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Zak³ad Rehab ili tac ji Psychos po³ecznej Uniw ersy tetu Medyczn ego w £odzi

Niepe³nospr awno œæ stanowi powa¿ny problem
spo³eczny w Polsce. W ci¹gu ostatn ich czter na -
stu lat odset ek osób z niepe³nospr awnoœci¹
wzrós³ o oko³o 15%, a obecn ie dotyc zy ponad
14% miesz kañców naszego kraju (1, 3). Polska
defin icja niepe³nospr awn oœci zosta³a przed sta -
wi o na w Karcie Praw Osób Niepe³nosprawn ych:
„niepe³nosprawni to osoby, których sprawnoœæ
fizyczna, psychiczna lub umys³owa trwale lub
okres owo utrudn ia, ogran icza lub uniem o¿l iwia
¿ycie codzienne, naukê, pracê oraz pe³nienie ról
spo³ecznych zgod nie z normami praw nymi i zwy -
czaj ami”. W dokum encie tym wska zano równ ie¿
na znaczen ie prawa osób niepe³no spraw n ych do 
pe³nego uczestn ictwa w ¿yciu publiczn ym, spo -
³ecznym, kultur alnym, spor to wym oraz rekrea cji
i turys tyce (6, 11).

Wed³ug Œwiatow ej Organ iza cji Zdro wia upo -
œle dzenie spra wnoœci organ izmu mo¿na przed -
sta wiæ w trzech wymiar ach: 

1. uszkod zenie – brak lub odchyl enie od psy -
chiczn ych, fizyczn ych i anat omi cznych struk -
tur organ izmu czy te¿ ich funk cjon owa nia;

2. niepe³nosp rawn oœæ – ogran icz enie lub brak
(jako konsek wencje uszkod zenia) zdolno œci
do wykon ywa nia czynn oœci przyj êty ch jako
normy dzia³alnoœ ci ¿ycio wej;

3. inwal idztwo – nieko rzyœæ wystê puj¹ca u danej
osoby, jako rezult at uszkod zenia lub niepe³ no -
spra w noœ ci, które ogran icza pe³nienie ról ¿y cio  -
wych w zale¿ noœ ci od wieku, p³ci, czyn  n i ków
socjalno-kultur alny ch (5, 7, 16).

Szczeg óln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na nastêp -
stwa psychiczne i spo³eczne chorób i urazów.
Najczêœci ej wystêpuj¹ce zak³ócenia w sferze
psychiczn ej to obawy i lêki, konsek wencj¹ któ -
rych mog¹ byæ fobie. U wielu osób w wyniku
zmian chorob owy ch pojaw iaj¹ siê stany depre s yj -
ne z objaw ami przyg nêb ienia, sk³onnoœ ciami do
p³aczu, spad kiem zaint ere sow ania otoc zeni em,
d¹¿eniem do izol acji, myœl ami i zamier zeni ami
samobó jczy mi. Doœæ czêsto obserw uje siê rów -
nie¿ u ludzi chorych tzw. reakc je ekspres ywne,
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Nastêpstwa psychiczne Nastêpstwa spo³eczne

1. Lêki i fobie

2. Stany depresyjne

3. Reakcje ekspresywne

1. Zak³ócenie ¿ycia
rodzinnego

2. Koniecznoœæ
odizolowania od
najbli¿szych

3. Ograniczenie lub
rezygnacja z pracy
zawodowej

4. Os³abienie lub
zerwanie kontaktów
kole¿eñskich
i towarzyskich

5. Przekreœlenie planów
¿yciowych i aspiracji
¿yciowych

6. Obni¿enie pozycji
spo³ecznej

7. Samotnoœæ

Tabela 1.

Nast êps twa psychiczne i spo³eczne

niepe³nosprawno œci

•ród³o: Tobiasz-Adam czyk B. (17).

a

Magdal ena £azuga, Józef Kocur

Sztu ka Le cze nia

2004, tom X, nr 3–4  str. 111–114     



bêd¹ce wyraz em bezsi lnoœci wobec obecn ego
stanu zdro wia, np. agre sywnoœæ w zachow aniu. 

Negat ywne konsek wencje niepe³nospra w noœ ci
zauwa¿a siê równie¿ w sferze ¿ycia spo³ecz -
nego. Choroba i uraz zak³ócaj¹ ¿ycie rodzinne,
a leczen ie szpi talne czy sanat ory jne izol uje od
najb li¿ szych i mo¿e siê staæ przy czyn¹ osam ot -
ni enia. Fizyczne i psychiczne ogran icz enia oso -
by chorej mog¹ utrud niaæ kontakty kole¿eñ skie
i towar zysk ie oraz staæ siê przy czyn¹ odtr¹cenia
przez najb li¿szych. Niez dolnoœæ do pracy lub
ogran icz enia w jej wykon ywa niu mog¹ natom iast 
obni¿ yæ status spo³eczny i ekon omi cz ny tych
osób (10, 17).

Wa¿n¹ rolê w przywr óce niu utrac ony ch funk cji
psychiczn ych i fizyczn ych pe³ni rehab ili tac ja,
a szcze gól ne znaczen ie ma upraw ianie wy czyn o -
we oraz rekrea cyjne ró¿nych form aktywn o œci
ruchow ej. 

Sport osób niepe³nosprawn ych oddziel ony
zosta³ od sportu osób zdro wych i pomimo ¿e
w wielu konkur encj ach zbli¿o ny jest do zasad
ogólnie obowi¹zuj¹cych, rz¹dz¹ nim specjalne
regu³y. Istniej¹ trzy zasadn icze cechy sportu
inwal idzki ego:

• powin ien byæ zgodny z indyw idu aln ym pro -

gram em rehab ili tac ji,
• powin ien byæ bezpieczny,

• powin ien byæ powszechny i dostos owa ny do

rodzaju schorz eñ oraz obejmo waæ mo¿liw o -

œci funk cjon alne zawodn ika. 

Sport ludzi z niepe³nospr awn oœci¹, podobn ie
jak ludzi zdro wych, dzieli siê na wyczyn owy i re -
kre a cyjny. Sport wyczyn owy w przy padku ludzi

zdro wych polega na treningu cech fizyczn ych
niezbêd nych do osi¹gniêcia jak najleps zego
wyniku. W przy padku ludzi chorych obowi¹zuje
ta ka sama zasada, ale najleps zy wynik jest
celem drugorz êdowym (1).

W³aœciwy dobór dyscyp lin spor tow ych oraz re -
gul arny trening w formie: gimnas tyki, gier i za baw
ruchow ych, sportu, turys tyki i rekrea cji, wp³y wa na 
wytwor zenie kompens acji ruchow ych, które poz -
wal aj¹ na uzys kanie samo dzie lnoœci przez osobê
niepe³nosprawn¹. Badan ia prze prow adz one
wœród ucze stni ków Igrzysk Parao limpi jski ch
wska zuj¹, ¿e upraw ianie sportu nie tylko przy -
spies za powrót do aktywn ego ¿ycia, ale tak¿e
wp³ywa pozyt ywnie na akcept acjê swo jego stanu
zdro wia. Istotny jest równie¿ wp³yw na poprawê
samop ocz ucia psychiczn ego, tzn. po pra wê kom -
fortu duchow ego, poprawê kon cen t ra cji oraz
kszta³towan ie osobo woœci. Regul ar ny trening
sprzy ja nie tylko usam odz ielnie niu w kon t ekœ cie
fizyczn ym, ale równie¿ w takich wymia r ach, jak:
niezal e¿noœæ mater ialna, wykon y wa nie obo wi¹z -
ków rodzinn ych czy aktywno œæ zawod owa (1, 12).

Rywal iza cja spor towa jest równ ie¿ istotn ym
czyn nik iem wp³ywaj¹cym na popr awê zdro wia
psychiczn ego. Osi¹gane sukcesy i pora¿ki spor -
towe kszta³tuj¹ zdol noœæ obiekt ywnej osob ist ej
samoo ceny w odnies ieniu do mo¿liw oœci funk -
cjon owa nia fizyczn ego i psychiczn ego (8).

Uczestn ictwo w sekcjach i obozach spor to -

wych s³u¿y z kolei integ racji spo³ecznej. Integ ra cja

z grupami samop omo cow ymi, który ch przy k³a -

dem s¹ grupy spor towe, jest niez bêd na do roz -

woju zdolno œci adapt acy jnych i integ racy j nych.

Grupy wspar cia ucz¹ osoby niepe³no spraw ne
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Sport wyczynowy ludzi zdrowych Sport wyczynowy ludzi z niepe³nosprawnoœci¹

Zasada Rozwijanie sprawnoœci fizycznej
poprzez ró¿ne formy treningu

Rozwijanie sprawnoœci fizycznej poprzez
ro¿ne formy treningu

Cel Osi¹gniêcie jak najlepszych wyników 
poprzez wspó³zawodnictwo
indywidualne i zespo³owe 

Osi¹gniêcie jak najlepszych wyników, ale nie
jest to cel bezwzglêdny. Rywalizacja, ale nie
za wszelk¹ cenê. 

Warunki uprawiania
sportu wyczynowego

Dobre zdrowie zawodnika,
potwierdzone badaniami lekarskimi

Dopuszczenie do udzia³u w sporcie
zawodnika, dla którego dana forma
aktywnoœci fizycznej jest czynnikiem
przywracaj¹cym zdrowie, a przynajmniej nie
jest czynnikiem szkodliwym dla zdrowia. 

Tabela 2.  Ró¿nice i podob ieñ stwa pomiê dzy spor tem wyczyn owym ludzi zdro wych a spor tem

wyczyn owym osób niepe³nosprawn ych

•ród³o: Bahryn owska-Fic J. (1)



odpowied zialnoœci za swoje zdro wie psychiczne

i fizyczne, nie tylko w aspekc ie me dyczn ym, ale

równie¿ w zakres ie zaradn oœci ¿yciow ej. Poza

tym osoby te wykaz uj¹ wiêks ze zdyscyp lino wa -

nie oraz nabyw aj¹ zdolnoœci pracy w zespole (2,

9, 18).

Uczestn icy obozów spor tow ych ucz¹ siê sa -

mo dzi elnoœci, a spotkan ie z ludŸmi o podobn ych

problem ach nie wywo³uje poczuc ia innoœci i bycia

gorszym. Poza tym wspar cie i akcept acja ze

strony zdro wych ludzi nadaje sens ich ¿yciu,

mobil izu je do podjê cia lub kontyn uac ji nauki,

pracy, kontak tów ze œrodow isk iem czy za³o¿enia 

rodziny. Dowod em na to s¹ wyniki badañ prze -

prow adz onych wœród niepe³nosprawn ych upra -

w ia j¹cych ³ucznict wo. Wed³ug respo nden tów,

sport pozwala na pozbyc ie siê komple ksów

i uzys ka nie pe³nego komfortu psychiczn ego.

Zrozum ie nie ze strony nowo poznan ych ludzi

jest czyn ni kiem istotn ym w budow aniu w³asnej

osobo woœ ci i umacnian iu prze kon ania o byciu

pe³nowa rto œcio wym cz³owiek iem, pomimo fizycz -

n ych czy psy chiczn ych u³omnoœci. Upraw ianie

sportu po zwa la równi e¿ odnal eŸæ nowe funk cje

w spo ³e czeñ stwie, a poza tym jest czyn nik iem

u³at wiaj¹cym zawarc ie zwi¹zku ma³¿eñskie go

czy za³o¿enie rodziny (14, 15).

Przyna le¿noœæ do ró¿nych sekcji spor tow ych

oraz branie udzia³u w zgru pow ani ach spor to w ych

sprzy ja zdobyw aniu i podnos zeniu kompet en cji

z zakresu eduk acji proz drow otnej. Osoby nie -

pe³no sprawne nabyw aj¹ prawid³o wych nawyk ów 

zwi¹zanych z od¿yw ianiem, hi gien¹ osob ist¹

oraz zdobyw aj¹ wiedzê na temat zagro¿ eñ wy -

nik aj¹cych z u¿ywania œrodk ów doping u j¹ cych

i uzal e¿niaj¹cych, tj. alkoh olu i narko tyków oraz

palenia tyto n iu (8).

Rekrea cja fizyczna jako dobrow olnie podejm o -

wa na aktywn oœæ ruchowa poleg aj¹ca na upra w ia -

niu ró¿ny ch dzie dzin sportu umo¿ liwia czynny

odpoc zynek, zabawê i podnies ienie oraz utrzym a -

nie sprawn oœci fizyczn ej. Ze spor tem rekrea -

cyjnym zwi¹zana jest turys tyka, która jest form¹

kontaktu z przy rod¹. Najc zêœciej upraw ia ne for -

my rekrea cji turys tycznej przez osoby nie -

pe³ nosprawne to: wycieczki krajoz nawcze, biwa -

k owa nie, kajak arst wo, ¿egla rstwo, narciars two,

kolars two i inne. System aty czny ruch rekrea cyj -

ny zmniej sza objawy stresu, którego obecno œæ

jest zwykle zwi¹zana z pojaw ieni em siê choroby. 

Kontakt z przy rod¹, który czêsto towar zyszy tej

formie aktyw noœci, stop niowo reduk uje lêk, dra -

¿l iwo œæ i objawy depres ji, co wp³ywa na pod -

wy¿szenie samoo ceny oraz wzrost akcept acji

aktual nego stanu zdro wia. Jedn¹ z ciekaw ych

form rekrea cji ruchow ej jest hipot era pia, w której

wykor zyst uje siê w celach rehab ili tac yjn ych jaz -

dê konn¹. Kontakt ze zwierzêciem jest Ÿród ³em

intens ywny ch i g³êboki ch oddzia³ywañ psy cho mo -

toryczn ych. Potrzeba samod ecy dow ania, która

jest niezb êdna w jeŸdz ie konnej, popraw ia sa -

mooc enê i si³ê psychiczn¹ pacjenta. Hipot era pia

umo¿li wia ludziom o ró¿nym stop niu nie pe³no -

spraw noœci korzys tanie z zabaw jeŸdzi ecki ch,

wyjazd ów teren owy ch, jazdy rekrea cyjnej, spor -

tu wyczyn owe go. Wszyst kie powy¿s ze formy

sportu i rekrea cji daj¹ chorej osobie szansê na

wyjœcie poza w³asne œrodow isko i niekonc entr o -

wan ie siê na o swoich dysfunkc jach (13).

Stresz czen ie 

Nastêp stwa chorób i urazów mog¹ wystêp o -
waæ pod postaci¹ zaburz eñ somat yczny ch oraz
zmian w sferze ¿ycia psychiczn ego i spo³ecz -
nego. Wa¿n¹ rolê w przywr óceniu zabur zony ch
i utrac ony ch funk cji pe³ni rehab ili tac ja oraz upra -
w ianie sportu. Regul arny trening wyczyn o wy i re -
krea cyjny pozwala na wytwor zenie kompens acji
ruchow ych, co sprzy ja uzys kaniu samod ziel noœci
przez osobê niepe³nosprawn¹. Poza tym akty w -
noœæ fizyczna popraw ia koncen tracjê, rozwija
si³ê woli oraz wp³ywa na rozwój emoc jona lny. 

Uczestn ictwo w sekcjach i obozach spor to -
wych umo¿ liw ia inte gra cjê spo³eczn¹, która jest
istotn ym czyn nik iem w budow aniu w³asnej oso -
bow oœci, a wspar cie i akcept acja ze strony ludzi
zdro wych mobil izu je do rozpo czê cia lub konty -
nu ac ji nauki i pracy. 

Upraw ianie sportu i rekrea cji daje zatem
szansê osobom chorym na pozbyc ie siê komple -
k sów wynik aj¹cych z upoœl edzenia organ izmu
oraz umacn ia prze kon anie o byciu pe³nowart oœ -
ciowym cz³owiek iem pomimo fizyczn ych lub
psychiczn ych u³omnoœci. 

S³owa kluczowe: niepe³nospraw noœæ,

 aktywno œæ, rehab ili tac ja psychos po³eczna
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Summary

Disea ses and trau mas can cause somat ic
troubles and chan ges in psychic and social
sphe res of life. Rehab ili tat ion and sport play an
import ant role in the restor ati on of disturb ed and
lost func tions. Regul ar training and recrea tion
lead to activity compens ati on that promote the
indep ende nce of disab led people. Moreo ver,
sport activity improves concent rati on, deve lops
the strength of will and has a posit ive effect on
emot ional growth. 

Partic ipa tion in sport groups and camps
suppor ts social integ rati on which is an import ant
factor in build ing one’s own person ali ty. Accepta -
nce or assis tance on the part of healt hy people
encou rage the disab led to begin or contin ue their 
studies, their work, or to maint ain contacts with
other people. 

Theref ore, sport and recrea tion give to ill
people the chance to get rid of complexes
caused by the infirn ity of the body and strengthen 
the convic tion that they are valua ble persons in
spite of physic al or mental defects.

Key words: disab led, sport activity,

 psychos oci al rehab ili tat ion 
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