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Wraz z wiekiem obniża się 

siła mięśniowa. Dochodzi 

do tzw. sarkopenii, czyli 

powolnej, stopniowej utraty 

masy mięśniowej. 

W przypadku układu krążenia 

dochodzi do obniżenia 

maksymalnej wydolności 

tlenowej ze względu 

na zmniejszenie pojemności 

minutowej serca 

W układzie oddechowym 

dochodzi do usztywnienia 

klatki piersiowej, co 

skutkuje ograniczeniem 

ruchomości i wentylacji 

płuc. Poza tym, pojemność 

życiowa oraz wielkość 

Maksymalnego wydechu 
ulegają zredukowaniu. 

zaburzenia snu oraz mogą 

wystąpić kłopoty z 

koncentracją uwagi 

oraz zmniejszenie zdolności 

skupiania się na kilku 

zagadnieniach 

jednocześnie. Obserwuje się 

także wydłużenie 

czasu reakcji oraz 

spowolnienie w szybkości 

ruchów dowolnych. 

Fizjologia 

starzenia się 

Posłuszny 2011, Żołądź 2011  

Pogorszenie wzroku 

czy upośledzenie 

słuchu 



Fizjoterapia: 

 
 Leczenie ruchem 

 

 najważniejsza forma fizjoterapii 

 

 odpowiednie ćwiczenia lecznicze 

 

 specjalne metody kinezyterapeutyczne  

(manualne metody terapeutyczne) 

 
 

 



Fizjoterapia: 

 
 Leczenie za pomocą bodźców fizycznych 

 

 światłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, 

termoterapia, balneoterapia, leczenie polem 

magnetycznym i ultradźwiękami. 

 

 mało dowodów naukowych na skuteczność tej 

formy fizjoterapii 

 

 

 

 

 
 

 



Fizjoterapia: 

 
 

 

 zmniejsza napięcie mięśniowe 

 

 zmniejsza dolegliwości bólowe 

 

 powoduje zwiększenie procesów 

regeneracyjnych organizmu 

 

 

 

 

 
 

 



Najczęstsze schorzenia powodujące niesprawność:  

Schorzenia przewlekłe  

85 %  
Schorzenia układu 

krążenia  

59,7% 

Uszkodzenia i choroby 
narządu ruchu  

50,2% 

Uszkodzenia i choroby 
narządu wzroku  

36,5% 

Schorzenia neurologiczne 
27,2% 

Uszkodzenia i choroby 
narządu słuchu  

19,4% 

Schorzenia psychiczne 
4,4% 

GUS BAEL 2010  



Najczęstsze aktywności fizyczne seniorów:  

Kotlarek  2015  

 
 Spacer  (85% kobiet i 100% mężczyzn) 

 

 Jazda rowerem (odpowiednio: 56% i 62%) 

 

 Nordic Walking (odpowiednio: 49% i 52%) 

 

 Pływanie (odpowiednio:17% i 29%) 

 

 Taniec (odpowiednio: 27% i 10%) 

 

 Gimnastyka (odpowiednio: 15% i 10%) 

 

 Aerobik (10% kobiet i 5% mężczyzn) 

 

 Jogging (odpowiednio: 2% i 10%) 

 
 

 



Aktywność fizyczna seniorów wytyczne ACSM: 



Aktywność fizyczna seniorów wytyczne ACSM: 



Program ćwiczeń powinien składać się z:  

Ćwiczeń aerobowych 

 

Ćwiczeń siłowych 

 

Ćwiczeń równoważnych 

 

Ćwiczeń gibkościowych – zwiększenie 

ruchomości 

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia aerobowe 

• Spacer  
• Taniec  
• Pływanie 
• Jogging  
• Jazda na rowerze 
• Nordic walking 

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia aerobowe 

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia siłowe 

 Wchodzenie po 

schodach 

 Kopanie w 

ogródku 

 Wstawanie i 

siadanie na 

krześle 

 Siłowe (oporowe) – czyli 

wzmacniamy siłę mięśni, np. 

z wykorzystaniem 

przyrządów: thera band, 

ciężarków. 

 Zaczynamy z bardzo małym 

obciążeniem i stopniowo je 

zwiększamy (od 0,5 kg, 

taśma thera band żółta)  

 Wraz ze wzrostem siły 

zwiększamy obciązenie 
 

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia siłowe 

 Ćwiczenia 2 x tydz. 

 

 8-10 ćwiczeń dużych grup 

mięśniowych 

 

 10-15 powtórzeń danego 

ćwiczenia 
 

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia równoważne 

 Chodzenie stopa 

za stopą 

 Stanie na palcach i 

piętach 

 Wstawanie i 

siadanie  

 Trening 

równowagi 

poprawia czucie 

głębokie oraz 

zdolności 

utrzymania 

równowagi w 

codziennych 

czynnościach 

 Równowaga 

specyficzna w dla 

każdej z czynności 

 Ćwiczenia 

równoważne 

powinny być 

przeprowadzane w 

warunkach 

codziennych 

czynności 

 

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia równoważne 

 Ćwiczenia             

2 x tydz. 

 

 Zachowanie lub 

poprawa 

równowagi  

 

 Zapobieganie 

upadkom  

ACSM/AHA 2007 



Ćwiczenia gibkości 

 Stretching 
 Joga 
 Tai Chi 
 Gimnastyka  

 Ćwiczenia gibkościowe czyli uelastycznienie                                                                              
     głównych grup mięśniowych  
 Powinno się wykonywać ćwiczenia codziennie 
 Rozciąganie zwykle po ćwiczeniach 
 

ACSM/AHA 2007 



Program ćwiczeń ale wcześniej…  

Pacjent przed rozpoczęciem 
ćwiczeń  zgłasza się do 
fizjoterapeuty często                

z określonym problemem           
i diagnozą lekarską 

Badanie pacjenta                       
i postawienie diagnozy 

funkcjonalnej 

Badanie pacjenta pod kątem 
ograniczeń ruchomości ale też 

ograniczeń w codziennej 
aktywności i funkcjonowaniu 

Po badaniu proponujemy 
leczenie i edukację pacjenta  
pod kątem programowania     

i możliwości ćwiczeń 

Rolą fizjoterapeutów jest 
edukacja pacjentów                  

i uświadomienie pacjentom 
jak ważne są odpowiednie 
ćwiczenia i jakie korzyści 

niosą ze sobą 



Oddziaływanie regularnej aktywności fizycznej 

 

Regularna aktywność fizyczna wywołuje u osób starszych szereg 

oddziaływań prozdrowotnych:  

 

 

 Korzystnie modyfikuje obecność i przebieg chorób przewlekłych np. 

choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, otyłość, hipercholesterolemia, 

czy osteoporoza. 

 U osób cierpiących na schorzenia układu ruchu może pomóc w 

zmniejszeniu dolegliwości bólowych. 

 Zaletą treningu jest także zwiększenie wrażliwości komórek na insulinę, 

poprawa tolerancji glukozy, a w związku z tym mniejsze ryzyko wystąpienia 

cukrzycy 

 Systematyczne wykonywanie ćwiczeń ruchowych wiąże się z mniejszym 

ryzykiem infekcji oraz może mieć wpływ na redukcję ilości przyjmowanych 

leków. 

 Jest to także niezależna determinanta sprawności umysłowej w 

zaawansowanym wieku Kostka 2010 



Oddziaływanie regularnej aktywności fizycznej 

 

Regularne podejmowanie aktywności 

fizycznej prowadzi do: 

 

 Zachowania funkcji motorycznych, głównie siły 

i koordynacji ruchowej (Brech i wsp. 2013) 

 

 Zachowanie funkcji poznawczych i mniejsze 

ryzyko rozwoju depresji (Duncan i wsp. 2012) 

 

 Mniejsze ryzyko upadków oraz opóźnienie 

pojawienia się schorzeń przewlekłych 

związanych z procesem starzenia (Bailey i 

wsp. 2001) 

 

 Zachowanie samodzielności w wykonywaniu 

codziennych czynności  i polepszenia jakości 

życia (Grant i wsp. 2008)  



Fakty i mity !!! 

Suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobie ! 

 

 

 

Większość suplementów diety ma nieadekwatny skład ! 

Woroń 2015 



Fakty i mity suplementów w chorobie zwyrodnieniowej 

stawów !!! 

• Suplementy diety zawierające glukozaminę i chondroitynę           

są nieskuteczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów 

 

• Częstokroć powodują reakcje alergiczne  

 

• EULAR nie zaleca stosowania suplementów w chorobie 

 zwyrodnieniowej stawów 

Woroń 2015 



Fakty i mity – kurcze mięśni !!! 

• Magnez nie chroni przed kurczami – brak dowodów naukowych w 

EBM oraz w bazie Cochrane Database Systematic Review   

 

• Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się kurczów łydek  u seniorów 

nieodzowna jest dieta bogata w wapń i witaminę B 

 

• Zmniejszone stężenie wapnia (zasadowica) – może prowadzić do  

tężyczki – uwaga na sulementy stosowane w 

 zakwaszeniu organizmu 

Woroń 2015 



Inspiracje  

 

 Fauja Singh – 

najstarszy (104-letni) 

maratończyk na 

świecie 

 

 w Toronto przebiegł 

dystans 42 km i 195 m 

z wynikiem 8:25 – 

trafiając do Księgi 

rekordów Guinnessa 

 



Inspiracje  

 

 Antoni Wisterowicz                  

z Trójmiasta (85 lat) 

 Lekarz medycyny sportowej, 

ortopeda  

i traumatolog  

 Maratończyk, triatlonista, 

pływak 

 W 2009 r. ukończył maraton  

w Poznaniu  

w czasie 5:22 oraz maraton 

we Wrocławiu w czasie 4:57 

 W wieku 80 lat wystartował     

w triatlonie  

w Malborku na dystansie 

supersprint   

(600 m pływania + 15 km 

jazdy na rowerze + 3 km 

biegu), pokonując cały wyścig  

w czasie 1:23; na mecie 

witany szczególnymi brawami 

jako najstarszy zawodnik 
 



Inspiracje  

 

 Madonna Buder (85 lat) - 

najstarsza triatlonistka          

na świecie 

 Amerykańska zakonnica, 

ukończyła 340 triatlonów,        

z czego pierwszy - w wieku  

52 lat 

 przeszła do historii, gdy         

w wieku 82 lat zmieściła się   

w 17-godzinnym limicie czasu 

zawodów Ironman, 

obejmujących 3,8 km 

pływania, 180 km jazdy        

na rowerze i 42 km biegu 
 
 

 



Dziękuję za uwagę! 


