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Cukrzyca to choroba metaboliczna, polegająca na zaburzeniach wydzielania insuliny w organizmie lub jej 
nieprawidłowym działaniu.
U pacjentów z cukrzycą stosowane jest kompleksowe leczenie, w skład którego wchodzi również fizjoterapia  
i odpowiednia aktywność fizyczna. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka powikłań, jakie niesie za sobą ta choroba. 
Przed przystąpieniem do treningu przeprowadzany jest wywiad oraz badanie oceniające możliwości danej 
osoby. U niektórych pacjentów mogą pojawić się przeciwskazania do treningów i rehabilitacji albo do niektórych 
jej części. U osób, które mogą rozpocząć treningi, prawidłowo dobrane ćwiczenia będą poprawiały sprawność  
i wydolność organizmu. 

Wg Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego regularny wysiłek fizyczny to integralna część prawidłowego 
postępowania w leczeniu cukrzycy. Aktywność fizyczna powinna być wykonywania nawet 4 razy w tygodniu 
przez około 40 minut. Najbardziej zalecane są treningi aerobowe (tlenowe), gdzie stężenie glukozy we krwi  
w czasie takiego wysiłku zmniejsza się, a zwiększona wrażliwość na insulinę utrzymuje się przez kilka, kilkanaście 
godzin po jego zakończeniu. 

POLECANE TRENINGI:
 ᤱSpacery i marsze

 ᤱNordic Walking

 ᤱJazda na rowerze

 ᤱPływanie i zajęcia w wodzie

U pacjentów z cukrzycą, którzy rozpoczynają aktywność fizyczną należy odpowiednio ustawić i zmienić 
insulinoterapię oraz dobrać właściwą porcję posiłków. Ustalane to będzie zawsze z lekarzem prowadzącym  
– diabetologiem oraz dietetykiem. 

Przed ćwiczeniami należy zmierzyć poziom glikemii. Nie wolno też ćwiczyć na czczo, aby zapobiec niedocukrzeniu. 
Zasady te będą inne dla każdego pacjenta. Pozwolą na stworzenie indywidualnego schematu postępowania  
w czasie wysiłku fizycznego. 

Oprócz treningów stosowane są także metody fizjoterapeutyczne takie jak: masaż, terapia indywidualna czy 
zabiegi fizykoterapeutyczne. Metody te wspomagają i uzupełniają kompleksowo przeprowadzaną rehabilitację 
i fizjoterapię u pacjentów z cukrzycą. Często również wykorzystuje się zaopatrzenie ortopedyczne np. wkładki 
do butów, które polepszają komfort noszenia obuwia i poprawę samego chodu. 

Fizjoterapeuta zawsze powinien być poinformowany o istniejącym schorzeniu pacjenta, aby jak najlepiej 
przygotować i zaplanować formę aktywności fizycznej i całego procesu rehabilitacyjnego. 

FIZJOTERAPIA
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ
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