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Troska o zdrowie sta³a siê w ostatnich latach
integraln¹ czêœci¹ ogólnych procesów kulturowych, w tym dotycz¹cych relacji miêdzy jednostk¹ a jej otoczeniem spo³ecznym. Szczególne
miejsce w tych relacjach zajmuje sport – zarówno wyczynowy, jak i traktowany rekreacyjnie.
Ró¿ne formy tzw. aktywnego wypoczynku i uprawianie sportu s¹ popularyzowane w wielu krajach i nale¿¹ do preferowanych wariantów prozdrowotnego stylu ¿ycia, coraz powszechniej
akceptowanego przez szerokie rzesze spo³eczeñstw ró¿nych krajów (3). Ci¹gle nie nale¿y do
nich jednak Polska; z badañ wykonanych w ramach miêdzynarodowego programu „Bridging
East-West Health Gap” wynika m.in., ¿e zaledwie
3–10% doros³ych Polaków (zale¿nie od przedzia³u
wiekowego) wykazuje zadowalaj¹cy poziom aktywnoœci i sprawnoœci fizycznej. Wyniki te s¹ zdecydowanie ni¿sze od poziomu aktywnoœci i sprawnoœci fizycznej nie tylko mieszkañców zachodniej
Europy, ale tak¿e Rosjan i Wêgrów (2).
Taka sytuacja stanowi wyzwanie – zarówno
dla organizatorów i propagatorów sportu i rekreacji fizycznej, jak i dla wielu osób, które najprawdopodobniej, zgodnie z ogólnoœwiatowymi
trendami pod tym wzglêdem, coraz wiêcej czasu
i uwagi poœwiêcaæ bêd¹ zwiêkszonej aktywnoœci
fizycznej jako jednej z form zachowañ prozdrowotnych. Wobec zjawiska zak³adanej masowoœci uprawiania sportu pojawiaj¹ siê coraz czêœciej
pytania dotycz¹ce wp³ywu treningu i uprawiania
sportu na stan zdrowia osób decyduj¹cych siê na

wprowadzenie tego prozdrowotnego elementu
w ramy swojego stylu ¿ycia. Z za³o¿enia wp³yw ten
powinien byæ korzystny, przede wszystkim jako
jeden z g³ównych czynników zachowañ prozdrowotnych; wiadomo jednak, ¿e zadania stawiane
organizmowi podczas æwiczeñ, treningu czy zawodów mog¹ w okreœlonych przypadkach i sytuacjach przekraczaæ jego zdolnoœci adaptacyjne
w sferze psychobiologicznej. Spraw¹ o podstawowym znaczeniu staje siê zatem dokonanie
wyboru i zakresu uprawianych dyscyplin czy wykonywanych æwiczeñ; wybór powinien bowiem
uwzglêdniaæ z jednej strony aktualny stan psychofizyczny danej osoby, z drugiej zaœ wielowymiarowe korzyœci p³yn¹ce z uprawiania sportu –
od poprawy stanu zdrowia, poprzez bardzo wa¿n¹ dla wielu ludzi mo¿liwoœæ samorealizacji i samoakceptacji, po uznanie ze strony otoczenia czy
okreœlone korzyœci materialne. Stosunkowo dobrze poznane s¹ ograniczenia wynikaj¹ce np.
z niepe³nosprawnoœci fizycznej, zwi¹zanej z brakiem lub zmniejszeniem odpowiednich dyspozycji motorycznych czy sensorycznych, mniej natomiast wiadomo o zale¿noœciach miêdzy zdolnoœci¹ do uprawiania sportu, uzyskiwanymi wynikami i mo¿liwoœciami odnoszenia z tego korzyœci, a zak³óceniami funkcji psychicznych u osób
uprawiaj¹cych lub chc¹cych uprawiaæ sport.
O ile choroby, zaburzenia czy defekty somatyczne skutkuj¹ce niekiedy znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu indywidualnym lub
spo³ecznym nie zamykaj¹ mo¿liwoœci uprawia-
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nia sportu pod warunkiem dokonania w³aœciwego wyboru dyscypliny i wykorzystania odpowiedniej aparatury i sprzêtu lub spe³niania innych
niezbêdnych do tego warunków, to obecnoœæ
dysfunkcji psychicznych stwarza problemy innego rodzaju i znacznie trudniejsze do pokonania,
bowiem pozostaj¹ one poza sfer¹ wspomagania
techniczno-materia³owego. Dotyczy to tak¿e dysfunkcji psychicznych wynikaj¹cych lub wspó³wystêpuj¹cych ze zmianami organicznymi w oœrodkowym uk³adzie nerwowym. Zmiany tego rodzaju maj¹ bowiem bezpoœredni zwi¹zek ze sprawnoœci¹ uk³adu motorycznego, zw³aszcza zaœ
miêœniowego. Stan napiêcia miêœni zale¿y
bowiem w istotnym stopniu od stanu strukturalno-czynnoœciowego okreœlonych obszarów mózgowia, szczególnie mó¿d¿ku, tworu siatkowatego
i uk³adu GABA-ergicznego. Szczególn¹ rolê odgrywa tak¿e oœrodkowy i obwodowy uk³ad cholinergiczny, zw³aszcza zaœ stan równowagi
miêdzy acetylocholin¹ a enzymami wp³ywaj¹cymi na jej metabolizm. Ró¿nego rodzaju zmiany
w oœrodkowym uk³adzie nerwowym (OUN), spowodowane np. jego organicznym uszkodzeniem
i prowadz¹ce do zak³óceñ wspomnianego stanu
równowagi, mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na sprawnoœæ uk³adu miêœniowego.
Aktywnoœæ motoryczna, a zw³aszcza tzw.
napêd, zale¿¹ tak¿e w znacznym stopniu od aktywnoœci innych oœrodkowych uk³adów neuroprzekaŸnikowych – noradrenergicznego, dopaminergicznego i serotoninergicznego. Okreœlony wysi³ek fizyczny zwi¹zany z treningiem lub startem
mo¿e prowadziæ do okresowych zmian stê¿enia
tych neuroprzekaŸników w mózgu, co nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla stopnia pobudliwoœci i reaktywnoœci, jak i dla stanu emocjonalnego.
Badacze zajmuj¹cy siê neurofizjologicznymi
mechanizmami sprawnoœci motorycznej uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e np. systematyczny trening sprzyja
powstawaniu grup neuronów swoiœcie przystosowanych do swoich zadañ, o du¿ej zdolnoœci do samoregulacji i samokontroli. Nale¿¹
do nich uk³ady neuronów motorycznych, ale
tak¿e neurony wszystkich analizatorów i uk³adu
wegetatywnego, tworz¹ce specyficzny stereotyp
psycho-somato-wegetatywny (5).
W oparciu o te spostrze¿enia podejmowane
s¹ próby wykorzystania aktywnoœci ruchowej
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o charakterze sportowym w ramach psychokinezyterapii stosowanej w leczeniu i profilaktyce
zaburzeñ nerwicowych (1). Psychokinezyterapia
mo¿e byæ jednak stosowana tylko w konsultacji
z psychiatr¹ i psychologiem, bowiem nie ka¿dy
przypadek zaburzeñ emocjonalnych, bêd¹cych
ostr¹ lub przewlek³¹ reakcj¹ na stres o charakterze
dysocjacyjnym czy somatyzacyjno-wegetatywnym, kwalifikuje siê do takiej terapii. Uogólniaj¹c,
mo¿na jednak uznaæ, ¿e niektóre psychogenne,
czynnoœciowe zaburzenia typu nerwicowego
mog¹ byæ – w okreœlonym czasie i sytuacji –
z powodzeniem leczone w³aœciwie dobranym zestawem æwiczeñ ruchowych, a nawet zwiêkszon¹
aktywnoœci¹ ruchow¹ o charakterze sportowym.
Dotyczy to tak¿e niektórych postaci zaburzeñ
osobowoœci; zaburzenia te – jak wiadomo –
charakteryzuj¹ siê utrwalonymi wzorcami zachowañ i reakcji na ró¿ne sytuacje osobiste i spo³eczne, bêd¹c zarazem wzorcem wyraŸnie odbiegaj¹cym od przeciêtnego w danym obszarze
kulturowym, zarówno w sposobie postrzegania,
os¹du, odczuwania, jak i relacji z otoczeniem.
Sport lub inne formy zwiêkszonej aktywnoœci
ruchowej w po³¹czeniu z psychoterapi¹, mog¹
byæ pomocne w korekcie zaburzeñ wystêpuj¹cych np. w osobowoœci chwiejnej emocjonalnie, lêkliwej, zale¿nej, ekscentrycznej, bierno-agresywnej, ale tak¿e w zaburzeniach osobowoœci spowodowanych chorob¹, uszkodzeniem
lub dysfunkcj¹ mózgu. Równie¿ zahamowany
lub niepe³ny rozwój funkcji intelektualnych,
wyra¿aj¹cy siê g³ównie w upoœledzeniu umiejêtnoœci ujawniaj¹cych siê w okresie rozwojowym
i stanowi¹cych o ogólnym poziomie inteligencji,
czyli zdolnoœci poznawczych, mowy, motorycznych i spo³ecznych, nie stanowi generalnie przeciwwskazania do uprawiania æwiczeñ ruchowych
a nawet sportu. Dotyczy to oczywiœcie tylko tzw.
pogranicza upoœledzenia umys³owego i upoœledzenia umys³owego lekkiego.
Zajêcia sportowe i motoryczne, zajêcia rekreacyjne wydaj¹ siê wrêcz wskazane dla osób
z zaburzeniami hiperkinetycznymi, g³ównie pod
postaci¹ zespo³ów nadpobudliwoœci ruchowej.
W zespo³ach tych, wystêpuj¹cych najczêœciej
w okresie rozwojowym, nadmierna aktywnoœæ
psychoruchowa jest zwykle s³abo kontrolowana
i Ÿle zorganizowana. Odpowiednie ukierunkowanie i nadzór mog¹ korzystnie wp³yn¹æ na stan
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intelektualny i emocjonalny osób przejawiaj¹cych tego rodzaju zaburzenia.
Przeciwwskazaniem do zwiêkszonej aktywnoœci ruchowej w formie æwiczeñ, treningu lub
zajêæ sportowych s¹ oczywiœcie psychozy przebiegaj¹ce z zaburzeniami orientacji, urojeniami
lub omamami, upoœledzeniem krytycyzmu, a tak¿e g³êbsze zespo³y depresyjne, maniakalne i otêpienne.
Odrêbny problem stanowi zagadnienie relacji
miêdzy zdolnoœci¹ do uprawiania sportu a stosowaniem ró¿nych œrodków psychoaktywnych,
zw³aszcza o dzia³aniu uzale¿niaj¹cym, a tak¿e
œrodków o dzia³aniu dopinguj¹cym. Osoby uzale¿nione od alkoholu czy innych œrodków w okresie pe³noobjawowego uzale¿nienia nie mog¹
i nie powinny byæ poddawane zwiêkszonym obci¹¿eniom fizycznym, ze wzglêdu na rodzaj i nasilenie wystêpuj¹cych w uzale¿nieniu objawów.
Równie¿ zespó³ abstynencyjny, rozwijaj¹cy siê
po przerwaniu lub znacz¹cym ograniczeniu
ci¹g³ego przyjmowania substancji psychoaktywnej, stanowi przeciwwskazanie do uprawiania
æwiczeñ ruchowych. Œrodki zwiêkszaj¹ce wydolnoœæ psychofizyczn¹ organizmu mog¹ z racji
swoich mechanizmów dzia³ania i efektów farmakologicznych stanowiæ powa¿ne zagro¿enie
dla funkcji wielu uk³adów i narz¹dów w sytuacji,
gdy dochodzi do zmian fizjologicznych spowodowanych zwiêkszonym wysi³kiem fizycznym.
Przyjmowanie innych leków wp³ywaj¹cych na
uk³ady narz¹dów i narz¹dy bezpoœrednio lub nawet poœrednio obci¹¿one zadaniami wynikaj¹cymi z uprawnienia æwiczeñ lub innych form
wysi³ku fizycznego mo¿e mieæ tak¿e negatywny
wp³yw na zdolnoœæ do wysi³ku, efektywnoœæ terapii i stan fizjologiczny ustroju.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e sam
fakt wystêpowania u danej osoby dysfunkcji psychicznych nie stanowi przeciwwskazania do
uprawiania przez ni¹ ró¿nych form zwiêkszonej
aktywnoœci fizycznej, do sportu wyczynowego
w³¹cznie. Rodzaj, formê i zakres zwiêkszonej
aktywnoœci ruchowej nale¿y w przypadkach, kiedy istnieje mo¿liwoœæ jej wykorzystania, dostosowywaæ indywidualnie, z uwzglêdnieniem charakteru, nasilenia i symptomatologii wystêpuj¹cych
dysfunkcji.
Uprawianie sportu przez osoby z dysfunkcjami psychicznymi jakkolwiek jest mo¿liwe,

ka¿dorazowo wymaga œcis³ej wspó³pracy fizjologa, specjalisty medycyny sportowej i psychiatry
lub psychologa.
Streszczenie
W pracy przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do uprawiania sportu przez osoby
niepe³nosprawne psychicznie. Wskazano na zale¿noœci miêdzy stanem psychicznym a sprawnoœci¹ i aktywnoœci¹ motoryczn¹, równie¿ w aspekcie wykorzystywania aktywnoœci ruchowej
o charakterze sportowym jako formy profilaktyki
i leczenia w ramach np. psychokinezyterapii.
Zwrócono tak¿e uwagê na wp³yw œrodków
psychoaktywnych na wydolnoœæ psychofizyczn¹
oraz na zagro¿enia zwi¹zane z nastêpstwami
stosowania leków o dzia³aniu oœrodkowym przez
osoby uprawiaj¹ce sport.
S³owa kluczowe: aktywnoœæ fizyczna, sport,
zdrowie psychiczne
Summary
In this work one presented indications and
contraindication for practising sport among
people who are mentally ill. One pointed at the
dependences between the mental state and
efficiency and motorical activity, also in the
aspect of utilization the motorical activity as
a sports character which is a form of prophylaxis
and treatment within for instance psychokinetherapy. One has paid attention to the influence
psychoactive means on psychophysical efficiency and also on the treats connected with the
results of the usage of medicaments which have
a central activity by people practising sport.
Key words: physical
psychical health
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