
Znaczenie ruchu w aspekcie sprawności układu oddechowego

              Długotrwały bezruch ma znaczący wpływ na nasz  organizm. Szczególnie widoczne jest to u 
osób ciężko, obłożnie  chorych, u których  dochodzi do zmniejszenia wydolności fizycznej, siły 
mięśniowej,  obniżenia funkcji mięśnia sercowego , zmniejszenia objętości  krwi krążącej,  
odwapnienia układu kostnego i zaników mięśniowych. Bezruch zwiększa ryzyko zakrzepicy żył 
głębokich. 

         Obecnie chroniąc się przed zakażeniem, powinniśmy szczególnie dbać o zdrowie: zdrową dietę, 
regularny sen, nawodnienie organizmu, higienę i aktywność fizyczną.  Ruch wpływa pozytywnie  na 
ogólną sprawność układu krążenia i oddechowego, przede wszystkim ćwiczenia aerobowe, np.: 
marsze, jogging, jazda na rowerze, chód na bieżni.  Takie aktywności mają wpływ na nasz organizm: 
zwiększają pojemność życiową płuc,  wpływają na wzrost wentylacji płuc i  czynność mięśni, wywołują
poczucie zadowolenia i relaksacji. Ważne, aby zadbać o regularną aktywność fizyczną u dzieci, 
zachęcając do zabaw na świeżym powietrzu. Zaproponujmy: skoki na skakance, trampolinie, piłce, 
truchty, zabawy w berka, zabawy w podporach i na czworakach. Dla dzieci wskazane są zabawy 
ruchowe łączone ze śpiewem, ponieważ są to przy okazji  ćwiczenia oddechowe. Warto 
zaproponować dzieciom zabawy i aktywności mające charakter ćwiczeń oddechowych:  dmuchanie 
powietrza przez rurkę do wody, robienie baniek mydlanych, grę na instrumentach typu flety, 
piszczałki, przesuwanie lekkich przedmiotów dmuchając na nie ( piórko, wacik).                                        

      Warto pamiętać o prawidłowym sposobie oddychania. Prawidłowo wdech wykonujemy przez nos,
trwa około 3 sekund , wydech jest dwa razy dłuższy, wykonywany przez usta. Po wydechu powinna 
nastąpić krótka ok 2 sekundowa  przerwa. Możemy oddychać torem przeponowym, górno- lub 
dolnożebrowym. Leżąc wygodnie tyłem lub siedząc można umieścić lewą dłoń po środku klatki 
piersiowej nad mostkiem a prawą rękę na brzuchu. Następnie należy  uruchomić klatkę piersiową 
kierując powietrze pod właściwą rękę, druga ręka powinna być nieruchoma. Po kilku powtórzeniach  
zmieniamy aktywność i próbujemy oddychać torem przeponowym, a więc przy wdechu kierujemy 
powietrzę do brzucha i uwypuklamy go, przy wydechu brzuch zapada się.  Tego typu ćwiczenia uczą 
nas świadomego i prawidłowego oddechu, kształtują postawę ciała, wzmacniają mięśnie oddechowe,
aktywizują większe obszary płuc, u wielu osób zmniejszają poziom stresu, a więc oddziałują na sferę 
emocjonalną. 

        Dla osób cierpiących na  schorzenia układu oddechowego pomocna  może być również 
znajomość pozycji zmniejszających duszność. 



Ryc. 1 Pozycje zmniejszające uczucie duszności( na podstawie informacji dla pacjenta, Bis Cambridge 
University Hospital)


