5 % 5 % 1 % 

 

Główne powody, dla których większość mężczyźni i kobiety w podeszłym wieku są aktywni 

fizycznie lub uprawiają sport, to chęć poprawy swojego zdrowia (65%) i sprawności fizycznej (38%). Dla 

jednej trzeciej (27%) ważna jest aktywność fizyczna, w celu usunięcia zmian fizjologicznych 

zachodzących z wiekiem (tabela 8). Jedna czwarta (25%) starszych Europejczyków twierdzi, że nie 

ćwiczą regularnie, ponieważ utrudniają im to problemy zdrowotne bądź niepełnosprawność (tabela 9). 
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Tabela 3. Główne powody dla których starsi Europejczycy w wieku 55 lat są aktywni fizycznie bądź 

uprawiają sport. 

Źródło: K.Visagurskienė, V.Česnaitienė, D.Vizbaraitė, 2017 
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Wszyscy 55+ 65% 38% 31% 23% 19% 21% 12% 16% 27% 7% 3% 4% 2% 3% 2% 

Mężczyźni 

55+ 
64% 38% 33% 24% 19% 21% 10% 16% 26% 7% 3% 4% 3% 3% 2% 

Kobiety 55+ 

66% 38 % 30% 22 % 20% 21% 13% 16% 28% 8% 2% 4% 2% 3% 2% 

 

Tabela 4. Główne powody dla których starsi Europejczycy w wieku 55 lat nie ćwiczą regularnie. 

Źródło: K.Visagurskienė, V.Česnaitienė, D.Vizbaraitė, 2017 
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Wszyscy 55+ 21 % 24 % 25 % 7 % 8 % 8 % 3 % 3 % 1 % 12 % 

Mężczyźni 

55+ 

21 % 25 % 23 % 6 % 10 % 7 % 3 % 3 % 0 % 13 % 

Kobiety 55+ 21 % 24 % 26 % 7 % 7 % 9 % 3 % 3 % 1 % 11 % 

 

5. AKTUALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB W 

PODESZŁYM WIEKU 

  Osoby aktywne fizycznie, podejmujące regularną aktywność ruchową mogą zyskać wpływ i 

zapobiec wielu zmianom fizjologicznym, które są związane z wiekiem, takim jak: utrata gęstości kości i 

zanik mięśni, insulinoodporność, utrata funkcji motorycznych. Wiele zaleceń aktywności fizycznej dla 

osób starszych podkreśla aktywność i elastyczność umiarkowanej intensywności oddechowej oraz 

ćwiczeń z oporem. Wszystkie te trzy obszary szkoleniowe zapewniają korzyści fizjologiczne płynące z 

wysiłku i pomagają zapobiec spadkowi formy, pogorszeniu się funkcji poznawczych oraz wspierają 

utrzymanie dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego (Ruhl, 2010). 



29 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, 2008) informuje starszych ludzi, którzy chcą poprawić 

i utrzymać sprawność fizyczną organizmu i dobry stan zdrowia, iż należy przestrzegać następujących 

zasad: 

• Osoby starsze powinny co najmniej przez tydzień poświęcić 150 minut dla aktywności fizycznej o na 

średniej intensywności wysiłek aerobowy lub co najmniej 75 minut aktywności fizycznej na wysokiej 

intensywności wysiłek aerobowy lub wziąć pod uwagę kombinacje obu tych czynności (część o średniej, 

część o wysokiej intensywności). 

• Aktywności tlenowe powinny odbywać się w odstępach czasu krótszych niż 10-minutowe, 

w przeciwnym razie nie uzyskuje się pozytywnej reakcji organizmu. 

• Ludzie w podeszłym wieku, którzy chcą uzyskać wyraźne korzyści zdrowotne, powinni zwiększyć czas 

trwania aktywności fizycznej o średniej intensywności, aerobowej do 300 minut tygodniowo, oraz 

zwiększyć aktywność fizyczną o wysokiej intensywności, aerobową do 150 minut tygodniowo. Lub 

powinni razem stosować obydwa rodzaje aktywności fizycznej.  

• Osoby starsze o znikomej sile fizycznej, z zaburzeniami możliwości sprawnego funkcjonowania 

i zaburzeniami sprawności ruchowej (zdolności do poruszania się) powinny co najmniej 3 razy 

w tygodniu ćwiczyć koordynację ruchu i równowagi, aby była stosowana profilaktyka zapobiegająca 

upadkom, które przyczyniają się do powstawania pęknięć kości. Ponadto, co najmniej 2 razy w tygodniu, 

konieczne jest wzmocnienie głównych (dużych) grup mięśniowych w celu zwiększenia mobilności 

i ograniczenia upadków. 

• W przypadku osób starszych, które ze względu na pogorszony stan zdrowia (lub z innych powodów) nie 

mogą spełnić wyżej wymienionych zaleceń aktywności fizycznej, powinny pozostać aktywnymi fizycznie 

z należytym uwzględnieniem rzeczywistych okoliczności, stanu zdrowia i rzeczywistych umiejętności 

osobistych. 

Ogólne zalecenia dotyczące aktywności fizycznej są odpowiednie dla wszystkich zdrowych osób 

starszych powyżej 65 roku  życia. Zalecane są dla osób z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (z 

chorobami układu krążenia, nadciśnienia pierwotnego, cukrzycy typu II, itd.), jednak zawsze koniecznie 

należy wziąć pod uwagę stan zdrowia i w tym celu skonsultować go z lekarzem, który specjalizuje się w 

różnych dziedzinach lub udać się do specjalisty po poradę (np. do dietologa, endokrynologa, psychologa 

klinicznego, fizjoterapeuty itp.) (Zumer, 2013). 

Przedstawione zalecenia aktywności fizycznej innych organizacji dla osób starszych (tabela 5.) 

Tabela 5 . Zalecenia aktywności fizycznej dla osób starszych.  
Źródło: K.Visagurskienė, V.Česnaitienė, D.Vizbaraitė, 2017 

Nazwa: „Exercise Prescription for Healthy Populations: Elderly People“, 2010 

Organizacja: Amerykańskie Kolegium Medycyny Sportowej (po angielsku American College of Sports 
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Medicine (ACSM)) 

Cel: Złagodzić zachodzące zmiany w organizmie człowieka w czasie starzenia się i rozwinąć 

wystarczającą zdolność mięśni i zwiększyć zdolność fizyczną, aby móc żyć niezależnie 

Specyficzne 

zalecenia: 

Jeżeli aktywność o średniej intensywności – powinna wynosić od 150 do 300 min./tydz; 

Jeżeli aktywność o wysokiej intensywności – 75-100 min./tydz.; Mogą to być działania 

łaczące obydwa rodzaje aktywności. 

Minimalny wysiłek obejmuje aktywność fizyczną, która jest skuteczna i bezpieczna dla osób 

w stanie medycznym poważnym - zaleca się dla osób starszych z przewlekłymi chorobami. 

Pierwszy wysiłek treningu powinien być monitorowany i koordynowany przez specjalistę. 

* SPD wskaźnik przestrzeganego wysiłku (punkty) 

Komponent Częstotliwość Intensywność Czas trwania Typ 

 Reakcja układu 

sercowo-

krwionośnego i 

systemu 

oddechowego na 

wysiłek 

Minimum 3 dni/tyg. 

wysoka 

intensywność lub 5 

dni/tyg. 

Umiarkowana 

intensywność (lub 

kombinacja obu 

tych działań) 

SPD * 5-6 z 10 

umiarkowanej 

intensywności i 

SPB 7-8 z 10 

punktów wysokiej 

intensywności 

ćwiczeń 

Łącznie co najmniej 

30 min./dzień lub 

60 min./dzień; 

Aktywność może 

być podzielona na 

10 minut dziennie 

Działania, które 

powodują niski stres 

ortopedyczny 

Trening z oporem Co najmniej 

2dni/tyg. 

Od umiarkowanej 

(SPD 5-6 z 10) do 

wysokiej (7-8 z 10 

punktów) 

intensywności 

8-10 ćwiczeń 

powtarzanych  

10-15 razy 

Ćwiczenia obejmujące 

podtawowe grupy 

mięśni; wchodzenie po 

schodach 

Ćwiczenia  

zwiększające 

elastyczność 

Co najmniej 

2dni/tyg. 

Intensywność 

umiarkowana (5-6 z 

10 punktów) 

Nieokreślone Długotrwałe 

rozciąganie statyczne  

grupy mięśni 

Nazwa: „Exercise & Physical Activity: Your Everyday Guide from the National Institute on Aging“, 

2009 

Organizacja: Narodowy Instytut Starzenia (po angielsku National Institute of Aging (NIA)) 

Cel: Wzmocnić zdrowie i być niezależnym 

Specyficzne 

zalecenia: 

Picie wystarczającej ilości płynów, aby uniknąć odwodnienia, szczególnie w czasie upałów. 

Ubieranie się w kilka warstw odzieży, aby uniknąć hipotermii; jak również w celu 

uniknięcia przegrzania. 

Stosowanie bezpiecznych urządzeń (rowerów, nart, itp.) 

Zwiększając wysiłek fizyczny najpierw przedłużyć czas trwania, a potem – intensywność. 

Skala *Borg‘a  http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/exertion.htm  

Komponent Częstotliwość Intensywność Czas trwania Typ 

Ćwiczenia na 

wytrzymałość 

Przez większość lub 

przez wszystkie dni 

tygodnia 

Średnia: SPD 13 

punktów według 

skali Borg‘a*  albo 

test mówienia 

30 min., albo 

stopniowo osiągając 

ten poziom 

Spacer, pływanie, 

bieganie 

Trening siłowy Co najmniej 2 

dni/tyg., unikać 2 

treningów 

jednocześnie 

ćwiczących tą samą 

grupę mięśni 

Umiarkowanie 

ciężkie: 

SPD 15-17 punktów 

w skali Borg'a * 

 

2 serie ćwiczeń 

powtarzać 8-15 razy 

Ćwiczenia obejmujące 

główną grupę mięśni 

pry użyciu gumowych 

taśm które dostarczają 

mięśniom dodatkowy 

opór, obciążników 

Ćwiczenia 

zwiększające 

elestyczność 

Po treningu 

wytrzymałościowo- 

siłowym, lub co 

najmniej 3 dni/tyg. 

Zacząć od niskiej 

intensywności 

prowadząc do 

stopnia w którym  

Rozciągając 

mięśnie 10-30 sek. 

wytrzymać 

w jednym 

Rozciąganie mięśni: 

mięsień czworogłowy 

uda, mięsień dwugłowy 

ramienia, mięsień 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/exertion.htm
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doznawane jest 

niezbyt przyjemne 

uczucie (rozciągając 

mięśnie nigdy nie 

powinien być 

odczuwany ból) 

położeniu, 3-5 razy 

w jednej sesji, w 

sumie 20 minut. 

trójgłowy ramienia, 

mięsień dwugłowy 

łydki, kostki, 

nadgarstka, ramion, 

bioder 

Trening na 

równowagę 

Nie określono Zaczynać ćwiczyć 

przytrzymując się o 

krzesło lub stół, 

pogłebiając oprzeć 

się palcami, później 

w ogóle się nie 

opierać; jeszcze 

później ponownie 

spróbować wykonać 

z zamkniętymi 

oczami 

Nieokreślono Ćwiczenia 

wzmacniające: 

Stopa zgięta, 

przyciąganie i 

odciąganie bioder, 

zgięcie kolan, 

podniesienie  nogi w 

jedną czy drugą stronę  

 

Poniżej przedstawiono zalecenia Narodowej Akademii Medycyny Sportowej (w j. angielskim National 

Academy of Sports Medicine (NASM)) w odniesieniu do szkolenia i czynników fizjologicznych (tabela 6). 

Tabela6 . NASM podstawowe zalecenia ćwiczeń dla seniorów 
Źródło: NASM essentials of personal fitness training, 2014   

Rodzaj ćwiczenia, przeprowadzane w pozycji nieruchomej i w pozycji leżącej „rowerek“, ćwiczenia w 

wodzie, bieganie (chodzenie) na bieżni treningowej z długimi poręczami 

Częstotliwość 3-5 dni/tyg. wysiłek o umiarkowanej intensywności  lub  

3 dni /tyg. wysiłek o wysokiej intensywności 

Intensywność 40-85% maksymalnego zużycia O
2 

Czas trwania 30-60 min /dzień  albo 8, 10 minutowe serie 

Oszacowanie 

ruchu 

Ciągnięcie, pchanie, lub przysiady ze sztangą 

Siadanie i wstawanie z krzesła 

Utrzymanie równowagi na jednej nodze 

Elastyczność Myofascial Energetic Unwinding (Energetyczne Rozluźnienie Powięzi) i statyczne rozciąganie 

mięśni 

Trening z 

oporem 

1-3 serii z 8-20 -krotną powtórką, 40-80%, 3-5dni / tyg. 

Zanim  zaczniecie treningi, muszą być przeprowadzone ćwiczenia zwiększające wytrzymałość 

mięśni 

2-5 fazy muszą być stosowane jako główne dynamiczne ćwiczenia kontroli postawy z 

zaleceniami licencjonowanego trenera (instruktora) 

Specjalne 

okoliczności 

Pogłebienia (wzrost obciążenia) muszą być powolne, dobrze obliczone i najbardziej trzeba się 

skupić na prawidłowej postawie ciała 

Ćwiczenia powinny być trudniejsze w miarę możliwości w kierunku zakończenia ćwiczenia w 

pozycji siedzącej (bez pomocy) lub stojącej 

Upewnić się, że klient oddycha prawidłowo i nie podlega próbie nasilonego wydechu (manewr 

Valsalvy) 

Jeżeli klient nie może tolerować statycznego rozciągania z powodów nam nieznanych, 

przeprowadza się aktywne rozciąganie rytmiczne i dynamiczne 

 

Biorąc pod uwagę różne zalecenia aktywności fizycznej, możemy proponować ludziom w 

podeszłym wieku angażowanie się w odpowiednią aktywność fizyczną. Jednakże stan zdrowia i zdolność 
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do wykonywania wysiłku fizycznego osób w tym samym wieku może się różnić. W zależności od 

sprawności funkcjonalnej osoby starsze są podzielone na następujące kategorie (Spirduso, 2005): 

• Fizycznie zależni - ludzie, którzy nie są już w stanie samodzielnie wykonywać niektórych lub 

wszystkich czynności życia codziennego (ubrać się, kąpać się, korzystać z toalety, jeść, chodzić). Tacy 

ludzie muszą rozwijać siłę, zakres ruchów, równowagę, koordynację. 

• Słabi fizycznie - ludzie, którzy mogą wykonywać podstawowe czynności życia codziennego, ale nie 

mogą wykonywać niektórych czynności, które umożliwiłyby samodzielne życie. Osłabienie siły mięśni, 

mocy, wytrzymałości, wytrzymałości układu sercowo-naczyniowego (niska intensywność), równowagi i 

koordynacji ruchowej, niezbędnych do codziennych czynności. 

• Fizycznie niezależni - ludzie, którzy żyją niezależnie, zwykle pełnosprawni, bez głównych objawów 

chorób przewlekłych. Jednak wielu z nich ma niewielkie rezerwy zdrowia i siły, dlatego zwiększa się 

ryzyko trafienia przez nich do grupy „fizycznie słabych” po chorobie lub kontuzji. Osłabienie siły mięśni, 

mocy, wytrzymałości, ruchliwości stawów, wytrzymałości układu sercowo-naczyniowego; konieczne jest 

podjęcie działań prewencyjnych, leczenia urazów i niepełnosprawności; równowaga, koordynacja, 

edukacja mające na celu zapobieganiu utracie sprawności i zapewnieniu środków utrzymania zdrowia. 

• Sprawni fizycznie (w j. angielskim physically fit) – osoby, które ćwiczą dwa razy w tygodniu dla 

własnego zdrowia, przyjemności, dobrego samopoczucia i są zaangażowani w regularną aktywność 

fizyczną lub ćwiczą dlatego, że wymaga tego ich hobby. Z powodu ich zdrowia i zdolności zmniejsza się 

ryzyko trafienia do grupy „fizycznie słabych”. Osłabienie siły mięśni, mocy, wytrzymałości, ruchliwości 

stawów, równowagi, zwinności; wytrzymałości sercowo- naczyniowej, niezbędna informacja na temat 

sposobów zapobiegania urazom i odzyskiwania sił, edukacja na temat intensywności ćwiczeń i wzrostu 

obciążenia. Możliwość wykonania wszystkich zadań fizycznych. 

• Naturalna „elita” (w j. angielskim Physically elite) – osoby, które codzienne wykonują ćwiczenia chcąc 

polepszyć wyniki sportowe lub pracę fizyczną i są zaangażowani w rekreacyjną aktywność fizyczną. 

Odpowiedni program wysokiej intensywności ćwiczeń fizycznych przeznaczony dla rozwijania: siły 

mięśni, zdolności, ruchliwości stawów, równowagi, zwinności, wytrzymałości układu sercowo-

naczyniowego; niezbędna informacja na temat zapobiegania urazom i odzyskiwania sił, edukacja na 

temat intensywności ćwiczeń i wzrostu obciążenia. Możliwość wykonania wszystkich zadań fizycznych. 

Różne ćwiczenia i aktywności fizyczne mogą być wykonywane w pomieszczeniu zamkniętym (w sali 

gimnastycznej lub sportowej, na siłowni, w domu), na zewnątrz (w parku, na plaży, w lesie, na placach 

sportowych itp.), w wodzie (w zamkniętym basenie, w specjalnych wannach rehabilitacyjnych, otwartych 

zbiornikach wodnych). Można ćwiczyć w grupach lub indywidualnie, pod nadzorem profesjonalnego 
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trenera lub samodzielnie. Należy wybrać odpowiednią formę aktywności fizycznej i nie zapominać o 

bezpieczeństwie. 

W badaniach przeprowadzonych przez D. Rėklaitienė i J. Požėrienė w 2013 roku na Litwie wśród 

osób w podeszłym wieku i starszych. Większość ankietowanych było zaangażowanych nie tylko w jedną 

aktywność fizyczną, ale kilka, to jest niezorganizowanych, samodzielnie zorganizowanych i 

zorganizowanych działaniach fizycznych. Badania Departamentu Sportu i Wychowania Fizycznego 

(2011) wykazały, że na Litwie osoby w wieku 70-80 lat chętniej wybierają samodzielnie zorganizowaną 

aktywność fizyczną niż zorganizowaną aktywność fizyczną. 

Najnowsze badania pozwalają mówić o pewnych formach aktywności fizycznej, które 

są najbardziej preferowane u osób w podeszłym wieku ze względu na ich korzystny wpływ na zdrowie 

ludzkie. Poniżej omówimy niektóre z nich. 

Regularne ćwiczenia pomagają w utrzymaniu zdrowia i jakości życia w każdym wieku. W 

starszym wieku gimnastyka może być częścią działań rehabilitacji. Pod przewodnictwem specjalistów 

oraz dzięki odpowiedniemu programowi ćwiczeń można zmniejszyć problemy poruszania się ludzi w 

starszym wieku, takie jak trudności w chodzeniu, w utrzymywaniu równowagi w pozycji stojącej, itp. W 

czasie wykonywania ćwiczeń można wybrać ćwiczenia alternatywne (uwzględniając stan zdrowia i 

oceniając sprawność funkcjonalną osoby), które mogą być przeprowadzone w pozycji siedzącej lub 

leżącej. Ćwicząc można używać wielu środków pomocniczych, które mogą tworzyć pozytywny klimat 

emocjonalny. Ćwiczenia mogą być wykonywane indywidualnie, w parach lub w grupach. 

Osoby starsze mogą wykonywać ćwiczenia również za pomocą stanowisk treningowych. 

W ośrodkach sportu i rekreacji jest dużo stanowisk treningowych pomagających rozwijać wytrzymałość 

i siłę mięśni. Podczas wizyty w nowoczesnym ośrodku najczęściej ćwiczenia wykonuje się za pomocą 

stanowisk treningowych, na których znajduje się system monitorowania organizmu. Systemy te mogą 

rejestrować tętno osoby, ilość zużytych kalorii, intensywności ćwiczeń i inne wskaźniki. Można wybrać 

bieżnię do chodzenia, jazdę na rowerze stacjonarnym, różnorodny marsz lub wiosłowanie. Jest to bardzo 

wygodne, ponieważ dokładnie można dozować wysiłek fizyczny i monitorować reakcję organizmu na 

wysiłek. Co więcej, może ona dostarczać dodatkową motywację dla osób uprawiających sport i pozwalać 

na porównanie wyników z początku programu, z wynikami osiągniętymi w ciągu tygodnia. Ważne jest, 

aby prawidłowo wykonać ćwiczenie. Tego nauczyć powinien konsultujący instruktor. Na Litwie i za 

granicą obecnie są bardzo powszechne również „stanowiska treningowe na wolnym powietrzu”, które 

są odpowiednie dla osób starszych i dla ludzi ze słabym zdrowiem. 

Grupa naukowców (Cancela et al., 2014) przeanalizowała przeprowadzone badania i stwierdziła, 

że w większości przypadków zaobserwowano korzyści z unikalnego systemu ćwiczeń Pilates dla ludzi w 
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starszym wieku na poziom równowagi statycznej i dynamicznej, elastyczność kończyn (zwłaszcza 

dolnych) oraz częściowo siły mięśniowej, zmniejszenia ryzyka utraty równowagi. 

Inni naukowcy (Liu et al., 2014) zrobili przegląd korzyści treningu funkcjonalnego dla zdrowia 

osób starszych i w ułatwianiu codziennych czynności życiowych. Trening funkcjonalny miał pozytywny 

wpływ na wytrzymałość mięśni, równowagę, mobilność i aktywność w wykonywaniu codziennych 

zadań. Zarówno zwykłe wykonanie codziennych zadań (np. wstanie z krzesła) jak i złożonych (np. 

odkurzanie), wymaga współpracy kilku grup mięśni i elementów motoryki ciała w celu wykonania 

czynności. Celem treningu funkcjonalnego jest optymalizacja kompetencji indywidualnej do 

wykonywania konkretnego zadania. Dlatego trening funkcjonalny może być lepszym rozwiązaniem niż 

tylko trening wzmacniający mięśnie ze względu na zmniejszenie niepełnosprawności w wykonywaniu 

codziennych czynności u osób starszych. 

Chodzenie – jeszcze jedna forma aktywności fizycznej, która ma pozytywny wpływ na zdrowie 

osób starszych (Zhao et al., 2015). Stwierdza się, że codzienne chodzenie o określonej intensywności i 

czasie trwania, przyczynia się do zapobiegania pierwotnym i wtórnym chorobom układu sercowo-

naczyniowego, chorobom mózgowo-naczyniowym, nowotworom i innym przewlekłym chorobom. 

Włączenie chodzenia do codziennej aktywności fizycznej może poprawić jakość życia osób starszych, a 

nawet wpłynąć na długość życia. Dlatego dorośli w średnim i starszym wieku powinny regularnie 

pokonywać pieszo pewną odległość w celu zmniejszenia objawów istniejącej przewlekłej choroby i 

przedłużenia czasu życia. Zaobserwowano zmniejszoną śmiertelność z wszystkich przyczyn, jeśli osoba 

porusza się pieszo co najmniej 1-2 godziny dziennie. Dla osób w starszym wieku właściwy jest nordic 

walking, ponieważ ta forma aktywności fizycznej, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i obejmuje dużą 

ilość pracujących mięśni oraz odciąża układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. 

Taichi to często używana w programach forma aktywności zapobiegająca utracie równowagi. 

Jednak tego rodzaju ćwiczenia powinny być wykonywane przez profesjonalnego trenera lub instruktora. 

Taniec - jedna z najprostszych i najbardziej przyjemnych aktywności, która angażuje osoby 

starsze. Za jego zaletę uważa się fakt, że nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu i można tańczyć 

niemal wszędzie. Można to zrobić samemu lub z partnerem, pójść do klubu znajdującego się w pobliżu. 

Osobom starszym szczególnie poleca się tańce liniowe, których tempo nie jest szybkie, ruchy proste, ale 

poprawiające równowagę i koordynację. Szczególnie ważne jest to, że taniec dostarcza człowiekowi 

wiele pozytywnych emocji. Posiadając zdolność nauczania innych, można nawet zebrać swoją grupę 

taneczną, a tym samym zwiększyć możliwości interakcji społecznych. 

Istnieją naukowe dowody, że ćwiczenia w wodzie połączone z ćwiczeniami 

wytrzymałościowymi, mają dobry wpływ na zespół metaboliczny (Yoo et al., 2013). Tego rodzaju 
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aktywność fizyczna dobrze wpływa na obniżenie stężenia trójglicerydów oraz zmniejszenie obwodu pasa.  

Połączona aktywność fizyczna jest odpowiednia w działaniach kontrolowania dyslipidemii i otyłości 

brzusznej. Aerobik w wodzie, o niskiej intensywności ruchowej, wzmacnia mięśnie i równowagę. Woda 

działa jak amortyzator, nie obciąża dodatkowo stawów ciężarem ciała ludzkiego. Jednakże w zapaleniu 

stawów, ćwiczenia należy wykonywać w wystarczająco ciepłej wodzie, o temperaturze (28-31 ° C) i do 

30 minut. Najczęściej ćwiczenia w wodzie są zalecane osobom o obniżonej aktywności fizycznej, w 

celach profilaktycznym dla osób mających duże zmiany zwyrodnieniowe bioder, kolan oraz w 

rehabilitacji kręgosłupa lub wykazujących patologiczne (i związane z wiekiem) zmiany. 

Gry, takie jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton, tenis mogą być uprawiane 

w starszym wieku. Należy jednak wziąć pod uwagę intensywność aktywności i dodatkowe (często 

złagodzone) warunki, zasady. Istnieje możliwość dołączenia do klubu, który bierze udział w zajęciach 

rekreacyjnych amatorskich, takich jak gry ludowe, kooperacyjne i innego rodzaju gry. Niektóre kluby 

organizują zajęcia tylko dla osób o szczególnych potrzebach, np. koszykówkę na wózkach inwalidzkich. 

Jest ona podobne do zwykłej koszykówki, z wyjątkiem niektórych przepisów i dostosowanych urządzeń. 

Dzięki pomocy, zasadom, urządzeniom i przystosowanemu otoczeniu dla osób w podeszłym wieku z 

różnymi problemami zdrowotnymi, można znaleźć sposób, aby zająć się dowolnym sportem lub 

aktywnością fizyczną (np. kręgle dla niewidomych, tańce dla głuchych, zajęcia rekreacyjne z piłką, gry 

poprawiające zdolności poznawcze itp.). 

Tak więc, podsumowując można stwierdzić, że wycieczki piesze, tai chi, pilates, joga, trening 

funkcjonalny, ćwiczenia w wodzie, taniec, aktywność fizyczna rozwijająca siłę i równowagę, sprzyja 

zdrowiu osób starszych. Aktywność fizyczna, podczas której osoby starsze doświadczają odpowiedniego 

obciążenia fizycznego przystosowanego do ich funkcjonalnego stanu zdrowia i aktywności fizycznej, 

która jest bezpieczna i zapewnia pozytywne emocje, jest ważnym czynnikiem poprawiającym 

i podtrzymującym zdrowie w starszym wieku. 

Często zdarza się, że większości ludzi z chorobami przewlekłymi, takimi jak osteoporoza, choroby 

sercowo-naczyniowe, demencja, cukrzyca, prowadzi siedzący, a nie aktywny tryb życia (Rahl, 2010). 

Jednak należy pamiętać, że istnieją osoby mające pogorszony stan zdrowia i ćwiczenia indywidualnie 

przez nich wykonywane muszą być kontrolowane przez zawodowych specjalistów albo w ogóle 

niezalecane a niektóre nawet zabronione (Rahl, 2010): tętniak aorty, złośliwa arytmia komorowa, 

związana z obciążeniem fizycznym, ciężka stenoza aortalna, ostatnie stadia niewydolności serca, nagła 

śmiertelna choroba, przepuklina, zaćma, krwotoki w siatkówce, urazy stawów, gorączka, dusznica 

bolesna niestabilna, niekontrolowana cukrzyca, nadciśnienie, astma, zastoinowa niewydolność serca. 
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Zalecenia dla osób starszych lub pacjentów z chorobami przewlekłymi, zaangażowanych w promowanie 

aktywności fizycznej: 

• Przed podjęciem treningu, należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Jest to szczególnie ważne, 

jeśli dana osoba przez długi czas nie uprawiała sportu, jeśli ma problemy zdrowotne lub jest w podeszłym 

wieku. 

• Zacząć należy powoli. Jeżeli dana osoba, przez dłuższy czas nie uprawiała sporu, należy zacząć od 10-

cio minutowych lekkich ćwiczeń lub od dziennego szybkiego spaceru i stopniowo zwiększając 

intensywność i czas trwania ćwiczeń. 

• Aktywność fizyczna musi dostarczać radości. Należałoby wybrać ulubione zajęcie. Ćwiczący musi 

upewnić się, że wybrana aktywność fizyczna nie jest wysiłkiem ponad swoje możliwości, na przykład w 

przypadku zapalenia stawów, najkorzystniejsze byłoby pływanie. 

• Wskazane jest znaleźć sobie partnera. Wspólne działania zapewniają więcej zabawy. 

• Należałoby zmieniać codzienną aktywność fizyczną. Nie będzie to tak nudne, a ponadto obniży się 

ryzyko doznania urazów, jeśli w jeden dzień szybko się chodzi, a w następny dzień jeździ się rowerem. 

Nie należałoby zapomnieć o tańcu i nawet rąbaniu drewna. 

• Ćwiczenia fizyczne powinny być wykonywane w dogodnym czasie. Nie jest wskazane, aby wykonywać 

ćwiczenia po posiłku, jak również temperatura powietrza nie jest odpowiednia (zbyt wysoka lub zbyt 

niska). Ćwiczenia fizyczne powinny zostać odłożone na później, jeśli rano mamy uczucie sztywności. 

• Nie tracić odwagi. Korzyści z aktywności fizycznej możemy odczuć dopiero po kilku tygodniach lub 

miesiącach. Nie należałoby oczekiwać szybkiego efektu. 

• Po rozpoczęciu wykonywania ćwiczeń ból ciała jest normalnym uczuciem, które jest odczuwalne 

podczas treningu, ale bardzo boleć nie powinno. Trzeba przestać, jeśli odczuwalny jest ból utrudniający 

normalne funkcjonowanie. 

• Należy postarać się, aby uprawiany sport byłby miły dla was samych. Na przykład jeżdżąc na rowerze 

treningowym, można czytać książki, oglądać program TV, słuchać muzyki. Proponuje się wybrać 

przyjemną ścieżkę pieszą, iść na tańce, nauczyć się grać w tenisa. 

• Należy nosić odpowiednią odzież. 

• Zaleca się pić dużo płynów. 

• Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozgrzać się, zacząć powoli i stopniowo zwiększać intensywność i 

czas trwania ćwiczeń. Po ćwiczeniach należałoby ochłonąć i zrobić kilka ćwiczeń rozciągających. 

Osoby w podeszłym wieku wykonujące ćwiczenia i będące bardziej aktywne fizycznie spotykają 

się z utrudnieniami w postaci czynników kulturowych, medycznych i psychologicznych. Należy starać się 

zachęcić ludzi starszych i wesprzeć ich w byciu bardziej aktywnymi fizycznie, szczególnie jeśli nie są do 
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tego przyzwyczajeni. Dawkowanie wysiłku fizycznego dla osób w starszym weku jest bardzo 

indywidualne (zależy od wieku, płci, masy ciała, choroby przewlekłej), najlepiej w tej grupie wiekowej 

zwiększać aktywność fizyczną poprzez proces socjalizacji, zachęcając ludzi do bardziej aktywnej pracy w 

społeczeństwie (w gminach lub dzielnicach), bardziej efektywnej komunikacji podczas organizowanych 

imprez i zgromadzeń społecznych, w stowarzyszeniach (Steps to health, 2007). 

 

6. WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA MECHANIZM PSYCHOFIZJOLOGICZNY 

Istnieje wiele oferowanych psychologicznych i fizjologicznych mechanizmów wyjaśniających 

korzystny wpływ ćwiczeń na zdrowie psychiczne. Prawdą jest, że w przypadkowo kontrolowanych 

badaniach zostało zatwierdzonych tylko kilka hipotez (Glenister, 1996). Jak ćwiczenie pomaga 

przezwyciężyć stres, lęk i depresję nie jest jeszcze w pełni jasne. Jednak zawiera kilka proponowanych 

mechanizmów godnych uwagi. 

Jeden proponowany mechanizm psychologiczny dotyczy hipotezy, która wiąże się ze swego 

rodzaju  roztargnieniem, stwierdzający, że skupiając uwagę na ćwiczeniach odwracamy uwagę od 

nieprzyjemnych bodźców lub bólowych dolegliwości somatycznych, poprawia się samopoczucie i 

kondycja psychiczna (Griest et al., 1979; Hill, 1987; Morgan, 1985). Bahrke i Morgan (1987) sugerują, że 

medytacja (działania wyciszające) zapewniają podobne korzyści jak intensywne ćwiczenia (działania 

pobudzające) i te korzyści pojawiają się w wyniku obu działań mających charakter odwracający uwagę, 

t.j. pewne korzyści lecznicze dostarczane poprzez ćwiczenia i inne środki terapii, pomagają wytłumaczyć 

stwierdzenie, że aktywność fizyczna pomaga oderwać się od codziennych zmian życiowych. Niektóre 

teorie (Yeung, 1996; Petruzzello et al., 1991; North et al., 1990) potwierdziły, że nie jest pewne, czy 

oderwanie uwagi odgrywa kluczową rolę w regulacji aktywności fizycznej, w zmianach samopoczucia 

psychicznego. Jednak stwierdzono, że może ono stanowić wyjaśnienie pewnych walorów 

antydepresyjnych wynikających z aktywnych ćwiczeń. 

Innym popularnym mechanizmem psychologicznym jest teoria pewności siebie zaproponowana 

przez Bandura  (Pollock et al., 1998). Zwolennicy tej teorii twierdzą, że zaufanie do własnych możliwości 

w działaniu jest ściśle związane z rzeczywistą zdolnością opartą na kontrolowaniu swojego zachowania. 

Badania potwierdziły, że przejawy pewności siebie ściśle związane są z motywacją do wykonywania 

ćwiczeń; wiele osób, które nie uprawiają żadnego sportu, nie wierzą, że mogą to zrobić (Marcus, 1995). 

Te ustalenia zostały potwierdzone przez inne badania, które również wykazały, że teoria pewności siebie 

przewiduje utrzymanie sprawności, umiarkowanej aktywności fizycznej i przejście do intensywnych 

ćwiczeń (Salles, 1986). Przejście do regularnej aktywności fizycznej może poprawić nastrój, wzmocnić 

zaufanie do samego siebie (North et al., 1990; Gauvin, Spence, 1996). Dlatego też inni autorzy uważają, 
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że kiedy człowiek spostrzega, że jest zdolny do wykonania wysiłku fizycznego, poprawia sią jego 

zdrowie psychiczne. Jednak, wpływ poczucia pewności siebie na psychiczne samopoczucie, pozostaje 

niejasny (Petruzzello i et al., 1991). Zaproponowany trzeci psychologiczny mechanizm stwierdza, że 

umiejętność kontrolowania wyzwań, np., ćwiczeń, wywołuje poczucie samodzielności i satysfakcji. 

Niektórzy ludzie odczuwają skutki depresji, jako niezdolność do kontrolowania swojego ciała (Mellion, 

1985). Niektóre osoby wykonując ćwiczenia, stają się bardziej pewne własnych sił i zdobywają 

umiejętności. Takie poczucie samokontroli i sukcesu może przejawiać się też w ich codziennym życiu. 

Zostając własnymi sojusznikami, osoby uprawiające sport mogą wykorzystać swoje zasoby w dalszej 

poprawie zdrowia psychicznego (Griest, 1979). 

Uświadomienie sobie, że własne ciało jest w stanie uzyskać znaczące osiągnięcia fizyczne. 

Podczas ćwiczeń spowodowane dolegliwości, jak np. kolki z boku są tymczasowe i nie są niebezpieczne, 

aktywność zaś może znacząco przyczynić się do leczenia zaburzeń o podłożu stresowym, depresyjnym 

lub lękowym. Konieczność wyjścia z domu i podczas treningu rosnące wystarczające obciążenie serca dla 

większości pacjentów już stanowi krok naprzód (Van Balkom et al., 1997). 

Wreszcie, hipoteza interakcji społecznej stwierdza, że interakcje społeczne i wzajemna pomoc, 

której dostarczają dla siebie osoby wykonujące ćwiczenia, dobrze wyjaśnia wpływ ćwiczeń na zdrowie 

psychiczne (Sachar et al., 1980). 

Jednym z dobrze wystudiowanych mechanizmów fizjologicznych na aktywność fizyczną jest 

hipoteza monoaminowa. Autor tej hipotezy dowiódł, że ćwiczenia fizyczne przyspieszają przekazywanie 

aminergicznej transmisji synaptycznej do mózgu (Ransford, 1982). Podstawowe monoaminy mózgu, 

ilość noradrenaliny (norepinefryny), dopaminy i serotoniny wpływa na czujność i pobudzenie, jak 

również ma wpływ na depresję i zaburzenia snu. Dodatkowo, uważa się, że leki przeciwdepresyjne i 

terapia elektrowstrząsowa poprawiają przepływ aminergiczny, zaś występujące zaburzenia depresyjne, 

spowalniają go z powodu zaburzeń przemiany materii, przekazywania, absorpcji i metabolizmu (Nicoloff, 

Schwenk, 1995; Sachar et al., 1980; Dunn , Dishman, 1991). Wcześniejsze badania sugerowały hipotezę 

monoaminową jako logiczne, choć zbyt uproszczone wyjaśnienie dla efektu przeciwdepresyjnego 

ćwiczeń (Morgan, 1985; Dunn, Dishman, 1991). 

Ze względu na różne psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy konwersji, niektórzy autorzy 

doszli do wniosku, że najlepsze wyjaśnienie powinien dać skomplikowany i psychobiologiczny model, 

który zawierałby elementy zawarte w każdej z hipotez (Petruzzello, 1991, North et al., 1990; Morgan, 

1985; Ransford, 1982). 
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7. BRAK DOSTĘPNOŚCI DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 Dane Departamentu Wychowania Fizycznego i Sportu (2007) wskazują, że większość osób 

uprawiających sport spotyka się niedoborem sprzętu sportowego i wyposażenia sportowego, jak również 

z trudnościami w połączeniu sportu z pracą, nauką. Osoby, które samodzielnie uprawiają sport twierdzą, 

że w pobliżu nie ma żadnych niezbędnych obiektów sportowych (22,8%), brakuje wyposażenia 

sportowej, odzieży, obuwia (15,5%) 16,8% osób uczestniczących w zorganizowanym treningu twierdzi, 

że z powodu ubogiej materialnej bazy sportowej, brakuje niezbędnego wyposażenia sportowego. Osobom 

uprawiającym sport samodzielnie (16,8 %) jak i osobom zorganizowanym (20,8%) trudno jest połączyć 

sport z pracą, nauką. Osobom, które uprawiają sport zorganizowany łączenie go z pracą i nauką udaje się 

gorzej niż tym, które samodzielnie uprawiają sport. Sportowcy, którzy biorą udział w różnych zajęciach 

sportowych zorganizowanych wskazują też na zbyt małą ilość obozów sportowych, konkursów (16,8% – 

„mało organizuje się obozów, konkursów”). 

Chociaż na zdrowie ma duży wpływ codzienna aktywność fizyczna (chodzenie pieszo lub jazda na 

rowerze do szkoły lub pracy, chodzenie na zakupy, wchodzenie po schodach, ruch w domu, itd.) istotne 

może być również prowadzenie zajęć sportowych w czasie wolnym. W wielu krajach sporą popularność 

zdobyły organizowane samodzielnie zajęcia sportowe: pływanie w basenie, wioślarstwo i żeglarstwo nad 

morzem, na jeziorach, i wiele innych działań: chodzenie, spacery, jazda konna i jeżdżenie rowerem po 

parku, wzgórzach i w innym środowisku na świeżym powietrzu. Taka niezorganizowana aktywność 

fizyczna jest szczególnie interesująca, ponieważ pomaga ludziom zrozumieć albo przypomnieć, że 

aktywność fizyczna może być korzystna nie tylko dla ciała, ale także dla umysłu i może działać ożywczo 

na psychikę. Ten rodzaj sportu jest bardzo przydatny dla osób starszych (Wytyczne Unii Europejskiej dla 

aktywności fizycznej, 2008). 

Samodzielnie zorganizowana aktywność fizyczna składa się z aktywności wybranych według 

indywidualnych potrzeb. Wybór aktywności fizycznej jest ważny dla uzyskania harmonii między celem, 

rodzajem aktywności fizycznej i sposobem realizacji (S. Poteliūnienė i inni, 2007). Badania 

przeprowadzone na Litwie wykazały, że dla większość ludzi brakuje lokalnych przystosowanych do 

aktywności fizycznej obiektów sportowych, chociażby najprostszych baz sportowych, placów 

sportowych, bieżni. Również brakuje bardzo literatury z zakresu metodologii, konsultacji i informacji w 

mediach. Jednak samodzielnie zorganizowana lub zorganizowana przez specjalistów aktywność fizyczna 

również wykazuje braki, które muszą być obserwowane, a w niektórych przypadkach może być 

konieczne podjęcie szczególnych środków. 

Trenerzy i menedżerowie organizacji sportowych mogą przyczynić się do promowania 

aktywności fizycznej. Jednak ważne jest, aby rozumieli, że nie wystarczy uczęszczanie do ośrodka sportu 
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i rekreacji – aktywność fizyczna powinna być integralną częścią codziennego życia. Dlatego trenerzy i 

menedżerowie powinni mieć wystarczającą wiedzę o tym, jak zwiększyć codzienną aktywność fizyczną 

w domu, w pracy i w drodze z domu do innych miejsc. Jazda z domu do centrum sportowego na rowerze 

lub poruszanie się pieszo jest szczególnie istotne dla osób starszych i środowiska ludzi starszych 

(Wytyczne Unii Europejskiej dla aktywności fizycznej, 2008). 

  Ograniczenia geograficzne. Istotne jest, że w podjęciu pewnych aktywności fizycznych bardzo 

duży wpływ dla ludzi mają warunki geograficzne: na przykład aby więcej ludzi chodziło na lodowisko 

lub na narty zima powinna być bardzo mroźna, a żeby ludzie angażowali się w rozrywki wodne lub 

sporty wodne w pobliżu znajdować się powinno morze lub jezioro. Jest oczywiste więc, że w każdym 

mieście i wsi powinny znajdować się specjalne pomieszczenia, odpowiednie i atrakcyjne dla aktywności 

fizycznej na świeżym powietrzu tak, aby ludzie byli zachęcani i mieli możliwość uprawiania aktywności 

fizycznej w czasie wolnym. Czasami w tym samym obszarze mogą przenikać się różne działania osób 

zaangażowanych w aktywność fizyczną (Wytyczne Unii Europejskiej dla aktywności fizycznej, 2008). 

Jeżeli położenie geograficzne usług nie spełnia oczekiwań użytkownika, usługi z powodu kosztu i czasu 

trwania podróży wymuszają warunki korzystania zdecydowanie nie do przyjęcia, spowodowane brakiem 

odpowiedniego transportu. Ogólnie rzecz biorąc, lokalizacja geograficzna usług zazwyczaj nie spełnia 

wymogów użytkownika (Stauski G, 2010). 

Elastyczność usług jest niewystarczająca w przypadku gdy usługodawca nie może zaspokoić 

potrzeb użytkowników w ramach oferowanych usług: różnorodności, czasu, miejsca, rodzaju usług, ze 

względu na strukturę i korzystanie modelu czy też z odmiennego poglądu lub braku elastyczności. 

Jakość oferowanych usług dla obywateli nie jest na wysokim poziomie, obejmuje test 

sprawności fizycznej naukowo uzasadnione, uwzględniając odpowiednie obciążenie fizyczne i 

dokonywanie kontroli nad zmianami sprawności fizycznej (Jankauskienė R., 2008) Jakość usług nie jest 

właściwa, gdy użytkownik nie może dostosować się do treści oferowanych usług, gdy nie zwracamy 

uwagi na opinię użytkownika i kiedy rozproszony popyt nie zapewnia użytkownikom akceptowalnego 

poziomu jakości usług (Atkočaitienė V., Vabolytė K., 2011). 

Bariery społeczne i ekonomiczne. Ceny w zakresie oferowanych usług są niespójne, kiedy ceny 

nie zgadzają się z możliwością zakupu przez użytkowników, szczególnie grup społecznych, które są 

bardzo biedne (Atkočaitienė V., Vabolytė K., 2011). Niekorzystna sytuacja gospodarcza może 

spowodować utratę możliwości uczestniczenia w wielu działaniach, ponieważ dość często wymaga 

nakładu wysokich środków. Dlatego niektóre zajęcia mogą być dostępne tylko dla osób o średnich lub 

wysokich dochodach i niedostępne dla wszystkich pozostałych. Pomimo sytuacji gospodarczej, środki 
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specjalne mogą pomóc ludziom angażować się w aktywność fizyczną (wytyczne Unii Europejskiej 

dotyczące aktywności fizycznej, 2008). 

Bariery kulturowe. Udział, osób w organizowaną samodzielnie aktywność fizyczną, zależy od 

tego czy dana osoba rozumie korzyści płynące z aktywności fizycznej dla ciała i umysłu. Zatem 

konieczne jest wspieranie, promowanie wszystkich ludzi, aby podczas wypoczynku odkrywali 

preferowane przez siebie formy ćwiczeń (wytyczne Unii Europejskiej dla aktywności fizycznej, 2008). 

Transport, środowisko, urbanizacja i bezpieczeństwo publiczne. Strategia przezwyciężenia 

skutków związanych ze starzeniem się narodowej ludności kraju (uchwała Nr. 737 zatwierdzony przez 

Rząd Republiki Litewskiej 14 czerwca 2004 roku) mówi, że na Litwie transport dróg publicznych, 

kolejowych, lotniczych i wodnych jest praktycznie nieprzystosowany do potrzeb starszych ludzi i nie 

spełnia współczesnych wymagań. Dojścia, dojazdy, dworce, toalety, place na dworcach i przystanki 

autobusowe, drogowe elementy konstrukcyjne (skrzyżowania, chodniki, urządzenia stosowane do 

budynków i pojazdów, higiena, wymagania bezpieczeństwa i ergonomii) również nie są dostosowane, 

dlatego utrudnione  jest korzystanie z nich. Nawet środowisko obiektów infrastruktury transportu, 

zrekonstruowanych i nowo wybudowanych, nie zawsze jest dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością ruchową lub dla osób starszych. Dobra komunikacja dostarcza wielu możliwości do 

aktywności fizycznej ludzi, ale tylko wówczas, gdy funkcjonuje odpowiednia infrastruktura i oferowane 

są odpowiednie usługi. 

W ciągu ostatniej dekady coraz więcej pojawiało się informacji o korzyściach zdrowotnych które 

niesie ze sobą ruchu pieszy i rowerowy, biorąc pod uwagę najcięższe schorzenia– śmiertelność z powodu 

różnych przyczyn, częstotliwość występowania chorób układu krążenia i cukrzycy typu II. Udowodniono, 

że częste poruszanie się pieszo zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i cukrzycy typu II. 

Tylko samo chodzenie do pracy i z powrotem może zmniejszyć ryzyko śmiertelności. Środowisko 

przyrodnicze jest ważne dla promowania aktywności fizycznej nie tylko w miastach, ale także na wsi, w 

górach i na terenach górzystych, w otoczeniu rzek, jezior i mórz. Bardzo zróżnicowana jest samodzielnie 

organizowana aktywność fizyczna – spacery, jazda na rowerze, żeglarstwo lub wioślarstwo – może być 

przyjemniejsza w pięknym, naturalnym środowisku. Dlatego też ochrona środowiska jest ważna nie tylko 

dla zachowania krajobrazu, dzikich zwierząt, lasów i roślin, ale także dla ludzi, również aby ludzie mieli 

więcej przestrzeni i ekscytujące możliwości angażowania się w aktywność fizyczną (wytyczne Unii 

Europejskiej dla aktywności fizycznej, 2008).  

Problem pracowników w kwestii kompetencji. W związku z dramatycznym wzrostem 

związanych ze zdrowiem usług aktywności fizycznej, pojawił się duży problem w kwestii rozwoju 

kompetencji trenerów, instruktorów zdrowia publicznego i innych specjalistów. Promowanie dostępności 
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i osiągalności usług aktywności fizycznej - w celu zapewnienia oferowanych usług, potrzebne jest ich 

efektywne zarządzanie, koncentrujące się na stale zmieniających się potrzebach systemu wskaźników 

zaludnienia i oceny ekonomicznej (Atkočaitienė V., Vabolytė K., 2011). 

 

8. STRATEGIE DOTYCZĄCE ZWIĘKSZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

  Jeśli chodzi o ludzi starszych i ich ukształtowane wartości związane ze zdrowiem bądź potrzeby 

aktywności fizycznej, wpływania na swoje zdrowie oraz własnej odpowiedzialności za swoją kondycję 

fizyczną i samopoczucie, należy zauważyć, że zasady i zwyczaje formują się jeszcze w młodości i później 

trudno jest je zmienić. Zatem bardzo ważne jest dostarczanie wiedzy, zapewnienie dostępu do informacji 

i rozwijanie zdrowych nawyków stylu życia i dzieciństwa. Dlatego z punktu widzenia promowania 

aktywności fizycznej osób starszych pod kątem przyszłości, powinno się rozpoczynać już w wieku 

dziecięcym, młodzieńczym i poprzez edukację dorosłych, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, formowanie umiejętności. 

Psychologowie społeczni Irwin M. Rosenstock, G. M. Hochbaum, S. i H. Leventhal St. Kegeles 

1950 utworzyli model „Wiara w zdrowie”, w którym podkreślone są ludzkie przekonania, postawy i 

znaczenie systemu wartości dla zachowania zdrowia. Model ten opiera się na założeniu, że człowiek sam 

bierze udział w działaniach związanych z promocją zdrowia, pod warunkiem, że: 

1. Czuje, że może uniknąć, zapobiec schorzeniom lub zaburzeniom; 

2. Ma nadzieję, że zalecany przebieg działań zdrowotnych może zapobiec zaburzeniom zdrowia; 

3. Ma nadzieję, że ta sama osoba będzie w stanie skutecznie realizować swoje zalecone działania 

zdrowotne. 

W teoretycznym modelu „Wiara w zdrowie” percepcja zagrożeń dla zdrowia i ocena pozycji 

wyjściowej zależna jest od organizacji działań zdrowotnych. Ludzie rozważają możliwość zmian 

zachowań poprzez opcje behawioralne, prowadzenie wymaganej analizy kosztów i korzyści dla zdrowia, 

motywowanie i wspieranie zmian zachowań, oddziaływanie sił zewnętrznych. Reguła ta opiera się na 

założeniu teoretycznym, że dobrze przemyślane i analizowane na podstawie logiki zachowania ludzi są   

korzystne dla zdrowia. 

Fizycznie aktywny styl życia jest jednym z głównych sposobów, które mogą zmniejszyć ryzyko  

chorób przewlekłych i wywołanych nimi problemów zdrowotnych. Ten styl życia nie jest popularny, 

mimo, że bierność wpływa na zmianę średniej intensywności AF, zauważalne jest zmniejszenie przez to 

kosztu opieki zdrowotnej, poprawa jakości życia (Volbekienės VT, 2004). 

Strategie podniesienia AF są zróżnicowane i przede wszystkim związane z wykształceniem 

ludności, zwiększenie AF w procesie socjalizacji możliwe jest dzięki swobodnemu dostępowi do baz 
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sportowych, przygotowaniu specjalistów edukacji zdrowotnej, zmianom polityki zdrowotnej, 

promowaniu aktywności fizycznej. Twierdzi się, że zdrowie nie zależy tylko od stylu życia danej osoby, 

ale również przyczyniają się do tego warunki środowiskowe (Caspersen C J., 1985). Krajom, którym 

udało się przez dłuższy czas zwiększyć poziom aktywności fizycznej, podejście ekologiczne, które jest 

rozumiane i propagowane przez zdrowy styl życia i formułowanie polityki wspierającej niezbędne 

zmiany środowiskowe, społeczne i kulturalne (World Healdh Organization., 2007). 

W państwach zagranicznych, polityka skoncentrowana na promowaniu aktywności fizycznej 

uległa zmianie od indywidualnego poziomu aktywności fizycznej na wyższy poziom strategii 

obejmujących decyzje polityczne i zmiany środowiskowe. Badania wykazały, że w krajach, które podjęły 

radykalne kroki w zmianach politycznych i środowiskowych (w Finlandii, Szwajcarii, Holandii), 

mieszkańcy są aktywni fizycznie, w porównaniu z mieszkańcami tych krajów, gdzie zmiany te są mniej 

wyraźne, tj. Niemcy Wschodnie, Belgia, Hiszpania. Twierdzi się, że spójne i kompleksowe podejście w 

promowaniu aktywności fizycznej we wdrażaniu krajowych strategii (dokumentów polityki), stwarza 

korzystne warunki dla aktywności fizycznej i wzbudza pozytywne (korzystne) postawy wśród 

mieszkańców kraju (A. Ruten et al., 2003). 

Raport WHO regionu Europy ukazuje, iż tylko nieliczne kraje Europy mają przygotowane 

krajowe strategie związane z promowaniem zdrowej aktywności fizycznej (programów) – jest to 

Finlandia, Holandia i Anglia (B. Martin et al., 2006). Pomimo tego, że wiele krajów Europy nie posiada 

długoterminowych, związanych ze zdrowiem strategii w promowaniu aktywności fizycznej, wielu z nich 

(Szwecja, Niemcy, Austria) szeroko stosują programy interwencyjne pomagające rozpowszechniać 

indywidualną aktywność fizyczną.  

Promowanie aktywności fizycznej związanej ze zdrowiem jest tylko pierwszym krokiem na całym 

świecie, ale jest jasne, że wpływ aktywności fizycznej na zdrowie zawarty w strategiach interwencyjnych 

wymaga systematycznej, wielopoziomowej i spójnej długoterminowej współpracy międzysektorowej, 

która promuje indywidualne i organizacyjne zmiany w zachowaniu, tworzy nowe normy społeczne i 

promuje zmiany polityczne i środowiskowe (A. K. Yancey et al., 2007). Stwierdza się, że jednym z 

głównych czynników, które gwarantują promowanie strategii aktywności fizycznej związanej ze 

zdrowiem i powodzenie w działaniach programu jest współpraca międzysektorowa między organizacjami 

lokalnymi i krajowymi, znaczenie w rozwoju globalnych programów i członkostwo różnych organizacji 

w aktywność fizyczną kraju (w regionach) sieci (S. M. Matsudo, V. R. Matsudo, 2006). Ważnym 

paradygmatem w promowaniu zdrowia stało się stwierdzenie „Zdrowy wybór powinien być łatwym 

wyborem.” 
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Politycy i naukowcy świata i Europy zgadzają się, że w celu wywarcia wpływu na populację, 

konieczne jest, aby zastosować tę zasadę, tj., wybór ćwiczeń musi być zintegrowany z codziennym 

życiem mieszkańców w sposób, który jest łatwy, naturalny, pożądany i motywujący do jego wyboru. W 

przypadku pojawienia się lepszych warunków aktywności fizycznej, udział niektórych grup społecznych 

w aktywności fizycznej wykazuje tendencję wzrostową, jednak przyznaje się, że nawet aktywność 

fizyczna w krajach takich, jak np. Finlandia i Szwajcaria, codzienna aktywność fizyczna mieszkańców w 

tygodniu, zmniejsza się (M. Lamprecht, H. P. Stamm, 2006) 

Aktywność fizyczna różnych grup społecznych różni i zależy nie tylko od programów aktywności 

fizycznej ale też od indywidualnych potrzeb, dlatego program aktywności fizycznej nie może być 

skoncentrowany wyłącznie na indywidualnych zmianach zachowania (K. Abut-Omar et al., 2004). 

Oznacza to, że aktywność fizyczna musi być promowana w taki sposób, który nie wymaga dodatkowego 

czasu i środków finansowych, a może to być związane z pracą domową, mobilnością (np. jazda na 

rowerze) lub bezkosztową aktywnością fizyczną w środowisku, w którym żyjemy (World Health 

Organization, 2007). 

Największy problem w walce z brakiem aktywności fizycznej nie tkwi w braku strategii, ale w jej 

skuteczności oddziaływania na codzienne ludzkie zachowanie. Zasadniczo kryterium realizacji strategii 

AF jest nie liczba uczestników w odbytych wydarzeniach czy też akcjach, ale codzienna aktywność 

fizyczna i jej skumulowany efekt obywatelski. Innymi słowy, strategia podnoszenia efektywności AF 

powinna być oceniana zgodnie z odpowiedzią na pytanie: jak wybrana strategia oddziałuje na codzienne 

zachowanie ludzi? W nawiązaniu do tego pytania, nawet najlepsze strategie na rzecz zwiększenia 

aktywności fizycznej będą tylko piękną strategią organizowanych wydarzeń. Najważniejsze jest to, aby 

ludzie nie tylko byli świadomi problemu, ale też praktycznie potrafili go rozwiązać, tj. zmieniając swój 

styl życia (V. T. Volbekienė, 2004). 

Główne strategie zwiększenia aktywności fizycznej u osób starszych: edukacja i szkolenie osób 

starszych, informacje dla twórców polityki zdrowotnej, szczególnie podkreślające korzyści ekonomiczne 

płynące z aktywności fizycznej dla życia publicznego i prywatnego. Warto pamiętać, że aktywność 

fizyczna podczas starzenia się nie przedłuży ludzkiego życia, ale zwiększy lub utrzyma prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu, efektywnie wpłynie na wiek biologiczny i czas trwania zdrowego życia tj. na 

jakość życia (Volbekienė, 2001) 
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WNIOSKI I ZALECENIA  

Poziom aktywności fizycznej ludności Litwy i Polski pozostaje w tym zakresie mocno w tyle w 

przeciwieństwie do aktywności fizycznej ludzi rozwiniętych krajów Europy. 

Wielu mieszkańców Litwy i Polski, w podeszłym wieku i osób starszych twierdzi, że głównym 

powodem braku aktywności fizycznej jest słabe zdrowie, drogie usługi, brak infrastruktury (brak 

położonych w pobliżu klubów sportowych, parków, szlaków dla pieszych) brak energii, woli i chęci. 

Seniorzy i osoby w dojrzałym wieku twierdzą, że głównym problemem w podjęciu samodzielnie 

zorganizowanej aktywności fizycznej są braki w wyposażeniu sportowym oraz brak podstawowej wiedzy 

na temat aktywności fizycznej i jej korzyści dla zdrowia, brak informacji, przestarzały sprzęt, brak chęci 

podjęcia samemu aktywności fizycznej, nieprzystosowany pogram działań fizycznych dla osób starszych, 

problem w adaptacji do środowiska, który ogranicza możliwość samodzielnego organizowania 

aktywności fizycznej, takiej jak spacer czy jazda rowerem, ponieważ osoby są narażone na ewentualne 

przeszkody i utrudnienia, takie jak jeżdżące samochody, hałas, odwrócenie uwagi. Samodzielnie 

zorganizowana aktywność fizyczna dla osób starszych jest zazwyczaj bardzo dobrze oceniana, jej główne 

zalety to lepsza dostępność, dostosowanie do środowiska, niska cena. Działania te są szczególnie 

przyjemne w parkach i na świeżym powietrzu. 

Osoby w podeszłym wieku i osoby starsze wskazują, że głównymi kryteriami którymi kierują się 

przy wyborze aktywności fizycznej jest miejsce położenia i zalecenia ekspertów (zdrowia publicznego, 

medyków, trenerów sportowych, itp.) Aktywność fizyczną mogą poprawić przyjaciele lub rodzina, 

zachęcając do aktywności fizycznej oraz wspólnego udziału w działaniach. Mieszkańcy Litwy nie 

angażują się w zbyt dużym stopniu w aktywność fizyczną, podczas gdy jedynie niewielka liczba osób 

potwierdziła, że lekarz lub specjalista opieki zdrowotnej zaleca większą aktywność fizyczną. 

Ludzie w średnim wieku i osoby starsze są aktywni fizycznie, zachęcani przez czynniki 

biologiczne – poprawa zdrowia; czynniki społeczne – dla przyjemności, przyjaciół, towarzystwa 

znajomych, angażowania się w aktywność fizyczną, środowisko w którym się mieszka przystosowane do 

odpowiedniej aktywności fizycznej: w pobliżu istniejące parki, szlaki rowerowe i turystyczne, stanowiska 

treningowe i inne. 

Osoby aktywne fizycznie, które w większości mieszkają w mieście, zwróciły uwagę na to, że 

z łatwością znajdują miejsca, gdzie mogłyby zajmować się przyjemną dla nich aktywnością fizyczną. 

Jednak w starszym wieku trudniej jest znaleźć właściwe miejsce dla korzystania z atrakcyjnej formy 

aktywności fizycznej. Osoby mieszkające na obszarach wiejskich stwierdziły, że ciężko im wskazać 

miejsce, gdzie mogłyby zająć się przyjemną dla nich aktywnością fizyczną; osoby w wieku 60-74 lat 

stwierdziły, że poprawiając dostęp do aktywności fizycznej stałyby się bardziej aktywne fizycznie; osoby 
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w wieku 75-89 lat, nie wiedziały, czy stałyby się bardziej aktywne fizycznie. To pokazuje, że wraz z 

wiekiem zmniejsza się pragnienie by być bardziej aktywnym fizycznie.  

Celem każdego państwa nie jest ochrona zdrowia, a stworzenie równych szans, godnych 

warunków życia dla każdego ludzkiego zdrowia. Dobre planowanie przestrzennej zabudowy może 

zwiększyć u ludzi zdrowe podejście do życia: poprzez ochronę zdrowia, poprzez inwestowanie w 

transport aktywny, bezpieczną urbanistykę w celu promowania aktywności fizycznej, kontrola ruchu. Tak 

więc, promując aktywność fizyczną dla osób w podeszłym wieku, trzeba poprawić infrastrukturę 

środowiska w którym żyjemy, wyposażyć więcej miejsc rekreacyjnych w sprzęt sportowy, zapewniając 

bezpieczeństwo osobom starszym. 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że brak aktywności fizycznej i dostępu do sportu, 

aktywności fizycznej zależą od ekonomicznych, społecznych, kulturowych, psychologicznych i 

fizycznych czynników środowiskowych. Wykwalifikowani specjaliści działalności fizycznej osób w 

podeszłym wieku muszą być przygotowywani już teraz, aby w przyszłości moglibyśmy być zadowoleni z 

popytu na tego typu specjalistów. W najbliższej przyszłości trzeba zapewnić lepszą wiedzę na temat 

starzenia się, niepełnosprawności i aktywności fizycznej w zakresie wychowania fizycznego, dla 

specjalistów przekazujących, dostarczających aktywność fizyczna, fizjoterapeutów, pielęgniarek i innym. 

W celu stworzenia dla osób jakościowych warunków aktywności fizycznej, aktywnego spędzania 

wolnego czasu i rehabilitacji, potrzebne są odpowiednie obiekty sportowe oraz sprzęt rehabilitacyjny i 

narzędzia, które mogłyby rozwijać kompleksowo różne aspekty sprawności fizycznej i rozwijać 

wszystkie partie mięśni ciała. Biorąc pod uwagę sytuację w dziedzinie zdrowia publicznego, w 

dziedzinach zawodowych i potrzeby ludności, sprzęt wspomagający aktywność fizyczną zaleca się 

instalować wewnątrz i na zewnątrz, wyposażać sale do ćwiczeń i gabinety rehabilitacji niezbędnym 

sprzętem sportowym i pomocniczym. W załącznikach są proponowane następujące przykłady 

wyposażenia.   
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                                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK A 

Tabela 1. ZALECANY SPRZĘT SPORTOWY I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  

 Wstępny szkic urządzeń Trening 

odpowiednich 

grup mięśni  

Opis 

1. 

 

 

Pojedyncze stanowisko treningowe 

używane w zewnętrznych siłowniach do 

treningu mięśni nóg (obie nogi poruszają 

się w przeciwnych kierunkach – lewa w 

lewą stronę, a prawa w prawą stronę, 

wykonujemy ruch wahadła). 

 

 

 

Pojedyncze stanowisko treningowe 

używane w zewnętrznych siłowniach do 

treningu mięśni brzucha i mięśni 

lędźwiowych. (Postaw obie nogi na 

stopkach. Rękoma mocno trzymając się za 

uchwyty, poruszaj nogami w prawo i w 

lewo wykonując ruchy wahadła).  
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3. 

 

 

Pojedyncze stanowisko treningowe 

używane w zewnętrznych siłowniach do 

treningu mięśni nóg (Postaw obie nogi na 

stopkach. Rękoma mocno trzymając się za 

uchwyty, nogami ściskając w górę to w 

dół, wzmacniane są mięśnie nóg). 

4. 

 

 

Pojedyncze stanowisko treningowe 

używane w zewnętrznych siłowniach do 

treningu mięśni ramion i nóg (nogi włożyć 

na przeznaczone miejsce, trzymać mocno 

rękoma obydwa uchwyty. Poruszaj nogami 

do przodu i do tyłu, trajektorią eliptyczną, 

jednocześnie pomagając sobie rękoma, na 

zmianę ciągnąc i pchając drążki, 

równomiernie obciążając stopy i ręce). 

5. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach do treningu 

mięśni brzucha i mięśni lędźwiowych 

(nogi włożyć na przeznaczone miejsce, 

trzymać mocno rękoma obydwa uchwyty, 

po czym wykonywać biodrami ruchy w 

jednym kierunku). 

6. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach do treningu 

mięśni ramion, rąk i mięśni nóg (nogi 

włożyć na przeznaczone miejsce, trzymać 

mocno rękoma oba uchwyty, poruszać ręce 

i nogi tak samo jak jeżdżąc na nartach, 

umożliwia trenowanie mięśni ramion i 

nóg). 
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7. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach przeznaczone do 

ćwiczeń rozwijających mięsień 

czworogłowy nóg (nogi włożyć na 

przeznaczone miejsce, nogami poruszać w 

przeciwnych kierunkach – do przodu i do 

tyłu, trenując mięśnie nóg i bioder). 

8. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach przeznaczone do 

ćwiczeń klatki piersiowej i treningu 

mięśnia trójgłowego (siedząc na siodełku, 

przyciągaj uchwyt do przodu, podnosząc w 

ten sposób całą masę ciała). 

9. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach przeznaczone do 

ćwiczeń klatki piersiowej i treningu 

mięśnia trójgłowego (triceps) i 

dwugłowego (biceps) (siedząc na siodełku, 

rękoma ciągnąc uchwyty w dół, 

podnosimy całą masę ciała). 
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10. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach przeznaczone do 

ćwiczeń mięśni klatki piersiowej i 

dwugłowego mięśnia ramion (biceps), 

ćwiczenia rozwijające koordynację ruchu i 

aktywność mózgu (koła obracają się w 

jedną lub w różne strony). 

11. 

  

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, imitujące 

wioślarstwo, ćwiczenia angażujące 

 wszystkie grupy mięśniowe. 

12. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, ćwiczenia 

angażujące  wszystkie grupy mięśniowe 

(rękoma i nogami przyciągany lub 

odpychany jest cały ciężar ciała). 

13. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach „Rower” 

przeznaczony do ćwiczeń mięśni nóg 

(pedałując, ćwiczymy mięśnie nóg). 
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14. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, przeznaczone do 

ćwiczeń mięśnia czworogłowego nóg i 

treningu mięśni łydki (siedząc na siodełku 

z oparciem, opierając stopy na kracie 

wykonuj ćwiczenia. Prostujemy nogi 

odpychając się od urządzenia i ponownie 

zginamy w kolanach).  

15. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, przeznaczone do 

treningu mięśni ramion i pleców. 

16. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, przeznaczone do 

ćwiczeń mięśni brzucha (zgięte nogi 

postawić na pedałach i trzymając się 

mocno za uchwyty, poruszać nogami w 

przód i w tył). 

17. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, przeznaczone do 

ćwiczeń czworogłowego mięśnia nóg 

(schować nogi pod równoległy krążek i 

podnosić nogi w górę i w dół, tak 

wzmacniając mięśnie nóg). 
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18. 

 

 

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, przeznaczone do 

ćwiczeń mięśni pleców. 

19. 

  

Stanowisko treningowe używane w 

zewnętrznych siłowniach, przeznaczone do 

ćwiczeń mięśni brzucha. 

20. 

 

Uniwersalny przyrząd przeznaczony do 

rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających, 

przyciągających itp. 

21. Uniwersalny przyrząd przeznaczony do 

treningu, pozwala na kształtowanie 

wszystkich grup mięśniowych (wspinanie 

się, ćwiczenia rozciągające, przysiady i 

inne ćwiczenia). 
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22. 

 

Urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające 

aktywne uczestnictwo w zabawie dzieci 

(wspinaczka, ślizganie się, rozwijanie 

orientacji/ umiejętności wyboru/ siły/ 

równowagi).  

 

 

Powyżej wymienione w pierwszej tabeli stanowiska treningowe mogą być rozmieszczone na odkrytych 

obszarach  według  przakładów określonych w drugiej tabeli 
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  Tabela 2. Przykłady układu stanowisk treningowych używanych w zewnętrznych siłowniach 

 

 Numery stanowisk treningowych 

I przykład 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 14 15 16 21   

II przykład 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17 21 

III przykład 1 2 3 6 11 13 21                 

IV przykład 2 4 7 11 14 18                   

V przykład 2 3 4 5 8 10 11 13 19 20           

VI przykład 3 4 5 8 11 13 20 22               

VII przykład 21                             

  
ZAŁĄCZNIK B:  

 

Zalecane wewnętrzne stanowiska treningowe i rehabilitacyjne 

 

 Wstępny szkic urządzeń Opis 

1 

 

Bieżnia elektryczna. 

Umożliwia ustawienie prędkości, pomiaru 

dystansu i spalonych kalorii, czasu trwania 

ćwiczenia. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

2 

 

Trenażer eliptyczny. 

Przeznaczony dla pacjentów i osób z 

nadwagą,  przyrząd treningowy łączy w 

sobie zalety treningu na bieżni elektrycznej. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

http://www.klubfitness.pl/sprzet-fitness/bieznie/
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3 

 

Rower treningowy pionowy. 

Treneżer, który jest alternatywą dla tych 

którzy nie mogą lub boją się jeździć na 

rowerze. 

Posiada program oporu, różne poziomy 

nasilenia i czasu trwania. 

Regulowane siodełko i regulowane 

położenie kierownicy. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

4 

 

Stepper treningowy. 
W przypadku problemów z równowagą 

osób ćwiczących, naśladując ruch 

alternatywny, można korzystać z 

dodatkowymi podporami. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

5 

 

Ławka wielofunkcyjna. 

Przeznaczona do wzmocnienia mięśni 

ramion, pleców, boku, brzucha. 

Można wykonywać ćwiczenia statyczne. 

Jest produktem przygotowanym do 

wykonywania wszelkiego rodzaju ćwiczeń 

z wykorzystaniem hantli lub sztang z 

obciążeniem 

Przeznaczona do stosowania wewnętrznego. 
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6 

 

Stojak na hantle. 

Obciążniki, hantle umożliwiają wykonanie 

ćwiczeń o różnym obciążeniu. Taki trening 

wzmacnia mięśnie. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

7 

 

Wielofunkcyjny trenażer. 

Zaprojektowany, aby wzmocnić wszystkie 

grupy mięśni. 

Odpowiedni aby przeprowadzić ćwiczenia 

statyczne i dynamiczne. 

Regulowana siła oporu. 

Regulowane siodełko i regulowane 

podpory. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

8 

 

Wioślarz indukcyjny. 

Przeznaczony do symulacji ruchu typowego 

dla uprawiających wioślarstwo. 

Wzmacnia funkcję serca. 

Wzmacnia wszystkie główne grupy mięśni. 

Regulowana jest siła oporu. 

Przeznaczony do stosowania 

wewnętrznego. 

9  Aparat do masażu limfatycznego 

12-komorowe mankiety Hydroven™12 
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• Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa; 

• Przewlekła niewydolność żylna; 

• Owrzodzenie kończyn dolnych; 

• Obrzęk; 

• Obrzęki spowodowane urazem; 

• Obrzęk limfatyczny; 

• Inne; 

10 

 

Tworzy pulsujące pole elektromagnetyczne. 

 Jest mechanicznie sterowany, możliwe  

automatyczne ustawienia (czas trwania 

zabiegu, itd.). 

Mający wskaźnik bólu pacjenta (w skali od 

0 do 10). Można ocenić ból przed i po 

zabiegu. 

11 

 

System unoszenia pacjenta odgrywa 

ważną rolę w leczeniu i w zmniejszeniu 

bólu 

• Wygodne i skuteczne odzyskanie kontroli 

nad bólem, bezpiecznie unosząc ciało. 

• Możliwość dostosowania dla wszystkich 

pacjentów. 

• Kompleksowa ocena stabilizujących 

mięśni głębokich i stawów uruchamiających 

powirzchowną dysfunkcję mięśni. 

• Polepszona konstrukcja, przystosowana do 

użycia z drganiami terapeutycznymi. 

• System równomiernie przesuwający, 

łatwy w użyciu. 

12 

 

Urządzenie do elektrostymulacji 

kanałowej 

Przeznaczone do złagodzenia bólu, TENS 

tryb pracy. TENS - przezskórna stymulacja 

elektryczna nerwów, która blokuje sygnał 

bólu do mózgu, zmniejszając tym samym 

przewlekły lub ostry ból. Korzystając z 

TENS można zmniejszyć ilości 

stosowanych leków lub nawet przestać je 

stosować, nie ma żadnych skutków 

ubocznych. Indykacje: różne rodzaje 

przewlekłego i ostrego bólu stawów, 

pooperacyjnego bólu, bólu fantomowego 

kończyn, bólu reumatoidalnego, zapalenia 

kości i stawów, chorób zwyrodnieniowych 

układu kostno-mięśniowego, bólu pleców, 

migreny. 
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13 

 

Stół terapeutyczny przeznaczony do 

leczenia przy zaburzenich ortopedycznych, 

neurologicznych reumatycznych, stosowany 

w czasie zabiegów reabilititacji, masażu i 

zabiegów kosmetycznych. Wysokość stołu 

jest regulowana elektrycznie, pilotem lub 

przez pedał. Twarda powłoka, łatwa do 

czyszczenia, odporna na działanie środków 

dezynfekujących. 

Cechy: 

Elektryczna regulacja wysokości; 

Stół składający się z 2-3 części - sekcji 

głównej, nóg i sekcji głowy; 

Za pomocą pneumatycznej głowicy można 

regulować sekcję głowy; 

część na głowę z otworemw powierzchni; 

Maksymalne obciążenie do 150 kg; 

Minimalne wymiary: długość 190 cm, 

szerokość 66 cm. 
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Stół terapeutyczny przeznaczony do 

leczenia przy zaburzenich ortopedycznych, 

neurologicznych reumatycznych, stosowany 

w czasie zabiegów reabilitacji, masażu i 

zabiegów kosmetycznych. 

Przeznaczony do użytku wewnętrznego.  

Minimalne wymiary: długość 200 cm, 

szerokość 120 cm. 
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Ergonomiczna konstrukcja dla optymalnego 

komfortu. Ręczne i automatyczne 

ustawienie programów masażu. 

Masaż ramion, pleców, ud, łydek i stóp. 

Piętnastominutowy stoper z automatycznym 

wyłączynikiem. Poduszki pod siedzeniem i 

w podporach łydek. Składane tylne oparcie i 

podnoszenie (w pozycji leżącej) stóp. 

Wygodny sterowany pilot. 

Fotel masażu mający co najmniej 14 

różnych programów masażu: 

6 automatycznych programów masażu. 

4 programy masażu z opcjonalnymi 

parametrami: prędkością, szerokością,  

czasem trwania.  2 programy masażu o 

zmiennym ciśnieniu powietrza, urzywające 

poduszek powietrznych z regulowaną 

intensywnością masażu. 
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1 program z  vibro masażem 

1 program dla masażu łydek 

16 

 

 

Leczenie przy uzyciu promieni 

podczerwonych. Używane w leczeniu 

stawów, mięśni, kręgosłupa. 

Promieniowanie penetruje tkanki, rozszerza 

naczynia krwionośne, zmniejsza ból, 

rozluźnia mięśnie. Jest on zalecany dla 

pacjentów ze zwiększonym napięciem 

mięśni, obrzękami, cierpiących na bóle 

stawów, itp. 
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Urządzenie do krioterapii z ciekłym 

azotem. 

Urządzenie do leczenia organizmu pacjenta 

poprzez chłodzenie zimnym strumieniem 

pary azotu. Zaleca się przy  

reumatoidalnym zapaleniu stawów, 

zesztywniającym zapaleniu stawów, 

chorobie zwyrodnieniowej stawów, przy 

skręceniu, zwichnięciu, złamaniu. 

Stosowany dla pacjentów po różnych 

urazach w celu zmniejszenia bólu, 

zapalenia, napięcia mięśni. 
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Trenażer, przeznaczony do leczenia różnych 

urazów, chorób neurologicznych, a także 

używany w celu utrzymania dobredo stanu 

zdrowia. Poprawia ruchomość stawów, 

wspomaga układ krążenia, pomaga 

wzmocnić mięśnie. Może być stosowany 

dla szerokiego grona osób, niezależnie od 

wieku. 
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Masażer stóp, głęboko odpręża, stymuluje 

krążenie krwi i limfy, relaksuje stopy i 

mięśnie szkieletowe. Stymuluje prawidłowe 

funkcjonowanie wszystkich narządów. 

Może być stosowany dla różych grup 

pacjentów, niezależnie od wieku i 

warunków. 
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Nordic walking - to forma relaksacji, 

chodzenie za pomocą specjalnych kijków. 

Rozwija siłę i wytrzymałość, spala więcej 

kalorii, zwiększa stabilność podczas 

chodzenia. Zmniejsza nacisk na podudzia, 

kolana, biodra, stawy. Ćwiczenie 

szczególnie ważne dla osób starszych. 
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Poduszka służy do rozwijania koordynacji, 

na niestabilnej powierzchni. Ze względu na 

nierówną powierzchnię, masaż 

przeprowadza się u samego podnóża, 

masowane i rozluźniane są stopy. Polepsza 

ruchliwość u pacjentów po urazach, 

zwiększa uczucie stabilności dla osób 

starszych oraz zmniejsza ryzyko upadku. 
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Trenażer kończyn górnych i dolnych. Może 

być stosowany bez oporu. Dla osób z 

porażeniem kończyn górnych i dolnych, ze 

skurczami, chorobami Parkinsona. 

Poprawia koordynację. 
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Gumy treningowe, stosowane w 

ćwiczeniach oporowych. Stosowane  w 

ćwiczeniach chcąc wzmocnić wytrzymałość 

mięśni kończyn górnych i dolnych. Taśmy 

o różnym oporze mogą być stosowane przez 

osoby w każdym wieku, o różnej kondycji 

fizycznej. 

   

 
Dokument ten stanowi wskazówkę metodologiczną i pełni wyłącznie formę informacyjno-edukacyjną, a jego 

zadaniem nie jest służyć jako poradnik medyczny. Wszystkie informacje w nim zamieszczone nie zastępują i nie mogą 

zastępować indywidualnej wizyty i konsultacji z lekarzem. Zawarte informacje mają wyłącznie charakter informacyjny, a 

stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane na indywidualnej wizycie lekarskiej z lekarzem 

specjalistą. Jednocześnie Beneficjent oświadcza, że nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 

włącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, będących następstwem stosowania się do 

przygotowanego opracowania. 


