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Program profilaktyki urazów w sporcie wysokokwalifikowanym

Streszczenie

Koszty związane ze zdrowiem sportowców to nie tylko nakłady na opiekę zdro-
wotną i poprawę warunków treningu, ale również koszty, związane ze skutkami 
negatywnych zjawisk dotyczących urazów i kontuzji. Funkcjonalność organizmu 
jest kluczowa do realizacji maksymalnych obciążeń treningowych. Dysfunkcje 
w obrębie układu stabilizacyjnego skutkują nieprawidłową pracą mięśni głębokich 
(stabilizujących), co wpływa negatywnie na pracę mięśni powierzchownych gene-
rujących ruch. Celem badań była ocena efektywności stosowania programu profi-
laktyki urazów wśród wysokokwalifikowanych sportowców.

Badania przeprowadzono wśród 17 zawodniczek ekstraligowego klubu piłki 
nożnej MKS Olimpia Szczecin. W badaniach zastosowano metodę sondażu dia-
gnostycznego opartego na Raporcie Medycznym Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Analizie poddano zagadnienia związane z przebytymi kontuzjami w okresie 18 mie-
sięcy, w których wprowadzono program profilaktyki urazów oparty na ćwiczeniach 
funkcjonalnych i stabilizacyjnych.

W przebiegu stosowania ćwiczeń stabilizacyjnych oraz funkcjonalnych zauwa-
żono istotny spadek występowania kontuzji wśród badanych zawodniczek. Propo-
nowany program profilaktyki urazów w sporcie może być rekomendowany w spo-
rcie wysokokwalifikowanym. 

Słowa kluczowe: kontuzje, profilaktyka, ćwiczenia stabilizacyjne, piłka nożna.

Kody JEL: I1

Wstęp

Przyjmuje się, że zdrowie nie jest traktowane jako bezcenna kategoria, a działania związa-
ne z profilaktyką i ochroną zdrowia przybierają konkretną wartość ekonomiczną (Rydlewska-
Liszowska 2007). Koszty związane z utrzymaniem zdrowia sportowców to nie tylko nakła-
dy na opiekę zdrowotną i poprawę warunków treningu, ale również koszty wynikające ze 
skutków negatywnych zjawisk dotyczących powstania urazów i kontuzji.

Aby organizm mógł znosić trudy treningu motorycznego musi być odpowiednio do niego 
przygotowany. Funkcjonalność organizmu jest kluczowa do realizacji maksymalnych obcią-
żeń treningowych. Jednym z istotnych elementów wpływających na kształtowanie zdolności 
motorycznych są ćwiczenia stabilizacyjne oraz funkcjonalne polegające na wzmacnianiu mię-
śni głębokich, stabilizujących stawy i więzadła. Dysfunkcje w obrębie układu stabilizacyjnego 
skutkują nieprawidłową pracą mięśni głębokich (stabilizujących), co wpływa negatywnie na 
pracę mięśni powierzchownych generujących ruch (Paternoet i in. 2004; Hewett i in. 2007). 
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Efektem braku koordynacji między mięśniami obydwu grup są urazy i zaburzenia rozkładu na-
pięcia mięśni, co bezpośrednio wpływa na efekt realizacji zadań motorycznych. Wcześniejsze 
badania wskazują, że systematyczne stosowanie ćwiczeń stabilizacyjnych obniża ryzyko wy-
stąpienia kontuzji (Clark 2001; Beam 2002; Haynes 2004). Odpowiednie wzmocnienie mięśni 
grzbietu i brzucha wraz z zachowaniem właściwych proporcji między nimi poprawia stabil-
ność całej sylwetki, koryguje postawę i zapobiega zespołom bólowym kręgosłupa. Oprócz 
wzmocnienia „gorsetu” mięśniowego tułowia zestaw omawianych ćwiczeń angażuje mięśnie 
pozostałych części ciała: pośladków, nóg i ramion (Rzepka i in. 2009; Zając i in. 2010). Jedną 
z zasad prowadzenia ćwiczeń stabilizacyjnych jest koncentracja stymulacji na ćwiczeniach 
siły tułowia przed wprowadzeniem ćwiczeń kształtujących siłę kończyn, ponieważ tylko ta-
kie podejście umożliwi wydajny transfer energii oraz bezpośrednio wpłynie na utrzymanie 
prawidłowej postawy i sportowej sylwetki. Odejście od zasady prowadzenia ćwiczeń sta-
bilizacyjnych skoncentrowanych w pierwszej kolejności na ćwiczeniach siły tułowia, czyli 
koncentracja ćwiczeń głównie na rozwijaniu w izolowany sposób stabilności kończyn, przy 
braku równoważnej pracy w zakresie kompleksu biodrowo – miedniczno – lędźwiowy, może 
ostatecznie doprowadzić do kompensacyjnych nawyków ruchowych, a w konsekwencji do 
przeciążeń i urazów (Fleck, Kraemer 1997; Clark 2001; Haynes 2004). 

Znaczenie poruszanych zagadnień w teorii i praktyce sportowej, zwłaszcza ich zasadni-
czy wymiar profilaktyki i ochrony zdrowia sportowców, skłoniły do prowadzenia badań nad 
efektem stosowania ćwiczeń stabilizacyjnych oraz funkcjonalnych w profilaktyce urazów. 
W pracy wyznaczono następujące cele:
1. Ustalenie charakteru przyczyn i rodzajów urazów w zespole wysokokwalifikowanych 

piłkarek nożnych.
2. Ocena wpływu treningu stabilizacyjnego oraz funkcjonalnego na częstotliwość wystę-

powanie kontuzji na przestrzeni 18 miesięcy.

Materiał i metody badań

W badaniach zastosowano sondaż diagnostyczny oparty na raporcie medycznym 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ankieta zawierała zagadnienia związane między innymi 
z lokalizacją kontuzjowanej części ciała (głowa i tułów, kończyna górna kończyna dolna), 
rodzajem kontuzji (diagnoza lekarska) oraz przyczyną powstania urazów i kontuzji.

Badania przeprowadzono wśród 17 zawodniczek ekstraligowego klubu piłki nożnej 
MKS Olimpia Szczecin. Średnia wieku wyniosła 19,8 ± 1,4 lat, średni staż sportowy 6 lat. 
Wszystkie przebadane zawodniczki objęte były jednym wspólnym planem treningowym 
obejmującym 5 jednostek treningowych w mikrocyklu tygodniowym okresu startowego, 
który zawsze zakończony był meczem. Okres przygotowawczy trwał 3 miesiące i w tym 
czasie zawodniczki były poddawane 3 razy w tygodniu programowi ćwiczeń stabilizacyj-
nych oraz funkcjonalnych trwających każdorazowo 25 min (Stein 2008). W okresie starto-
wym ćwiczenia stabilizacyjne i funkcjonalne były realizowane dwa razy w tygodniu po 15 
minut, okres roztrenowania zawierał dwie jednostki treningowe wypełnione kluczowymi 
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ćwiczeniami w czasie 10 minut oraz każda zawodniczka wskazane ćwiczenia wykonywała 
indywidualnie przez 15 minut. 

Wyniki badań

W efekcie przeprowadzenia sondażu diagnostycznego zebrano informacje związane 
z występowaniem urazów i kontuzji wśród ekstraligowych piłkarek nożnych MKS Olimpia 
Szczecin. Dane odnosiły się do trzech rund rozgrywkowych: zima 2014, lato 2014 oraz zima 
2015. 

Punktem wyjścia analiz było ustalenie liczby kontuzji występujących wśród piłkarek 
nożnych. W pierwszym okresie pomiarowym zanotowano 8 przypadków wystąpienia kon-
tuzji. Ta sama liczba utrzymała się w kolejnym półrocznym cyklu, przy czym trzy kontuzje 
powstały w wyniku odnowienia wcześniejszych urazów. Największą zmianę można zaob-
serwować w ostatnim okresie diagnostycznym, w którym tylko dwie zawodniczki uległy 
kontuzjom (por. wykres 1). 

Wykres 1
Liczba kontuzji wśród piłkarek nożnych podczas trzech rund rozgrywkowych (n = 17)
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Źródło: opracowanie własne.

Kolejne dane dostarczyły informacji na temat kontuzjowanych części ciała. Odpowiadając 
na to pytanie ankietowane najczęściej lokalizowały kontuzje w obrębie stawu skokowego 
(zima 2014 – 5 przypadków, lato 2014 – 3 przypadki, zima 2015 – 2 przypadki) (por. wy-
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kres 2). Ze względu na specyfikę dyscypliny jedynie 22% zgłoszonych kontuzji nie dotyczy-
ły kończyn dolnych – odnosiły się do dolnej części pleców oraz barku. 

Wykres 2
Kontuzjowana część ciała u piłkarek nożnych MKS Olimpia Szczecin (n = 17)
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Źródło: jak w wykresie 1.

Specjalistyczna diagnoza lekarska dostarczyła kolejnych danych umożliwiających okre-
ślić charakter urazów, którym ulegały ekstraligowe piłkarki nożne. Dziewięć przypadków 
z osiemnastu zarejestrowanych dotyczyły uszkodzenia więzadeł (por. wykres 3). Pozostałe 
urazy miały charakter mięśniowy lub kostny. 

Pytając o przyczyny powstawania kontuzji najczęściej pojawiały się odpowiedzi związane 
z doznaniem urazu w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem (zima 2014 – 3 przypadki, 
lato 2014 – 1 przypadek), złą nawierzchnią (zima 2014 – 3 przypadki) oraz w skutek odno-
wienia kontuzji (lato 2014 – 3 przypadki, lato 2015 – 2 przypadki) (por. wykres 4). 

Dyskusja

Systematycznie prowadzony trening funkcjonalny oraz stabilizacyjny korzystnie wpły-
nął na aparat ruchowy zawodniczek ze szczególnym uwzględnieniem aparatu więzadło-
wego oraz mięśni głębokich stabilizujących stawy. Ważnym aspektem związanym z ćwi-
czeniami stabilizacyjnymi jest powszechnie obserwowane zjawisko coraz większej liczby 
urazów i mikrourazów występujących u młodych i zaawansowanych sportowców. W ba-
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Wykres 3
Diagnoza lekarska urazów piłkarek nożnych (n = 17)
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Wykres 4
Przyczyny powstawania kontuzji wśród piłkarek nożnych MKS Olimpia Szczecin  
(n = 17)
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daniach ustalono, że systematyczne stosowanie ćwiczeń stabilizacyjnych obniża ryzyko wy-
stąpienia kontuzji, szczególnie występujących podczas aktywności ruchowej, a te należą 
do większości. Podczas 18 miesięcy liczba odnotowanych kontuzji zmniejszyła się istotnie 
z ośmiu przypadków do zaledwie dwóch. Należy zaznaczyć, że dwie odnotowane kontu-
zje w trzecim okresie diagnozy (zima 2015) powstały w wyniku kontaktu z przeciwnikiem. 
Właściwa realizacja programu kluczowych ćwiczeń pozwoliła uniknąć wielu urazów, które 
są nagminne w sportach kontaktowych, np. naciągnięcia, skręcenia, podkręcenia zerwania 
ścięgien czy więzadeł (Żołnowski i in. 2013). 

Ze względu na specyfikę dyscypliny jaką jest piłka nożna, 78% odnotowanych urazów 
dotyczyła kończyn dolnych. Wśród 22% pozostałych zgłoszonych kontuzji zarejestrowa-
no bóle przeciążeniowe pleców oraz zwichnięcie barku. Wyniki badań własnych potwier-
dzają wcześniejsze doniesienia charakteryzujące problem dużej urazowości w piłce nożnej 
(Glinkowski 2000; Leiningeret i in. 2007; Żołnowski i in. 2013; Radzimińska i in. 2014). 
Zauważalnym pozytywnym efektem stosowania ćwiczeń stabilizacyjnych i funkcjonalnych 
jest zmniejszenie dolegliwości bólów pleców. Po roku realizacji programu treningowego 
do zera została zmniejszona liczba zawodniczek zgłaszająca tego typu problem zdrowotny. 
Oznacza to, że właściwe wzmocnienie gorsetu mięśniowego pozwala lepiej znosić trudy 
treningu szczególnie przy stosowaniu obciążeń zewnętrznych. 

Najczęściej zgłaszane przypadki kontuzji dotyczyły ścięgien więzadeł oraz mięśni. 
Uzyskane z badań własnych obserwacje stanu zdrowia zawodniczek świadczą o tym, że in-
terwencja przy zastosowaniu ćwiczeń stabilizacyjnych i funkcjonalnych spowodowała suk-
cesywne zmniejszenie liczby przypadków zgłaszanych urazów (zima 2014 – 8 przypadków, 
lato 2014 – 5 przypadków plus 3 odnowienia kontuzji, zima 2015 – 2 przypadki). 

Ćwiczenia stabilizacyjne oraz funkcjonalne mają za zadanie wzmocnienie mięśni tułowia 
(pleców, brzucha), pośladków oraz nóg i ramion, a także zapewnienie odpowiednich propor-
cji między siłą tych mięśni. Stabilny tułów i koordynacja są istotne w każdej dyscyplinie 
sportu czy aktywności ruchowej. Umożliwiają bardziej wydajny transfer energii i bezpo-
średnio wpływają na utrzymanie prawidłowej postawy i sportowej sylwetki. W przeciwnym 
wypadku, jeśli zawodnik najpierw rozwija w izolowany sposób stabilność kończyn zanie-
dbując podstawę, jaką jest tułów (kompleks biodrowo-miedniczno-lędźwiowy) doprowadzi 
to do kompensacyjnych nawyków ruchowych, a w konsekwencji do przeciążeń i urazów 
(Clark 2001; Haynes 2004). Analizując przypadki powstawania kontuzji w przebiegu badań 
własnych stwierdza się stopniową poprawę zdrowia zawodniczek. Oznacza to, że elementy 
mięśniowe i ścięgniste organizmu są w stanie lepiej znosić obciążenia treningowe w zmie-
niających się warunkach gry (nawierzchnia, kontakt z przeciwnikiem, kontakt z piłką).

Z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej sportowców wydaje się wysoce zasadna re-
komendacja proponowanego programu ćwiczeń, w szczególności w dyscyplinach sporto-
wych o wysokiej kontuzjogenności. Program ćwiczeń powinien być wdrażany na każdym 
etapie szkolenia sportowego. Prewencja urazów i kontuzji w sporcie wymaga wdrożenia 
przez trenerów i instruktorów sportu form i środków treningowych, których zasadniczą rolą 
będzie ochrona zdrowia zawodników.
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Podsumowanie 

W pracy sformułowano następujące wnioski: 
1. Systematyczne stosowanie ćwiczeń stabilizacyjnych zmniejsza ryzyko występowania 

urazów oraz kontuzji.
2. Włączenie treningu funkcjonalnego oraz stabilizacyjnego w plan treningowy powoduje 

wzmocnienie gorsetu mięśniowego zapobiegając bólom pleców.
3. Proponowany program profilaktyki urazów w sporcie może być rekomendowany w tre-

ningu sportowym. 
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The Injuries Prevention Programme in Highly Qualified Sports

Summary

The costs related to the health of athletes are not just expenditures for healthcare 
and improvement of training conditions but also covering the costs that are conse-
quences of injuries and other contusions. The functionality of their bodies is crucial 
to the realisation of the maximum training loads. Any dysfunction of the body’s 
stabilising system (the stabilising deep muscles) causes abnormal functioning of 
the superficial muscles which generate movement. The purpose of this study was 
to assess the effectiveness of using the programme that prevents injuries amongst 
highly qualified sportsmen.

The study was conducted amongst 17 female players of the MKS Olimpia Szczecin 
football club. In this study, a method of diagnostic survey, which was based on 
Medical Reports of Polish Football Association, was used. We analysed issues re-
lated to the injuries which occurred in the time span of 18 months. During exercise 
intervention (baseline vs. 18-months), the programme, which prevents injuries and 
is based on functional and stabilising exercises, was used.

While this programme was being applied, a notable drop in injuries amongst 
the studied athletes was noticed. The suggested prophylaxis programme could be 
recommended to the highly qualified sportsmen.

Key words: sports injuries, prevention, stability exercise, football.

JEL codes: I1

Программа профилактики травм в высококвалифицированном 
спорте

Резюме

Расходы, связанные со здоровьем спортсменов – это не только расходы по 
лечению и улучшению условий тренировки, но и издержки, связанные с по-
следствиями отрицательных явлений, касающихся травм и ушибов. Функцио-
нальность организма – основа выполнения максимальных тренировочных на-
грузок. Дисфункции в пределах системы стабилизации ведут к неправильной 
работе глубоких (стабилизирующих) мышц, что отрицательно влияет на рабо-
ту поверхностных мышц, вызывающих движение. Цель разработки – оценить 
эффективность применения программы профилактики травм у высококвали-
фицированных спортсменов.

Изучение провели среди 17 спортсменок футбольного клуба экстракласса 
МКС Олимпия Щецин. В изучении применили метод диагностического зон-
дажа, основанного на Медицинском отчете Польского футбольного союза. 
Анализ охватил вопросы, связанные с ушибами, которые случились в течение 
18 месяцев, когда была введена программа профилактики травм, основанная 
на функциональных и стабилизационных упражнениях.
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По ходу применения стабилизационных и функциональных упражнений от-
метили существенное уменьшение частотности выступления ушибов у обсле-
дуемых спортсменок. Предлагаемую программу профилактики травм в спорте 
можно рекомендовать в высококвалифицированном спорте. 

Ключевые слова: ушибы, профилактика, стабилизационные упражнения, 
футбол.
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