
Przekrój dyscyplin, stanowiących najczęstsze przyczyny 

urazów, obejmuje szereg sportów. Obok, uznawanych za 

najbardziej "urazogenne", sportów kontaktowych, takich 

jak: hokej, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna czy 

zapasy, na liście tej znalazły się również jazda konna, 

kolarstwo, narciarstwo, siatkówka i tenis. Niezwykle 

ciekawe wyniki przyniosła analiza częstości urazów w 

poszczególnych dyscyplinach sportu. Dominują tu piłka 

nożna i koszykówka (po ok. 19% urazów), narciarstwo i 

kolarstwo (po ok. 14%). Uznawane powszechnie za 

bardzo "urazowe" sporty takie jak hokej na lodzie, boks 

czy zapasy stanowią łącznie przyczynę urazów w poniżej 

4% przypadków.



Leczenia operacyjnego następstw urazów wymaga około 2/3 

wszystkich poszkodowanych. Zatrważające są liczby przedstawiające 

odsetek trwałego inwalidztwa po urazach "sportowych". Sięgają one 

od 5,8% po uszkodzeniu ścięgna Achillesa, poprzez 25% w złamaniach 

trójkostkowych, 33% - nasady dalszej goleni, do 50% po złamaniach w 

stawie łokciowym i w obrębie nasady bliższej goleni. Całkowity odsetek 

niepełnosprawności w tej grupie pacjentów przekracza 5%.

Pod względem lokalizacji anatomicznej obrażeń urazowych 

dominują zdecydowanie uszkodzenia okolicy stawu kolanowego, 

których częstość, zależnie od ośrodka, sięga od 23 do 66%, z czego 

ponad 2/3 stanowią uszkodzenia chrząstki stawowej. Ścięgno 

Achillesa ulega obrażeniom w nieco ponad 14% urazów, a staw 

barkowy u około 12% uprawiających sport. Pozostałe obrażenia 

narządu ruchu obserwuje się u mniej niż 10% pacjentów. 

Podkreślenia wymaga fakt, że zdecydowana większość urazów 

powstaje u osób uprawiających sport w ramach rekreacji. Może 

to wynikać z braku prawidłowego przygotowania fizycznego 

tych ludzi, jak również z faktu, że sport rekreacyjny uprawia 

wielokrotnie więcej osób, niż sport wyczynowy.



Obszary ciała najczęściej narażone na kontuzje sportowe:
24% kolana,

14% łydki i pięty,

13% łokcie,

10% golenie,

9% barki,

9% biodra i uda,

7% głowa i twarz,

5% kostki i stopy,

4% nadgarstki i dłonie,

4% brzuch,

1% pachwiny.

Klasyfikacja dyscyplin sportowych oraz związanych z nimi problemów zdrowotnych:
związana z czynnościami stale powtarzającymi, jak bieganie, pływanie, jazda na 

rowerze, czy wiosłowanie. Przy uprawianiu tych dyscyplin pojawiają się problemy 

zdrowotne „wewnętrzne”, pogłębiające się w związku ze stale powtarzanymi 

ruchami i nadmiernym zmęczeniem – głównie problemy przeciążeniowe (np. łokieć 

tenisisty).

obejmuje dyscypliny, w których ruchy są zmienne, jak w piłce nożnej, rugby, hokeju, 

golfie czy koszykówce. W nich urazy następują na skutek bezpośredniego kontaktu z 

innym graczem lub sprzętem.



Obrażenie sportowe
wynik urazu – czynnika sprawczego, uszkodzenie ciała powstające w trakcie 

zawodów, treningu, zajęć w-fu, aktywności rekreacyjnej.

typowe: mające związek z daną dyscypliną sportową, wynikające z techniki danej 

dyscypliny sportowej lub z wpływu środowiska, w którym dany sport jest uprawiany.

przypadkowe: nie wynikające z treningu czy aktywności, czynniki je powodujące nie 

mają związku z dyscypliną.

ostre: wynik działania ostrego urazu, natychmiast z dużą siłą. leczenie 

natychmiastowe.

przewlekłe: zawsze jest to uszkodzenie typowo sportowe, wynik działania 

mikrourazów lub przeciążenia, brak dużej siły, ale długotrwałe działanie, 20-30% 

wszystkich urazów sportowych, brak leczenia albo leczenie z dużym opóźnieniem, 

bagatelizowanie objawów, ukrywanie tzw. dyzsymulacja.

Przyczyny urazów sportowych:

wewnętrzne: wiek, płeć, budowa ciał, czynniki psychofizyczne,

zewnętrzne: dyscyplina sportowa, odżywianie i nawadnianie, nawierzchnia, pogoda, 
sprzęt, trener, rodzaj zajęć, pora dnia, przepisy, odnowa biologiczna.



Profilaktyka:
➢odpowiedni ubiór,

➢wyposażenie,

➢właściwy trening,

➢rozgrzewka,

➢zabiegi odnowy biologicznej,

➢wypoczynek.

Diagnoza:
niezwykle ważne, nie tylko w medycynie sportowej, jest wczesne rozpoznanie 

schorzenia czy uraz, co pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Leczenie:
➢zachowawcze bądź chirurgiczne,

➢odpoczynek,

➢stosowanie leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych co zmniejsza dolegliwości i 

przyspiesza gojenie,

➢rehabilitacja pourazowa (zabiegi fizykoterapeutyczne, ćwiczenia lecznicze, 

metody rehabilitacyjne).

Urazy i obrażenia narządu ruchu w sporcie:
klasyfikacja aktywności fizycznej z uwzględnieniem jej poziomu i intensywności:

poziom I – aktywność dnia codziennego,

poziom II – zwykłe bieganie, praca nie wymagająca podnoszenia,

poziom III – aktywność wymagająca zręczności kończyn dolnych, bez skoków i 

skrętów,

poziom IV – aktywność ze skokami i skrętami.



➢ Kolana

➢ Barku 

➢ Rzepki 

➢ Nogi 

➢ Łokcia

Dotyczy to sytuacji, kiedy siła urazu powoduje, że powierzchnie 

stawowe przemieszczają się i nie mają ze sobą kontaktu. Często jest 

mylone przez pacjentów ze skręceniem. Objawy są bardzo podobne: 

ból, szybko narastający obrzęk, zniekształcenie i niemożność 

wykonania ruchu w zwichniętym stawie.

Najczęściej zwichnięciu ulegają stawy łokciowe (zwłaszcza u 

rowerzystów i jeżdżących na rolkach), barkowe i drobne stawy palców 
(spotykane u koszykarzy). Urazy te wymagają szybkiej interwencji 

lekarskiej. Podejrzewając zwichnięcie, należy udać się do najbliższego 

szpitala na ostry dyżur urazowy.

Postępowanie doraźne:
Chorą kończynę układa się w najmniej bolesny dla chorego sposób. 

Niedopuszczalne są samodzielne próby repozycji - nastawienia 

zwichnięcia. Grozić to może pogłębieniem uszkodzenia, włącznie z 

trwałym kalectwem. Nieumiejętne manipulacje mogą spowodować 

uszkodzenie naczyń krwionośnych i nerwów przebiegających w pobliżu 

stawu, a konsekwencje dla poszkodowanego bywają poważne.

Lekarz po odpowiednim znieczuleniu, kiedy mija ból i mięśnie nie są tak 

napięte, nastawia na właściwe miejsce powierzchnie stawowe. Po 

takim zabiegu konieczne jest unieruchomienie w gipsie, zazwyczaj na 

ok. 2-3 tygodnie.



Staw kolanowy jest największym i najbardziej narażonym na kontuzje 

stawem człowieka. Uraz kolana powstaje na wskutek eksploatowania 

stawów, uprawiania sportu oraz nadwagi. Do najczęstszych schorzeń 

kolana zaliczyć należy: uszkodzenia więzadeł krzyżowych, niestabilność 

kolana, uszkodzenie łąkotki, chrząstki i gonartrozę. Zwichnięcie kolana to 

typowa kontuzja, występująca niezwykle często u osób aktywnie 

uprawiających sport, m.in. u piłkarzy i narciarzy

Najczęstszym mechanizmem urazu jest tzw. mechanizm koślawiący – gdy 

noga odjeżdża nam do boku, a jednocześnie siadamy. W pierwszym 

rzędzie ulega wtedy uszkodzeniu więzadło poboczne, potem łąkotka, 

dopiero na końcu, i to nie zawsze, więzadła krzyżowe. Wraz ze 
zwiększaniem się liczby osób uprawiających sport, często niedostatecznie 

przygotowanych i wytrenowanych, nierzadko z nadwagą, wzrasta ilość 

urazów więzadeł stawu kolanowego.

http://portal.abczdrowie.pl/odtworzenie-ciaglosci-wiazadel-stawu-kolanowego?page=1


Najczęstsze objawy urazów więzadeł stawu kolanowego:
poważny uraz kolana, któremu towarzyszy najczęściej słyszalne „chrupnięcie w 

kolanie”,

krwiak w stawie kolanowym, często narastający powoli, niekiedy pojawiający się 

następnego dnia,uczucie zwichnięcia kolana.
Więzadła krzyżowe kolana nie są elementem nośnym – można na nodze stanąć, 

czasami sportowiec jest w stanie zejść ze stoku, nawet niekiedy z niego ostrożnie 

zjechać. Jeśli krwiak narasta bardzo szybko, prawdopodobnie miało miejsce 

uszkodzenie większej liczby struktur stawowych.

Objawami uszkodzenia łękotki mogą być:
bloki kolana – gdy coś w stawie przeskoczy, to nie można go od razu zgiąć czy 

wyprostować – niekiedy można je samodzielnie odblokować,

uciekanie kolana – gdy przy nieostrożnym kroku noga załamuje się, jakby mięśnie 

zupełnie nie trzymały.

Pierwsza pomoc powinna polegać wtedy na unieruchomieniu nogi na czas 
transportu od kostki do pachwiny – np. przywiązanie jej lekko zgiętej w kolanie do 

dwu kijków. Jeśli nie ma krwawienia na zewnątrz, urazu głowy z utratą przytomności 

czy innych ran, powinniśmy otrzymać zastrzyk przeciwkrzepliwy. Chory po poważnym 

urazie kolana powinien zostać możliwie szybko obejrzany przez chirurga lub 

ortopedę. U młodych, aktywnych pacjentów zawsze lepiej jest zrobić wziernikowanie 

kolana (tzw. artroskopię), uszkodzenia zaopatrzyć i kolano w pełni wyrehabilitować. 

Zagipsowane zwichnięcie rzepki bardzo często prowadzi do wygojenia troczków z 
wydłużeniem, a z czasem do bocznego przemieszczenia rzepki i zmian 

zwyrodnieniowych.



Zwichnięcie rzepki kolanowej
Przy urazie skrętnym kolana używamy określenia „zwichnięcie kolana”. Na szczęście, 

jest urazem niezwykle rzadkim, uszkodzeniu ulegają wtedy oba więzadła krzyżowe, w 

ogromnym niebezpieczeństwie jest wtedy tętnica podkolanowa i nerwy. Zwichnięcie 

rzepki dość łatwo ulega nastawieniu, ale prawie zawsze towarzyszy jej uszkodzenie 

troczków rzepki, złamania wewnątrzstawowe itp. W takiej sytuacji należy nogę 

unieruchomić i natychmiast transportować chorego do szpitala. W przypadku 

złamania rzepki konieczne jest leczenie operacyjne i zespolenie tzw. popręgiem 

Webera, choć przy zachowanym mechanizmie wyprostnym złamania bez 

przemieszczenia można leczyć zachowawczo w opatrunku gipsowym od kostek do 

połowy uda (nazywa się on tutorem gipsowym).

Urazy rzepki kolanowej mogą przydarzyć się każdemu. Młodzi, sprawni ludzie, którzy 

używają nogi aktywnie, lub osoby, które poruszają się na zmiennym podłożu powinni 

szczególnie zapobiegać urazom stawów. U takich osób dobre ćwiczenie i 

zapewnienie elastyczności odpowiednich grup mięśni, ćwiczenie czucia głębokiego 

i stretching pozwalają osiągnąć bardzo dobrą, sprawną w zakresie ich oczekiwań 

nogę.



Ścięgno Achillesa jest silną strukturą łączącą mięśnie łydki z piętą. Mięśnie te podczas 

skurczu pociągają za ścięgno, powodując podeszwowe zgięcie w stawie skokowym. 

Dzięki niemu możemy się wspiąć na palce, uprawiać biegi i skoki. Ścięgno Achillesa 

jest największym ścięgnem w naszym organizmie, ale to nie chroni go przed 

uszkodzeniami. Wrażliwe miejsce dość często ulega urazom, np. gdy gwałtownie 

zrywamy się do biegu. Ścięgno Achillesa najczęściej uszkadzają mężczyźni około 

czterdziestki. Przyczyny naciągnięcia ścięgna Achillesa
Łydka człowieka jest zbudowana z dwóch mięśni – brzuchatego i płaszczkowatego, 

które tworzą z tyłu łydki ścięgno Achillesa. Łączy się ono ze stopą w okolicach guza 

piętowego. Ta misterna konstrukcja pozwala nam stawać na palcach, zginać stopy, 

unosić je i opuszczać podczas stawiania każdego kroku. Ból ścięgna najczęściej 

przytrafia się mężczyznom około czterdziestki. Bardzo wielu panów w tym wieku chce 

poprawić kondycję i rozpoczyna intensywne ćwiczenia fizyczne. Wykonywane bez 

odpowiedniej rozgrzewki często kończą się urazami. Co gorsza, wraz z upływającym 

czasem pogarsza się ukrwienie tzw. struktury mięśniowo-ścięgnistej. Jest ona słabsza i 

łatwo się niszczy.

Jeżeli ścięgno Achillesa ulegnie tylko nadwerężeniu lub częściowemu zerwaniu, 
unieruchomienie nogi trwa trzy tygodnie. Wystarczy mocne spięcie mięśni bez 

wcześniejszej rozgrzewki i nieszczęście gotowe. Problemy ze ścięgnem mają również 

sportowcy. Kontuzje sportowe występują dość często, ponieważ zmniejszeniu 

wytrzymałości ściegna Achillesa sprzyja rozwinięta muskulatura. Nie bez znaczenia 

jest także rodzaj obuwia, w jakim się chodzi. Do uszkodzenia ścięgna Achillesa 

dochodzi, kiedy nosi się niewygodne pantofle z twardym zapięciem. Jest to możliwe 

u osób, których kość piętowa ma nieco inny kształt – jest szpiczasta, ale nie 



Co siódma kontuzja 

przejawia się w 

obrębie stawu 

skokowego i łydki 

(zerwanie ścięgna 

Achillesa lub 

uszkodzenie mięśni 

brzuchatego). 



Objawy i leczenie zerwania ścięgna Achillesa
✓Jeżeli dojdzie do naderwania ścięgna Achillesa, łydka spuchnie i zaczerwieni się. 

Może pojawić się siniak, co świadczy o wylewie krwi do tkanek. Drobne urazy mogą 

się zmieniać w przewlekły stan zapalny ścięgna. Wszystkim urazom tego ścięgna 

towarzyszy ból. Początkowo pojawia się tylko przy niektórych ruchach stopy. Z 

czasem jednak zmienia się w stały i ostry ból ścięgna.

✓Przy stanie zapalnym ścięgna niekiedy słychać trzeszczenie czy chrobotanie przy 

każdym ruchu nogą. Te dźwięki powoduje płyn gromadzący się w pochewce 

otaczającej mięsień brzuchaty i ścięgno. Jeżeli w porę nie zastosuje się leczenia, 

powstaną zrosty wewnątrz pochewki. Taką nogę należy na trzy tygodnie włożyć w 

gips lub specjalny stabilizator.

Niewielkie uszkodzenia ścięgna Achillesa lub kaletek złagodzi się, smarując tył łydki 
lub piętę tzw. maścią dla sportowców. Można ją kupić w aptece bez recepty, ma 

działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wystarczy chore miejsce smarować trzy 

razy dziennie, aby po kilku dniach odzyskać dawną sprawność. Ulgę przynoszą 

również zimne okłady z altacetu.

Całkowite zerwanie ścięgna Achillesa wymaga operacji. Współczesna ortopedia 
stosuje wiele metod tzw. zespolenia ścięgna, czyli połączenia jego końców. 

Najczęściej wykonuje się je u ludzi młodych i sportowców. U osób w podeszłym 

wieku, w obawie przed złym gojeniem się rany, często robi się tzw. przezskórne 

łączenie ścięgna.

✓Operacja ścięgna Achillesa jest wykonywana zawsze w znieczuleniu ogólnym. Po 
operacji noga musi być przez sześć tygodni unieruchomiona. Następnym etapem 

leczenia jest sześciotygodniowa rehabilitacja, która zawsze jest dostosowana do 

fizycznej wydolności chorego.

Raz uszkodzone ścięgno Achillesa jest bardziej podatne na zerwanie. 

Można powiedzieć, że wszelkie urazy, jakim ulega, sumują się. Dlatego ci, 



➢ Łokcia 

➢

Nadgarstka 

➢ Stopy 

➢ Nogi 

➢ Kolana 

O skręceniu stawu mówi się, kiedy jest on wywichnięty lub wykręcony poza 

normalny zasięg swojej ruchomości, np. aż do zerwania części 

utrzymujących go więzadeł.

Staw to niczym zawias albo przegub, który umożliwia naszemu ciału ruch. 

Każdy staw jest otoczony torebką stawową i systemem więzadeł,

zapewniających mu zwartość i stabilność. W momencie zadziałania siły 

skrętnej na staw (np. podczas górskich wędrówek lub gry w piłkę, gdy źle 

postawimy stopę) dochodzi do naciągnięcia, naderwania bądź 

całkowitego zerwania aparatu torebkowo-więzadłowego. Typowymi 

objawami skręcenia jest szybko pojawiający się obrzęk, krwiak i bólowe 

unieruchomienie skręconego stawu. Najczęściej obserwuje się skręcenia

stawu skokowego, kolanowego i drobnych stawów ręki.



- Nie należy mocno opasywać bolącego stawu bandażem elastycznym, 

gdyż zbyt duży ucisk może prowadzić do wspomnianych zaburzeń 

krążenia. Działanie przeciwobrzękowe mają okłady z altacetu, roztwory 

wody z octem. Przypominam, że muszą to być okłady wysychające.

- Gdy mimo zastosowanego leczenia ból uniemożliwia normalny ruch, a 

obrzęk narasta, nie można zwlekać z wizytą u lekarza. Badanie umożliwi 

ocenę stopnia uszkodzenia, a lekarz może zlecić wykonanie zdjęcia 

radiologicznego, które pozwoli wykluczyć pęknięcie czy złamanie kości. 

Leczenie zależy od stopnia uszkodzenia. W mniejszych urazach wystarczy 

czasowe ograniczenie aktywności fizycznej, z uwzględnieniem bolącego 

stawu. W poważniejszych przypadkach konieczne jest unieruchomienie w 

opatrunku gipsowym na ok. 2-3 tygodnie.

-Oszczędzaj uszkodzony staw przez kilka-kilkanaście dni. Jeśli urazowi 

uległa stopa, noga lub kostka, jak najczęściej odpoczywaj z kończyną 

uniesioną do góry i podpartą.

Postepowanie doraźne:

W momencie powstania urazu pamiętajmy, by zdjąć z urażonej kończyny 

obuwie, biżuterię, zegarek. Narastający obrzęk może uniemożliwić ich 

późniejsze zdjęcie, a dodatkowo ucisk przez nie wywierany przyczynia się 

do zaburzeń krążenia, które wzmaga narastanie obrzęku. - Walka z 

obrzękiem jest początkowo naszym zasadniczym celem. Dlatego też 

unieśmy uszkodzony staw powyżej poziomu serca, np. załóżmy rękę na 

temblaku, podeprzyjmy stopę na krześle. Wskazane są również okłady z 

lodu na bolący staw. Zimno ma działanie przeciwbólowe i obkurcza 

naczynia krwionośne, zmniejszając opuchliznę.



Ból stopy to sygnał, którego nie warto lekceważyć. Może okazać się, że nastąpiło 

skręcenie stawu skokowego, czyli tak zwane skręcenie kostki. Skręcenie stopy to 

najbardziej powszechny uraz układu kostno-stawowego człowieka. Skręcenie stawu 

jest równoznaczne z całkowitym lub częściowym uszkodzeniem aparatu 

więzadłowego stawu. Może ono wystąpić w obrębie więzadła lub w miejscu 

przyczepu więzadła do kości. Na skręcenie stawu skokowego najbardziej narażone 

są osoby aktywne fizycznie. Czas leczenia zależy od rodzaju uszkodzenia, zwykle jest 

to kwestia 3-6 tygodni.

Przyczyny i objawy skręcenia stawu skokowego
Skręcenie stopy następuje zazwyczaj w wyniku gwałtownego urazu. Jeśli stopa 

została nieprawidłowo ustawiona na podłożu, może to spowodować uszkodzenie 

aparatu torebkowo-więzadłowego, a nawet złamanie kostek, czyli złamanie 

„widełek” stawowych. Jakie są objawy skręcenia stawu skokowego? Wewnątrz lub 

na zewnątrz stawu pojawia się krwiak, który powoduje: obrzęk, poszerzenie obrysu 

stawów, ból stopy przy chodzeniu, zasinienie w okolicy stawu, ból kości stopy, 
trudności w chodzeniu, a także ograniczenie zakresu ruchu w stawie. Niekiedy oprócz 

bólu stopy następuje podwichnięcie kości skokowej, które objawia się nienaturalnym 

ustawieniem stopy. Ból, który nasila się podczas prób wykonania ruchu oraz obrzęk to 

objawy uszkodzenia stawu, do wystąpienia których przyczyniają się mediatory 

zapalenia w uszkodzonej tkance. Są to między innymi prostaglandyny oraz histamina. 

Działanie mediatorów zapalenia polega na podrażnieniu receptorów bólowych i na 

wywołaniu obrzęku.



Profilaktyka i leczenie skręcenia stawu skokowego
Aby uniknąć skręcenia stopy, w czasie uprawiania sportów warto mieć na sobie 

odpowiednie obuwie, przydatne są również wkładki, które chronią przed 

przeciążeniami. Przed ćwiczeniami konieczna jest rozgrzewka, która zmniejsza ryzyko 

urazów. Jeśli jednak doszło do skręcenia stawu skokowego, leczenie ma na celu 

doprowadzenie więzadeł stawowych do właściwego stanu. Pacjent ma być na 

nowo w pełni sprawny. Jeśli skręcenie nie jest poważne, należy intensywnie 

schładzać miejsce skręcenia, robić okłady z preparatów przeciwobrzękowych, 

podczas siedzenia trzymać nogi uniesione i mieć właściwie zabandażowaną stopę. 

Bardzo często konieczne jest unieruchomienie gipsowe stopy na około 3 tygodnie. 

Niekiedy niezbędna jest operacja. Warto sobie uświadomić, że ze skręceniem stopy 

wiążą się pewne powikłania. Z każdym urazem staw skokowy jest coraz bardziej 
podatny na wystąpienie kolejnych kontuzji. Wielokrotne skręcenie stopy powoduje 

zniszczenia w stawie i wiąże się z nadmierną pracą więzadeł oraz mięśni 

stabilizujących. To z kolei może doprowadzić do niesymetrycznego obciążenia 

ścięgna Achillesa, czyli ścięgna piętowego, oraz do zwyrodnieniowych zmian lub 

zapalenia tkanek, które otaczają ścięgno.



Ból nadgarstka może być spowodowany wieloma czynnikami, m.in. skręceniem lub 

zwichnięciem stawu w nadgarstku, a także naciągnięciem lub zerwaniem wiązadeł. 

Skręcenie nadgarstka polega na naderwaniu wiązadła, czyli elastycznego pasa 

tkanki wiążącej staw. Skręcenie nadgarstka to bardzo popularny uraz, na który 

narażeni są młodzi ludzie uprawiający snowboard, skateboard, jazdę na łyżworolkach 

czy rowerze. Osobom starszym skręcenie nadgarstka zdarza się, gdy podczas 

potknięć lub upadków podpierają ciężar ciała na dłoni.

Przyczyny bólu nadgarstka
Nadgarstek ma dość skomplikowaną budowę. Składa się z ośmiu kości ułożonych w 

dwóch szeregach, bliższym i dalszym. Stanowi subtelne i delikatne połączenie 

przedramienia z ręką. Skręcenia nadgarstka zdarzają się bardzo często, choć 

niejednokrotnie dochodzi również do złamań kości promieniowej w bezpośrednim 

sąsiedztwie nadgarstka. Powodem skręceń są zazwyczaj banalne upadki na rękę 

zgiętą w kierunku grzbietowym. Taki upadek może spowodować również złamanie 

kości promieniowej.

Do głównych czynników, które odpowiadają za ból nadgarstka, należą:
przeciążenia ręki, np. noszenie zbyt ciężkich siatek z zakupami,

skręcenia nadgarstka,

złamania nadgarstka,

zwichnięcie stawu w nadgarstku,

naciągnięcie lub zerwanie wiązadeł,

powikłania po złamaniu nadgarstka – tzw. staw rzekomy.



Symptomy i leczenie skręcenia nadgarstka
Skręcenie nadgarstka jest bolesnym urazem. Głównymi objawami skręcenia ręki w 

nadgarstku są: opuchnięcie dłoni, bóle nadgarstka nasilające się w czasie ruchu, a 
także ograniczona ruchomość stawu. Możliwe powikłania po urazach nadgarstka, 

to:

uszkodzenie ścięgna lub mięśnia,

złamanie nadgarstka,

zniekształcenie lub osłabienie stawu.

W przypadku skręconego nadgarstka konieczne jest poniższe postępowanie 

lekarskie:

unieruchomienie nadgarstka bandażem,

schłodzenie i odciążenie nadgarstka,

użycie specjalnych stabilizatorów na rękę (z neoprenu, pianki poliuretanowej, 

nylonu), protez nadgarstka bądź elastycznych stabilizatorów z pasami 

dociągającymi.

Skręcenie nadgarstka wymaga unieruchomienia na odpowiednio długi czas, aby nie 

doszło do pourazowego przewlekłego zespołu zapalnego. Taka postać przewlekła 

powoduje ból nadgarstka, jest niewdzięczna w leczeniu i skutkuje długą 

rehabilitacją. Nierzadko przechodzi w stan chroniczny. Dlatego tak bardzo ważna jest 

wczesna diagnostyka i odpowiednie leczenie skręceń. Rehabilitacja jest niezbędna 

po zakończeniu czynnego leczenia zarówno w przypadku skręceń, jak i złamań. 



Ocenia się, że urazy kręgosłupa stanowią około 2-3% wszystkich wypadków 

sportowych. Jednakże spośród wszystkich urazów kręgosłupa aż 10% jest 

spowodowanych wypadkiem w czasie uprawiania sportu

Ocenia się, że urazy kręgosłupa stanowią około 2-3% wszystkich wypadków 

sportowych. Jednakże spośród wszystkich urazów kręgosłupa aż 10% jest 

spowodowanych wypadkiem w czasie uprawiania sportu. Następstwa w postaci 

przeciążeń i wtórnych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa u ludzi młodych, a 

nawet dzieci są regułą po pewnym okresie uprawiania sportu wyczynowego.

Powszechność szeroko rozumianego uprawiania sportu stawia przed lekarzem 

sportowym następujące problemy:

Urazy w sporcie rekreacyjnym,

Urazy w sporcie wyczynowym,

Kwalifikacja do uprawiania sportu wyczynowego,

Schorzenia i przeciążenia kręgosłupa u sportowców wyczynowych,

Sport dzieci z wadami wrodzonymi (w tym narządu ruchu),

Sport po przebytych urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Według częstości występowania, najczęściej do urazów kręgosłupa u dzieci i 

młodzieży dochodzi w czasie uprawiania sportu rekreacyjnego (istnieje tu wyraźna 

sezonowość oraz moda): rowery górskie,skoki do wody,rolki,narty.



Na drugim miejscu należy postawić wypadki w czasie lekcji wychowania fizycznego, 

głównie podczas ćwiczeń "akrobatycznych", najrzadsze natomiast są urazy w sporcie 

wyczynowym. Jednakże, jeżeli już wystąpią, to, w przypadku kręgosłupa, najczęściej 

są ciężkie i towarzyszą im urazy rdzenia kręgowego, względnie następstwa 

wykluczają zawodnika z dalszego uprawiania sportu. Pomimo stosunkowo małej 

liczby urazów w sporcie wyczynowym, najistotniejsze są wczesne zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa, nawet u młodocianych sportowców.

W kwalifikacji do uprawiania sportu wyczynowego występują następujące problemy:

wady wrodzone kręgosłupa, takie jak kręgi przejściowe w obrębie odcinka 

szczytowo-potylicznego, piersiowo-lędźwiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego,

wrodzone wady kręgów, czyli półkręgi, kręgi motyle, bloki kręgów, zaburzenia 

segmentacji,

dystrofie wzrostowe, schorzenia systemowe, skoliozy, wady rdzenia kręgowego.

Istnienie powyższych deformacji jest niebezpieczne w przypadku uprawiania sportu 

wyczynowego, zwłaszcza akrobatyki, sportów kontaktowych itp. Istnieje tu problem 

wcześniejszego wychwycenia wad, zanim dojdzie do sportowego urazu. Aczkolwiek 

wydaje się to oczywiste, to, z drugiej strony, narastająca liczba osób 

niepełnosprawnych, a chcących uprawiać sport, także wyczynowy, zmusza nas do 

wypracowania, być może bardziej liberalnych, zasad kwalifikowania do jego 

uprawiania.



Próbą pomocy w tym problemie wydaje się być klasyfikacja kręgosłupa u 

sportowców wg Marpon, pozwalająca także na pewne wnioskowanie o 

dopuszczeniu do uprawiania sportu po przebytych urazach kręgosłupa.

➢ Typ I - uszkodzenia rdzenia kręgowego:
całkowite porażenie,

zespół przedni rdzenia,

zespół Brown-Sequarda,

zespół centralny rdzenia,

mieszane uszkodzenia niecałkowite rdzenia.

➢ Typ II - przemijające uszkodzenia rdzenia kręgowego:
stłuczenie rdzenia,

neuropraxia,

zespół "piekących dłoni".

➢Typ III - zmiany radiologiczne bez ubytków neurologicznych:
wrodzona stenoza kanału kręgowego,

nabyta stenoza kanału kręgowego,

uszkodzenia tarczy międzykręgowej – wypadnięcie dysku,

niestabilne złamania i zwichnięcia kręgosłupa,

stabilne złamania kręgosłupa,

urazy więzadłowe powodujące niestabilność,

"kręgosłup oszczepnika" (spear tackler's spine).

Z punktu widzenia praktyki, w powyższej klasyfikacji najbardziej istotny wydaje się być 

punkt III. W podanych tu schorzeniach, nawet po wyleczeniu zawodnika, zarówno 

zachowawczym, jak i operacyjnym, otwarte pozostaje pytanie o dopuszczenie do 

dalszego uprawiania sportu.







Przeciążenia narządu ruchu są zmianami przewlekłymi. Obok nich w wychowaniu 

fizycznym i sporcie spotyka się często nagłe urazy, powodujące przekroczenie 

fizycznej wytrzymałości narządu ruchu pod postacią złamań kości, przerwania 

mięśni lub więzadeł, lub uszkodzenia powłok. Każdemu urazowi - bez względu na 

jego charakter i umiejscowienie - towarzyszą uszkodzenia naczyń krwionośnych. 

Rozległość tego uszkodzenia i charakter uszkodzonych naczyń warunkują wielkość 

powstałego krwiaka. Zejściem każdego uszkodzenia urazowego jest blizna 

łącznotkankowa, powstająca na podłożu zorganizowanego krwiaka 

pourazowego. Od charakteru tej blizny i jej wydolności uzależniona jest późniejsza 

sprawność tego odcinka narządu i jego podatność na dalsze uszkodzenia. 

Istnieje swoistość urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie i to zarówno w 

aspekcie etiologii (1), patogenezy (2) i kliniki, jak również leczenia i rokowania. 

➢ (1) - nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów. W medycynie jest to 
zespół przyczyn składających się na powstanie choroby;

➢ (2) - mechanizm powstawania choroby. Wyjaśnia działanie czynnika 
chorobotwórczego na organizm i reagowanie organizmu na działanie czynnika 

chorobotwórczego o warunku, który dany czynnik etiologiczny wywoła daną 

chorobę;



Urazem sportowym nazywamy takie uszkodzenie ciała, które 

powstaje w trakcie zawodów lub treningu i jest ściśle związane z 

aktywnością ruchową danej dyscypliny sportu czy ćwiczeń 

rekreacyjnych. Uraz ten może mieć różny charakter i różne są 

przyczyny jego powstania. Błędy treningowe, polegające na 

niedostatecznym przygotowaniu kondycyjnym i 

ogólnorozwojowym, albo przetrenowanie, złe wyszkolenie 

techniczne lub zbyt jednostronna specjalizacja, nieodpowiednie 

przygotowanie boiska, bieżni czy sali treningowej, wadliwej jakości 

lub nieodpowiedni sprzęt, złe warunki atmosferyczne, 

nieodpowiednia rozgrzewka, brak odpowiednich zabezpieczeń -

to czynniki, które doprowadzić mogą do powstania urazu ostrego 

narządu ruchu. Zmiany występować mogą w różnych jego 

składnikach. 



➢ Stłuczenia.
Powstają one na skutek bezpośredniego zadziałania jakiejś siły na nieuszkodzone 

tkanki. W efekcie dochodzi do przerwania kapilarów (3) i do wylewu krwawego. 
Wtórnie w miejscu stłuczenia powstaje stan zapalny, w którym na plan pierwszy 

wysuwa się obrzęk. Ten rodzaj uszkodzeń powłok bardzo często spotykamy w 

wychowaniu fizycznym. Może on dotyczyć również i tkanek głębiej położonych.

➢Krwiaki.
Przy masywnym uszkodzeniu naczyń krwionośnych i odpowiednich warunkach 

anatomicznych może powstać krwiak. W zależności od umiejscowienia ma się do 

czynienia z krwiakiem podskórnym, śródmięśniowym, okołostawowym, 

śródstawowym, podkostnym itp. Patologicznym objawem krwiaka jest chełbotanie. 

Może jednak nastręczać ono trudności rozpoznawcze, jeżeli krwiak umiejscowiony 

jest w pobliżu mas mięśniowych. Krwiaki podskórne połączone są niekiedy z bardzo 

rozległym odwarstwieniem skóry. 

Ogólnie przyjęta zasada leczenia krwiaków urazowych polega na: 
a) zapobieganiu dalszemu krwiakowi,

b) usunięcie wyznaczonej krwi,

c) ułatwieniu resorpcji wyznaczonej krwi, 

d) ochronie okolicy, w której znajduje się się krwiak, aż do jego całkowitego 

wyleczenia.



W każdym przypadku, jeśli jest to możliwe, należy dążyć do ewakuacji 

krwiaka, aż do jego nacięcia włącznie. Ostatnio coraz częściej korzysta 

się z tego sposobu postępowania. Po dokładnym usunięciu 

wyznaczonej krwi zakłada się drenaż ssący na 48 godzin. Pozostawienie 

wyznaczyniowej krwi stwarza zawsze potencjalne niebezpieczeństwo: 

zropienie krwiaka, skostnień śródmięśniowy lub okołostawowy, albo 

rozległych zmian bliznowatych. 

Zranienie powłok.

Zranienia powłok przybierają w sporcie i wychowaniu fizycznym różne 

formy. Najczęściej są to otarcia lub maceracja (4) naskórka, drobne 

rany darte lub kłute oraz pęcherze. Ich leczenie nie odbiega od 

ogólnych przyjętych zasad chirurgicznych. Wymagają one w każdym 

przypadku szybkiego i starannego zaopatrzenia. 

➢ (3) - krwionośne naczynia włosowate, limfatyczne; 

➢ (4) - zmiękczenie i uszkodzenie naskórka, najczęściej wskutek 

oparzeń, odparzeń lub zakażenia;



➢ Brzusiec.
Najczęściej jest to zerwanie włókien mięśniowych na mniejszej czy większej 

przestrzeni. To bardzo typowe uszkodzenie w sporcie i wychowaniu fizycznym dotyczy 

najczęściej mięśni dwu- i czterogłogowych uda, trójgłowego łydki, przywodzicieli 

uda oraz dwu- i trójgłowego ramienia. Zamknięte uszkodzenie brzuśca związane są 

zawsze z nacieszeniem krwistym okolicznych tkanek. Nie leczone lub niedostatecznie 

leczone doprowadzić mogą do stosunkowo groźnych powikłań, jak kostniejące 

zapalenie mięśni, lub pourazowych torbieli śródmięśniowych. Wpływ na częstość 

występowania tych zmian ma duża masa mięśni u sportowców oraz ich dobre 

unaczynienie, co sprzyja powstawaniu dużych krwiaków pourazowych. We 

wszystkich więc świeżych urazach brzuśca mięśniowego należy dążyć do jak 

najszybszej ewakuacji wynaczynionej krwi: farmakologicznie, fizykoterapeutycznie 

(ciepło w różnych postaciach) lub operacyjnie (nakłucie lub nacięcie). Usprawnienie 

kończyny może być podjęte z chwilą ustąpienia bólu. Pod żadnym pozorem nie 

wolno w uszkodzeniach mięśni stosować masażu! Coraz częściej ma się do czynienia 

z masywnym rozerwaniem mięśnia (dwugłowy uda, przywodziciel uda, dwugłowy 

ramienia). Uszkodzenia te wymagają operacyjnego odtworzenia ciągłości brzuśca. 
Przykładowi piłkarze zmagający się z powyższym urazem: Alexandre 

Pato (Brazylia), Jakub Błaszczykowski (Polska).

Ruch wymagający gwałtownego, szybkiego i krótkotrwałego skurczu mięśnia 

może prowadzić do różnorakich uszkodzeń. Wystąpić może pęknięcie brzuśca, 

przerwanie w miejscu przejścia włókien mięśniowych w ścięgno, zerwanie samego 

ścięgna lub oderwanie jego przyczepu razem z fragmentem kości.



➢ Ścięgna.
Urazowe uszkodzenia ścięgien, ze względu na swe umiejscowienie, wymagają 

niejednokrotnie różnicowania z uszkodzeniem więzadeł i innych elementów 

stawowych. 

W nomenklaturze anglosaskiej uszkodzenie ścięgien określa się terminem 'stain', 

podczas gdy uszkodzenia elementów stawowych, takich jak więzadła czy torebka 

stawowa, określa się terminem 'sprain'.

W urazowym naciągnięciu ścięgna nie ma wylewu krwawego. Zmiany patologicznie 

polegają na miejscowym stanie zapalnym, spowodowanym uszkodzeniem włókien 

łącznotkankowych. Ból daje się dokładnie umiejscowić. Mięsień bardzo często 

znajduje się w bolesnym spazmie. W wychowaniu fizycznym i sporcie ścięgna 

niektórych mięśni są szczególnie predysponowane do tego typu uszkodzeń. Dotyczy 

to głównie mięśnia dwugłowego uda, dwugłowego ramienia i mięśnia 

podeszwowego.

Całkowite przerwanie ścięgna u ludzi młodych jeszcze do niedawna należało do 

rzadkości. Zdarzało się u ludzi starszych i dotyczyło ścięgien o zaawansowanych 

zmianach zwyrodnieniowych. Obecnie spotyka się te uszkodzenia coraz częściej u 

sportowców. Ścięgna narażone w sporcie na znaczne przeciążenia, do tego jeszcze 

nieodpowiednio leczone, szybko mogą ulec zwyrodnieniu nawet u ludzi młodych. 

Przerwanie następuje najczęściej przy przejściu ścięgna w brzusiec. Dotyczy głównie 

ścięgna Achillesa, bliższego przyczepu mięśnia dwugłowego uda.Przykładowi piłkarze zmagający się z powyższym urazem: David 

Beckham (Anglia), Louis Saha (Francja).



➢ Zapalenie pochewek ścięgnistych. 
Zapalny stan pochewki ścięgnistej może być spowodowany jej naciągnięciem, 

urazem bezpośrednim lub infekcją. W efekcie ma się do czynienia z reakcją 

awaskularnego synowium (5) w postaci przesączania krwi, inwazja komórek 

zapalnych i zwiększonego wydzielania płynu maziówkowego (6) z odkładaniem 
fibryny. Ta ostatnia zmiana daje objawy charakterystycznej krepitacji. 

➢ Przepuklina pochewki ścięgnistej.
Jako efekt urazowego uszkodzenia pochewki ścięgnistej może powstać jej 

przepuklina. 

➢ Spazm mięśniowy. 
Większości przypadków urazowego uszkodzenia brzuśca i ścięgna mięśniowego 

towarzyszy objaw bolesnego spazmu mięśniowego. Już nadmierne rozciągnięcie 

czy napięcie mięśnia może spowodować wystąpienie tego objawu. Uciska i 

automasaż powoduje ustąpienie spazmu.

(6) - dostarcza chrząstką ważnych składników odżywczych i 

zapobiega tarciu rozmaitych warstw chrząstki;



Współczesny trening daje znaczne obciążenie stawów. Każdy ruch 

nieprawidłowy, wykonany z dostateczną siłą doprowadza do urazu. Może 

on dotyczyć różnych elementów stawu i powodować różnorodne skutki 

zarówno wczesne, jak i odległe.
Uszkodzenia aparatu torebkowo-więzadłowego.

O stabilności stawu decydują: odpowiednio ukształtowane powierzchnie stawowe 

oraz stabilizatory dynamiczne - mięśnie przebiegające przystawowo i stabilizatory -

więzadła torebkowe i pozatorebkowe. Między tymi dwoma rodzajami stabilizatorów 

istnieje współzależność oparta na łańcuchu kinetycznym. Ruch o nadmiernej 

amplitudzie lub nieskoordynowany może doprowadzić do różnego rodzaju stopnia 

uszkodzeń więzadeł.

Lekką formą określa się te stany, w których uszkodzeniu uległy pojedyncze włókna 

więzadła z ewentualnym małym krwiakiem wewnątrzwięzadłowym. Charakteryzują 

się one bólem miejscowym przy braku poważniejszych zaburzeń czynności stawu.

W formach średnich uszkodzenie może dotyczyć nawet połowy włókien więzadła, 

lecz nie stwierdza się niestabilności stawu.

W ciężkich uszkodzeniach dochodzi do całkowitego przerwania więzadła z 

niestabilnością stawu. Odmianą formy uszkodzenia więzadeł połączonej z 

niestabilnością jest tak zwane złamanie z pociągania, kiedy to odrywa się przyczep 

więzadła wraz z fragmentami kostnym. Leczenie uzależnione jest od stopnia 

uszkodzenia więzadeł. Wymaga to, rzecz jasna, bardzo dokładnej diagnostyki. 

Pierwsza forma może być leczona czynnościowo. Dąży się do przywrócenia 

równowagi naczynioruchowej, a w przypadkach wtórnych zmian zapalnych 

podajemy glikokortykosteroidy. (7)



W całkowitym rozerwaniu więzadłowo-torebkowym jako zasadę należy przyjąć 

operacyjne zszywane przerwanych więzadeł. Leczenie zachowawcze nie daje 

dobrych rezultatów. Prowadzi do trwałej niewydolności stawu, która wymaga już 

złożonych zabiegów plastycznych. W powyższych wskazań wynika konieczność 

bardzo dokładnej diagnostyki przed podjęciem decyzji, co do dalszego 

postępowania. 

W przypadku kolana można się zdecydować się na leczenie zachowawcze przy 

stabilności w wyproście, stabilności przednio-tylnej, przy niewielkim wysięku w 

kolanie, utrzymywaniu się ograniczenia ruchomości stawu nie dłużej niż 24 godziny. 

(7) - hormony produkowane w warstwach pasmowatej i siatkowatej kory 

nadnerczy pod wpływem ACTH, które regulują przemiany białek, 

węglowodanów i tłuszczów;

W przypadku stawu skokowego ocenę stabilności uzyskać można za 

pomocą badania radiologicznego w pełnym zwiotczeniu kończyny. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad prowadzi do trwałej niestabilności 

stawu uniemożliwiającej trening sportowy. W kolanie, ze względu na 

złożone warunki anatomiczne, niestabilność ta może przybrać 

różnorodne formy. 



➢ Uszkodzenia łąkotek. 
Jeżeli można mówić o sportowej swoistości urazów sportowych, to na pewno 

posiadają ją uszkodzenia łąkotek. Kolano zawarte między dwoma długimi 

dźwigniami - udem i golenią - jest szczególnie narażone na urazy wewnętrzne, 

wśród których przerwanie łąkotki jest najczęściej spotykane. U sportowców łąkotka 

może ulec uszkodzeniu w rezultacie jednorazowego ostrego urazu bądź też 

złamaniu powolnemu na skutek jej przeciążenia. Przerwanie łąkotek spotyka się u 

zawodników wszystkich dyscyplin sportowych. Najczęściej jednak u piłkarzy i 
narciarzy. 

Uszkodzenie łąkotki powstaje przy silnej rotacji zgiętego i obciążonego kolana. 

Wewnętrzna łamie się przy rotacji zewnętrznej często połączone z przywiedzeniem, 

zewnętrzna - przy rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu. Zerwana łąkotka może ulec 

przemieszczeniu przy najprostszym ruchu rotacyjnym, gdy kolano jest obciążone. 

Opisane mechanizmy się przyczyną izolowanych uszkodzeń łąkotki. Inne, bardziej 

złożone, są przyczyną zmian, w których przerwana łąkotka jest tylko jedenym z 

elementów uszkodzeń wewnątrzstawowych. Uszkodzenie łąkotek może 

występować w różnych postaciach. 
Oderwana łąkotka nie goi się samoistnie, z wyjątkiem niektórych typów oderwania 

obwodowego, kiedy to szpara pęknięcia znajduje się w miejscu przyczepu torebki, 

a więc w miejscu znacznie lepiej unaczynionym.

Najbardziej typowym objawem uszkodzenia łąkotki jest zablokowanie stawu 

kolanowego – niemożność wyprostu lub zgięcia zarówno czynnego, jak i biernego. 

Przy próbach ruchu chory natrafia na elastyczny opór, któremu towarzyszy 

dyskretny lub ostry ból. Charakterystycznym objawem jest brutalność pojawienia się 

bloku i nagłość jego zakończenia. Często towarzyszy temu charakterystyczny dla 

chorego trzask. 



Odblokowanie bywa samoistne lub po wykonaniu kilku biernych ruchów golenią. 

Zablokowanemu stawu towarzyszy wysięk, występujący w kilka godzin lub dni od 

chwili bloku. Inne objawy są mniej charakterystyczne: uczucie przeskakiwania, 

uchylanie się kolana albo po prostu obraz „nawrotnych skręceń” połączonych z 

wysiękiem wewnątrzstawowym. 

Wywiad ma bardzo istotne znaczenie w rozpoznaniu uszkodzenia łąkotki, ze względu 

jednak na to, że pociąga ono za sobą sankcje chirurgiczne powinno być 

potwierdzone dokładnym badaniem klinicznym ewentualnie artrografią 

kontrastową (8) czy artroskopią kolana. Każe uszkodzenie łąkotki powinno być jak 
najszybciej leczone operacyjnie.

Przykładowi piłkarze zmagający się z powyższym urazem: Ronaldo 

(Brazylia), Ruud van Nistelrooy (Holandia), Owen Hargreaves (Anglia).

(8) - metoda obrazowania stawów w zdjęciu RTG za pomocą środka 

kontrastowego. Pozwala ona ocenić elementy stawu nie będące kośćmi: 

torebkę stawową, chrząstkę stawową i strukturę wewnątrz stawu;



➢ Zwichnięcie stawów.
Ruch nieskoordynowany, a wykonany ze znaczną siłą, może doprowadzić do 

trwałego przemieszczenia powierzchni stawowych względem siebie. Najczęściej 

spotykane to: zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego, stawu obojczykowo-

barkowego, łokciowego oraz kolanowego. Te ostatnie połączone z bardzo 

rozległymi uszkodzeniami aparatu torebkowo-więzadłowego zdarzają się na 

szczęście bardzo rzadko (piłka nożna, zapasy). Postępowanie ze zwichniętymi 
stawami u sportowców nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Na kilka spraw 

należy jednak zwrócić uwagę. W zwichnięciach stawu łokciowego ze względu na 

swoiste warunki anatomiczne (dobrze rozwinięte mięśnie, obfite unaczynienia) 

często ma się do czynienia ze skostnieniami pozaszkieletowymi. Wymaga to bardzo 

starannego postępowania - możliwie jak najszybsze nastawienie, długotrwałe 

unieruchomienie (3-4 tygodnie), staranne i bardzo delikatne leczenie usprawniające 

(ruchy czynne, ruchy w wodzie, przeciwwskazane masaże, ruchy bierne). Takie 

postępowanie obowiązuje również we wszelkich przypadkach stłuczenia okolicy 

łokcia.

W przypadkach zwichnięć stawu ramienno-łopatkowego obowiązuje zasada 

trzytygodniowego unieruchomienia. Jest to zasada, niestety nie zawsze skuteczna w 

zapobieganiu nawykowemu zwichnięciu stawu, które nie tak rzadko występuje u 

sportowców, a wymaga wówczas zabiegów plastycznych umożliwiających powrót 

do czynnego życia sportowego. Należy z całym naciskiem podkreślić, że nie wolno 

dopuszczać do treningu zawodników, u których stwierdza się objawy nawykowego 

zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego.



Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego stwarza trudności diagnostyczne, w tym 

tak stosunkowo często występującym zwichnięciu u sportowców (bramkarze, skoki o 
tyczce), polegające na ustaleniu czy jest to tylko rozerwanie więzadeł obojczykowo-

barkowych, czy też uszkodzenie więzadeł kruczo-obojczykowych. Ten trudny 

diagnostycznie problem decyduje o sposobie leczenia.

➢ Uszkodzenie kości.
W wychowaniu fizycznym i sporcie spotkać się można ze wszystkimi typami złamań. 

Niektóre z nich jednak ze względu na częstość występowania są dla sportu bardzo 

charakterystyczne. Należą do nich złamania kości łódkowatej nadgarstka, złamania 

kości śródręcza, złamania poprzeczne kości piszczelowej (z urazu bezpośredniego) 

oraz niektóre typy złamań skrętnych dalszej nasady kości piszczelowej i kostek 

goleni.

Często również w wychowaniu fizycznym spotykamy złamania z pociągania.

Przykładowi piłkarze zmagający się z powyższym urazem: Marcin 

Wasilewski (Polska), Henrik Larsson (Szwecja), Alan Smith (Anglia), 

Eduardo Silva (Chorwacja), Aaron Ramsey (Walia).

Przykładowi piłkarze zmagający się z powyższym urazem: Piotr Paś 

(bramkarz GKS Jastrzębie Zdrój).



•Przy bólu lub obrzęku nie wolno na siłę próbować rozruszać staw czy 

kończynę, gdyż może to pogłębić uraz.

•Z uszkodzonej kończyny należy zdjąć buty, biżuterię, odzież czy zegarek, 

ponieważ gdy pojawi się obrzęk, trudno będzie to zrobić.

•Ukojenie w obrzęku przynosi podniesienie kończyny.

•Ból zmniejszy okład z lodu, który przeciwdziała opuchliźnie.

•Jeśli zakładasz opaskę elastyczną albo bandaż, nie ściskaj ich zbyt silnie, 

by nie doszło do niedokrwienia.

•Okłady z wody z octem działają przeciwobrzękowo, ale nie wolno ich 

stosować na przerwane miejsca skóry.

•Otarcia i otwarte rany zabezpiecza się suchymi opatrunkami.

•Jeżeli podejrzewasz złamanie kończyny, to pamiętaj, by unieruchomić 

dwa sąsiadujące stawy szyną albo bandażem.



➢ Gdy narasta obrzęk i ból, konieczna jest wizyta u lekarza. Ten 

zrobi prześwietlenie i zaleci odpowiednie leczenie kontuzji.

➢Bądź ostrożny.

➢Noś obuwie o podeszwie antypoślizgowej i wysokiej 

cholewie.

➢Twój ubiór nie powinien ograniczać twoich ruchach.

➢Starsze osoby powinny w miarę możliwości ograniczać 

swoje chodzenie w czasie niekorzystnej pogody.

➢Jedz produkty bogate w wapń.

➢Dbaj o swoją kondycję fizyczną.



Temat 2: Najdziwniejsze 
dyscypliny sportowe 



Wśród popularnych dyscyplin sportu – takich jak siatkówka 

czy piłka nożna – znajdują się i takie, w których istnienie 

trudno uwierzyć. Kto by pomyślał, że można urządzić 

sportową rywalizację w podwodnego hokeja albo wyścig 

kosiarek? Poznaj najdziwniejsze i najbardziej widowiskowe 

konkurencje z różnych stron świata.



Podwodny hokej
Interesujące połączenie dwóch dyscyplin, które narodziło się 

w Wielkiej Brytanii w 1954 roku. Zawodnicy znajdują się na 

głębokości około 3 metrów i wypływają na powierzchnię jedynie 

w celu zaczerpnięcia powietrza. Cała gra toczy się na dnie basenu, 

gdzie drużyny starają się tak manewrować krążkiem tak, aby wpadł 

on do bramki przeciwników. Jeden mecz składa się z dwóch części, 

z których każda trwa 15 minut.





Polo na słoniach
Ciekawa odmiana polo – zawodnicy zamiast jeździć konno, siedzą 

na słoniach. Dyscyplina powstała w latach 60 XX wieku i największą 

popularnością cieszy się w Nepalu. Cały przebieg meczu nadzorują 

sędziowie, którzy również znajdują na tych ogromnych, fascynujących 

zwierzętach.



Wyścigi strusi

Te rzadko spotykane wyścigi narodziły się w Afryce. Aktualnie 

uprawia się je również w Stanach Zjednoczonych. Strusie 

idealnie nadają się do tego typu zawodów, ponieważ są niesa-

mowicie szybkie. Potrafią osiągnąć zadziwiającą prędkość, która 

sięga nieraz 70 kilometrów na godzinę! Co ciekawe, nogi strusia 

– tylko podczas jednego kroku! – są w stanie pokonać nawet 

4 metry. Podczas gonitwy zawodnicy wraz ze zwierzętami 

rywalizują na torze.





Rzut telefonem na odległość

Konkurencja narodziła się w Finlandii. Mistrzostwa w rzucie 

telefonem na odległość, odbywają się tu co roku i każdy może 

wziąć w nich udział – chętnych nie brakuje. Ta oryginalna 

dyscyplina podzielona jest na różne kategorie – nie ma 

specjalnych wymogów, jeśli chodzi o markę i model 

telefonu. Najlepszy wynik, jaki dotychczas zanotowano 

należy do pewnego mężczyzny i wynosi 94, 47 metra.





Ekstremalne prasowanie

Są to idealne zawody dla osób lubiących dreszczyk adrenaliny! 

Jest to jeden z nowo powstałych sportów, który polega na 

prasowaniu w najbardziej ekstremalnych miejscach na świecie. 

Zawodnicy z żelazkiem w ręku zdobywali już takie szczyty, jak 

Mount Everest czy Kilimandżaro. Niektórzy śmiałkowie preferowa-

li skoki spadochronowe, zjazdy na nartach czy jazdę na moto-

cyklu. W corocznych mistrzostwach bierze udział coraz więcej 

osób, którzy prasują w coraz bardziej niebezpiecznych warunkach.





Piłka rowerowa

Sport łączący piłkę nożną z jazdą na rowerze – jego celem jest 

wbicie piłki w bramkę przeciwnika. Zawodnicy mogą używać 

każdej części roweru oraz głowy. Ta widowiskowa gra 

największą popularnością cieszy się w Austrii, Niemczech 

i Czechach, gdzie regularnie odbywają się mistrzostwa.





Boks szachowy

Jak sama nazwa wskazuje jest to scalenie dwóch zupełnie różnych

konkurencji – boksu oraz szachów. Zawodnik musi wykazać się 

przede wszystkim 

niezwykłym skupieniem, 

ponieważ po każdym 

zejściu z ringu czeka 

na niego kolejna 

partia szachów.



Pogoń za serem

Zasady gry są proste. Uczestnicy najpierw zbierają się na 

szczycie wzgórza w Gloucester w Anglii, gdzie zrzucany jest 

okrągły kawał sera. Po chwili wszyscy zawodnicy zaczynają za 

nim biec i kto pierwszy znajdzie się na dole, zostaje nagrodzony 

właśnie tym serem. Wyścig odbywa się co roku i wszyscy 

niezależnie od wieku mogą w nim startować.





Wyścigi kosiarek

Niektórzy traktują jazdę na kosiarce jako przykry obowiązek, 

inni zaś jako sport i świetną zabawę. Pierwsze wyścigi miały 

miejsce na wiejskich polach w 1973 roku. Z czasem chętnych 

przybywało i tak konkurencja doczekała się swojego Grand Prix 

odbywającego się w Wielkiej Brytanii. Zawodnicy mogą się 

nieźle rozpędzić na swoich maszynach, ponieważ niekiedy ich 

prędkość osiąga 80 km/h.





Ta dyscyplina może niektórych zaskoczyć. Toe wrestling, 

czyli zapasy bosych stóp. Sport ten polega na siłowaniu się 

zaczepionymi o siebie dużymi palcami stóp. Zasady są takie 

jak w siłowaniu się na rękę.

Zapasy bosych stóp



Zabawa polegająca na staczaniu się ze zbocza lub spływaniu 

rwącą rzeką, strumieniem w plastikowej, nadmuchiwanej, 

wykonanej z materiałów odpornych na uszkodzenia podwójnej 

kuli "zorba". Kula wyposażona jest w pasy bezpieczeństwa. 

Pomysł na zorbing powstał w Nowej Zelandii, a jego autorami 

są Zorbs Dwane i Andrew Akers. Stworzyli oni plastikową kulę 

(początkowo o szerokości 1 m). Nieco później kulę 

powiększono do 3,2 m średnicy zewnętrznej.

Zorbing





Wyścigi na łopatach
Shovel Racing, czyli wyścigi na łopatach, mają prawie 50- letnią tradycję. 

Po raz pierwszy ten nietypowy sposób zjazdu ze szczytu większego lub 

mniejszego wzniesienia zastosowano w 1970 roku. A zawdzięczamy go... 

operatorom wyciągu narciarskiego w Angel Fire Resort – kurortu 

zlokalizowanego w Górach Skalistych w północnej części Nowego 

Meksyku. Znudzeni pracą i ciągłym wyjeżdżaniem wyciągiem góra-dół, 

postanowili sobie nieco urozmaicić codzienne zajęcia, wykorzystując 

swoje narzędzie pracy - łopaty do odśnieżania. Zjazdy na łopatach szybko 

zdobyły duże grono zwolenników. Zainteresowanie nietypową formą było 

tak duże, że przeobraziła się w jedną z dyscyplin sportowych.



Pędząc ponad 100 km/h na łopacie

Pierwsze oficjalne zawody Shovel Racing rozegrano w 1997 roku podczas 

Winter X Games. Jednak po kilku latach wstrzymano się z ich organizacją. 

Głównym powodem były kwestie bezpieczeństwa. Łopaty zaczęto 

modyfikować, np. dorabiając do nich kółka. Poza tym, często zdarzały się 

groźne wypadki np. po przekroczeniu linii mety, kiedy to dwóch 

zawodników, chcąc się zatrzymać, wpadało na siebie. Łopaty są bowiem 

pozbawione hamulców, a sposób zatrzymania rozpędzonego narzędzia jest 

kwestią umiejętności zawodnika. W 2010 roku nietypowa dyscyplina 

powróciła na listę konkurencji Winter X Games. Zawodnicy zjeżdżają na 

łopatach do odśnieżania z dołu posmarowanych woskiem. Służy to 

osiąganiu większych prędkości. A te są niemałe. Najlepsi potrafią w trakcie 

Shovel Racing pędzić z prędkością nawet 112 kh/h! Wyścigi w Angel Fire 

Resort rozgrywane są w różnych kategoriach wiekowych.





Dyscyplina znana jest również jako... ekstremalne siadanie. 

Narodziła się w Niemczech i wymaga specjalistycznego stołka 

do wykonywania sztuczek i trików. Wykonuje się je podobnie jak 

te deskorolkowe, tyle że dany wyczyn

trzeba zakończyć w pozycji siedzącej 

na stołku.

Sporthocking



Dyscyplina pochodzi z Finlandii, ale trafiła również do Ameryki 

Północnej w 1999 roku. Ten niecodzienny sport polega na tym, 

że mężczyzna biegnie przez tor przeszkód niosąc kobietę na 

plecach. Co ważne, partnerzy nie muszą być małżeństwem. 

Jeśli kobieta spadnie z ramion mężczyzny, do ich czasu dodaje 

się karne pięć sekund. Duet, który ukończy bieg najszybciej, 

wygrywa.

Noszenie żon





Siatkonoga

Siatkonoga, czyli sepak takraw jest azjatyckim odpowiednikiem naszego 

futbolu – ze swoją ligą, mistrzostwami, gwiazdami i milionami kibiców. 

Sepak takraw pochodzi z południowo-wschodniej Azji - grano w nią 

(w różnych wariantach) w Indonezji, Malezji, Tajlandii, Singapurze i Birmie. 

Najstarsze doniesienia o tej grze pochodzą z Malezji z XV wieku. Nazwa 

sepak takraw jest kompromisem ambicji dwóch najsilniejszych lig azja-

tyckiej siatkonogi. Słowo sepak oznacza kopnięcie w języku malajskim, 

a słowo takraw to w Tajlandii określenie plecionej z rattanu piłki – trady-

cyjnej piłki do sepak takraw. Obecnie w zawodach używa się piłki z two-

rzywa sztucznego o średnicy 42-44 cm.





Psi surfing
Pierwsze wzmianki o surfujących psach pochodzą z lat 20. XX wieku. Dyscyplina 

rozwijała się w Kalifornii i na Hawajach, dziś ma już bogatą tradycję. Miłośnicy 

tego sportu bez problemu rozpoznają imiona czworonogów, które zapisały się 

w historii surfingu. Ikoną stał się pies Rusty - jego zdjęcie opublikowano w latach 

50. w prestiżowym magazynie National Geographic. Surfujące psy i ich właści-

ciele zdobywali rozgłos dzięki prasie, telewizji i kinie. Dziś zawody w psim sur-

fingu odbywają się w wielu nadmorskich miejscowościach. Najbardziej znane 

imprezy organizowane są na wybrzeżu stanu Kalifornia. Jednym z nich jest Loews 

Coronado Bay Resort Surf Dog Competition organizowany od 2006 roku na plaży 

Imperial Beach w Kalifornii (od 2014 r. znany jako Unleashed by Petco Surf Dog 

Competition). Środki zebrane podczas wydarzenia przekazywane są organiza-

cjom na rzecz ochrony zwierząt.



Psy startują do rywalizacji 

samodzielnie lub ze swoimi

surfującymi właścicielami. 

Próba trwa ok. 10 minut. 

Oceniane są całościowo według 

kategorii wagowej (psy małe, 

średnie, duże), na podstawie 

techniki, wysokości i długości 

fali. Jury przyznaje punkty

również za strój! Psiaki startują 

ubrane m.in. w stroje kąpielowe, 

biżuterię i okulary przeciwsłoneczne.



Quidditch
Dyscyplina miała początki jako fikcyjna gra dla czarodziejów w popularnej 

serii "Harry’ego Pottera". Fani kochali ideę quidditcha tak bardzo, że 

wkrótce stała się ona prawdziwym sportem. Zespół składa się z siedmiu 

zawodników, którzy przez cały czas muszą grać z miotłą między nogami. 

Sport łączy w sobie elementy z rugby, dwóch ogni oraz zabawy w berka.



Trzeba było tylko trochę zmodyfikować zasady, które stanowiły barierę nie 

do pokonania. I tak, zawodnicy, którzy w książkach i filmach latają na 

miotłach, w realu biegają po boisku, ale... z kijami między nogami. Na 

boisku znajdują się trzy pętle, przez które zawodnicy - zwani ścigającymi -

przerzucają piłkę, tzw. kafel. Tak jak w piłce nożnej strzeże ich bramkarz, 

którego zadaniem jest nie dopuścić do celnego strzału drużyny przeciwnej. 

Aby nie było za łatwo, grę utrudniają zawodnikom tłuczki. Osoba trafiona 

taką piłką przez pałkarza (tak jak ma to miejsca w grze dwa ognie) musi na 

chwilę zejść z boiska - w końcu oberwała, przez co najpewniej „spadła 

z miotły”. To nie wszystko. Najważniejszym elementem gry jest złoty znicz.





Wyobraźnia ludzka nie zna granic, ale dzięki temu możemy kibicować 

lub brać udział w przeróżnych fascynujących rozgrywkach. A czy Wy 

znacie jakieś inne zadziwiające konkurencje? Jeśli tak to opiszcie je, 

a następnie wyślijcie odpowiednik plik na adres mój mailowy. Możecie 

również sami wykazać się kreatywnością 

i opracować własną grę oraz wymyślić jej 

zasady ☺ Z niecierpliwością czekam na 

Wasze pomysły ☺ Rysunek na slajdzie

wskazuje, że aktywność fizyczna rozwija 

kreatywność ☺




