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B I Z N E S

wiele informacji na temat profilaktyki urazów sportowych i treningów prewen-
cyjnych można znaleźć w internecie. w gabinecie lekarskim lub przychodni 

rehabilitacyjnej pacjenci dostają broszurki i dowiadują się,  że trzeba ćwiczyć, bo 
profilaktyka jest dobra. w tym miejscu dostrzegający potrzeby rynku klub fitness 

lub studio treningu personalnego mogą się włączyć do gry. 

KrzysztoF wróbel

Dzięki rzetelnej propozycji działań 
profilaktycznych lub odpowiedniej 
ofercie treningu prewencyjnego pa-

cjent stanie się naszym klientem. Tu pole do 
popisu mają fachowcy, czyli terapeuta spor-
towy, trener przygotowania fizycznego lub 
trener personalny.

Od teorii do praktyki
Trening prewencyjny i trening profilaktyki 

urazów często lądują w tym samym wor-
ku, co nie do końca jest bezpodstawne. 
Według Wikipedii: profilaktyka zdrowotna 
to działanie mające na celu zapobieganie 
chorobom poprzez ich wczesne wykrycie 
i leczenie. Analogicznie możemy potrakto-
wać profilaktykę w sporcie jako działanie 
zapobiegające urazom i kontuzjom zanim 
te się pojawia. Czym więc będzie prewen-
cja w sporcie? To profilaktyka, tylko że tro-
chę za późno. W zasadzie postępowanie 
w obu przypadkach mamy podobne, różni 
się tylko stan klienta-pacjenta. Jak w po-
pularnych hasłach reklamowych „before” 
i „after”. „Before” – świadomy pacjent, za-
wodnik, klient poddał się diagnozie i działa-
niom profilaktycznym przed urazem, kontu-
zją. „After” – pacjent, zawodnik, klient, który 
żył w nieświadomości zagrożeń lub lekce-
ważył wczesne objawy i doznał urazu. 

Wracając z rozważań teoretycznych 
do praktyki, wszyscy wiedzą, czym jest 

profilaktyka i jak ją stosować, jednak pra-
wie wszyscy wolą uczyć się na własnych 
błędach. Dlatego w ogromnej większości 
mamy do czynienia z prewencją urazów 
i stwierdzeniami: Żałuję, że ciebie wtedy nie 
posłuchałem, operacja ACL kosztowała 12 
tys. złotych… 

Profilaktyka w treningu sportowym ozna-
cza wykonanie wszelkich możliwych działań 
mających na celu zapobiegnięcie urazom. 
W zasadzie każda dyscyplina sportu, zależ-
nie od stopnia zaawansowania i szczebla 
rozgrywek, ma własny system profilaktyki 
urazów i treningu prewencyjnego. Różnice 
pojawiają się nawet pomiędzy poszczegól-
nymi klubami i tak naprawdę profilaktyka 
i prewencja zależne są od osób bardziej 
lub mniej znających się na rzeczy. Pomimo 
różnic i zmiennych związanych chociażby 
z różnorodnością dyscyplin sportowych, 
podstawowe elementy działań profilaktycz-
nych pozostają wspólne i zaliczyć do nich 
należy: personel i jego wiedzę, diagnostykę, 
tworzenie planów treningowych, prowadze-
nie monitoringu. W polskim sporcie pro-
filaktyką zajmują się osoby pełniące różne 
funkcje: II trener lub trener przygotowania 
fizycznego bądź fizjoterapeuta, w klubach 
fitness − trenerzy personalni lub terapeuci. 
Z tego powodu tak duża różnorodność po-
mysłów, systemów i co za tym idzie ‒ ja-
kości i skuteczności działania. Prowadzenie 

treningów profilaktyki i treningów prewen-
cyjnych wymaga od trenera doświadczenia 
w pracy z osobami aktywnymi, wiedzy z za-
kresu biomechaniki, kinezjologii, przygoto-
wania fizycznego, odnowy biologicznej. 

Diagnostyka 
Przeprowadzenie dokładnych badań na-

rządu ruchu wymaga sporo czasu, możli-
wości technicznych i kosztów, potrzebne są 
np. wywiad, ankiety, ocena zakresu ruchu 
w stawach, testy kliniczne, ocena równo-
wagi, kontroli ruchu, ocena wzorców rucho-
wych, ocena siły, szybkości, czasu reakcji, 
parametrów wydolności, składu ciała i wiele 
innych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem 
jest tworzenie diagnostyki dostosowanej do 
wieku i płci osoby badanej, a także rodzaju 
aktywności, poziomu sportowego i celów 
treningowych. Dobry trener potrafi z palety 
testów dobrać diagnostykę „szytą na mia-
rę” potrzeb klienta, zebrać najistotniejsze 
informacje i na nich budować działania. Dla 
potrzeb diagnostyki w klubie fitness system 
FMS, kilka pulsometrów, stoper i solidna 
waga na początek w zupełności wystarczą. 

Plan treningowy 
Zarówno w dyscyplinach sportowych, jak 

i treningach fitness stanowi połowę sukce-
su, a jeżeli plan treningowy zawiera działa-
nia profilaktyczne, to można powiedzieć, że 

czy
ProFilaKtyKa

Prewencja?



sukces murowany. Profilaktyka w planie tre-
ningowym to ćwiczenia, żywienie i regene-
racja ‒ zbilansowane i dobrane do ćwiczą-
cego. Pozostawiając żywienie i regenerację 
na inny temat, ćwiczenia w dobrym planie 
treningowym powinny dotykać zarówno 
cech motorycznych, jak również wzorców 
ruchowych, stabilności i mobilności, kom-
pensacji związanej z dyscypliną. Po raz 
kolejny muszę się odwołać do umiejętności 
i doświadczenia osoby prowadzącej trening 
i samego trenującego – jakie cele założycie, 
w jakim czasie będziecie je realizować, czy 
znajdziecie czas na solidną rozgrzewkę, 
poprawę wzorców ruchowych, porządny 
stretching, czy tylko „buła” i „klata”.

Monitoring 
Jako element profilaktyki ma zapewnić 

kontrolę i dać możliwości korekty trenin-
gów. Zbierając dane dotyczące samopo-
czucia, przeciążeń, osiąganych wyników 
itp. jesteśmy w stanie oceniać skuteczność 
i poprawność działań. Do monitoringu naj-
częściej wybieramy mało czasochłonne 
i proste testy lub ankiety, analizujemy pa-

rametry organizmu potrzebne w wybranej 
dyscyplinie. Jeżeli chodzi o trening pre-
wencyjny ‒ to opiera się na dokładnie tym 
samym systemie, tylko że jest drożej, bo 
do personelu i wiedzy musimy dołożyć le-
karza, zabieg i rehabilitację oraz zabezpie-
czenie ortopedyczne, czyli stabilizatory, or-
tezy i inne gadżety wspomagające narząd 
ruchu w okresie rekonwalescencji. Potem 
realizujemy działania profilaktyczne, jak wy-
żej: diagnozujemy, planujemy treningi, mo-
nitorujemy i staramy się zapobiec kolejnym 
urazom.

Trening profilaktyczny/prewencyjny 
W fitnessie potraktujmy go jako świado-

mie zaplanowane, najlepiej indywidualne 
ćwiczenia mające na celu poprawę bez-
pieczeństwa i przeciwdziałanie urazom, 
zarówno w aktywności sportowej, jak 
i w zawodowej oraz w życiu codziennym, 
bo przecież w każdym przypadku używamy 
tego samego narządu ruchu. 

Podsumowanie
Trening prewencyjny i profilaktyczny 

opiera się na idei treningu funkcjonalnego 
i odnoszę wrażenie, że z powodzeniem 
można sprzedawać go w klubie fitness. Nie 
szedłbym w stronę zajęć typy „zdrowy krę-
gosłup”, gdzie bez diagnostyki ćwiczy 20 
osób i połowa wykonuje zadania dokład-
nie odwrotnie niż instruktor, tylko w stronę 
zajęć indywidualnych. Pomimo że ludzie 
wolą uczyć się na własnych błędach, bra-
kuje dobrych trenerów, usługi tego rodzaju 
wymagają edukacji klientów i dotarcia do 
właściwej grupy. Warto więc wykonać tro-
chę pracy. 

Zajęcia profilaktyczne i prewencyjne da-
dzą klubowi dodatkowe możliwości: po-
prawę jakości treningów, edukację klienta, 
bazę świadomych klientów, różnorodność 
treningów personalnych. Profilaktyka i pre-
wencja są elastyczne, mogą zaistnieć pod 
wieloma wcieleniami zależnie od potrzeb 
klienta. Mogą być osobną usługą lub ele-
mentem treningu zaawansowanego. Wszy-
scy klienci klubu to potencjalni klienci pro-
filaktyki lub prewencji, wystarczy z nimi po 
prostu porozmawiać.  
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Przykład treningu Profilaktycznego 

trening profilaktyczny „samochodowy” przeznaczony dla kierowców i przedstawi-
cieli handlowych.
1. wywiad, ankieta, sprawdzenie ustawienia foteli w samochodzie.
2. diagnostyka: ciężar ciała, skład ciała, ocena funkcjonalna FMs, ocena wydolności 

(prosty test z pulsometrem), ocena siły mięśniowej (jeżeli potrzeba). 
3. Plan treningowy: godzinne zajęcia 3 x w tygodniu. 

Pn – stabilizacja tułowia, ćwiczenia mobilności i stabilności miednicy oraz odcinka 
l-s, siła mm. kończyn dolnych, Śr – stabilizacja tułowia, ćwiczenia obręczy barko-
wej + wydolność, Pt – siła mm. k. górnych + wydolność.

4. Monitoring: powtórne wykonie oceny FMs i oceny wydolności po 6 tygodniach 
treningów.

Przykład treningu 
Prewencyjnego 

trening prewencyjny biegacza amatora 
(po urazie z zakończonym etapem le-
czenia i rehabilitacji).

1. wywiad, ankieta, konsultacja z leka-
rzem/rehabilitantem prowadzącym 
dotycząca przeciwwskazań.

2. diagnostyka pod kątem przebytego 
urazu, ocena funkcjonalna, parametry 
do treningu biegowego.

3. Plan treningu – odbudowa zaburzo-
nych wzorców ruchowych, trening 
funkcjonalny biegowy, wprowadzenie 
do treningu biegowego.

4. Monitoring ocena funkcjonalna, para-
metry do treningu biegowego.
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