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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W BADANIACH:

• Badania TNS Polska z 2015 r. na temat aktywności sportowej Polaków

wykazały, że polskie społeczeństwo wypada poniżej średniej, w stosunku do

innych krajów Unii Europejskiej. Badania TNS pokazują, że o trzeci Polak

jest bierny fizycznie i nie podejmuje, żadnej aktywności fizycznej.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W BADANIACH:

Należy wskazać, że wiek wpływa nie tylko na rodzaj podejmowanej aktywności

fizycznej, ale również na podejmowanie aktywności w ogóle. Dane statystyczne

TNS pokazują, że seniorzy mimo wieku nie należą do grupy osób najmniej

aktywnych zawodowo. Wręcz odwrotnie, wyniki sugerują, że aktywność fizyczna

spada w wieku 25 lat do 49 lat, aby ponownie wzrastać po 50 roku życia.



AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W BADANIACH:

Omawiane badania TNS wykazują, że seniorzy podejmują aktywność fizyczna,

jednakże nie jest ona już na tyle intensywną. Wśród podejmowanych

aktywności pojawia się nordic walking, spacery i inne dyscypliny sportowe nie

wymagające intensywności i będące bezpieczne dla zdrowia.
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Piramida żywienia 

i aktywności fizycznej



Dlaczego aktywność fizyczna  - zalety:

- obniża poziom cukru we krwi (gospodarka węglowodanowa) 

- obniża zły cholesterol LDL( obniża szkodliwe lipidy)

- podwyższa dobry cholesterol

- przeciwdziała krzepnięciu krwi 
(tworzenie się mini zakrzepów mini zatorów)

- wzmocnienie mięśni (zmniejsza ryzyko upadków)

- lepsza przemiana materii (kontrolowanie wagi)

- wzmocnienie kości (osteoporoza)

- poprawia ruchomość stawów

- odporność 
(mniejsze ryzyko infekcji, może mieć wpływ na zmniejszenie leków)

Aktywność fizyczna osób starszych
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Aktywność fizyczna a mózg 

• lepsze dotlenienie (odżywienie całego organizmu)

• poprawa nastroju, redukcja stresu (endorfiny zwane hormonami 
szczęścia uwalniają się po skończonym wysiłku)

• odprężenie

• poprawia jakość snu, zmniejszenie stresu

• mniejsze ryzyko rozwoju depresji

• lepszy obraz swojej osoby oraz poczucia własnej wartości a także 
większy entuzjazm i optymizm

• zapobiega demencji mózgu, sprzyja plastyczności mózgu. 
W hipokampie dochodzi do formowania się nowych komórek 
odpowiedzialnych za długoterminową pamięć, za procesy uczenia się, 
wyobrażenia. Kiedy dochodzi do degradacji tego obszaru mamy do 
czynienia z chorobą Alzheimera. 

• aktywność szczególnie: bieganie, pływanie, spacerowanie, praca w 
ogrodzie sprzyja powstawaniu nowych komórek. 

• drugi obszar podatny regeneracji to płat przed czołowy naszego mózgu. 
Jest to bardzo istotna strukturą odpowiadająca za wyższe funkcje 
poznawcze, takie jak: podejmowanie decyzji, uważność, decyzje moralne. 
Ten obszar także może być stymulowany pozytywnie przez ćwiczenia 
fizyczne.
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Aktywność fizyczna a długowieczność

• W badaniach „dobrych zwyczajów zdrowotnych” aktywność 
fizyczna była najlepszym wskaźnikiem długowieczności! 

• Śmiertelności w ciągu 9 lat(%) wynosiła

mężczyźni                        kobiety

Aktywność                              5,9                                2,9

Umiarkowanie aktywni           9,8                                5,2

Nieaktywni                            12,4                               9,0
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Zdrowotne konsekwencje bezczynności:

• choroby serca

• cukrzyca

• osteoporoza

• napięcie nerwowe i depresja

Siedzący tryb życia jest bardzo szkodliwy dla naszego 
zdrowia, zwiększa szansę na zachorowanie na którąś z 
chorób zwanych cywilizacyjnymi.
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Jakie ćwiczenia fizyczne?

Światowa Organizacja Zdrowia proponuje aby programy dotyczące aktywności 
fizycznej wśród osób starszych uwzględniły:

• zajęcia indywidualne lub grupowe 

• stosowanie różnych form ćwiczeń zarówno rozciągających, relaksacyjnych jak i 
areobiku.

• formy ćwiczeń łatwe lub umiarkowanym stopniu trudności: spacer, taniec, 
pływanie, jazda na rowerze, gimnastyka.

• składowe ćwiczeń powinny obejmować: trening mięśni (ćwiczenia 
wytrzymałościowe), trening równowagi i elastyczności.

• ćwiczenia powinny sprawiać radość i powodować odprężenie.

• jeśli to możliwe ćwiczenia powinny być prowadzone regularnie (codziennie)
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Przeciwwskazania bezwzględne są rzadkie. Najważniejsze to:

• nieoperacyjny powiększający się tętniak aorty, 
komorowe zaburzenia rytmu indukowane wysiłkiem, 
znaczne zwężenie aorty, 
krańcowa niewydolność krążenia. 

• Wśród przeciwwskazań względnych wymieniano chorobę 
niedokrwienną serca, cukrzycę, stan po udarze mózgu, osteoporozę, 
depresję, demencję, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 
przewlekłą niewydolność nerek, choroby naczyń obwodowych i 
zmiany zapalno-zwyrodnieniowe układu ruchu. Obecnie w 
większości powyższych stanów i schorzeń jest wskazane po 
ustabilizowaniu leczenia i stanu klinicznego podjęcie 
systematycznych ćwiczeń ruchowych.
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• Aktywność fizyczna umożliwia zaspokojenie potrzeb 

biologicznych, psychospołecznych, daje poczucie 
satysfakcji.

• Jest warunkiem odgrywania ról społecznych 
funkcjonowania w grupie i społeczeństwie.

• Brak aktywności może prowadzić do samotności, 
izolacji społecznej, postępującej niesprawności. Tak 
więc każdy z nas powinien nastawić się na większą 
dawkę wysiłku fizycznego w życiu codziennym. To nie 
musi być sport czy zorganizowane ćwiczenia fizyczne. 
Ważna jest nasza codzienna aktywność fizyczna 
związana z pójściem na piechotę do sklepu. To 
rezygnacja z jeżdżenia tramwajem, autobusem na 
rzecz dłuższych spacerów, nie używanie windy itp.


