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RECENZIJA
Strokovna monografija, ki je pred nami je preplet poročil različnih avtorjev, vsebino
katerih lahko razumemo kot del področja, ki ga zajema športna rekreacija. Brez
športne rekreacije pa si športa danes sploh ne gre več zamisliti.

Problem, ki ga monografija med drugim obravnava je predstavitev dejavnosti
nekaterih športnih organizacij na področju športne rekreacije. Vemo, da v zadnjih
letih število odraslih, ki se rekreativno športno udejstvujejo močno narašča, število
tistih, ki se s športno rekreacijo ukvarjajo organizirano, pa stagnira. Modeli
organizirane športne vadbe so še posebej zanimivi zaradi ugotavljanja možnih
dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost take vadbe in s tem tudi na uspešnost športnih
organizacij.

Vsebina monografije je zelo raznolika. Tako nekateri sestavki ugotavljajo vpliv
športne vadbe na zdravje, odnos različnih skupin ljudi do športne vadbe, posamezni
sestavki se dotikajo možnih politik na področju športne rekreacije, razrešujejo
problem povezovanja medicine in športa, poudarjajo pomen pravilne prehrane in
športne rekreacije, v monografiji najdemo vsebine, ki obravnavajo vpliv različne
vadbe na organizem ter vpliv kadrovske strukture na uspešnost športne rekreacije.
Zaključimo lahko, da se vsebina monografije dotika mnogih dejavnikov, ki
opredeljujejo šport na področju prostovoljnega, prostočasnega udejstvovanja. Za
razvoj športa kot ene od človekovih dejavnosti je pomembno, da ima šport funkcijo,
ki obsega tudi koristnost v najcelostnejšem smislu te besede, telesno, duhovno,
družbeno in seveda materialno. Za ljudi in šport je pomembno, da se ljudje
ukvarjajo s športom in da jih vsaj večina ob tem uživa. Pomembno je, da udeleženci
v športu občutijo ugodje ne glede na namen udejstvovanja: ugodje med gibanjem,
ugodje ob pravilnejši prehrani, ob zavestnem občutku, da si storil nekaj koristnega
zase, ugodje ob gledanju športnih dogodkov, ugodje zaradi druženja z ljudmi v
športu, ugodje ob poznejših učinkih športa (bolj suh, lepši videz, sproščenost),
ugodje ob občutku varnosti zaradi športnih znanj (npr. plavanja, borilnih športov
itd.)... Brez vrednot, ki se izrazijo v občutjih ugodja ali neugodja, športna dejavnost
namreč ne bi imela udeležencev. V primeru, da šport ne bi imel udeležencev, ne bi
bilo materialnih učinkov športa. Šport se ne bi mogel udejanjati kot užitek za
aktivne udeležence, športa ne bi bilo v turizmu, šport ne bi zaposloval novih
delavcev, tekmovalni in vrhunski šport ne bi bil v taki meri multiplikator, promotor
in generator ostalega športa in ne bi bilo športne industrije.

Monografija je strukturirana tako, da je dosežena njena preglednost, kar je še
posebej pomembno zaradi obravnavanja več problemskih področij. Zaključim lahko,
da so izsledki predložene monografije obogatili spoznanja na področju kineziologije.

prof.dr. Jakob Bednarik, prof.šp.vzg.
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RECENZIJA
Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost sodi med najpomembnejše dejavnike
nezdravega življenjskega sloga, h kateremu prispevajo še zlasti tudi nezdrava
prehrana, kajenje, nedovoljene droge, stres in uživanje alkoholnih pijač. Znanstveno
je dokazano, da imajo našteti dejavniki ključno vlogo v procesih nastanka,
napredovanja in pojavljanja zapletov najpomembnejših kroničnih nenalezljivih
bolezni: bolezni srca in žilja, sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, kroničnih
pljučnih bolezni, debelosti, ter različnih bolezni kostno-mišičnega sistema.
Nezadostna telesna (gibalna) dejavnost in nezdravo prehranjevanje sta tesno
povezana s pojavljanjem in vzdrževanjem fizioloških dejavnikov ogroženosti s
kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so na primer zvišan krvni tlak ter
bolezensko spremenjene vrednosti krvnih maščob. Od sedmih ključnih dejavnikov
tveganja za te bolezni jih je vsaj pet tesno povezanih s telesno (gibalno)
nedejavnostjo in nezdravo prehrano.

Zdravje omogoča in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake
družbe. Ne poznamo področja družbenega življenja, ki ne bi vplivalo na zdravje. Za
zdravje je najprej odgovoren vsak posameznik, država pa je v sodelovanju z
različnimi strokami in znanostmi pristojna in odgovorna za ustvarjanje pogojev, v
katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav življenjski slog. Država poleg zagotavljanja
zdravstvenega varstva skrbi za zdravje z oblikovanjem, sprejemanjem in izvajanjem
politik, strategij in programov promocije zdravja. K tem programom spada tudi
strategija varovanja in krepitve zdravja z gibanjem, z oblikovanjem katere se je
Slovenija že v preteklem desetletju zapisala na seznam držav, kjer se njenega
pomena zaveda ne le široka paleta strokovnjakov in skupin, temveč tudi njena
politika.
Letošnje srečanje strokovnjakov s področja javnega zdravja, Cvahtetovi dnevi, je
namenjeno pomembni in aktualni tematiki, predstavitvam na dokazih temelječega
strokovnega znanja ter oblikovanju priporočil za vsakdanjo prakso - skratka potem
razvoja in delovanja javnega zdravja - na področju spodbujanja in udejanjanja redne
telesne dejavnosti. Iz programa srečanja lahko razberemo, da poročevalci, ki
prihajajo iz raziskovalnih institucij, s svojimi prispevki razgrinjajo tudi vpogled v
pomen medsektorskega (so)delovanja za področje javnega zdravja. Zbornik
strokovnega srečanja, ki je pred nami, predstavlja dragocen prispevek k
uveljavljanju pomena promocije in izvajanja redne telesne dejavnosti in športne
rekreacije za zdravje ljudi. Po pregledu in oceni strokovnih prispevkov zaključujem,
da ne gre le za lepo oblikovan zbornik oziroma skupek na skupno 180 straneh
predstavljenih
22
preglednih
znanstveno-strokovnih
prispevkov
vabljenih
predavateljev ter 24 povzetkov raziskovalnega dela in/ali aplikativnih projektov, ki
bodo na srečanju predstavljeni na plakatih. Se posebej izstopa večkrat izpostavljen
pomen in poudarek pomenu javnega zdravja v iskanju sinergij med medicinsko in
športno stroko, katerega organsko vezivo je po mojem mnenju lahko in mora biti.
Delo predstavlja trajno osnovo nadaljnji konstruktivni razpravi in iskanju poti za
racionalno udejanjanje strateških usmeritev in priporočil za povečevanje
razširjenosti vsakdanje prakse aktivnega, zdravega in vedrega, z rednim gibanjem
oplemenitenega življenjskega sloga celotnega slovenskega prebivalstva.
Nujno je, da se tudi v Sloveniji skupaj potrudimo za čimprejšnji in odločen premik od
le načelnega, in v javnih nastopih pogosto (zlo)rabljenega uveljavljanja vrednot
promocije zdravja, do konkretnega oblikovanja ustreznejše vizije, izvedljivih

strategij in ravno prav ambicioznih, tudi glede načrtovanja potrebnih virov, skratka
vzdržnih izvedbenih dejanj. Standardi in strategije promocije zdravja skladno s
teorijo temeljijo na načelih zagotavljanja ustreznih okolij, opolnomočenja in zlasti
kar najširše vključenosti, sodelovanja in enakopravnosti izvajalcev in uporabnikov
različnih storitev za krepitev zdravja, uveljavljanja holističnega koncepta zdravja
(somato-psiho-socialen koncept zdravja), hkratnega več-strateškega delovanja ter
omogočanja oziroma olajševanja medsektorskega sodelovanja. Za to dejavnost pa je
potrebno tako na nacionalni ravni, kot na ravni izvajalcev opredeliti specifične
namene in cilje ter oblikovati ustrezne akcijske načrte in izvedljive projekte. Kakor
za vsako drugo, v javno dobro usmerjeno delovanje, ki vsebuje elemente
zagotavljanja in nadzora kakovosti, pa seveda pri tem ne smemo pozabiti na
ustrezno podporo spremljanju in vrednotenju izvajanja postopkov, zagotavljanju
poklicnega usposabljanja in izobraževanja ter omogočanje raziskovalnega dela.
Praktična modrost, ki jo potrebujemo za doslednejše splošno družbeno uveljavljanje
načel zdravega, aktivnega življenjskega sloga seveda ni preprosta. Optimistično
(za)upam, da bo v pričujočem zborniku zbrano in na strokovnem srečanju
odpredavano in prediskutirano, na naše razmere prilagojeno znanje o potrebnih in
mogočih poteh do skupnih ciljev omogočilo tudi preseganje sicer zna(t)nega
razkoraka med po eni strani prepričljivimi znanstvenimi zaključki in na drugi strani
(pre)pogosto očitanem, na voluntarizmu slonečem političnem odločanju o prioritetah
razporejanja obstoječih virov. Demokratično družbeno okolje nam vendarle omogoča
pritegniti in za idejo pridobiti ne le strokovnjake, ampak tudi splošno javnost, in
seveda tudi politike. Ni dovolj, da smo prepričani, moramo biti tudi prepričljivi. In
dosledni.

doc.dr. Zlatko Fras, dr.med.
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TESNEJŠE POVEZOVANJE MEDICINSKE
ŠPORTNE STROKE TER ZNANOSTI
Herman Berčič, Marjan Bilban, Janez Matoh

IZVLEČEK
Zdravje postaja v vseh družbah vse bolj cenjena vrednota in dobrina ter hkrati
socialna, ekonomska, družbena in okoljska kategorija. Pomembno je za posameznika
in družino, za manjšo ali večjo skupino ljudi in za narod kot celoto. Določeno
pozitivno vlogo v zvezi z zdravjem ima tudi redna telesna aktivnost in
športnorekreativno udejstvovanje. Zdravstvena vrednost rednega in sistematičnega
športnorekreativnega udejstvovanja in raznolikih gibalnih dejavnosti je vidna in
določljiva, tako v preventivnem kot tudi v terapevtskem smislu. Zato je smiselno in
pomembno bolj tvorno povezovanje in sodelovanje športne in medicinske stroke ter
znanosti. V ospredju naj bi bil občan, koristnik znanj in spoznaj tako medicinske kot
tudi športne stroke in znanosti. V modelni povezanosti obeh strokovnih in
znanstvenih področij so pomembni organizacija, kadri, znanje, medicinsko-tehnična
sredstva in prostorski pogoji. Zdravniki in zdravstveni delavci naj bi skupaj s
športnimi strokovnjaki poskrbeli za dvig kakovosti življenja vseh slojev prebivalstva
in prispevali pomemben delež k narodovi zdravstveni in športni kulturi. Določen
delež naj bi k temu prispevala tudi država.

Ključne besede: medicina, šport, zdravje, izobraževanje, povezovanje

UVOD
Splošno je znano, da sta medicinska stroka in znanost usmerjeni v pridobivanje in
ohranjanje zdravja oz. v preventivo, kurativo in rehabilitacijo. Med vsemi obstaja
tesna povezanost in prepletenost, obstajajo pa tudi številne specialnosti, ki jih terja
sodoben razvoj medicinske znanosti in vse bolj raznolike potrebe prakse. Med
specialnosti spada tudi medicina dela, prometa in športa. In kot pravi Bilban (2011)
je »medicina dela, prometa in športa tako v Sloveniji kot tudi v svetovnem merilu
uveljavljena in spoštovana stroka«. Seveda pa tako kot na drugih strokovnih in
znanstvenih področjih tudi na toriščih medicine in športa obstajajo novi izzivi. Eden
od teh se gotovo nanaša na tesnejšo povezanost medicinske in športne stroke ter
znanosti. V tovrstni sinergijski povezanosti je mogoče pričakovati številne pozitivne
učinke, ki se kažejo v pridobivanju, varovanju in ohranjanju zdravja družin,
najmlajših, mladih, ljudi v zrelem obdobju in tudi tistih v poznejših letih, ki se
dejavno ukvarjajo z rekreativnim športom. Enako velja tudi za skupino vrhunskih
športnikov.
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Smisel tesnejšega povezovanja in sodelovanja medicinske ter športne stroke in
znanosti torej vidimo tudi v dvigu kakovosti telesnega oz. športnorekreativnega
udejstvovanja posameznih skupin prebivalstva in prebivalstva kot celote. Ta
povezanost naj najprej seže v najbolj zgodnje obdobje otroštva, kjer otroci
pridobivajo prve motorične izkušnje in spoznanja, vendar pa za nekatere zaradi
zdravstvenih težav veljajo določene omejitve. Kakšne in katere, je stvar medicinske
stroke. Ta naj bi že v tem najbolj zgodnjem obdobju posredovala športnim
pedagogom temeljne informacije o omejitvah. To še zlasti velja za najmlajše osebe
s posebnimi potrebami. Športni pedagogi, trenerji, inštruktorji, vodniki, vaditelji,
osebni trenerji in drugi športni strokovnjaki naj bi v celoti upoštevali ugotovitve,
mnenja in priporočila zdravnikov oz. posameznih specialistov in na tej osnovi
pripravljali ustrezne vadbene programe. Pri tem naj bi izhajali tudi iz zadnjih
izsledkov in spoznanj športne stroke in znanosti, kar naj bi omogočilo pravilen izbor
športnih zvrsti ali aktivnosti, primerno obremenitev oz. intenzivnost ter pogostost
izvajanja ter trajanje posameznih gibalno/športnih vadbenih enot.

Navedeno povezovanje medicinskih in športnih strokovnjakov pa je pomembno tudi
pri načrtovanju varnega športnorekreativnega udejstvovanja vseh subjektov,
vključenih v posamezne gibalno/športne dejavnosti. Naglašeno naj to velja za
najmlajše oz. mladino, seveda pa pri tem ne sme biti izvzet noben segment
populacije. Do sedaj je bilo premalo povezovanja zlasti pri varovanju zdravja otrok,
kjer je večkrat zaradi prezahtevnih in preambicioznih staršev pri izboru in
usmerjanju v vrhunski šport prihajalo do zlorab otrokovega zdravja. Zlasti na
področju vrhunskega športa se naravno in pričakovano pojavijo želje postati
močnejši, hitrejši in boljši. Vendar je veliko primerov, ko gredo bodoči vrhunski
športniki (ali pa že s pridobljenim statusom) v tovrstnih prizadevanjih čez rob in
preko svojih zmožnosti in sposobnosti. To lahko privede do prevelikih obremenitev in
preobremenitev, zlasti pri mladem športniku, izvzeti pa niso niti starejši. Bilban
(2011) pri tem ugotavlja, da tovrstna dejavnost »nosi v sebi tudi kal nevarnosti za
zdravje športnikov, ki v veliki želji po zmagi dosegajo (presegajo) meje človeške
zmogljivosti. Izredne obremenitve gibal, srčno-žilnega sistema, pljuč, stalni psihični
pritiski, ki so jim športniki izpostavljeni v brezkompromisnem stremljenju po uspehu,
lahko puščajo sledi tudi na njihovem zdravju«. V zvezi s tem nadaljuje: »Vemo, da
lahko pogoste in (ali) intenzivne obremenitve, kar športni treningi in tekmovanja
nedvomno so, izzovejo bolezenska stanja praktično na vsakem organskem sistemu,
še posebej v času rasti in razvoja človeškega organizma. Izjemne obremenitve, ki so
jim športniki v procesu športnih treningov in tekmovanj izpostavljeni, obvezno
pogojujejo redno spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo različnih
oblik preventivnih zdravstvenih pregledov in ostalih aktivnosti trenažnega procesa.«
Še posebej pomembna je preventiva pred uživanjem različnih nedovoljenih in
zdravju škodljivih poživil (doping).

Šport in še posebej vrhunski šport sam po sebi ni ne dober in ne slab. Tak je,
kakršnega naredijo ljudje - funkcionarji, trenerji, menedžerji, spremljevalci in
vrhunski športniki sami. Ker je število poškodb in izgube ravnovesja ter posledično
zdravja pri vrhunskih športnikih neprimerno večje kot pri rekreativnih športnikih (če
izvzamemo področje športne vzgoje, kjer je primerjalno poškodb zelo malo),
posamezni zdravniki in zdravstveni delavci pogosto športu nasploh zaradi navedenega
dajejo negativni predznak in celoten šport označijo kot rizično dejavnost. Res pa je,
da je obravnava vrhunskih športnikov v povezavi z zdravjem zahteven proces in
marsikaj je treba pri tem opraviti preventivno.
Nedvomno sta vsaka od strok in znanosti - medicina in šport zadolženi za napredek,
rast in razvoj ter uveljavljanje v praksi. To še zlasti zaradi svoje humane narave in
usmeritve. Vendar pa bi bili dosežki lahko še boljši, če bi se obe strokovni in
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znanstveni področji tesneje povezali in ob skupnih prizadevanjih ter nastopih tako v
strokovnih krogih in javnosti kot tudi pri politikih in vladnih strukturah, dosegli več.
V to smer naj bi v večji meri kot doslej tekla prizadevanja in pobude za dobrobit
zdravstvene in športne kulture prebivalstva Slovenije.

KORENI PRIZADEVANJ ZA TESNEJŠE POVEZOVANJE MEDICINE
IN ŠPORTA
Pri zavzemanju za tesnejše sodelovanje medicinske in športne stroke ter znanosti je
prav, da osvetlimo začetke tovrstnih prizadevanj. Ti segajo kar precej nazaj v leto
1984, ko je Univerzitetni klinični center, TOZD Univerzitetni Inštitut za medicino
dela, prometa in športa v Ljubljani organiziral seminar iz aktivnega zdravstvenega
varstva športnikov in rekreativcev, v okviru strokovnega izpopolnjevanja
zdravstvenih delavcev RS in programa specializacije iz medicine dela, prometa in
športa (Modic, 1984).

V enem od prispevkov, ki je bil namenjen strokovnemu in znanstvenemu
povezovanju medicine in športa, je bila jasno izražena ideja o strokovnem in
znanstvenem povezovanju medicine in športne rekreacije v teoriji in praksi. Takrat
smo zapisali: »Med pogoji in možnostmi, ki bi jih morali ustvariti na področju
športnorekreativne dejavnosti občanov, so tudi obdobni in sistematični zdravniški
pregledi. V zvezi s tem smo na področju zdravstvenega varstva in pri sistematičnih
zdravniških pregledih vrhunskih športnikov dosegli določene uspehe in vrhunske
športnike, kolikor je to mogoče, zaščitili pred izkoriščanjem in zlorabo njihovega
zdravja. Na področju športne rekreacije pa je stanje povsem nezadovoljivo, saj le v
redkih primerih (posamezniki ali manjše skupine) beležimo redno in sistematično
spremljanje zdravstvenega stanja številnih udeležencev. Rekreativni športniki tako
ostajajo izven zdravstvenega nadzora, prepuščeni sami sebi. Zato ne presenečajo
številne poškodbe in obolenja pa tudi hujši primeri izgube zdravja kot posledica
neznanja, preslabe telesne in psihične pripravljenosti ter ob odsotnosti kakršnihkoli
informacij o njihovem zdravstvenem stanju, ki jih lahko da le zdravnik (Berčič,
1984).

Korene sodelovanja med medicinsko in športno stroko moremo iskati tudi na Dnevih
športne medicine Slovenije, kjer se je v nekaj zaporednih letih obravnaval
medicinski vidik športne rekreacije. Prisotni udeleženci (specialisti s področja
medicine dela, prometa in športa) so na ta način dobivali sveže informacije o
strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu na področju športa oziroma športne
rekreacije, potem pa je to sodelovanje (zaradi neznanih razlogov) pričelo usihati.
Prizadevanj za vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med medicino in športom pa je
bilo v preteklem obdobju vendarle še več, zlasti na različnih posvetih in kongresih,
kjer so se obravnavala vprašanja povezanosti zdravja in športa oziroma športne
rekreacije. To so bili Slovenski kongresi športne rekreacije (osem po vrsti), ki so v
zadnjem desetletju potekali vse od leta 2000 do 2010.

Povezovanje obravnavanih strokovnih in znanstvenih področij je bilo vidno ob
udeležbi medicinskih in športnih strokovnjakov ter raziskovalcev, ki so bili leta 2002
udeleženi na Mednarodni konferenci »Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo
prehrano« (Maučec Zakotnik J. 2002). Prav tako je bilo vidno sodelovanje tudi v
projektu »Slovenija v gibanju - z gibanjem do zdravja« (Backovič Juričan A., Kranjc
Kušlan A, Novak Mlakar D, 2002), v katerem se z namenom povečanja telesne
aktivnosti že od leta 1999 izvaja program promocije zdravja in preprečevanja
kroničnih nenalezljivih bolezni s sodelovanjem CINDI Slovenije in Športne unije
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Slovenije. Pri tem so bili vidni tudi poskusi vzpostavitve sodelovanja zdravstvene in
športne stroke.

K tesnejši povezanosti zdravja in športa (športne rekreacije) je pripomogla tudi
HEPA-strategija. Postopno se je namreč uveljavljala strategija varovanja in krepitve
zdravja s športom (športno rekreacijo) in raznovrstnim gibanjem s tako imenovanim
»HEPA« projektom (Health Enhancing Physical Activity) - Gibanje za zdravje. V
bistvu je šlo za nacionalno strategijo širjenja in pospeševanja športnorekreativne
dejavnosti ali gibalno/športne aktivnosti za zdravje med prebivalstvom ali z drugimi
besedami za sestavni del organizirane skrbi za zdravje. Opirajoč se na dejstva, ki so
odslikavala aktualno stanje pri nas ter na izkušnje modelov Finske (Fit for life),
Severne Irske (Be Active - Be Healthy), Anglije (Active for Life), Švice (Allez Hop) in
Nizozemske (Netherland in motion), se je Slovenija odločila izdelati nacionalne
smernice, ki so predstavljale temeljna priporočila in vsebovale vse poglavitne
elemente in aktivnosti, potrebne za izdelavo nacionalne strategije ohranjanja in
izboljšanja zdravja skozi vsakodnevno športnorekreativno udejstvovanje in raznolike
telesne dejavnosti (Fras, 2002). S projektom se je Slovenija vključila v eno od
sedmih evropskih mrež »HEPA Network«, ki delujejo na področju promocije zdravja
tako, da promovira športno rekreacijo in gibanje med prebivalci evropskih držav.
Deluje na način razvijanja nacionalnih »HEPA« strategij, vanj pa so bile takrat poleg
15 članic Evropske unije vključene še Estonija, Islandija, Izrael, Norveška, Švica in
Slovenija (Fras et al, 2003).
Primer želenega in načrtnega povezovanja medicine in športa je viden tudi v
nacionalnem projektu »Recept za zdravo življenje z gibanjem/športom« (Doupona
Topič, Cvelbar, Matoh, 2002). V nadaljevanju projekta avtorji (Matoh, Poles, Čuk,
Pinter, 2010) razgrinjajo organizacijsko, programsko, kadrovsko in prostorsko
zasnovo, za vključevanje občanov v redno, usmerjeno in vodeno gibalno/športno
dejavnost. Pri tem je posebej viden poudarek, ki ga dajejo avtorji sinergijski
povezanosti medicinskih strokovnjakov in strokovnjakov s področja športa.

Prispevek k navedenemu sodelovanju in povezovanju je mogoče najti tudi pri
pripravi projekta Čili za delo - Obvladovanje doživetij preobremenjenosti s
posameznimi podprojekti. V enem od teh je bila obravnavana »Zdrava prehrana in
gibanje v delovnem okolju«, pripravljen pa je bil tudi predlog ukrepov (Molan in sod.
2006; Stergar, Urdih Lazar, 2012).

V raziskovalnem projektu »Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera
zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije« (avtorji Zaletel-Kragelj, Fras,
Maučec-Zakotnik, 2004), so med drugim obravnavali tudi vprašanja telesne
dejavnosti oz. športnorekreativnega udejstvovanja slovenskega prebivalstva in pri
tem vzpostavili sodelovanje športne in medicinske oz. zdravstvene stroke.

MODELNO POVEZOVANJE MEDICINE IN ŠPORTA
Pri modelnem povezovanju medicinske in športne stroke ter znanosti postavljamo v
središče posameznika - krajana oz. občana, ki je na tak ali drugačen način porabnik
pripravljenih gibalno/športnih programov. Pri pripravi navedenih programov, njegovi
izvedbi in valorizaciji pa tvorno sodelujeta obe navedeni strokovni in znanstveni
področji.
Občan kot središčnica prizadevanj za zdravo, redno in sistematično ter strokovno
vodeno gibalno/športno oz. športnorekreacijsko udejstvovanje zahteva celostno
obravnavo, če želimo doseči kar najboljše učinke. V okviru modelnega povezovanja
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je zato potrebno sinergijsko partnerstvo občana (koristnika, vadečega) ter
medicinske in športne stroke. V občana so torej usmerjena prizadevanja, da bi v
vseh življenjskih obdobjih živel zdrav življenjski slog z gibanjem oz. športom. Na
primarni ravni nas torej zanimajo odnosi v trinomu občan - medicina - šport. Na
sekundarni ravni pa se pojavljajo konkretni dejavniki, ki odločujoče učinkujejo na
izvedbo programov ter njihove učinke.
Med izbranimi dejavniki, ki jih lahko modelno predstavimo v obliki krožnic, ki vsaka
objame subjekta v tem procesu, torej občana so: organizacija, kadri, znanje,
medicinsko-tehnična sredstva in prostorski pogoji (Matoh, Poles, Cuk, Pinter, 2010).
Za izvedbo v praksi je pomemben vsak od navedenih dejavnikov. Organizacija oz.
organizacijska shema na področju medicine oz. zdravstva naj občanu nudi osnovne
pogoje in možnosti za izvajanje različnih oblik gibalno/športnega udejstvovanja.
Enako velja za organizacijo oz. organiziranost na področju športa. Pri tem je
pomembno zagotoviti uravnavano prehajanje posameznika (zdravega in bolnika),
med posameznimi izvajalci različnih gibalno/športnih in športno/medicinsko
pripravljenih programov.

Kadri so prav tako pomemben dejavnik pri zasnovi, načrtovanju in programiranju
gibalno/športnih dejavnosti oz. športnorekreacijskega transformacijskega procesa.
Na področju medicine so to najprej specialisti medicine športa oz. širšega področja
medicine dela, prometa in športa. K medicinskim kadrom, pri ustvarjanju povezav
medicine in športa, pa bi lahko uvrstili tudi zdravnike (specialiste) družinske
medicine, ki se najprej srečajo s svojimi pacienti. Ti poskušajo reševati njihove
zdravstvene probleme preden jih napotijo k specialistom. Prav zdravniki družinske
medicine bi lahko predvsem v preventivnem smislu odigrali pomembno vlogo. Lahko
bi rekli pomembnejšo, kot jo imajo sedaj. Zaradi statusa in ugleda v družbi (čeprav
so v zadnjem času bolj pod drobnogledom javnosti) bi lahko z večjo mero
prepričljivosti in višjo stopnjo motivacije usmerjali svoje paciente k zdravemu
življenjskemu slogu in h gibalno/športnim dejavnostim kot pomembni sestavini
kakovosti vsakdanjega življenja. Ordinacija zdravnika družinske medicine naj bi bila
po mnenju snovalcev povezanosti modela medicine in športa eno najpomembnejših
mest v smislu ozaveščanja in animacije pacientov - bodočih udeležencev razvedrilne
športne vadbe. Navedeni specialisti pa naj bi si ob ustreznem (dodatnem)
izobraževanju pridobili tudi potrebna znanja.
V ordinacijah zdravnikov družinske medicine naj bi bilo zato na voljo se več
strokovnega animacijskega gradiva, predvsem z napotki za gibanje v naravi. Številne
zgibanke, knjižice, brošure in plakati naj bi usmerjali ljudi, ki pridejo k zdravniku
družinske medicine (še zlasti potem, ko ozdravijo), k zdravemu gibanju in
razvedrilnemu športnemu udejstvovanju. Seveda pa k navedenemu povezovanju s
koristnimi napotki lahko veliko prispevajo tudi različni specialisti: kardiologi,
ortopedi, pulmologi, fiziatri in drugi. Pomemben segment povezave pri tem so tudi
fizioterapevti.

Zdravniki naj bi torej s svojim znanjem in dejanji usmerjali ljudi v »naravne
lekarne« na različne rekreativne površine in objekte, na plavališča k rekam in
jezerom, na pohodne poti, kolesarske steze, trimske steze pa tudi v telovadnice,
fitnes studie (vadnice za čilost) in druge.
V navedeni obravnavi so kadri s področja športa prav tako pomemben pogojni
dejavnik, predvsem za [zvajanje različnih gibalno/športnih oz. športno-razvedrilnih
vadbenih programov. Športni strokovnjaki, športni pedagogi, različni trenerji,
inštruktorji, vodniki itd. naj bi bili usposobljeni za vodenje različnih skupin
prebivalstva. Predvsem tisti, ki imajo dovolj teoretičnega in praktičnega znanja in so
ustrezno motivirani. Pedagoški oz. andragoški gibalno/športni vadbeni proces naj bi

izvajali skladno s pedagoškimi in etičnimi načeli, metodičnimi napotki, psihološkimi,
sociološkimi znanji in tudi znanji s področja zdravja.
Prav pri neposrednem izvajanju gibalno/športnega vadbenega procesa pa je zelo
pomembno skupno strokovno sodelovanje. Športni strokovnjaki naj bi na osnovi
strokovnih in ekspertnih mnenj zdravnikov in njihovih napotkov ter priporočil izbrali
primerne športne dejavnosti in vodili različne skupine rekreativnih športnikov. Tu gre
za vprašanja indikacij oz. kontraindikacij za izvajanje različnih gibalno/športnih
dejavnosti. Ali z drugimi besedami izbor posameznih športnorekreativnih dejavnosti,
pogostost, intenzivnost in čas izvajanja morajo izhajati iz vsakokratnega
zdravstvenega stanja, osvojenih (ali neosvojenih) motoričnih znanj in izkušenj,
psihofizičnih sposobnosti in splošnega počutja.
Znanje v modelu povezanosti in sodelovanja predstavlja neprecenljivo vrednost, od
katerega je v veliki meri odvisen končni rezultat. Ali povedano drugače znanje
omogoča teoretično obvladovanje strokovne tvarine na področju medicine in športa,
posledično pa seveda tudi praktično obvladanje vsega tistega, kar pričakujejo
potencialni rekreativni športniki. Praktične izkušnje, podprte z znanji in vedenji
pomenijo tudi obvladovanje zahtevnejših pedagoško-andragoških in gibalno/športnih
nalog zaradi raznolikosti subjektov, njihovih posebnosti, zmožnosti, stopnje
motivacije, osebnostnih značilnosti itd.

Če je to mogoče, naj bi znanja medicinskih in športnih strokovnjakov usmerili v
skupna jedra znanj, na osnovi katerih bi kakovostno obogatili medsebojno
sodelovanje. Izmenjava vedenj in znanj bi lahko potekala na različnih ravneh in v
različnih oblikah. Eden od avtorjev tega prispevka (Berčič, 2004), je pred časom že
razgrnil nekaj elementov za tesnejšo povezanost in sodelovanje medicine in športa
oz. medicinske in športne stroke ter znanosti in sicer na ravni univerzitetnega študija
na Medicinski fakulteti in Fakulteti za šport v ljubljani. Oba študija se sicer
razlikujeta v študijskih programih, v obsegu teoretičnih in praktičnih tvarin ter
znanja, organiziranosti in trajanju študija z mnogimi posebnostmi, ki jih terja poklic
zdravnika in tudi športnega pedagoga.
Takrat smo zapisali (Berčič, 2004) »Potrebno je tesnejše in globlje sodelovanje in
povezovanje Medicinskih fakultet v Ljubljani in Mariboru, Visoke šole za zdravstvo in
Fakultete za šport Univerze v Ljubljani v smislu večstranske izmenjave znanstvenih
izsledkov in strokovnih spoznanj pri povezavi športa in zdravja. Zato naj bi dopolnili
dodiplomske in podiplomske študijske programe na Fakulteti za šport v Ljubljani s
širšimi spoznanji s področja celovitega zdravja ter v določenem delu dodiplomske
(fakultativne) študijske programe na obeh Medicinskih fakultetah in Visoki šoli za
zdravstvo, z znanstveno-teoretičnimi modeli in s praktično izvedbenimi programi s
področja športa oziroma športne rekreacije. Res je, da se študentje Fakultete za
šport na dodiplomskem študiju osnovnega programa precej podrobno seznanjajo s
tremi medicinsko obarvanimi predmetnimi področji (Fiziologija športa 1, Medicina
športa 1, Anatomija) in na smereh s štirimi (Fiziologija športa 2, Medicina športa 2,
Medicina v športni rekreaciji in Kineziterapija), vendar pa je še veliko vsebin s
širšega področja zdravja, ki niso zajete v navedenih programih. Za študente
medicine Medicinske fakultete v Ljubljani pa velja, da se med 6-letnim študijem z
obsežnim in zahtevnim študijskim programom seznanjajo tudi z izbranimi vsebinami
Medicine dela ter Fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki jih v določeni meri lahko
povežemo s področjem športa oz. športne rekreacije.«

Čeprav se je od takrat v študijskih programih po Bolonjski reformi na celotni Univerzi
oz. na posameznih fakultetah marsikaj spremenilo, pa bi bilo tudi danes mogoče
najti skupna stičišča. To še zlasti zato, ker je središčnica oz. »prva glavna
komponenta« obeh vrst študijev usmerjena v človeka. Obe strokovni in znanstveni
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področji želita prispevati kar največ k zdravju, sposobnostim in ustvarjalnosti
posameznika, v vseh obdobjih življenja. Tudi v poznejših letih, kjer naj ne bi bil
posameznik le opravilno sposoben, marveč naj bi bil v tem obdobju še relativno
zdrav (čeprav je to velikokrat težko), vendar pa telesno še vedno dejaven, duševno
in duhovno svež, čustveno uravnotežen in željan stikov z drugimi ljudmi.
Ko govorimo o stičišču medicine in športa na področju izobraževanja in usposabljanja
se zavedamo, da so študijski programi natrpani in študentje velikokrat
preobremenjeni, vendar bi kljub temu lahko ponudili določene vsebine v fakultativni
obliki oz. v strnjenih vsebinskih jedrih. Možne so tudi izbirne vsebine v posameznih
letnikih študija in druge oblike študija. Izmenjava znanj in vedenj ter praktičnih
izkušenj lahko poteka tudi na tematskih okroglih mizah, na različnih delavnicah, ali v
seminarski obliki.
S takimi različnimi organizacijskimi in vsebinskimi oblikami ne bi v ničemer posegali
v jedro študijev oz. študijskih programov na področju medicine oz. športa, marveč bi
le ponudili možnost izbora posameznih tematskih vsebin.

V modelnem povezovanju medicine in športa imajo določeno mesto tudi medicinsko
tehnična sredstva,
ki omogočajo varno in
nadzorovano gibalno/športno
udejstvovanje. Le-ta so v glavnem v domeni medicine. V mislih imamo tista sredstva
(ergometre, pulzne ure, trenažerje itd), ki omogočajo »odslikavanje« kondicijske
pripravljenosti in stanja posameznika ter številne instrumente, naprave in preizkuse,
s pomočjo katerih je mogoče dobiti vpogled v zdravstveno stanje posameznika.
Odkrivanje odklonov in potencialnih nevarnosti za zdravje posameznika pri
ukvarjanju s posameznimi športi je zelo pomembno tudi za športne strokovnjake, saj
morajo dobljene izsledke in spoznanja zdravnikov v celoti upoštevati pri
načrtovanju, programiranju in izvajanju različnih vrst športne vadbe, tako na
področju šolske športne vzgoje, vrhunskega športa in tudi na področju športne
rekreacije.

KJE SO NAJBOLJ VIDNE VRZELI PREMAJHNE POVEZANOSTI
MEDICINE IN ŠPORTA ?
Vrzeli se najprej kažejo pri ozaveščanju oz. premalo aktivni podpori medicine oz.
zdravstva za redno in sistematično gibalno/športno dejavnost neaktivnega in delno
aktivnega prebivalstva. Pri redno aktivnih pa je pomanjkljivo dodatno informiranje,
zlasti pri uvajanju novih in prilagojenih športnih programov. V ambulantah družinske
medicine in tudi v nekaterih drugih se sicer priporočata gibanje in zmerna športna
aktivnost, vendar brez konkretnih (individualnih oz. »miligramskih«) napotkov. V
milijonski množici receptov, ki jih izdaja medicina, niti enega ne namenja gibalni
kulturi in koristnemu razvedrilnemu športu. Zdravstvo v preventivnem smislu oz.
nasploh ne izkoristi 7500 slovenskih športnih društev, ki so v bistvu naravne lekarne.
Osnovno zdravstvo ne pokriva celostne preventive in svetovanja ter usmerjanja
prebivalstva v izbrana športna društva oz. gibalno/športno udejstvovanje po sistemu
- testiranje-nasvet-usmerjanje. In dalje. Športna društva za izvajanje raznoterih
športnih programov v povezavi z zdravstvom nimajo ustreznih kadrov in potrebnih
znanj.
Še vedno je v medicinski stroki preveč utrjeno prepričanje, da je šport škodljiv
(statistični kazalci poškodb pri športnih aktivnostih), ob dejstvu, da je 1,3 milijona
slovenskega prebivalstva rekreativnih športnikov.
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Med vrzeli štejemo tudi preveliko odtujenost športne stroke in njene znanosti
(športoslovja oz. kineziologije) ter njunih programov od medicine oz. zdravstva, kar
je še zlasti vidno na področju razvedrilnega športa oz. športa za vse. Posledično ni v
zadostni meri prepletanja strokovnih znanj in izkušenj med športnimi strokovnjaki in
strokovnjaki medicinskih strok. Prav tako ni skupnih aplikativnih projektov oz.
znanstvenih raziskav na povezanem področju medicine in športa, prešibke (v kolikor
obstajajo) pa so tudi skupne institucionalne programske povezave. Ob tem tudi ni
sinteze in skupne vsebinsko-medijske podobe. Tozadevno prepletanje in povezovanje
obeh strok in znanosti bi na osnovi primerov dobrih praks iz tujine morali temeljito
preučiti in ne le evidentirati.
Pomanjkanje tesnejše povezanosti medicine in športa pa je vidno tudi na državni
ravni. Država namreč sistemsko zanemarja možne ekonomske, socialne in
zdravstvene vrednosti, ker ne investira v skupne projekte, ki bi imeli pozitivne
sinergijske učinke na povezanem področju medicine in športa ter posledične koristi
za slovensko prebivalstvo.

KAJ PRIČAKUJEMO OD TESNEJŠE POVEZANOSTI MEDICINE IN
ŠPORTA ?
Osnovni namen tesnejšega povezovanja je doseči hitrejši napredek in dvig kakovosti
na področju telesne dejavnosti oz. zdravju prijaznega in varnega gibalno/športnega
ali športno -rekreativnega udejstvovanja prebivalstva. Dosegli naj bi vključevanje še
večjega števila ljudi, različnih skupin od najmlajših do najstarejših, obeh spolov,
različnih motoričnih izkušenj in znanj ter različnega zdravstvenega statusa, v
sistematično in redno gibalno/športno udejstvovanje. Pri tem naj bi se povečala
vloga zdravnikov oz. zdravstvenih delavcev. Sinergijo tesnejše povezanosti pa bi
lahko izkoristili tudi
pri vzpostavljanju partnerstva pri skupnem nastopu oz.
komunikaciji z lokalnimi in državnimi oblastmi.
Navedeno povezovanje naj bi bilo celostno, raznoliko, kakovostno in na različnih
ravneh. Povezovali naj bi se na ravni stroke, znanosti, družbenih okolij, na lokalni
ravni, regijski ravni in na državni ravni. Tesnejše povezovanje naj bi bilo torej
posebej vidno pri obravnavi posameznih strokovnih vprašanj in snovanju znanstveno
raziskovalnega dela s skupnimi raziskovalnimi projekti, torej projekti na
interdisciplinarnem področju medicine in športa. To bi zagotovo imelo dobre
medsebojne učinke, skupni projekti ob dobrem timskem delu pa so največkrat
jamstvo za boljše učinke in dodatna kakovostna spoznanja. Pri tem mislimo
predvsem na izsledke in nova spoznanja v zvezi z rednim telesnim gibanjem oz.
športnorekreativnim udejstvovanjem. Bolj kakovostno sodelovanje bi omogočalo tudi
skupne nastope in načrtovanje pri laboratorijskih in terenskih raziskavah ter skupno
vodenje protokolov. Ob dobri organizaciji, vključenosti ustreznih kadrov oz.
strokovnjakov različnih profilov in specialnosti, ob dobro pripravljenih, predvsem
aplikativnih (praktično uporabnih) raziskovalnih projektih pa bi ob skupnem
vrednotenju rezultatov lahko dosegli tudi želene učinke.
Poleg navedenega, pa bi lahko za dvig kakovosti gibalno/športnega udejstvovanja
prebivalstva Slovenije načrtovali skupni razvoj z uporabo enotne metodologije in
smernic za neposredno praktično uporabo. S tem je povezana funkcionalna in
motorična diagnostika. Načrtovali naj bi skupno predstavitev izsledkov in
znanstvenih dokazov, ki povezujejo medicino in šport in konkretno telesno vadbo
(gibalno/športno dejavnost) z različnimi oblikami kakovosti življenja. Organizirali naj
bi skupno sodelovanje pri vsakodnevnih športnih aktivnostih (društva, klubi) in v

svetovalnicah za vsakodnevno športnorekreativno udejstvovanje. Svetovanje in
usmerjanje bi bilo še zlasti pomembno pri specifičnih stanjih - nosečnice, starejši,
osebe s posebnimi potrebami, mentalno manj sposobni in zdravstveno ogroženi.

V predlagan model medsebojnega sodelovanja naj bi vključili
tudi sistem
izobraževanja in usposabljanja različnih strokovnjakov in strokovnih delavcev na
poklicni in amaterski ravni. Tako naj bi skupaj načrtovali usposabljanje amaterskih
kadrov v društvih in rekreativnih klubih na področju športa, prav tako pa tudi pri
izvajanju različnih seminarjev in tečajev za zdravstvene delavce. Enako bi postopali
na institucionalni ravni pri izpopolnjevalnem izobraževanju za diplomante FŠ oz.
športne pedagoge in zdravnike. Sodelovanje pa naj bi se preneslo tudi na
dodiplomski, podiplomski in doktorski študij medicine in kineziologije (športoslovja).
Smiselno bi bilo tudi skupno snovanje strokovnih teamov in znanstvenih seminarjev
oz. tematskih posvetov, simpozijev in kongresov.
Prednosti tesnejšega povezovanja vidimo tudi v skupnih nastopih pri vladnih in
nevladnih organizacijah, v skupnem lobiranju za politično in družbeno podporo, v
skupnem nastopu za uradno podporo zdravstva in ustanov za javno zdravstvo ter v
skupnem lobiranju za pridobitev finančnih sredstev in za pridobitev sponzorjev.
Pomembni bi bili tudi skupni nastopi v medijih - radio, televizija, tiskani mediji in
elektronski mediji ter skupne novinarske konference.

ZAKLJUČEK
V prispevku so zbrani razmisleki in dejstva za tesnejše sodelovanje strokovnjakov in
znanstvenikov s področij športne in medicinske stroke ter znanosti. To sodelovanje
je še zlasti pomembno pri uresničevanju strateških ciljev razvoja športne rekreacije
ter pri izobraževanju in usposabljanju strokovnih ter znanstvenih kadrov na področju
medicine oziroma zdravstva ter športa oziroma športne rekreacije. Tvorno
sodelovanje je mogoče vzpostaviti tudi pri programski zasnovi posameznih
ozaveščevalnih akcij, enako pa velja tudi za snovanje temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih razvojnih projektov

Prizadevanja za vključevanje v športnorekreativno dejavnost zdravstveno ogroženih
in bolnih prav tako zahteva dodatna znanja in izkušnje, predvsem pa tesnejše
povezovanje športne in medicinske stroke tako na področju edukacije kot tudi
izvedbe
športnorekreacijskih
programov.
Sodobna
obravnava
gibanja,
gibalno/športnih dejavnosti oz. športnorekreativnega udejstvovanja za zdravje terja
tesno medsebojno sodelovanje zdravnikov, zdravstvenih delavcev, fizioterapevtev,
športnih pedagogov, organizatorjev športne rekreacije, trenerjev, inštruktorjev za
fitnes in aerobiko, osebnih trenerjev in tudi drugih strokovnjakov.
To sodelovanje je še zlasti pomembno pri uresničevanju strateških ciljev razvoja
športne rekreacije ter pri izobraževanju in usposabljanju strokovnih ter znanstvenih
kadrov na področju medicine oziroma zdravstva ter športa oziroma športne
rekreacije. Tvorno sodelovanje naj bi vzpostavili tudi med osnovnimi zdravstvenimi
enotami (družinske medicine) in športnimi društvi ter na institucionalni in državni
ravni.
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2
POLITIČNI DOKUMENTI IN SMERNICE NA
PODROČJU TELESNE DEJAVNOSTI V
SLOVENIJI
Andrea Backovič Juričan, Nika Berlic, Vesna Kerstin Petrič

IZVLEČEK
Na ravni populacije telesno dejavnost za krepitev zdravja (skrajšano iz angl. HEPA)
običajno
uveljavimo z ustreznimi nacionalnimi pristopi in smernicami ter z
aktivnim medresorskim vključevanjem. Republika Slovenija je bila ena prvih
evropskih držav, ki je razvila svojo strategijo na področju HEPA (in ne zgolj športno
politiko), v kateri se nahajajo tudi splošne smernice za telesno dejavnost
prebivalcev. Ravno zaradi tega je postala partner v mednarodnem pilotnem
projektu HEPA Policy Audit Tool, ki je bil zasnovan z namenom razvoja posebnega
standardiziranega orodja, s pomočjo katerega bi lahko zagotovili pregled nad
izvajanjem nacionalnih politik povezanih s HEPA in omogočili izmenjavo izkušenj na
mednarodni ravni. Rezultati omenjenega projekta so pokazali, da pri nas obstaja
najmanj 24 nacionalnih političnih dokumentov iz različnih resorjev s posrednimi ali
neposrednimi HEPA elementi. Resorji kot so zdravstvo, šolstvo in šport jih
vključujejo neposredno, medtem ko transport, delo, okolje in prostor ter razvoj in
turizem spodbujajo telesno dejavnost zgolj na posreden način. Ugotovljeno je bilo,
da samo HEPA strategija in prehranska politika vsebujeta nacionalno priznane
smernice za telesno dejavnost in to predvsem odraslih, medtem ko se za ostale
ciljne skupine kot so otroci in mladostniki, starejši odrasli in nosečnice poslužujemo
predvsem smernic in priporočil mednarodno priznanih organizacij oziroma združenj
(SZO, EU, ACOG, RCOG) ali strokovnih smernic naših strokovnjakov (iz Medicinske
fakultete in Fakultete za šport v Ljubljani). Izziv v prihodnosti nas čaka v izdelavi
(novega) akcijskega načrta za telesno dejavnost ter v dopolnitvi že obstoječih
nacionalnih smernic in pripravi novih (oziroma potrditvi že oblikovanih strokovnih
smernic) na nacionalni ravni.

UVOD
Redna telesna dejavnost pomembno vpliva tako na telesno kot duševno zdravje.
Ugodno vpliva na srce, ožilje, dihala in mišice, zdravje kosti, krepi imunski sistem,
izboljšuje spanec, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa,
pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje samospoštovanje in
samozavest, pomaga pri vzpostavljanju socialnih interakcij in socialni integraciji ter
tako pomembno prispeva h kakovosti življenja ljudi v vseh starostnih skupinah.
Nasprotno, pa je vse več dokazov, da telesna nedejavnost poveča tveganje za
kronične nenalezljive bolezni, kot so koronarna boleznen, možganska kap, sladkorna
bolezen tipa 2, rak dojke in rak debelega črevesa ter z njimi povezano prezgodnjo
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umrljivost. Po podatkih Evropskega zdravstvenega poročila Svetovne zdravstvene
organizacije iz leta 2005, se telesna nedejavnost kot dejavnik tveganja v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju RS), s pripisano 5,1 % umrljivostjo in 2,8 % izgubljenimi leti
življenja, uvršča na 6. mesto, takoj za alkoholom (1,2).
Glede na breme bolezni, ki je posledica telesne nedejavnosti, bi si morale države
prizadevati, da bi bilo čim več prebivalcev čim dlje časa telesno dejavnih na način,
da krepijo zdravje. Telesna dejavnost za krepitev zdravja (angl. Health Enhancing
Physical Activity, v nadaljevanju HEPA) je vsakršna oblika telesne dejavnosti, ki
koristi zdravju in funkcionalni sposobnosti brez nepotrebne škode ali tveganja (3).
Posameznik jo najlaže doseže tako, da gibanje vsaj zmerne intenzivnosti (kot so na
primer živahna hoja in druge aktivnosti, ki pospešijo dihanje in nas ogrejejo) vključi
v vsakdanje življenje (4). Na ravni populacije telesno dejavnost za krepitev zdravja
lahko uveljavimo z ustreznimi nacionalnimi pristopi in smernicami ter z aktivnim
vključevanjem drugih resorjev, kot so šolstvo in šport, transport, delo in sociala ter
turizem. Ne samo zdravje, ampak tudi telesna dejavnost za krepitev zdravja bi
morala postati integralen del vseh razvojnih politik.
RS je bila ena prvih evropskih držav, ki je razvila svojo strategijo na področju HEPA,
v kateri se nahajajo tudi splošne smernice za telesno dejavnost prebivalcev.
Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od
2007 do 2012 (v nadaljevanju Nacionalna HEPA strategija) predstavlja temeljni
nacionalni HEPA politični dokument (5). V praksi ga imenujemo tudi Nacionalna HEPA
politika ali Nacionalna gibalna politika. Obstaja tudi v krajši različici, ki je za
uporabnika bolj prijazna in se imenuje Nacionalni program spodbujanja telesne
dejavnosti za krepitev zdravja.

Nacionalna HEPA strategija vključuje ukrepe in aktivnosti države, ki ob sodelovanju
različnih javnosti ter organizacij civilne družbe spodbujajo in krepijo redno telesno
dejavnost prebivalcev RS, in s tem varujejo in krepijo njihovo zdravje ter kakovost
življenja. Njen temeljni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje različnih oblik rednega
gibanja in telesne vadbe za zdravje, ki jih posameznik lahko goji v vseh življenjskih
obdobjih. Konkretni cilji strategije se nanašajo na posamezne ciljne skupine
prebivalstva RS, in sicer: otroke in mladostnike (do 18. leta starosti), odrasle (od 18.
do 65. leta starosti), starejše od 65 let, ženske v času nosečnosti, družine
(zajemajoč vse generacije in ne samo starše z otroki), osebe z invalidnostjo in
delavce v delovnem okolju (5).
RS je, zaradi številnih izkušenj na področju telesne dejavnosti, v letu 2009 postala
partner v mednarodnem pilotnem projektu, ki poteka v okviru Evropske mreže za
telesno dejavnost za krepitev zdravja (v nadaljevanju HEPA evropske mreže) in ob
podpori Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO). Pilotni projekt,
imenovan Health Enhancing Physical Ativity Policy Audit Tool (skrajšano HEPA PAT)
je bil zasnovan z namenom razvoja posebnega standardiziranega orodja, s pomočjo
katerega bomo lahko zagotovili pregled nad izvajanjem nacionalnih politik
posameznih držav, povezanih s telesno dejavnostjo za krepitev zdravja, okrepili
sodelovanje med ključnimi deležniki ter omogočili primerjavo dobrih praks in
izmenjavo izkušenj na mednarodni ravni. V pilotnem projektu poleg Slovenije
sodeluje še 6 držav (Finska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska in Švica), ki
bodo testirale uporabnost omenjenega orodja. V Sloveniji projekt vodi in koordinira
Andrea Backovič Juričan, nacionalna promotorka zdravja na Inštitutu za varovanje
zdravja RS.
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HEPA PAT PROJEKT IN NJEGOVA POVEZAVA S POLITIKAMI NA
PODROČJU TELESNE DEJAVNOSTI
HEPA PAT projekt ima tri glavne cilje, in sicer: razviti orodje za prepoznavanje
elementov telesne dejavnosti, ki so vključeni v posameznih nacionalnih politikah,
ter za oceno vpliva, ki ga ima telesna dejavnost na te politike v praksi; identificirati
trenutne nacionalne politične okvire sodelujočih evropskih držav; in primerjati
napredek in razvoj, vsebino in izvajanje nacionalnih politik na področju telesne
dejavnosti (6).
Pod vodstvom članice usmerjevalnega odbora za globalno ozaveščanje o telesni
dejavnosti (angl. Global Advocacy on Physical Activity - GAPA), Fionne Bull, je bil v
projektni skupini sedmih sodelujočih držav, razvit vprašalnik, ki se vsebinsko deli v
štiri sklope: struktura politik na področju telesne dejavnosti in njihova zgodovina
(sklop A); vsebina in razvojni proces politik na področju telesne dejavnosti (sklop B);
izvajanje politik na področju telesne dejavnosti (sklop C); in kratek povzetek
procesa izpolnjevanja HEPA PAT orodja s ključnimi sodelujočimi partnerji (sklop D)
(6). Sodelujoče države so s pomočjo vprašalnika popisale stanje na področju telesne
dejavnosti v svojih državah do maja leta 2011.
Namen razvoja HEPA PAT orodja je bil oblikovati standardiziran sistem, ki bi
zagotovil sistematičen pristop k pridobitvi podrobnih informacij glede relevantnih
politik na področju telesne dejavnosti. HEPA PAT vprašalnik, po trenutno razvitem
HEPA metodološkem pristopu, sicer ne omogoča kvantitativnega ocenjevanja, vendar
posameznim deležnikom, ki delujejo na področju promocije telesne dejavnosti,
kljub vsemu nudi vpogled v obseg nacionalnih politik in ukrepov, ki so usmerjene v
promocijo in povečanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja. S pomočjo izpolnitve
HEPA PAT vprašalnika je omogočeno tudi prepoznavanje sinergij in neskladij med
nacionalnimi dokumenti in pristopi različnih resorjev in omogoča sistematično
iskanje pomanjkljivosti ter priložnosti za načrtovanje ukrepov in njihovo izvajanje v
prihodnosti. Proces ne vključuje zgolj pregleda nad tem, katere politike obstajajo,
temveč tudi, na katerih področjih in kako učinkovito je njihovo izvajanje. Tovrstne
informacije so ključne za zagovorništvo nacionalnih in regionalnih zavez ter
načrtovanje posameznih programov, politik in aktivnosti, povezanih s telesno
dejavnostjo. Orodje HEPA hkrati omogoča tudi pregled nad financiranjem,
vrednotenjem in rezultati posameznih politik in ukrepov, kar je pogoj za informirano
razpravo in bodoče strateško načrtovanje (6).

Uporaba enotne metodologije HEPA omogoča tudi medsebojno primerjavo različnih
pristopov posameznih držav in s tem širjenje dobrih praks in izkušenj na mednarodni
ravni. Ravno zaradi tega bo naslednji korak projektne skupine sedmih držav
dokončanje skupnega primerjalnega tehničnega poročila. Rezultati pilotnega
projekta so bili junija 2012 predstavljeni v Zurichu tudi ostalim evropskim državam,
ki so izkazale velik interes za sodelovanje.

NEKATERI REZULTATI REPUBLIKE SLOVENIJE V OKVIRU HEPA
PAT PROJEKTA
RS je ena izmed redkih evropskih držav, ki ima izdelano politiko s področja telesne
dejavnosti za krepitev zdravja (in ne zgolj športno politiko). Preko izpopolnjevanja
HEPA PAT orodja je postala tudi ena izmed prvih evropskih držav, ki je s pomočjo
omenjenega orodja pridobila celovit, sistematičen pregled nad HEPA politiko na
nacionalni ravni, primerljiv z ostalimi evropskimi državami. Pri izpolnjevanju
17

slovenske študije primera s pomočjo HEPA PAT orodja je sodelovalo 26 različnih
predstavnikov iz 16 različnih organizacij znotraj relevantnih resorjev.

Popis stanja v RS do vključno maja 2011 kaže na precejšnjo razpršenost politik, ki
vključujejo telesno dejavnost, saj je le-ta vpeta tako v politike na področju zdravja,
športa, šolstva, prometa in okolja, kot tudi na področje dela in sociale ter razvoja in
turizma. Tako kot večina drugih sodelujočih držav, pa ima tudi Slovenija še veliko
manevrskega prostora za krepitev medsektorskega sodelovanja.
Rezultati HEPA PAT pilotskega projekta so pokazali, da obstaja v Sloveniji najmanj
24 nacionalno sprejetih oziroma političnih dokumentov iz različnih resorjev s
posrednimi ali neposrednimi HEPA elementi. Dokumenti znotraj zdravstvenega,
šolskega in športnega resorja vključujejo neposredne elemente spodbujanja telesne
dejavnosti, medtem ko resorji, pristojni za transport, delo, okolje in prostor ter
razvoj in turizem, spodbujajo telesno dejavnost zgolj na posreden način (7).
Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje 2007 do 2012 ali
krajše Nacionalni HEPA program (7,8) je ključni dokument in temelji na treh HEPA
stebrih: športna rekreacija; telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja v
delovnem in šolskem okolju ali v šolskem okolju zunaj pouka; in telesna (gibalna)
dejavnost za krepitev zdravja zaradi transporta. V dokumentu so navedeni cilji,
naloge in aktivnosti ter nosilna ministrstva in nosilci nalog za vsako posamezno HEPA
strateško področje ter za vsako njihovo pod-področje, vključno z evalvacijo
programov (5).

Dokumenti, v katerih je bilo najdeno precej HEPA elementov,so še:
•

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 2000 (9),

•

Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010 (10),

•

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev” (11) in

•

Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije (Intermodalnost: čas za
sinergijo), 2006 (12).

Tabela 1 (Nacionalno obvezujoči dokumenti s konkretnimi HEPA elementi po
posameznih sektorjih,
sprejet/ s strani najvišjih državnih organov) jih v
nadaljevanju na kratko opisuje.
Ker je gibanje oziroma športna vzgoja obvezen predmet od vrtca do univerze, so
med temi 24-imi dokumenti vključeni tudi (nacionalni) učni načrti/ kurikulumi in
katalogi znanj, ki jih sprejmejo za to pristojni strokovni sveti. Nacionalni kurikulum
za osnovne šole vključuje tudi izvedbo Programa usposabljanja za vožnjo s kolesom.
Omenjeni program je hkrati del Resolucije o Nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (Skupaj za večjo varnost) (13), zato sta bila
oba dokumenta vključena med pomembne nacionalne HEPA dokumente.
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Tabela 1: Nacionalno obvezujoči dokumenti s konkretnimi HEPA elementi po
posameznih sektorjih, sprejeti s strani najvišjih državnih organov (7).
Sektor

Naziv dokumenta
(naziv v praksi)

Kdo ga je
sprejel
in kdaj?

Opis bistvenih HEPA elementov (in
morebiten obstoj ter naziv povzete
verzije)

Spletna
poveza
va

Zdravje

Strategija Vlade
RS na področju
telesne (gibalne)
dejavnosti za
krepitev zdravja
od 2007 do 201209-13

Vlada,
7. marca
2007

Predstavlja temeljni/najbolj
direktni nacionalni HEPA
dokument. Opisuje analizo stanja
gibalnih navad in ključne
(zdravstvene) probleme,
poslanstvo in HEPA cilje, HEPA
načela, medsektorsko sodelovanje,
splošna HEPA priporočila in
smernice, HEPA strukturo / tri
stebre, strateška področja HEPA in
razvoj dokumenta. Vsebuje večino
kriterijev za uspešno implementacijo.
(Povzeta - uporabnikom prijaznejša
- verzija ima naziv Nacionalni
program spodbujanja telesne
dejavnosti za krepitev zdravja od
2007 do 2012.)

Da, obe
verziji
(slovens
ki in
angleški
prevod
obeh
verzij)

Državni
zbor,
22. marca
2005

Predstavlja temeljni nacionalni
dokument na področju prehrane.
Vsebuje poglavje o pomembnosti
HEPA ter splošnih HEPA
priporočilih in smernicah.
(Povzeta - uporabnikom prijaznejša
- verzija ima naziv Nacionalni
program prehranske politike od
2005 do 2010.)

Da, obe
verziji
(slovens
ki in
angleški
prevod
obeh
verzij)

Državni
zbor,
26.junij
2008

Temelji na evropskih smernicah za
zdravstveno varstvo. Izpostavlja
integrirano celostno obravnavo
pacienta.
Poudarja pomen telesne dejavnosti
in zdrave prehrane za zmanjšanje
debelosti in drugih kroničnih
nenalegljivih bolezni.
(Povzeta - uporabnikom prijaznejša
- verzija ima isti naziv kot daljša
verzija.)

Da, obe
slovenski
verziji

Državni
zbor,
3. marca
2000

Zajema celostno organizirano
dejavnost športa: športno vzgojo
(predvsem interesno športno vzgojo
izven obveznega šol. sistema),
športno rekreacijo, kakovostni in
vrhunski šport ter šport invalidov, ki
je v javnem interesu.
Prednost daje športnim
dejavnostim otrok in mladine. Med
drugim poudarja tudi pomen športa
za krepitev zdravja.

Da,
slovenska
verzija

(Nacionalna)
gibalna (HEPA)
politika ali
(Nacionalna) HEPA
strategija (ali)
(Nacionalni) HEPA
program

Zdravje

Resolucija o
nacionalnem
programu
prehranske
politike 20052010

(Nacionalna)
prehranska politika

Zdravje

Resolucija o
nacion. planu
zdrav, varstva
2008-2013
»Zadovoljni
uporabniki in
izvajalci zdrav,
storitev«

(Nacionalni) plan
zdrav, varstva
Sport

Nacionalni program
športa v RS, 2000
(Nacionalni)
program športa
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Promet

Resolucija o
prometni politiki
RS (Intermodalnost:
čas za sinergijo),
2006

Državni
zbor,
3. maja
2006

(Nacionalno)
prometno politika

Izpostavlja intermodalnost in
nemotorizirane oblike prometa.
Poudarja, da je potrebno
promovirati pešačenje,
kolesarjenje in uporabo javnega
prevoza ter dvig ekološke
osveščenosti.
Daje pobudo za razvoj evropske in
nacionalne kolesarske mreže ter
prehodno zagotovitev ustrezne
infrastrukture.

Da

Znotraj področij drugih resorjev je največ HEPA elementov omenjenih v Resoluciji o
nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, 2003 (14) in Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije, 2004 (15). Prva zagovarja splošno promocijo zdravja
na delovnem mestu in posledično tudi telesno dejavnost z namenom vzdrževanja
dobre delovne sposobnosti zaposlenih, prostorska strategija pa zagovarja ustrezno
prostorsko planiranje rekreacijskih in zelenih površin v mestnih okoljih. Nadalje
omenja razvoj pešpoti in kolesarskih poti ter njihovo povezovanje v mreže z
namenom zmanjševanja negativnih vplivov motoriziranega prometa na okolje in z
namenom povečevanja zdravih oblik telesnih dejavnosti za populacijo.

V okviru projekta je bilo prepoznanih tudi veliko uspešnih intervencij v obliki
programov in projektov nacionalnega pomena, ki preko telesne dejavnosti in športa
vplivajo na zdravje različnih ciljnih skupin in v različnih okoljih. Zaradi boljše
preglednosti so razvrščeni po posameznih področjih, vezanih bodisi na ciljno skupino
ali ustrezno okolje:
—

pretežno otroci in mladostniki (Slovenska mreža Zdravih šol, Zlati sonček,
Krpan, Naučimo se plavati, Veter v laseh - s športom proti drogam, FIT
International),

—

pretežno odrasli in starejši (Nacionalni program primarne preventive
srčnožilnih bolezni, Z gibanjem do zdravja, Migaj raje z nami, Recept za
zdravo življenje, Živimo zdravo),

—

delovno okolje (Čili za delo),

—

transport in okolje (Slovenska mreža Zdravih mest) ter

—

lokalna skupnost, turizem in prosti čas (Zdravo društvo, Slovenija teče za
zdravje, Slovenija kolesari, Hura, prosti čas, Program MURA, Pomurje v
gibanju) (7).

NOVEJŠI SLOVENSKI POLITIČNI DOKUMENTI, KI VSEBUJEJO
ELEMENTE TELESNE DEJAVNOSTI
Rezultati HEPA PAT pilotskega projekta zajemajo stanje v RS do maja 2011. Od tedaj
pa so najvišji politični vrhovi v RS sprejeli naslednje nove vladne dokumente oziroma
posodobitve (dopolnitve) starih, ki se vsaj v eni točki nanašajo na telesno dejavnost:
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•

Strategijo RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem, 2012-2020
(16), ~

•
•
•
•
•
•
•

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), 11. maj 2012 (17) (53. člen, ki se
nanaša na organizacijo in financiranju vzgoje in izobraževanja),
Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (18),
Zakon o visokem šolstvu( 19) (3 posodobitve),
Zakon o društvih, 12. 8. 2011 (20),
Strategijo razvoja slovenskega turizma, 2012-2016 (21),
Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2011-2016 (22),
Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje od 2012 do
2021(skupaj za večjo varnost) (23).

SMERNICE ZA TELESNO DEJAVNOST V SLOVENIJI
V HEPA PAT pilotskem projektu je bilo ugotovljeno, da tako Strategija Vlade
Republike Slovenije na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od
2007 do 2012 kot tudi Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 20052010 navajata HEPA smernice in priporočila za splošno in predvsem odraslo
populacijo (7). Ker sta bila oba dokumenta potrjena s strani Državnega zbora
oziroma Vlade RS, gre za nacionalno priznane smernice in priporočila za telesno
dejavnost.
V obeh dokumentih sta opisani načelo FITT (frekvenca/pogostost, intenzivnost,
trajanje in tip/vrsta telesne dejavnosti) in načelo uravnotežene vadbe (50% aerobnih
vaj, 25% vaj za gibljivost in 25% vaj za krepitev mišic). Priporočila navajajo, da za
pozitivne učinke na posameznika zadostuje najmanj 30 minut zmerno intenzivnega
gibanja vsaj 5-krat na teden, pri čemer se za zmerno intenzivnost šteje telesna
dejavnost, pri kateri se posameznik nekoliko ogreje in rahlo zadiha. Priporočeno je,
da naj bi bila vadba, čim bolj raznolika, poteka lahko v različnih okoljih (doma, na
delu, v transportne namene), naj bo varna (prilagojena starosti, zdravstvenemu
stanju in fizičnim okoliščinam), uravnotežena glede na zvrsti in posamezniku v
razvedrilo. Nadalje povzetek navaja, da je za ohranjanje in krepitev zdravja ter
vzdrževanje zdrave telesne mase zelo pomembna ustrezna, ničelna bilanca med
energijskim vnosom in energijsko porabo, tj. med prehranjevanjem in redno
vsakodnevno telesno dejavnostjo za krepitev zdravja. Zdrava prehrana in redna
telesna dejavnost tako vplivata na zdravje vsaka zase, ob sočasnem upoštevanju
obeh elementov zdravega življenjskega sloga, pa delujeta sinergijsko (5, 10).

Rezultati pilotnega projekta so nadalje pokazali, da specifičnih smernic in priporočil
pravzaprav ne vsebuje noben izmed drugih navedenih nacionalnih dokumentov, niti
nobena uradno izdana publikacija. Kljub temu da RS še nima uradno in na nacionalni
ravni priznanih/ sprejetih smernic in priporočil za otroke in mladostnike, starejše
osebe od 65 let, nosečnice in osebe s posebnimi potrebami (7), pa v RS že obstajajo
veljavne strokovne smernice za določene ciljne skupine, ki pa niso uradno sprejete
na nacionalni ravni. V praksi se zato običajno za omenjene ciljne skupine
uporabljajo smernice in priporočila različnih priznanih organizacij in združenj
strokovnjakov, kot na primer:
•

Smernice EU o telesni dejavnosti: priporočeni ukrepi politike za spodbujanje
telesne dejavnosti za krepitev zdravja (angl. EU Physical Activity Guidelines
Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity)
iz leta 2008 (24),
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•
•

Priporočila SZO glede telesne dejavnosti za zdravje (angl.
Global
recommendations on physical acitivty for health) iz leta 2010 (25) in
Slovenske smernice za telesno udejstvovanje otrok in mladostnikov v starostni
skupini od 2 do 18 let (angl. Slovenian guedelines for physical activity in
children and adolescents in the age group 2-8 years) iz leta 2011 (26).

Smernice EU o telesni dejavnosti: priporočeni ukrepi politike za spodbujanje telesne
dejavnosti za krepitev zdravja je leta 2008 odobrila delovna skupina EU za šport in
zdravje ter ministri za šport držav članic EU. Namenjene so predvsem oblikovalcem
politik v državah članicah kot navdih za oblikovanje in sprejetje nacionalnih smernic
o telesni dejavnosti, usmerjenih v ukrepanje. Dokument sestavja 41 konkretnih
smernic za ukrepanje s posameznimi primeri dobrih praks iz nekaterih držav članic
EU, med katerimi je tudi opisan primer iz Slovenije.
Smernice EU o telesni
dejavnosti , v skladu z usmeritvenimi dokumenti SZO, EU in njenih držav članic,
priporočajo najmanj 60 minut dnevne, zmerne telesne dejavnosti za otroke in
mladostnike ter najmanj 30 minut dnevne, zmerne telesne dejavnosti za odrasle,
vključno s starejšimi. Ob tem EU smernice navajajo, dabi se morali vsi ustrezni
akterji sklicevati na usmeritvene dokumente SZO v zvezi z debelostjo in telesno
dejavnostjo ter iskati načine za njihovo izvajanje. V EU smernicah je močno
poudarjen tudi medsektorski pristop, ki vključuje tako področješporta, zdravja,
izobraževanja, transporta, okolja, urbanističnega načrtovnja Javne varnostikot tudi
delovnega okolja, vključno s storitvami za starejše. Prav tako je priporočeno, da se
izvajanje ukrepov politike za spodbujanje telesne dejavnosti spremlja redno in na
podlagi
vnaprej
določenih
kazalnikov,
saj
je
s
tem
omogočeno
vrednotenje.Dokument na koncu priporoča razširjanje in izvajanje teh smernic prek
obstoječe HEPA evropske mreže, zato tudi poziva Evropsko komisijo, da omenjeno
mrežo finančno podpre (24).
Leta 2010 je SZO izdala Priporočila SZO glede telesne dejavnosti za zdravje, ki
temeljijo na obsežnih znanstvenih dokazih in so bila razvita s podporo in
prizadevanji vodilnih mednarodnih strokovnjakov in SZO območnih enot. Omenjena
priporočila nudijo informacije o pogostosti, trajanju, intenzivnosti, vrsti in skupni
količini telesne dejavnosti, potrebni za preprečevanje krononičnih nenalezljivih
bolezni. Obravnavajo tri starostne skupine, in sicer: 5-17 let (otroci in mladostniki),
18-64 let (odrasli) in 65 let in več (starejši odrasli). Minimalna priporočena količina
telesne dejavnosti za krepitev in varovanje zdravja pri otrocih in mladostnikih je 60
minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti, vsak dan, s poudarkom na
aerobni telesni dejavnosti. Visoko intenzivno telesno dejavnost, vključno z vajami za
krepitev mišic in kosti, pa naj bi izvajali vsaj 3-krat na teden. Minimalna priporočena
količina telesne dejavnosti za krepitev in varovanje zdravja odraslih in starejših
odraslihpa je 150 minut zmerne intenzivne telesne dejavnosti ali 75 minut visoko
intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma enakovredna kombinacija obeh
intenzivnosti. Priporočeno je, da se aerobna telesna dejavnost izvaja vsaj 10 minut
naenkrat, ob tem pa naj bi se izvajalo vaje za krepitev večjih mišičnih skupin vsaj 2krat na teden. Za slabše gibljive starejše odrasle pa je priporočljivo, da izvajajo še
telesno dejavnost za izboljšanje ravnotežja in preprečevanje padcev, in sicer vsaj 3krat na teden. Priporočila SZO pa navajajo tudi priporočene količine telesne
dejavnosti za dodatne bojše učinke na zdravje. (25).

Slovenski strokovnjaki iz Medicinske fakultete in Fakultete za šport Univerze v
Ljubljani so v letu 2011 objavili t.i. Slovenske smernice za telesno udejstvovanje
otrok in mladostnikov v starostni skupini od 2 do 18 let, ki so bile sprejete tudi na
Razširjenem strokovnem kolegiju za pediatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani.
Smernice se nanašajo na zdrave otroke in mladostnike, nevedeni obseg telesne
dejavnosti pa je dodatek njihovim vsakodnevnim telesnim dejavnostim, kot so: hoja
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v šolo/vrtec, gibanje med šolskimi odmori oz. v vrtcu, pouk športne vzgoje. Znotraj
strokovnih smernic strokovnjaki svetujejo, naj se otroci in mladostniki vsak dan v
tednu udeležujejo zmerno do visoko intenzivne telesne dejavnosti, ki naj traja vsaj
60 minut. Pred začetkom vadbe je vedno potrebno ogrevanje (približno 15 minut),
po koncu pa umirjanje in sproščanje. Otroci lahko opravljajo tudi vadbo za moč, saj
dodatno in pomembno izboljša učinkovitost aerobne vadbe, pri čemer naj najprej
premagujejo lastno težo, nato pa z dodajanjem zunanjega bremena povečajo
intenzivnost vadbe. Program moravključevati krepitev glavnih mišičnih skupin in
vadbo za stabilizacijo trupa. Določene vsebine, ki so vključenev vadbo za (predvsem
eksplozivno) moč, pa lahko hkrati specifično krepijo tudi kosti. Za razvoj gibljivosti
se pretežno uporabljajo statične raztezne vaje. Vadbo za moč in gibljivost naj bi
izvajali 2do 3-krat na teden. Smernice nenazadnje opisujejo tudi bolj specifična
navodila za telesno dejavnost otroka in mladostnika športnika ter za telesno
dejavnost v toplem okolju (26).

Znotraj ciljne skupine nosečnic RS sledi specifičnim smernicam Ameriškega
združenja ginekologov in porodničarjev (angl. American College of Obstetricians and
Gynecologists) terKraljevega združenja ginekologov in porodničarjev (angl. Royal
College of Obstetricians and Gynecologists) iz Velike Britanije (D. Ščepanovič,
osebna komunikacija, september 2012).

ZAKLJUČEK
Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki ima s strani najvišjih državnih organov
sprejeto Nacionalno HEPA politiko. Ravno tako ima precej drugih političnih dokumentov
iz raznovrstnih sektorjev, ki vsebujejo elemente telesne dejavnosti in HEPA elemente.
Poleg že omenjene nacionalne gibalne politike sta še najbolj pomembna Nacionalni
program športa (vsebuje veliko elementov telesne dejavnosti, tudi HEPA) in Nacionalna
prehranska politika (vsebuje tudi nacionalna priporočila in smernice za telesno dejavnost
odraslih).

Kot največji uspeh si RS, na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja, lahko
šteje sprejetje Nacionalne HEPA strategije, ustanovitev medsektorske delovne
skupine za pripravo nacionalnega akcijskega načrta in samo pripravo akcijskega
načrta za leti 2011 in 2012. Kljub temu da akcijski načrt, zaradi politične situacije v
letu 2011 ni bil uradno potrjen in sprejet na Vladi RS, se marsikatera aktivnost kljub
vsemu izvaja. Strategija za telesno dejavnost je pomembna tudi zato, ker vključuje
nacionalno sprejete smernice za telesno dejavnost za odraslo populacijo. V
prihodnje izziv na področju telesne dejavnosti vsekakor predstavlja priprava
nacionalnih smernic (oziroma potrditev že oblikovanih strokovnih smernic na
nacionalni ravni) tudi za druge ciljne skupine, otroke in mladostnike, nosečnice in
starejše odrasle. Dopolniti bi morali tudi nacionalne smernice za odrasle ter
oblikovati nacionalne smernice za telesno dejavnost v šolskem, delovnem okolju ter
med transportom.
Nacionalna HEPA strategije se sicer v letu 2012 izteče, na Ministrstvu za zdravje pa
je že v pripravi nova Nacionalna prehranska politika, znotraj katere ima telesna
dejavnost pomembno mesto. Načrtuje se tudi priprava akcijskega načrta, katerega
ključni komponenti bosta okrepitev medresorskega sodelovanja in nadaljno načrtno
vključevanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja v vse relevantne strategije. Za
izvajanje akcijskega načrta v smislu uresničevanja koncepta zdravja v vseh politikah
je predvidena tudi posebna delovna skupina.
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3
TELESNA DEJAVNOST ODRASLIH
PREBIVALCEV SLOVENIJE
Janet Djomba, Boris Sila

IZVLEČEK
Raziskovanje telesne dejavnosti oziroma njenih različnih komponent, kot so
trajanje, intenzivnost, namen ipd. intenzivno poteka tako v medicinski kot športni
stroki. Telesna dejavnost je pogosto predmet raziskovanja predvsem zaradi njenih
učinkov na zdravje, poleg celostnega vpliva na različne komponente zdravja pa se
raziskuje tudi delovanje in odzivi človeškega organizma na različne obremenitve pri
posameznih športnih aktivnostih s kineziološkega, psihološkega, sociološkega,
biološkega in še kakšnega vidika.
Zadnji podatki o telesni dejavnosti odraslih, ki so trenutno na voljo, so iz raziskav Z
zdravjem povezan vedenjski slog iz leta 2008, Slovensko javno mnenje iz leta 2008
ter Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja II
iz leta 2007-2008.

Podatki o deležu redno rekreativno-športno dejavnih se giblje od 33,2% pri
Slovenskem javnem mnenju, preko 44% v raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski
slog, do 68% v raziskavi o prehrambenih navadah Slovencev. Ugotavljamo, da so za
ocenjevanje telesne dejavnosti bili uporabljeni zelo različni vprašalniki, tudi za
rekreativno/športno aktivnost, ki je stična točka vseh raziskav.

Športna in medicinska stroka se na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja
vedno tesneje prepletata in povezovanje je nujno za optimalno delovanje na
področju ohranjanja in izboljšanja zdravja. Rezultati različnih raziskav se zaradi
različne vsebine pogosto lahko dopolnjujejo, v prihodnosti pa bi kljub temu bilo
smiselno razmisliti o skupnih raziskovalnih projektih, kjer bi zbirali podatke za
potrebe obeh strok in se tako izognili morebitnemu podvajanju vprašanj in
dvojnemu obremenjevanju cilje populacije.

UVOD
Raziskovanje telesne dejavnosti oziroma njenih različnih komponent, kot so
trajanje, intenzivnost, namen ipd. intenzivno poteka tako v medicinski kot športni
stroki. Telesna dejavnost je pogosto predmet raziskovanja predvsem zaradi njenih
učinkov na zdravje (1-5), poleg celostnega vpliva na različne komponente zdravja pa
se raziskuje tudi delovanje in odzivi človeškega organizma na različne obremenitve
pri posameznih športnih aktivnostih s kineziološkega, psihološkega, sociološkega,
biološkega in še kakšnega vidika (6-7).
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Raziskovanje oblike in pogostnosti telesne dejavnosti se najpogosteje izvaja s
pomočjo vprašalnikov, v katerih anketiranci sami ali s pomočjo anketarja navajajo
podatke o njihovi telesni dejavnosti. Gre torej za metodo, ki je podvržena različnim
pristranskostim
(pristranskost
spomina,
pod-poročanja,
nad-poročanja,
nerazumevanje vprašanj ipd.), ima pa tudi pomembne prednosti, kot so relativno
majhen strošek in enostavna izvedba.

Pregled literature pokaže, da se za raziskovanje telesne dejavnosti uporabljajo
številni različni vprašalniki, glede na namen raziskave in opazovano lastnost telesne
dejavnosti (8). Svetovna zdravstvena organizacija ter mednarodni strokovnjaki s
področja telesne dejavnosti za krepitev zdravja spodbujajo uporabo mednarodnega
vprašalnika za ocenjevanje telesne dejavnosti IPAQ (International Physical Activity
Questionnaire), s pomočjo katerega je možna primerjava med različnimi državami
.
(9)
Vprašalnik ima dve različici: dolgo in kratko. Dolga različica je namenjena
znanstvenemu raziskovanju telesne dejavnosti in zajema podrobna vprašanja o
pogostosti in trajanju telesne dejavnosti različnih intenzivnosti in za različne
namene, nanaša pa se na običajni teden. Kratka verzija je namenjena monitoringu
oziroma spremljanju na ravni večjih populacij (države, regije, večje pokrajine) ter
se osredotoča bolj na skupno trajanje telesne dejavnosti različne intenzitete in se
nanaša na zadnji teden pred poročanjem. Obe različici imata dodatne prilagoditve
za anketiranje z anketarji, po telefonu ali po pošti.
Leta 1999 je bila podana pobuda za vzpostavitev modela COMPASS (Co-Ordinated
Monitoring Of Participation In Sports In Europe), ki bi služil monitoringu
udejstvovanja v športnih zvrsteh v evropskih državah, vendar se projekt ni uveljavil
(10).

V zadnjih letih se čedalje bolj uveljavljajo objektivne metode merjenja telesne
dejavnosti, pri katerih se trajanje, intenzivnost ter še nekatere lastnosti beležijo s
posebnimi napravami in zato niso podvržene pristranskostim, kot pri zbiranju
podatkov z vprašalniki. Najpogosteje uporabljena naprava je akcelerometer (11), ki
pa se v slovenskem prostoru trenutno uporablja samo v športni stroki..
Tisti, ki se s športom, tudi rekreativnim, ukvarjajo bolj resno, vse več uporabljajo
različne srčne monitorje, ki jim omogočajo boljši nadzor nad intenzivnostjo in
načrtovanjem aktivnosti, poleg tega pa imajo še različne druge možnosti uporabe kot
npr. izračun kalorij, oceno stanja telesne pripravljenosti itd.

V pričujočem prispevku želimo predstaviti različne vire podatkov o telesni dejavnosti
odraslih prebivalcev Slovenije.

SPREMLJANJE TELESNE DEJAVNOSTI PRI ODRASLIH NA
NACIONALNI RAVNI V SLOVENIJI
Za raziskovanje telesne dejavnosti na nacionalni ravni smo v Sloveniji uporabljali obe
različici vprašalnika IPAQ. V nacionalni raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog
leta 2001 je bila uporabljena kratka verzija, v sledečih raziskavah v letih 2004 in
2008 pa prilagojena oblika dolge različice (12).

Ne na nacionalni ravni, ampak v reprezentativnih regijah so potekale raziskave o
vedenjskem slogu CINDI - dejavniki tveganja in uspešnost procesa v letih 1990, 1996
ter 2002 (13). V prvih dveh raziskavah je za ugotavljanje telesne dejavnosti bilo
poleg vprašanj o načinu preživljanja prostega časa in poti v službo uporabljeno še
vprašanje o pogostosti telesne dejavnosti, pri kateri se anketiranec spoti in oznoji
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ter o trajanju te telesne dejavnosti. Leta 2002 je bila uporabljena dolga različica
vprašalnika IPAQ.
Telesna dejavnost je v manjšem obsegu bila obravnavana tudi v raziskavi
»Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja II«
leta 2007-2008 (14). V vprašalnik sta bili vključeni vprašanji o pogostosti in trajanju
telesne dejavnosti v prostem času.
Longitudinalna raziskava o športnorekreativni dejavnosti Slovencev se na Fakulteti za
šport izvaja od leta 1973 (15). Izvedeno je bilo 17 raziskav, zadnja je potekala leta
2008. Vse, razen ene, so nastale v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede oz.
njihovim raziskovalnim inštitutom - centrom za raziskovanje javnega mnenja in
množičnih komunikacij.

Namen raziskav o športnorekreativni dejavnosti Slovencev je spremljanje športne
aktivnosti ter več različnih vidikov športne dejavnosti. Vprašanja obsegajo naslednje
komponente:
—

športna aktivnost oz. neaktivnost,

—

pogostnost športne aktivnosti (kolikokrat na teden, mesec, leto)

—

oblike aktivnosti, s čemer jo delimo na organizirano in neorganizirano,

—

obseg aktivnosti (v urah na teden),

—

aktivnosti oz. športne panoge, s katerimi se posamezniki ukvarjajo in
pogostnost aktivnosti s posameznim športom.

Občasno so v vprašalnike bila dodana tudi dodatna vprašanja:
—

članstvo v športnih klubih, društvih, pri zasebnikih,

—

razlogi in motivacijska struktura za športno aktivnost,

—

spremljanje športa v živo, spremljanje športa v medijih (tv, radio, tisk),

—

izbira okolja za športno aktivnost (narava, odprte športne površine, pokriti
športni objekti,

—

izbira družbe pri športni aktivnosti (sam, partner, družina, prijatelji),

—

katera področja športa financirati (šport otrok in mladine, športno rekreacijo,
vrhunski šport, športne objekte, šport starostnikov, invalidov, ipd.,
organizacijo športnih prireditev, tekmovalni, ligaški šport,razvoj stroke in
znanosti.

AKTUALNI PODATKI O TELESNI DEJAVNOSTI PRI ODRASLIH V
SLOVENIJI
Zadnji podatki o telesni dejavnosti odraslih, ki so trenutno na voljo, so iz raziskav Z
zdravjem povezan vedenjski slog iz leta 2008, Slovensko javno mnenje iz leta 2008
ter Prehrambene navade odraslih prebivalcev Slovenije z vidika varovanja zdravja II
iz leta 2007-2008.
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1. Z ZDRAVJEM POVEZAN VEDENJSKI SLOG 2008
Vzorec in metoda zbiranja podatkov

Število prebivalcev, zajetih v raziskavo, je bilo 15963. Starost udeležencev je bila od
25 do 74 let, vendar so v nadaljevanju prikazani rezultati za starostno skupino 25-64
let. Vzorec je bil naključen, stratificiran glede na zdravstvene regije. Izbral ga je
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) iz svojih baz podatkov. Ažuriran je bil s
podatki iz Centralnega registra prebivalstva (CRP). Udeleženci so vprašalnik prejeli
po pošti, ga sami izpolnili ter po pošti poslali v pristojni Zavod za zdravstveno
varstvo(12).
Opazovane spremenljivke telesne dejavnosti
Uporabljena je bila prilagojena dolga različica vprašalnika IPAQter nekaj dodatnih
vprašanj. Vprašanja o telesni dejavnosti so bila naslednja:

•

Rekreativno gibanje v prostem času (zelo intenzivno, zmerno intenzivno in hoja):
običajno število dni gibanja vsake posamezne intenzivnosti na teden; trajanje gibanja
vsake posamezne intenzivnosti na en dan - povprečno manj kot 30 min/povprečno 30
min ali več.

•

Gibanje pri domačih/gospodinjskih opravilih (zelo intenzivno in zmerno intenzivno):
običajno število dni gibanja vsake posamezne intenzivnosti na teden; trajanje gibanja
vsake posamezne intenzivnosti na en dan - povprečno manj kot 30 min/povprečno 30
min ali več.

•

Gibanje na delovnem mestu/mestu študija (zelo intenzivno, zmerno intenzivno in
hoja): običajno število dni gibanja vsake posamezne intenzivnosti na teden; trajanje
gibanja vsake posamezne intenzivnosti na en dan - povprečno manj kot 30
min/povprečno 30 min ali več.

•

Gibanje na poti na delovno mesto/mesto študija in z njega(kolesarjenje, rolanje in
hoja): običajno število dni gibanja vsake posamezne intenzivnosti na teden; trajanje
gibanja vsake posamezne intenzivnosti na en dan - povprečno manj kot 30
min/povprečno 30 min ali več.

•

Sedenje za različne namene (doma, na delovnem mestu in med prevozom): običajno
število dni sedenja za posamezen namen; trajanje sedenja za vsak posamezen namen.

•

Obdobja življenja, v katerih je posameznik redno gibalno-športno aktiven

•

Ali vam je v zadnjem letu katera od naštetih oseb svetovala, da se v prostem času
gibajte več (našteti možni odgovori)?

•

Ali ste v zadnjem letu (v zadnjih 12 mesecih) povečali količino rekreativnega gibanja v
prostem času? Odgovori: da, ne.

Rezultati:

Rezultati kažejo, da se 5,8% anketiranih v prostem času ni ukvarjalo z nobeno
telesno dejavnostjo vsaj zmerne intenzivnosti. Največji delež, 24,6% se je z
rekreativno telesno dejavnostjo ukvarjalo 2-3 krat tedensko, 14,6% 4-6 dni, 4,8% pa
vsak dan. Skoraj polovica anketiranih (48,8%) rekreaciji vsakokrat nameni povprečno
vsaj 30 minut ali več.
Nadalje rezultati kažejo, da zadostno količino telesne dejavnosti po smernicah SZO
dosega 61,6% anketiranih (16). Smernice SZO za telesno dejavnost odraslih navajajo,
da je za ohranjanje zdravja potrebnih ali 150 minut zmerno intenzivne telesne
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dejavnosti na teden, ali 75 minut zelo intenzivne telesne dejavnosti na teden,
oziroma ustrezna kombinacija telesne dejavnosti obeh intenzivnosti (17). Zajeta je
torej telesna dejavnost za vse namene, poleg rekreativnega gibanja je zajeto tudi
gibanje na delovnem mestu, pri domačih opravilih in na poti v službo in ostalih
opravkih. Izračunali smo tudi, koliko anketiranih smernicam zadosti že zgolj z
rekreativnim gibanjem; rezultat je 21,7% (16).

Zanimiv je podatek, da je delež zadostno telesno dejavnih pri upoštevanju
celokupne telesne dejavnosti višji pri ženskah, kadar pa upoštevamo samo
rekreativno gibanje pa prednjačijo moški (16). Na razliko med spoloma pri
rekreativnem gibanju ne vpliva pogostost rekreacije, saj moški in ženske navajajo
približno enake podatke glede števila dni. Razlika se pokaže pri trajanju rekreacije
na posamezen dan, kjer je rekreacija v trajanju vsaj 30 minut pogostejša pri moških.
Povzamemo lahko, da so ženske bolj telesno dejavne od moških, vendar na račun
gibanja, ki ni namenjen rekreaciji. Takšno porazdelitev bi lahko vsaj deloma
pojasnili s tradicionalno delitvijo dela, v kateri ženske opravijo večino gospodinjskih
in ostalih domačih opravil ter skrbijo za otroke, ob tem pa zmanjkuje časa za
rekreacijo.

40% anketiranih je navedlo, da so v letu pred raziskavo povečali količino rekreativne
telesne dejavnosti. Spodbuden je podatek, da je pozitivno spremembo navedlo več
žensk kot moških, kar nakazuje na reorganizacijo vsakdana, ki ženskam omogoča več
prostega časa za rekreacijo (16).

2. SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2008
Vzorec in metoda zbiranja podatkov
Število prebivalcev, zajetih v raziskavo, je bilo 1286, starost udeležencev je bila od
15 let naprej. Udeleženci so bili anketirani osebno, anketiranje so izvajali študenti
Fakultete za družbene vede in drugi za to usposobljeni sodelavci Centra za
raziskovanje javnega mnenja (15).

Opazovane spremenljivke telesne dejavnosti
Področju gibanja so bila v skupnem vprašalniku raziskave Slovensko javno mnenje
namenjena naslednja vprašanja:
•

Šport in športna rekreacija v prostem času: pogostost, povprečno trajanje na
teden.

•

Ukvarjanje s športom: pogostost, oblika organiziranosti.

•

Telesna dejavnost v vsakdanjem življenju pogostost, povprečno trajanje na
teden.

•

Pomembnost lastne športne aktivnosti.

•

Pomembnost pomembnih vrhunskih rezultatov naših športnikov.

•

Ukvarjanje z različnimi športnimi dejavnostmi (naštete možnosti): pogostost,
organiziranost.

30

Rezultati:
Rezultati kažejo, da se 28,9% vprašanih sploh ni ukvarjalo s športom ali rekreacijo,
7,2% samo nekajkrat letno, 13,8% 13,8% pa 1-3 krat mesečno. Kot redno športnorekreativno dejavni se obravnavajo anketiranci, ki so aktivno vsaj 2 krat tedensko,
teh je bilo 33,2% (2-3 krat tedensko 16,9%; 4-6 krat tedensko 5,3%; vsak dan 11,1%).
Primerjava s preteklimi raziskavami kaže, da se športno-rekreativna aktivnost v
Sloveniji povečuje. Delež redno športno-rekreativno dejavnih je leta 1973 znašal
5%,
11,
leta 2001 24,4% ter nazadnje leta 2008 33,2% (18).
Razlike v rezultatih v 35-letnem obdobju so velike in spodbudne. Ugotovimo lahko,
da se je delež športno neaktivnih občutno zmanjšal, delež tistih, ki vadijo redno,
torej najmanj 2 krat na teden, pa se povečal za trikrat. Zanimivo je videti, da se pri
skupini občasno oz. neredno aktivnih ni nič spremenilo. Morda pa so se prav v tej
skupini zgodile največje spremembe. Kajti veliko do sedaj nerednih se je odločilo za
redno vadbo (20 %) in prav tako se je velik delež do sedaj neaktivnih (tudi 20%)
odločil, da se bo poizkusil v športni aktivnosti vsaj občasno.

Razlik med spoloma, kar se tiče splošnega vključevanja v športne dejavnosti, danes
ni več videti. Pred tridesetimi leti je veljalo, da pride ena športno aktivna ženska na
okoli 3 športno aktivne moške, pred 15 leti ena aktivna ženska na skoraj dva moška,
danes je razmerje praktično 1 proti 1. Najbolj očitna je razlika pri rednih
dejavnostih, ki je pri ženskah narasla kar za več kot 5 krat (pri moških v enakem
obdobju za 2 krat) (18).
Gotovo ima za izjemen porast športne dejavnosti deklet in žena veliko zaslugo tudi
ponudba različnih športno-rekreativnih programov (začenši s klasično aerobiko v 80
letih), ki je prav za ženski del populacije v zadnjih letih naredila izjemen napredek.
In ker je trendovsko, so tudi mediji zadnje čase polni tovrstnih prispevkov o
zdravem, aktivnem, s športom prepletenim življenjskim slogom, povezanim z zdravo
prehrano in izogibanjem stresnim, zdravju škodljivim dejavnikom.

3. PREHRAMBENE NAVADE ODRASLIH PREBIVALCEV SLOVENIJE Z VIDIKA
VAROVANJA ZDRAVJA II IZ LETA 2007-2008

Vzorec in metoda zbiranja podatkov

Število prebivalcev, zajetih v raziskavo, je bilo 2381, starost udeležencev je bila od
18 do 65 let. Vzorec je bil izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Anketa je bila
opravljena kot osebni intervju, anketiranje so opravili predhodno izobraženi študenti
s fakultet z zdravstveno ali naravoslovno usmeritvijo (14).
Raziskava je poleg kvantitativnega dela imela tudi kvalitativni del, v katerem so se
uporabljali delno strukturirani skupinski intervjuji, vendar ti rezultati še niso
objavljeni.
Opazovane spremenljivke telesne dejavnosti

Znotraj skupnega vprašalnika so bila telesni dejavnosti namenjena naslednja
vprašanja:
•

telesna dejavnost v prostem času tolikšne intenzivnosti, da se posameznik malo
zadiha in oznoji: pogostost in trajanje ob običajni priložnosti.
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V kvalitativnem delu raziskave sta bili uporabljeni naslednji vprašanji:

•

Razlogi za povečanje količine telesne dejavnosti v preteklosti

•

Zaviralni dejavniki za telesno dejavnost

Rezultati
Približno 17% anketiranih v prostem času ni bila telesno dejavnih nikoli ali skoraj
nikoli. Približno 16 % jih je bilo telesno dejavnih enkrat tedensko, 2-3 krat tedensko
je bilo dejavnih 25%, 4-5 krat tedensko pa 12 % anketiranih. 31% anketiranih je
navedlo, da so vsak dan telesno dejavni v prostem času. 51% anketiranih je
odgovorilo, da so ob običajni priložnosti telesno dejavni vsaj eno uro, približno 37%
30 minut do ene ure, 10 % pa je dejavnih manj kot 30 minut (19).
Delno strukturirani skupinski intervjuji so bili izvedeni v dvanajstih skupinah. V
intervjujih je sodelovalo 80 predstavnikov ranljivejših socialnodemografskih skupin,
skupine pa so imele od pet do devet udeležencev.

Udeleženci skupinskih razgovorov so kot glavne dejavnike, ki jih ovirajo, da niso bolj
pogosto telesno dejavni, navedli naslednje:
—

ker jih časovno omejuje delo v službi;

—

ker jih časovno omejujejo družinske obveznosti;

—

ker so večinoma preutrujeni;

—

ker nimajo volje in se jim ne ljubi ukvarjati se s telesno dejavnostjo;

—

ker je ukvarjanje s telesno dejavnostjo drago;

—

ker nimajo primerne družbe;

—

ker blizu doma nimajo organizirane vadbe;

—

ker v bližini ni igrišč in namenskih športnih objektov;

—

ker ne morejo na hitro v naravo.

Razlogi, zaradi katerih so udeleženci raziskave že spremenili svoje gibalne navade in
se pričeli več gibati, so bili naslednji:

—

ker lahko potem normalno jem;

—

ker se potem dobro počutim;

—

ker zato lažje delam;

—

ker potem dobro spim;

—

ker mi je to svetoval zdravnik zaradi visokega pritiska, povišanega sladkorja
ali holesterola v krvi oziroma ker je zbolel/a;

—

ker je to svetoval zdravnik članu moje družine zaradi visokega pritiska,
povišanega sladkorja ali holesterola v krvi oziroma ker je zbolel/a;

—

ker sem si želel/a shujšati;

—

ker sem želel/a preoblikovati svoje telo;

—

ker sem se ravnal/a po zgledu znane osebnosti iz javnega življenja;

—

ker sem ob priliki dobil/a zelo konkretno, uporabno razlago o pomenu
upoštevanja priporočil za vsakdanjo telesno dejavnost;

—

ker sem to navado prevzel/a od svojega partnerja/ke oziroma člana družine;

—

ker sem to navado prevzel od prijateljev, svoje družbe.
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4. PRIMERJAVA Z REZULTATI TUJIH RAZISKAV
Raziskava Slovensko javno mnenje je vključena v evropsko raziskavo Eurobarometer,
kar omogoča dobro primerljivost z ostalimi državami Evrope (20). Če kot redno
športnorekreativno dejavnost štejemo ukvarjanje s športom ali rekreacijo vsaj 5 krat
tedensko, leži Slovenija s 13% nad evropskim povprečjem, ki znaša 9%. Delež tistih,
ki so popolnoma neaktivni pa je znatno nižji od evropskega (39%).

Primerjava rezultatov raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog s tujimi
raziskavami je nekoliko omejena. Slovenska različica vprašalnika IPAQ se namreč od
originala razlikuje v tem, da se v originalnem vprašalniku vprašanja o trajanju
določene aktivnosti v enem dnevu nanašajo na število minut te dejavnosti, v
prilagojeni slovenski obliki pa sta na voljo samo dve kategoriji: manj kot 30 min ter
30 minut ali več. V raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog smo pri določanju
spremenljivke zadostna telesna dejavnost upoštevali samo odgovore 30 min ali več.

V letih 2002 do 2004 je potekala mednarodna študija, ki je primerjala stopnje
telesne dejavnosti med državami, ki so za ta namen uporabile vprašalnik IPAQ v
nespremenjeni obliki (21). Slovenija ni bila vključena v študijo. Kategorizacija
(nizka, srednja in visoka aktivnost) se razlikuje od tiste v slovenski raziskavi, zato je
primerjava zgolj približna. Če primerjamo delež anketiranih, ki v raziskavi leta 2004
niso dosegali smernic SZO za telesno dejavnost (24,4%) z deležem anketirancev v
mednarodni študiji, ki so opredeljeni kot nizko aktivni, je razvidno, da je ta delež
enak kot v Španiji in na Švedskem. Delež je med vključenimi evropskimi državami
najvišji v Belgiji (43%), najnižji pa na Češkem (9,9%).

SKUPNE ZNAČILNOSTI, RAZLIKE, PREDNOSTI IN
POMANJKLJIVOSTI OPISANIH RAZISKAV
Vprašanja, ki so bila uporabljena za ugotavljanje gibalnih navad, so se precej
razlikovala glede vsebine, skupna točka pa je ugotavljanje pogostosti in trajanja
rekreativne telesne dejavnosti, čeprav se tudi tukaj vprašanja nekoliko razlikujejo in
je zato možna le približna primerjava. Direktno primerjavo omejujejo tudi različne
starostne meje - le-ta je najnižja pri raziskavi Slovenskega javnega mnenja in lahko
pomembno vpliva na rezultate. Raziskave se razlikujejo tudi v velikosti vzorca, pri
čemer pa je potrebno upoštevati, da je pri osebnem anketiranju zaradi višje
odzivnosti potreben manjši vzorec za zagotavljanje reprezentativnosti.
Tabela 1 prikazuje povzetek glavnih lastnosti posameznih opisanih raziskav. Vidimo,
da so vse raziskave o telesni dejavnosti bile del večjih raziskav. Samo ena od
navedenih, Z zdravjem povezan vedenjski slog, je potekala s samoizpolnjevanjem
poslanih vprašalnikov, hkrati pa je vsebovala tudi najbolj obsežen vprašalnik o
telesni dejavnosti.
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Samostojna
raziskava o telesni
dejavnosti

Velikost vzorca

Način anketiranja

Starostna meja

Vprašanja o
telesni dejavnosti

Z zdravjem
povezan vedenjski
slog

Športnorekreativna

dejavnost
Slovencev (SJM)

Prehrambene
navade odraslih
prebivalcev
Slovenije

ne

ne

ne

15963

1286

2381

Samoizpolnjevanje
vprašalnika v pisni
obliki

Osebno z
anketarjem

Osebno z
anketarjem

18-74 let

18- 65 let

15 let in več

Obsežen
vprašalnik -

Srednje dolg
vprašalnik: 8
vprašanj

Kratek vprašalnik:
2 vprašanji

ne

ne

IPAQ dolga verzija
z dodatnimi
vprašanji:

10 vprašanj s
podvprašanji
Možnost izračuna
telesne dejavnosti
po smernicah SZO

pogojno

Tabela 1: Povzetek glavnih značilnost raziskav o telesni dejavnosti v Sloveniji

V tabeli 2 je prikazan povzetek rezultatov vseh opisanih raziskav. Najprej bode v oči
delež anketiranih, ki niso podali podatka o njihovi rekreativni telesni dejavnosti.
Manjkajoči podatki so ena najpomembnejših pomanjkljivosti pri samoizpolnjevanju
anket, saj ni možnosti, da bi anketar spodbudil anketiranca h odgovoru ali pa mu
pojasnil morebitna nerazumljiva vprašanja. V ostalih dveh raziskavah, kjer je
izpolnjevanje vprašalnikov potekalo z anketarji, manjkajočih podatkov ni. V kolikšni
meri delež neodgovorjenih vprašanj vpliva na rezultate, lahko ugibamo. Možno je,
glede na rezultate ostalih dveh raziskav, da je znotraj tega deleža pomemben delež
tistih, ki niso nikoli rekreativno ali športno dejavni.
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Pogostost
rekreativne in
športne dejavnosti

Ni podatka

Športnorekreativna
dejavnost

Z zdravjem
povezan vedenjski
slog

Slovencev

Prehrambene
navade odraslih
prebivalcev
Slovenije

36,8%

Nikoli

5,8%

36,1%

17%

Občasno
(1xmesečno do
1xtedensko)

13,3%

30,7%

16%

Redno (vsaj 2*
tedensko)

44%

33,2%

68%

Tabela 2: Povzetek rezultatov raziskav o telesni dejavnosti v Sloveniji

Podatki o deležu redno rekreativno-športno dejavnih se gibljejo od 33,2% pri
Slovenskem javnem mnenju do preko 44% v raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski
slog, do 68% v raziskavi o prehrambenih navadah Slovencev. Ugotavljamo, da so za
ocenjevanje telesne dejavnosti bili uporabljeni zelo različni vprašalniki, tudi za
rekreativno/športno aktivnost, ki je stična točka vseh raziskav. V raziskavi o
prehranjevalnih navadah Slovencev je bil uporabljen najbolj preprost vprašalnik, ki
ni opredeljeval posameznih prostočasnih aktivnosti, ampak je spraševal o telesni
dejavnosti v prostem času, pri kateri se posameznik vsaj nekoliko spoti in zadiha.
Vprašanje v raziskavi SJM je usmerjeno konkretno v šport oziroma športno rekreacijo
v prostem času. V raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog pa je vprašanje o
rekreativni telesni dejavnosti sestavljeno iz podvprašanj glede na intenzivnost
posameznih aktivnosti in je zato potrebno spremenljivko rekreativna telesna
dejavnost izračunati. Glede na interpretacijo vsakega posameznika je zato možno,
da so v odgovorih na eno vprašanje upoštevane dejavnosti, ki v katerem drugem ne
bi bile in obratno.
Vprašalnik IPAQ, ki je bil uporabljen v raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog,
velja za natančno in zanesljivo orodje za ugotavljanje telesne dejavnosti in je zaradi
svoje podrobnosti primeren zlasti za raziskovalno delo (21). V podrobnosti leži tudi
njegova največja slabost, to je majhna odzivnost pri samoizpolnjevanju vprašalnika.
Glede na to, da obstajajo različice, ki so prilagojene anketiranju z anketarji ali po
telefonu, bi bilo smiselno razmišljati o teh možnostih, v kolikor bi se vprašalnik
ponovno uporabljal. Iz vprašalnika sicer dobimo podatke o pogostosti in trajanju
telesne dejavnosti različnih intenzivnosti, nimamo pa podatka o zvrsteh športa in
rekreacije ter o tem, ali gre za organizirano ali individualno vadbo.

Vprašalnik v raziskavi SJM je usmerjen v športno in rekreativno dejavnost ter daje
podatke o pogostosti in trajanju te dejavnosti pa tudi o vrsti aktivnosti, ki jo/jih
posameznik izvaja. Vprašalnik vključuje tudi vprašanje o telesni dejavnosti v
vsakdanjem življenju. V primeru, da je vprašanje s strani anketarja natančno
definirano glede obsega teh dejavnosti (npr. domača opravila, pot v službo ali šolo,
telesna dejavnost na delovnem mestu ali ostale prostočasne aktivnosti), lahko
pridobimo dober podatek o celokupni telesni dejavnosti.
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Vprašanja o telesni dejavnosti znotraj raziskave o prehranjevalnih navadah
Slovencev so najbolj preprosta. Osredotočajo se samo na telesno dejavnost v
prostem času, ki je vsaj zmerno intenzivna, ne zajema pa vsakodnevnih aktivnosti.
Pomembna dodana vrednost te raziskave je njen kvalitativni del, kjer so natančneje
raziskani razlogi za telesno nedejavnost v socialno šibkejših skupinah, ki v raziskavah
izstopajo z višjimi deleži telesne nedejavnosti.
Tovrstni podatki lahko pomembno povečajo razumevanje razlogov, zakaj določena
ciljna skupina izbira določen vedenjski slog, kaj jo ovira v našem primeru pri telesni
dejavnosti za zdravje pa tudi, kaj bi motiviralo, da bi bila bolj pogosto telesno
dejavna za zdravje. Šele na podlagi poznavanja vrednot in stališč v zvezi s telesno
dejavnostjo za zdravje ter informacij iz skupinskih razgovorov je možno zares
usmerjeno pripravljati programe preventive dejavnikov tveganja in programov
promocije zdravja za povečanje telesne dejavnosti za zdravje. Še boljše pa je, če
tovrstne podatke v nadaljnjem raziskovanju tudi kvantificiramo, tako da dobimo
vpogled tudi v obseg in pomen, ki ga ljudje pripisujejo posameznemu
identificiranemu zaviralnemu ali motivacijskemu dejavniku.

ZAKLJUČEK
V Sloveniji imamo dolgoletne izkušnje z raziskovanjem na področju telesne/športne
dejavnosti,
vendar so raziskave izrazito usmerjene
bodisi v področje
športa/rekreacije, bodisi v področje zdravja, kar je razumljivo, saj se področja
raziskovanja obeh strok razlikujejo.
Športna in medicinska stroka se na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja
vedno tesneje prepletata in povezovanje je nujno za optimalno delovanje na
področju ohranjanja in izboljšanja zdravja. Rezultati različnih raziskav se zaradi
različne vsebine pogosto lahko dopolnjujejo, v prihodnosti pa bi kljub temu bilo
smiselno razmisliti o skupnih raziskovalnih projektih, kjer bi zbirali podatke za
potrebe obeh strok in se tako izognili morebitnemu podvajanju vprašanj in dvojnemu
obremenjevanju cilje populacije.
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SPODBUJANJE TELESNE DEJAVNOSTI ZA
KREPITEV ZDRAVJA V OKVIRU DELOVANJA
CINDI SLOVENIJA
Jožica Maučec Zakotnik, Andrea Backovič Juričan, Janet Klara Djomba

IZVLEČEK
Program
CINDI
(Collaboration for Integrated Noncommunicable Diseases
Intervention) je celosten (integriran) program za promocijo zdravja in
preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Spodbujanje telesne dejavnosti za
krepitev zdravja je eno od glavnih področij delovanja CINDI Slovenija. Aktivnosti
potekajo na področju izobraževanja, promocije zdravja in sodelovanja pri nastanku
političnih dokumentov ter se stalno razvijajo v skladu z mednarodnimi smernicami
ter ugotovljenimi potrebami. V okviru CINDI Slovenija so potekali ali še vedno
potekajo nacionalni projekti, kot so Slovenija v gibanju - z gibanjem do zdravja in Z
gibanjem do zdravja. Ena od ključnih dejavnosti je izvajanje preizkusov hoje na 2
km, ki služijo tako promociji hoje kot telesne dejavnosti za krepitev zdravja, kot
tudi spremljanju stanja telesne pripravljenosti udeležencev. Izvajajo se
izobraževanja za izvajalce preventivnih programov na področju telesne dejavnosti,
ki zagotavljajo enotno izvajanje programov v vsej državi. CINDI Slovenija tesno
sodeluje s partnerji s področja športa, prometa, urbanizma in okolja na nacionalni,
regijski in lokalni ravni, bodisi z vključevanjem v njihove aktivnosti, bodisi z njihovo
podporo pri svojih programih. Zelo pomembno je tudi sodelovanje pri nastanku
strateških političnih dokumentov; CINDI Slovenija je imel ključno vlogo pri nastanku
Strategije Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja 2007-2012.
Dolgoletne izkušnje na področju spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja
in ugled v mednarodnem prostoru se odražajo tudi v sodelovanju v mednarodnih
projektih, programih in mrežah. Kljub temu, da ima CINDI Slovenija bogato
zgodovino delovanja na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja, je
potrebno okrepiti medsektorsko sodelovanje in ga neprestano negovati ter povečati
kadrovske kapacitete za razvoj, načrtovanje, implementacijo in vrednotenje
aktivnosti v prihodnosti.

UVOD
Telesna dejavnost za krepitev zdravja pomeni kakršno koli telesno dejavnost, ki
prinaša koristi za zdravje in funkcijsko sposobnost, hkrati pa ne ogroža zdravja. Ni
omejena samo na športne aktivnosti, ampak zajema tudi ostale vrste telesne
dejavnosti v prostem času, pri domačih opravilih, na delovnem mestu in na poti (npr.
hoja, delo na vrtu, hoja po stopnicah, kolesarjenje v službo ipd.) (1). Pojem v
Sloveniji uporabljamo od zgodnjih devetdesetih let, ko so se v okviru delovanja CINDI
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Slovenija pričele aktivnosti na področju
bolezni (KNB) in promocije zdravja.

preprečevanja kroničnih nenalezljivih

Program CINDI (Collaboration for Integrated Noncommunicable Diseases Intervention)
je celosten (integriran) program za promocijo zdravja in preprečevanje KNB, ki je v
okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) začel delovati leta 1984 s ciljem, da
se države evropske regije SZO združijo pri oblikovanju pristopov, orodij, politik,
programov za učinkovitejše obvladovanje KNB in dejavnikov tveganja zanje. Ob
koncu prejšnjega tisočletja je v okviru CINDI delovalo 33 držav evropske regije SZO.
Program CINDI se je v Sloveniji začel vzpostavljati leta 1989 v okviru Zdravstvenega
doma (ZD) Ljubljana in se od leta 1994 formalno, s podpisom ministra za zdravje
vključil v mednarodno mrežo držav CINDI SZO. V letih 1999 do 2009 je program CINDI
Slovenija deloval kot samostojna enota preventive v okviru ZD Ljubljana, julija 2009
pa se je CINDI Slovenija priključil Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije
in danes deluje v okviru Centra za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni
kot Oddelek za kronične bolezni. Glavna področja delovanja programa CINDI so
promocija zdravja, vodenje Nacionalnega programa za primarno preventivo srčnožilnih bolezni, vodenje programa Svit, izobraževanje zdravstvenih delavcev na
področju preventive, izvajanje raziskav o vedenjskem slogu ter razvoj novih
programov na področju preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni.
Za mednarodno mrežo CINDI in tako tudi za CINDI Slovenija je značilen celostni
(integriran) pristop v preprečevanju KNB, ki vključuje populacijski pristop s
promocijo zdravja, vplivom na determinante zdravja in zmanjševanjem neenakosti v
zdravju (kar se v večini lahko dosega s strukturnimi resornimi ukrepi) ter individualni
pristop z odkrivanjem in obravnavo ogroženih oseb za KNB v primarnem zdravstvu
(2,3). Program CINDI je interventni program v preprečevanju in obvladovanju KNB, ki
svojo učinkovitost temelji na izgradnji partnerstva, kapacitet in vzpostavljanju
intervencijskih mrež. Raziskovanje na področju determinant zdravja in dejavnikov
tveganja za KNB so temelj pri oblikovanju interventnih programov. Program CINDI
Slovenija je od vsega začetka delovanja intenzivno vključeval izobraževanje
zdravstvenih delavcev in laične javnosti na področju preventive ter medsektorsko
sodelovanje in sodelovanje pri nastanku političnih dokumentov.
Spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja je eno od glavnih področij
delovanja CINDI Slovenija. Aktivnosti potekajo na vseh naštetih področjih in se stalno
razvijajo v skladu z mednarodnimi smernicami ter ugotovljenimi potrebami.

PROMOCIJA TELESNE DEJAVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA
Slovenija v gibanju - z gibanjem do zdravja

Nacionalni projekt za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja je potekal
od leta 1999 do leta 2006. Aktivnosti projekta so zajemale prireditve, izobraževanja
in prisotnost v medijih na nacionalni, regijski in lokalni ravni. Na nacionalni ravni sta
vodila in koordinirala projekt CINDI Slovenija in Športna unija Slovenije (4).
V projektu so sodelovale nacionalne in nevladne, predvsem športne organizacije,
IVZ, Zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveni domovi, šole, vrtci, lokalne oblasti,
idr., ki so se večinoma vključevali s svojimi lastnimi dejavnostmi. Projekt so podprla
ministrstva za zdravje, šolstvo in šport ter kmetijstvo. Aktivnosti, ki so se izvajale,
so bile izrazito usmerjene v telesno dejavnost. Jedro aktivnosti so bili brezplačni
UKK preizkusov hoje na 2 km v spomladanskem in jesenskem obdobju, ki so bili
namenjeni ugotavljanju telesne zmogljivosti posameznikov ter svetovanju zdravju
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prijazne telesne dejavnosti na podlagi rezultatov. Posredno pa so izvajalci na ta
način tudi spodbujali telesno dejavnost za krepitev zdravja v svojem okolju. Pri tem
so uporabljali tudi promocijski material, pripravljen za ta namen (knjižice z datumi
preizkusov hoje, plakate in zloženke).
V okviru projekta je potekala tudi posebna akcija »Slovenija v gibanju z zdravo
prehrano«, prav tako na nacionalni, regijski in lokalni ravni. Omenjena akcija je bila
izvedena 4 leta zapored (2003-2006) ob mednarodnem dnevu gibanja in je bila
namenjena intenzivni promociji telesne dejavnosti in zdrave prehrane. Poleg prikaza
in izvajanja različnih zvrsti športnih in rekreacijskih vadb so se izvajale tudi različne
meritve (krvni tlak, ITM, maščobe in sladkor v krvi), svetovanja za zdrav življenjski
slog, preizkus hoje na 2 km, pokušine zdrave hrane, predstavitve lokalnih društev,
zabavni program, ipd.
Najpomembnejši rezultat celotnega projekta so bile lokalne mreže za spodbujanje
telesne dejavnosti, ki so se oblikovale tekom let. Povezovale so različne sektorje
(zdravstvo, šport, izobraževanje, kmetijstvo idr.) in bile v svojih okoljih dejavne tudi
izven prireditev.

Z gibanjem do zdravja

Nacionalni program Z gibanjem do zdravja je nadaljevanje projekta Slovenija v
gibanju - z gibanjem do zdravja. Osnovni namen je s pomočjo različnih aktivnosti
osveščati splošno javnost o pomenu gibanja za zdravje in s tem vplivati na
izboljšanje gibalnih navad pri prebivalcih, ki so telesno nedejavni ali premalo
telesno dejavni (5). Osnovno sporočilo programa je posredovati strokovno oblikovane
smernice za telesno dejavnost čim širši javnosti. V ta namen se v lokalnih skupnostih
po celi državi še vedno izvajajo brezplačni UKK preizkusi hoje na 2 km, kjer potekajo
tudi svetovanje, demonstracija nordijske hoje ter pogosto tudi različne druge
meritve. Letno je izvedenih okoli 170 preizkusov hoje, izvajalci so poleg
zdravstveno-vzgojnih centrov tudi različne nevladne, pretežno športne organizacije.
Vsi izvajalci so se predhodno udeležili izobraževanja za izvajanje UKK preizkusa hoje
na 2 km, organiziranega s strani CINDI Slovenija.
Večino tradicionalnih aktivnosti se izvaja ob pomembnih datumih: dnevu zdravja (7.
april), dnevu gibanja (10. maj), dnevu športa (31. maj), dnevu brez avtomobila (22.
september) oz. v okviru Evropskega tedna mobilnosti (16.-22. september) ter dnevu
hoje (15. oktober).
Letno izide knjižica Z gibanjem do zdravja, ki vsebuje datume in kraje vseh
preizkusov hoje, poleg tega pa še napotke za učinkovito in varno vadbo, informacije
o zdravi prehrani in telesni dejavnosti ter osebni dnevnik telesne dejavnosti. Knjižice
so na voljo pri izvajalcih preizkusov in so brezplačne.

Preizkus hoje služi tako promociji hoje kot telesne dejavnosti za krepitev zdravja,
kot tudi spremljanju stanja telesne pripravljenosti udeležencev. Poleg individualnih
rezultatov, ki jih dobijo udeleženci, se rezultati zbirajo tudi na nacionalni ravni in
predstavljajo dragocen vir podatkov. Preizkusi hoje na 2 km so v Sloveniji postali
pomembno orodje za testiranje in spremljanje telesne zmogljivosti posameznikov v
lokalnem okolju, hkrati pa predstavljajo ustrezno orodje za organiziranje dogodkov
in promocijo telesne dejavnosti za zdravje, kar dokazuje število izvedenih testov in
udeležencev testiranj.
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MEDSEKTORSKO IN INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE
CINDI Slovenija v svojih projektih in programih pogosto sodeluje tudi z drugimi
sektorji in strokami. Na področju telesne dejavnosti so to najpogosteje partnerji s
področja športa, prometa, urbanizma in okolja na nacionalni, regijski in lokalni
ravni.
Preteklo sodelovanje s Športno unijo Slovenije je že opisano v podpoglavju Slovenija
v gibanju - Z gibanjem do zdravja. Z Olimpijskim Komitejem Slovenije - Združenjem
športnih zvez pa CINDI Slovenija bolj intenzivno sodeluje skozi nacionalni program Z
gibanjem do zdravja in sicer tako, da vzajemno promovirata rekreativne in druge
aktivnosti med seboj ter tako, da skupaj organizirata določene strokovne dogodke
(npr. Slovenske kongrese športne rekreacije) in sodelujeta pri oblikovanju izbranih
političnih dokumentov (npr. osnutku akcijskega načrta za področje telesne
dejavnosti za krepitev zdravja 2011-2012).

V zadnjih letih se je okrepilo tudi delovanje na področju spodbujanja aktivnega
transporta. CINDI Slovenija je aktivno vključen v aktivnosti kolesarske platforme
Mestne občine Ljubljana, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
nekaterih drugih projektov, kjer predvsem s strokovnimi podlagami sodelujemo pri
aktivnostih za povečanje uporabe aktivnega transporta.

SODELOVANJE CINDI SLOVENIJA PRI OBLIKOVANJU
STRATEŠKIH DOKUMENTOV
V letih 1997-2000 je CINDI Slovenija intenzivno deloval na področju telesne
dejavnosti s ciljem, da Slovenija sprejme nacionalno strategijo za spodbujanje
telesne dejavnosti za krepitev zdravja. V ta namen smo strokovnjaki CINDI Slovenija
vzpostavili sodelovanje s strokovnjaki na mednarodni ravni, še posebej s finskim
Inštitutom UKK (Inštitut za raziskave in promocijo telesne dejavnosti) (6). V teh letih
se je na mednarodni ravni oblikoval koncept in projekt HEPA (Health Enhancing
Physical Activity - telesna dejavnost za krepitev zdravja) (7), v katerega se je
vključil tudi CINDI Slovenija. Od takrat se tudi pri nas aktivnosti za spodbujanje
telesne dejavnosti za krepitev zdravja imenujejo HEPA aktivnosti. Uveljavila so se
strokovna spoznanja o pomenu zmerne telesne dejavnosti, ki krepi zdravje in
potrebi, da je za izboljšanje zdravja populacije potrebno, da je večina ljudi zmerno
telesno dejavna večino dni v tednu (8). Raziskave in primeri dobrih praks so
pokazali, da je za učinkovito doseganje teh ciljev potreben sistematičen pristop z
vključevanjem ključnih resorjev, ki lahko vplivajo na vzpostavljanje podpornih okolij
in na determinante za redno telesno dejavnost (9).

V Sloveniji smo začeli intenzivno sodelovati z Ministrstvom za zdravje, drugimi
resorji in strokami s ciljem oblikovanja nacionalne strategije HEPA. V ta namen je bil
spomladi 2000 na Ministrstvu za zdravje na pobudo in ob strokovni podpori CINDI
Slovenija in strokovnjaka iz Finske, prof. Pekka Oje, organiziran medresorni in
interdisciplinarni posvet z delavnicami na temo oblikovanja nacionalne strategije
HEPA. Hkrati je bil na UKC Ljubljana organiziran širok strokovni posvet na temo
strategije HEPA. Medresorno interdisciplinarni posvet na Ministrstvu za zdravje in
strokovni posvet na UKC Ljubljana sta bila zelo uspešna in odmevna in sta postavila
temelje za začetek oblikovanja nacionalne strategije HEPA, ki se je formalno začela
pripravljati na Ministrstvu za zdravje leta 2001, ko je programska direktorica CINDI
Slovenija nastopila mandat državne sekretarke za javno zdravje na ministrstvu za
zdravje. Proces priprave strateškega dokumenta je bil izrazito medresoren in
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interdisciplinaren in je imel za cilj, da je integralen del prehranske politike, za kar
pa takrat ni bilo politične podpore (na šolskem resorju). Tako je bila sprejeta
prehranska politika kot samostojni dokument v parlamentu marca 2005 (10),
strategija HEPA pa je potrebovala še dve leti, da jo je potrdila vlada kot Strategijo
Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja 2007-2012 (11).

Temeljni cilj Strategije Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja
2007-2012 je spodbujanje vseh oblik rednega gibanja in telesne vadbe za zdravje, ki
jih vzdržujemo v celotnem življenjskem obdobju. Poslanstvo strategije je
načrtovanje in izvajanje ukrepov ter aktivnosti države, ob sodelovanju različnih
javnosti ter organizacij civilne družbe, ki spodbujajo in krepijo kakovostno in zdravo
prehranjevanje ter redno telesno dejavnost prebivalcev Slovenije ter s tem varujejo
in krepijo njihovo zdravje ter kakovost življenja.
V letošnjem letu se veljavnost strateškega dokumenta izteka in je potrebno sprejeti
nov strateški dokument, ki pa bo potreboval več podpore vlade in resorjev,
predvsem pri implementaciji načrtovanih aktivnosti za doseganje ciljev. Sedanji
dokument je bil sicer dobro zastavljen, a slabo realiziran, podpora vlade realizaciji
in implementaciji zastavljenih aktivnosti ni bila zadostna.

OBRAVNAVA OSEB Z VELIKIM TVEGANJEM ZA KNB V
PROGRAMIH ZA TELESNO DEJAVNOST NA PRIMARNI
ZDRAVSTVENI RAVNI
Leta 2001 je Ministrstvo za zdravje v Navodilu o spremembah in dopolnitvah navodila
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (12) natančno
opredelilo sistematičen program primarnega preprečevanja bolezni srca in žilja na
primarni zdravstveni ravni, ki je zaživel kot Nacionalni program primarne preventive
srčno-žilnih bolezni (13). Program se je začel izvajati v vseh ambulantah družinske
medicine leta 2002 in vključuje ciljno populacijo moških v starosti od 35-65 let in
žensk od 45-70 let. Družinski zdravniki povabijo osebe iz ciljne populacije na
preventivno obravnavo vsakih 5 let. Pri preventivnih pregledih se pri ciljni populaciji
odkrivajo dejavniki tveganja za KNB in določa celokupna ogroženost za srčnožilne
bolezni (SŽB). Osebe, ki imajo veliko ogroženost za SŽB (>20%), se obravnavajo v
programih nemedikamentozne obravnave (delavnicah, ki se izvajajo po metodologiji
CINDI) v mreži 61 preventivnih (zdravstvenovzgojnih) centrov (14). Med programi
nemedikamentoznih obravnav so tudi delavnice za telesno dejavnost, ki se izvajajo
za osebe, ki so telesno nedejavne ali mejno telesno dejavne in imajo hkrati veliko
ogroženost za SŽB ter
za osebe z debelostjo. Delavnice so strukturirane in
standardizirane in jih izvajajo v programu CINDI usposobljeni strokovnjaki, povečini
fizioterapevti. V okviru nemedikamentoznih obravnav se izvaja tudi preizkus hoje na
2 km v sklopu delavnic Zdravo hujšanje in Telesna dejavnost/gibanje ter pri začetnih
promocijskih delavnicah, ki imajo za cilj spodbuditi udeležence k spremembi
življenjskega sloga in k vključitvi v daljše, strukturirane delavnice.

IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanja so pomembna dejavnost CINDI Slovenija, tudi na področju telesne
dejavnosti. S pripravo in izvedbo izobraževanj za slovenske zdravstvene delavce
zagotavljamo možnosti za strokovno izobraževanje in usposabljanje na področju
telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Izobraziti želimo vse izvajalce, ki delajo v mreži
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preventivnih (zdravstvenovzgojnih) centrov in izvajajo delavnice za odrasle v okviru
Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni.

V začetku delovanja CINDI Slovenija je bilo v ospredju izobraževanje in
izpopolnjevanje sodelavcev CINDI samih. Na področju telesne dejavnosti sta bili
najbolj pomembni izobraževanje na finskem Inštitutu UKK ter mednarodni zimski
CINDI šoli, ki jo je izvajal tedanji KTL (finski inštitut za javno zdravje). Na Inštitutu
UKK so potekala izobraževanja na področju promocije HEPA, praktično usposabljanje
za izvajanje preizkusa hoje na 2 km ter ostala merjenja telesne pripravljenosti. Iz
Inštituta UKK izvira tudi računalniški program WinWalk, ki se uporablja za
spremljanje in vrednotenje rezultatov preizkusa hoje. Program je bil preveden in
prilagojen za uporabo v slovenskem prostoru ter brezplačno razdeljen vsem bodočim
izvajalcem.
V zimski CINDI šoli je poudarek predvsem na promociji zdravja in zmanjševanju
vedenjskih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni. Vsebine
izobraževanja temeljijo na izkušnjah projekta Severna Karelija, ki so temelj
promocije zdravja in zmanjševanja bremena KNB v večini evropskih držav (15).

Sodelavci, ki so se udeležili izobraževanj na Finskem, so pridobljeno znanje v
Sloveniji prenašali na druge zdravstvene delavce in tako ustvarili mrežo
strokovnjakov - izobraževalcev, ki so pričeli izvajati izobraževanja po vsej Sloveniji.
Danes izobraževanja potekajo samo na CINDI Slovenija in se jih udeležujejo izvajalci
preventivnih programov, ki na novo vstopajo v program.
Izobraževanje za izvajanje UKK preizkusa hoje na 2 km
Izobraževanje za izvajanje UKK preizkusa hoje poteka tako v sklopu CINDI šole in
implementacijskih delavnic, kot tudi samostojno v primeru potrebe in
povpraševanja. Udeleženci se naučijo teoretičnih osnov, ter poteka izvedbe od
nabave potrebne opreme, izračuna stroškov, do načrtovanja in izvedbe preizkusa.
Izobraževanja se lahko udeležijo vsi, ki želijo izvajati preizkuse hoje (zdravstveni
delavci, športni strokovnjaki, člani nevladnih organizacij ipd.)

Tečaj za pridobitev naziva INWA vodnik nordijske hoje
Tečaj za vodnike nordijske hoje je CINDI Slovenija izvajal v sodelovanju z
Združenjem (kasneje Zvezo)
za nordijsko hojo Slovenije, ki ima mednarodno
priznano licenco INWA za izvajanje tovrstnih izobraževanj. Izobraževanje je
vključevalo teoretične osnove, praktično delo ter končni izpit, s katerim so
udeleženci pridobili naziv INWA vodnik nordijske hoje in s tem pravico to izvajanja
tečajev in demonstracij za splošno populacijo. Tečaja so se lahko udeležili
zdravstveni delavci in športni strokovnjaki.
Zaradi prehodnega pomanjkanja kadra CINDI Slovenija trenutno tečajev za vodnike
nordijske hoje ne izvaja.
Tečaj uporabe Polar own
Tečaj uporabe Polar own je CINDI Slovenija izvajal v sodelovanju z IntAct akademijo.
Tečaj je bil namenjen učenju definiranja in spremljanja intenzivnosti vadbe s
pomočjo Polar srčnega monitoringa. Udeleženci so spoznali teoretične osnove ter s
praktičnim delom osvojili Polar Own testne protokole za določanje aerobne kondicije
posameznika in njegovega lastnega aerobnega območja vadbe in za merjenje
energetske porabe ter izdelavo individualnih vadbenih programov s pomočjo
PolarOwn principov. Tečaja so se lahko udeležili zdravniki, fizioterapevti in
medicinske sestre na primarni zdravstveni ravni, ki se ukvarjajo s svetovanjem,
načrtovanjem ali vodenjem vadbenih programov ter izvajanjem zdravstveno vzgojnih
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delavnic za odrasle s poudarkom na telesni dejavnosti (npr. preizkus hoje, delavnica
telesna dejavnost- gibanje in zdravo hujšanje).
Zaradi prehodnega pomanjkanja kadra CINDI Slovenija trenutno tečajev uporabe
Polar Own ne izvaja.

MEDNARODNO DELOVANJE
CINDI Slovenija je na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja od samih
pričetkov delovanja intenzivno vpet v mednarodno sodelovanje.
HEPA Europe

Evropska mreža za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja - HEPA Europe
deluje od leta 1999 in CINDI Slovenija je njena članica že od začetka (7). Sprva je
bila zastavljena kot evropski projekt. Od leta 2005 pa mreža deluje pod okriljem
Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in od takrat naprej
ima CINDI Slovenija svojega predstavnika v usmerjevalnem odboru mreže. Glavno
poslanstvo mreže HEPA je okrepiti in podpreti prizadevanja in aktivnosti, ki lahko
povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog
predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Cilji mreže HEPA so:
—

prispevati k razvoju in implementaciji politik in strategij za spodbujanje
telesne dejavnosti za krepitev zdravja v Evropi;

—

razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in
ostale primere dobre prakse z namenom promocije telesne dejavnosti za
krepitev zdravja;

—

podpirati in vzpodbujati razvoj multi-sektorskih pristopov promocije glede
telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

Poleg usmerjevalnega odbora je CINDI Slovenija aktivno dejaven v več delovnih
skupinah mreže kot so predvsem:

—

nacionalni pristopi za promocijo telesne dejavnosti,

—

HEPA promocija v zdravstvenem okolju,

—

HEPA promocija pri socialno ogroženih skupinah in

—

izmenjava izkušenj glede promocije telesne dejavnosti in športa pri otrocih in
mladostnikih.

Izkušnje in znanje pridobljene s sodelovanjem v delovnih skupinah in udeležbo na
letnih mednarodnih srečanjih mreže so neprecenljive za delovanje v domačem
okolju. CINDI Slovenija tudi neprestano spodbuja ostale ustanove v Sloveniji k
včlanitvi v mrežo in s tem h krepitvi mreže v Sloveniji in Evropi.

Mednarodni projekti

Dolga tradicija spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja, bogate izkušnje
ter mednarodno sodelovanje so omogočili sodelovanje v nekaterih evropskih
projektih:
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—

VIA NOVA: razvoj in udejanjanje projektov za zdravje koristnejših oblik
vsakodnevne mobilnosti prebivalcev evropskega alpskega prostora (16).

—

ALPHA: razvoj optimalnega niza inštrumentov za ugotavljanje populacijske
ravni telesne dejavnosti in njenih faktorjev ter telesne pripravljenosti z
namenom zanesljivega primerjanja podatkov med državami EU (17).

—

LIFECYCLE: spodbujanje vseživljenjskega kolesarjenja pri vseh starostnih
skupinah prebivalstva (18).

Sodelovanje v naštetih projektih je še dodatno utrdilo položaj CINDI Slovenija na
področju telesne dejavnosti v mednarodnem prostoru.

USMERITVE ZA PRIHODNOST
V preteklem obdobju je bilo narejenega veliko napredka na področju raziskav in
strokovnih spoznanj glede vsestransko pozitivnih učinkov redne telesne dejavnosti na
zdravje in družbeno-ekonomski
razvoj sodobne družbe. Velik napredek je bil
narejen tudi na področju sodelovanja in partnerskega povezovanja stroke na
področju HEPA na nacionalni in mednarodni ravni, s ciljem večje učinkovitosti in
uspešnejšega vključevanja odločevalcev (politike) v oblikovanje, sprejemanje in
udejanjanje učinkovitih državnih strategij za spodbujanje telesne dejavnosti za
krepitev zdravja. CINDI Slovenija je bil ves čas aktiven na tem področju na
nacionalni in mednarodni ravni.

Kljub temu, da ima CINDI Slovenija bogato zgodovino delovanja na področju telesne
dejavnosti za krepitev zdravja, je potrebna za izboljšanje zdravja in družbene
koristi, ki jih redna telesna dejavnost lahko doprinese naši družbi, družbena in
politična odgovornost ter podpora celotne vlade in vseh resorjev. Potrebno pa je tudi
povečati kadrovske kapacitete za razvoj, načrtovanje, implementacijo in
vrednotenje aktivnosti na področju HEPA v prihodnosti.
Cilj CINDI Slovenija je poleg nadaljevanja in stalnega izboljševanja obstoječih
dejavnosti, pridobljene izkušnje, znanje in partnerstva uporabiti za nadgradnjo
dejavnosti z namenom izboljšanja oskrbe tako posameznikov in skupin, ki so za pojav
KNB ogroženi, kot tistih, ki so že zboleli. Trenutna prizadevanja so usmerjenja v
razvoj programov telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ki so prilagojeni potrebam
bolnikom s KNB in bodo lahko prispevali k upočasnjevanju razvoja bolezni in
zmanjšanju tveganja za pojav zapletov.

ZAKLJUČEK
Koristi redne zmerne telesne dejavnosti za zdravje so velike in vključujejo širok
spekter koristnih učinkov v preprečevanju in učinkovitem vodenju KNB (19-26).
Pozitivni učinki redne zmerne telesne dejavnosti imajo poleg pozitivnih zdravstvenih
učinkov tudi pozitivne ekonomske (zmanjšanje izdatkov zdravstvene blagajne, večja
delovna produktivnost, manjši bolniški stalež) (27,28) in socialne učinke (manjša
socialna izključenost, večja socialna kohezija) (29-31). Na splošno pa lahko trdimo,
da redna zmerna telesna dejavnost skozi življenjsko obdobje izboljša kakovost
življenja in večjo funkcionalno sposobnost starejše populacije, kar je zelo
pomembno z vidika demografskih sprememb in staranja populacije (32,33). Za
zagotavljanje redne telesne dejavnosti, ki koristi zdravju večine populacije, je
46

potreben sistematičen pristop in vse-vladna podpora s sistemskimi ukrepi pozitivnega
vpliva na determinante zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju, ki omogočajo
in spodbujajo zdrave izbire in zdrav življenjski slog vseh populacijskih skupin,
vključno socialno šibkih. Nacionalni strateški dokument na tem področju, Strategija
Vlade RS na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja 2007-2012, je bil sicer
strokovno in tudi organizacijsko izvedbeno dobro zastavljen, vendar slabo realiziran.
Nova državna strategija na tem področju bo morala nastati kmalu in bo morala imeti
več podpore pri implementaciji na ravni vlade oziroma celotne politike, družbe, če
želimo zmanjševati breme KNB, izboljšati kakovost življenja prebivalcev Slovenije in
tudi zvečati funkcionalnost rastočega dela stare populacije.
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5
POMEN GIBALNE KOMPETENCE ZA
KAKOVOST ŽIVLJENJA POSAMEZNIKA IN
DRUŽBE KOT CELOTE
Rado Pišot

IZVLEČEK
Sodobne teorije obravnave in spremljanja človekovega razvoja se vedno bolj
usmerjajo v izhodišča in podstati, ki jih oblikujejo sestavljeni, večdimenzionalni in
ekološko usmerjeni sistemi. Trajnostni razvoj - kot vzorec rasti, pri kateri si raba
virov prizadeva za zadovoljitev človekovih potreb ter varovanje okolja, tako da
bodo te potrebe zadovoljene, ne le v sedanjosti, ampak tudi za prihodnje generacije
(Združeni narodi, 1987), ki se kot vodilo pojavlja v obravnavi številnih dejavnikov
človekovega delovnega in bivalnega okolja, se le redko kdaj (ali skoraj nikoli) v svoji
obravnavi ne posveča človeškemu telesu kot najožjemu okolju bivanja. Spremembe,
ki se počasi a vztrajno dogajajo v človekovem razvoju, s strani življenja in dela
sodobnega človeka zahtevane prilagoditve, ki jim narava ne more in ne uspe slediti
v zahtevanem tempu in upad človekovih temeljnih funkcionalnih kompetenc, so le
nekateri tehtni razlogi, zaradi katerih bi se v trajnostnost človekovega celostnega
razvoja veljalo resneje poglobiti.

Skozi zgodovino je bil gibalni razvoj obravnavan v kontekstu razvoja človeka in
skladno s pojmovanjem le tega oz. teorijami, ki so v posameznem obdobju veljale.
Že zelo zgodaj se je oblikovalo zavedanje o vlogi in pomenu skladnega in
kakovostnega fizičnega - telesnega, gibalnega in psihičnega - duševnega razvoja
posameznika. Spiralni model dejavnikov gibalne/športne nedejavnosti (pasivnosti)
(Pišot, 2008), ki je v današnji družbi vedno bolj aktiven, postavlja v izhodišče tri
osnovne dejavnike - vzroke: pomanjkanje gibanja, prekomerno telesno težo
(debelost) in pomanjkanje gibalnih kompetenc. Ti največkrat delujejo hkrati in
vodijo v neracionalno gibalno/športno aktivnost, prekomerno porabo energije in
hitro utrujenost, posledično pa se pojavlja negativna telesna samopodoba in slaba
gibalna samopodoba, ki vpliva na slabo kakovost življenja in odtujevanje od
družabnih aktivnosti. Ti dejavniki so konkretni kazalniki življenjskega sloga vedno
bolj številne neaktivne populacije otrok in mladostnikov. Sledijo si v spiralnem
modelu in lahko v različnem zaporedju, vendar vztrajno in učinkovito posameznika
že v otroštvu odtujujejo od dejavnosti, ki je za njegov skladen razvoj nujno
potrebna.
Ker je vpliv dejavnikov sodobnega življenjskega sloga vedno bolj agresiven, ker so ti
dejavniki, v medsebojni interakciji in ker se življenjska doba daljša, kar ponuja
priložnost za spremljanje poglobljenih sprememb in procesov, prihajajo vedno bolj
v ospredje v obravnavi razvoja človeka njegove funkcionalne kompetence. Med temi
je gibalna kompetenca kot osnova človeškega gibalnega kapitala, ki v celostnem
delovanju človeka in v procesu ohranjanja in zagotavljanja zdravja pomeni temeljni
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vzvod, ena tistih potrebnih človekovih zmožnosti, ki skozi vsa življenjska obdobja
pomembno prispeva kakovosti življenja in razvoja. V sled temu lahko obdobje, ki ga
danes posvečamo spremljanju in preučevanju gibalnega razvoja posameznika, z
upoštevanjem vloge trajnosti in ekološke perspektive, imenujemo kompetenčno
usmerjeno obdobje, pristop, ki, tako v izhodišču kot v sledenju ciljev obravnave
problema, postavlja gibalne komeptence pa kompetenčni model obravnavE
gibalnega razvoja.
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6
MEDICINA DELA V ŠPORTU IN REKREACIJI
Marjan Bilban

IZVLEČEK
»Višje, hitreje, močneje« -slogan Olimpijskih iger nosi v sebi tudi kal nevarnosti za
zdravje športnikov, ki v veliki želji po zmagi pogosto dosegajo (presegajo) meje
človeške zmogljivosti. Izredne obremenitve gibal, srčno -žilnega sistema, pljuč,
stalni psihični pritiski, ki so jim športniki izpostavljeni
v brezkompromisnem
stremljenju po uspehu, lahko puščajo sledi tudi na njihovem zdravju (1).

Medicina športa se skupaj z medicino dela ter šolsko medicino uvršča med tiste
specialnosti, ki se za razliko od ostalih, ukvarjajo z ocenjevanjem celovitega
odgovora organizma na neko delo oziroma obremenitev. Vemo, da lahko pogoste in
(ali) intenzivne obremenitve, kar športni treningi in tekmovanja nedvomno so,
izzovejo bolezenska stanja praktično na vsakem organskem sistemu, še posebej v
času rasti in razvoja človeškega organizma. Izjemne obremenitve, ki so jim športniki
v procesu športnih treningov in tekmovanj izpostavljeni, obvezno pogojujejo redno
spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo različnih oblik preventivnih
zdravstvenih pregledov in ostalih aktivnosti trenažnega procesa. Bistvena dejavnost

v okviru aktivnega zdravstvenega varstva športnikov je torej ugotavljanje in
preprečevanje s športno aktivnostjo povzročenih možnih poškodb in preobremenitev

na različnih delih organizma in ne le zdravljenje ter rehabilitacijo le-teh, zato je še

toliko bolj pomembno mesto in vloga v preventivno usmerjenega specialista
medicine dela, prometa in športa.

UVOD
V Sloveniji je medicina športa domena specialistov medicine dala (prometa in
športa). Medicina dela, prometa in športa izvaja aktivno zdravstveno varstvo
delavcev, voznikov motornih vozil in športnikov (ter rekreativcev). Ima naslednje
najpomembnejše naloge:
•

varovanje življenja,
športnikov;

•

preprečevanje bolezni, zlasti povezanih z delom in poklicnih bolezni, poškodb
pri delu in invalidnosti, bolezni in poškodb v zvezi s prometom in športom;

•

zgodnje odkrivanje in pravočasno zdravljenje, posebej bolezni v zvezi z delom,
poklicnih bolezni in poškodb, bolezni in poškodb v zvezi z prometom in športom;
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zdravja

in

delovne

zmožnosti

delavcev,

voznikov in

•

rehabilitacijo obolelih in poškodovanih.

Kljub temu, da so aktivnosti specialistov medicine dela, prometa in športa z
usmeritvijo v medicino športa urejene, pa je na tem področju veliko strokovne
improvizacije. Zakaj je temu tako, je v odgovoru, da medicine športa niso zasnovali
oz. ustanovili specialisti medicine športa, pač pa je nastala kot posledica delovanja
travmatologov, ortopedov, internistov, radiologov in drugih specialistov. Če bi
»očistili« medicino športa vsega, kar pravzaprav ne sodi vanjo, bi jo razdelili na
preventivni, kurativni in fiziološki del.

Preventivni del ima predvsem triažno nalogo - to pomeni dopustitev, da se
ukvarjajo s športom samo tiste osebe, katerih zdravju telesna aktivnost ne bo
škodila. Triaža šolskih otrok za fizično aktivnost ali delavcev za določeno delo in tudi
rekreacijo je naloga specialista šolske medicine in medicine dela, v medicino športa
pa sodijo le športniki. V preventivni del medicine športa spada tudi preventiva
športnih poškodb, kjer naj bi specialist medicine športa deloval skupaj s trenerjem..
Kurativna medicina športa predstavlja zdravljenje športnih poškodb. V
preventivnem delu so nam v pomoč različni diagnostični postopki, v kurativnem pa še
terapevtsko klinični postopki.

V tretjem fiziološkem delu medicine športa so aktivnosti usmerjene v spremljanje in
kontrolo treninga, dvigovanje športne forme oziroma izboljšanje športnih rezultatov.
Delo specialista medicine športa na tem področju obsega testiranje fizioloških
funkcij in biokemijsko analizo telesnih tekočin v cilju ocene funkcionalne
sposobnosti, spremljanje fiziološke funkcije v teku napora (telemetrijske metode),
sodelovanje s trenerjem in psihologom pri načrtovanju in izvedbi procesa treninga in
sodelovanje pri nutritivnem planu.

ŠPORTNA OBREMENITEV
Šport uvrščamo med kulturne vrednote in je del splošne kulture. Raven športne
kulture je odvisna predvsem od kakovostne športne vzgoje v družini in šoli, od
sredstev, ki so namenjena športnim aktivnostim in posledično deleža športno
aktivnega prebivalstva.
Šport je ena od najbolj zanimivih in razširjenih človeških aktivnostih, potreba in
pravica vsakega človeka in idealno sredstvo za učenje življenjskih veščin. Skozi šport
se človek uči soočati z zmago in izgubo, biti »timski igralec«, spoštovati pravila in
nasprotnike, spoznati da (dolgoročno) s treningom lahko pride do rezultatov...
Ukvarjanje s športom je nujni del razvoja človeka in družbe, ker (poleg navedenega)
brez velikih stroškov izboljšuje telesno in duševno zdravje ljudi.

Šport delimo v odvisnosti od ravni kakovosti, števila igralcev ter dela populacije, ki ji
je namenjen. Delimo ga na šport za vse (masovni, neselektivni) in vrhunski ali
selektivni šport.
Šport za vse vključuje športno vzgojo, športno rekreacijo, zdravstveno preventivno
športno vzgojo, korektivni šport, amaterski šport in šport invalidov. Vrhunski šport,
katerega bistveni element je tekmovalnost - rezultat, je selektivni, kakovostni,
profesionalni, klubski in olimpijski šport (2).
Zakon o športu (Ur. list RS 22/1998) opredeljuje šport kot nacionalni program v
različnih pojavnih oblikah:
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—

športna vzgoja - dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom znotraj vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo
pojavno obliko;

—

športna rekreacija - športna dejavnost odraslih vseh starosti in družine;

—

kakovostni šport - priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo možnosti
za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije
ne zadostuje;

—

vrhunski šport - priprava in tekmovanje posameznikov - ekip, ki imajo status
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda;

—

šport invalidov - dejavnost invalidov vseh starosti,
ukvarjajo s športom.

ki se prostovoljno

Športna vzgoja se prične že v najzgodnejšem otroštvu v družini in se nato nadaljuje v
šolah vseh stopenj. Njeni cilji so:
—

pravilen telesni in gibalni razvoj mladega človeka,

—

učenje posameznih športnih aktivnosti,

—

ponotranjenje navad redne športne aktivnosti skozi celo življenje - športna
rekreacija naj tako postane vsakemu človeku življenjska potreba in sredstvo
za ohranjanje in varovanje zdravja,

—

izobraževanje ljudi o pozitivnih učinkih športne rekreacije na telesno in
duševno počutje in zdravje ter dvigovanje zavesti o pomenu vlaganja v
preventivne dejavnosti.

Pri vrhunskem športu gre za:

—

sistematične treninge in tekmovanja,

—

veljajo posebna pravila in način dela,

—

posamezniki izpolnjujejo stroge oz. visoke selekcijske kriterije,

—

zdravje je predpogoj za ukvarjanje oz. udeležbo,

—

cilj pa je doseganje čim
tekmovanjih.

boljših in vrhunskih

rezultatov na

različnih

Športna rekreacija je namenjena vsem ljudem ne glede na starost, spol, znanje in
sposobnosti.
Beseda rekreacija izvira iz latinske besede »recreare«, kar pomeni znova ustvariti.
Rekreacija je v širšem pomenu besede celotna človekova aktivnost izven poklicne
dejavnosti, izbrana po želji, ki prispeva k razvoju ustvarjalnosti ter ohranjanju
duševnega in telesnega zdravja.
Posebej pomembna oblika rekreacije je prav
športna rekreacija. Preko športne rekreacije lahko človek zadovoljuje tisti del
interesov, ki ostajajo v sodobnem delovnem procesu zapostavljeni (pretežno sedeče
delo), omogoči mu stik z naravo, krepitev socialnih vezi, sproščanje ustvarjalnih
sposobnosti in pozitivnih čustev, kratek umik iz vsakdanje rutine in obveznosti. Prav
zaradi tega je športna rekreacija in visoka športna kultura tudi širši, družbeni
interes, saj ustvarja fizično sposobnejšega, ustvarjalnejšega, produktivnejšega pa
tudi bolj zdravega posameznika.

Šport se je v preteklih dveh ali treh desetletjih izredno hitro razvijal in postaja kot
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ljubiteljska dejavnost sestavni del človekovega življenja in nenadomestljiva prvina
kakovosti življenja posameznika. Po drugi strani pa je postal prestižna, medijsko
odmevna pa tudi tržna dejavnost z mnogimi spremljajočimi (tudi negativnimi)
pojavi.

Športna aktivnost je z zdravstvenega vidika sinteza dialektičnih nasprotij (3):
—

razumna in usmerjena rekreativna dejavnost utrjuje zdravje,

—

vrhunski šport, ki je povezan z velikimi obremenitvami, zdravstvenimi
škodljivostmi in tveganjem poškodb, pa lahko ogroža življenje, zdravje in
delovno zmogljivost športnikov.

Ta nasprotja bomo uspešno presegli le s tvornim sodelovanjem obeh področij
družbenih dejavnosti.

Ljudje odgovarjajo na prevelike obremenitve, na zdravstvene škodljivosti pri delu in
v športu, na slabe medsebojne odnose in odtujenost z utrujenostjo, lahko pride do
poškodb in do bolezni, ki se včasih končajo z invalidnostjo ali celo s smrtjo. Vsak od
teh pojavov (kazalci negativnega zdravja) prizadene posameznika, znižuje osebno in
družbeno produktivnost, /uspešnost na športnem poligonu), znižuje narodni dohodek
in življenjsko raven nas vseh.

Vzrokov, ki vplivajo na raven in dinamiko teh kazalcev v športno (rekreativnih)
dejavnostih je ogromno:
•

športnik, rekreativec, šolar: njegove telesne in duševne lastnosti ter
sposobnosti, zmogljivost posameznih organskih sistemov, njegovo zdravstveno
stanje (reaktivnost - antropološki status)

•

športna aktivnost: telesne in duševne obremenitve, ekološke obremenitve in
škodljivosti, riziko poškodb; zahteve aktivnosti,

•

širše okolje: naravni (fizikalni, kemični, biološki) in družbeni dejavniki tega
okolja (dom, krajevna skupnost, občina, regija, republika),

•

humanizacija športne aktivnosti: kompleksno varstvo pri izvajanju le-te,

•

raven socialne varnosti,

•

skladna in usmerjena dejavnost vseh strokovnjakov obeh področij in vseh
sestavin družbe na vseh ravneh.

Varno in zdravo delo, tako kot varna in zdrava športna dejavnost, nista le pogoj za
večje delovne in športne uspehe, temveč pomenita mnogo več: srečo človeku, pot k
njegovi dejanski osvoboditvi.
Stopnja tehnološkega in družbenega razvoja nas je privedla do stanja, ko se vsi
premalo gibljemo, vse več je statičnih obremenitev in ponavljajočih se gibov,
obenem pa prihajamo vse bolj pogosto v stresne situacije. Živimo in delamo v vse
bolj onesnaženem okolju, navzeli smo se škodljivih razvad: alkohol, cigarete,
poživila.

Naša ustava nam daje pravico, da svoje sposobnosti in nagnjenja razvijemo do vseh
možnih meja tudi na področju športne aktivnosti in ustvarjalnosti. Te ustavne
pravice pa ne moremo uresničevati brez škode za zdravje vrhunskih športnikov, če se
pri razvijanju te ustvarjalnosti ne poslužujemo spoznanj vseh naravoslovnih in
družbenih ved, tudi medicine, še posebej športne medicine. Potreben je dinamičen,
transdisciplinaren pristop, usklajeno in ustvarjalno delo ekipe strokovnjakov.
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Osrednja naloga zdravnika v tej ekipi je, da s svojim znanjem prispeva k razvoju
aktivnosti in ustvarjalnosti vrhunskega športnika do skrajnih meja, vendar ne na
račun njegovega življenja, zdravja in delovne zmogljivosti. Kodeks etike
zdravstvenih delavcev mu veleva, naša zakonodaja pa ga zavezuje (moralno-etična,
disciplinska, odškodninska in kazenska odgovornost), da se pri izvajanju
zdravstvenega varstva športnikov in rekreativcev drži teh načel, čeprav bo občasno
prišel v težave.
Zaradi pozitivnih vplivov športa na človeka, ki se kažejo predvsem v optimalnem
razvoju psihofizičnih lastnosti, ohranjanju in izboljševanju zdravja, podaljšanju
aktivne dobe življenja, zviševanju delovnih storilnosti ter privzgajanju delovnih
navad, predvsem pa kot zelo uspešna oblike preventive in tudi terapije za
raznovrstne oblike socialno neprilagojenega vedenja mladih, mora poleg interesa
vsakega posameznika biti tudi interes države.

Ta interes se kaže preko zagotavljanja in ustvarjanja osnovnih pogojev in možnosti
za ustrezno športno udejstvovanje vseh starostnih in socialnih skupin prebivalstva,
na področju vrhunskega športa in predvsem v ustvarjanju pogojev za razvoj
vrhunskega športa z ustreznimi ukrepi pri šolanju in usposabljanju strokovnih kadrov,
razvoju strokovnega dela in zaščiti vrhunskih športnikov.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV
Zdravstveno varstvo in telesna kultura imata status dejavnosti posebnega
družbenega pomena, ker s svojo preventivno dejavnostjo krepita zdravje delovnih
ljudi, s tem pa neposredno vplivata na večjo delovno in obrambno sposobnost, na
bogato izrabo prostega časa in na humanizacijo dela in življenja.
Vsaka družba si prizadeva zagotoviti čim boljše zdravje prebivalstva in ga približati
idealnemu zdravju, kot ga opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija - splet
telesne, duševne in socialne blaginje, kar pomembno vpliva na oblikovanje in
delovanje sistemov zdravstvenega varstva v vsaki državi. Kljub temu, da povsod,
zlasti pa v razvitih deželah, vlagajo čedalje večja sredstva v razvejanost sistema
zdravstva, pa v zadnjih desetletjih ni bistvenega izboljšanja zdravstvenega stanja
prebivalstva. Večina sredstev se porablja za zdravstvene storitve v
kurativni
dejavnosti, ki je postala predraga in presega dohodkovne zmožnosti družbe. Prišlo je
namreč do neskladja med medicino kot vedo in ekonomskimi možnostmi, hkrati pa se
vsi zavedamo, da smo ves čas zanemarjali razne preventivne ukrepe in dejavnosti, ki
so mnogo cenejše, pa vseeno učinkovite v končnem cilju. Sinteza telesne kulture in
zdravstvenega varstva ni torej naključna, ampak je ena od preventivnih dejavnosti,
ki ima za cilj varovanje življenja, zdravja in delovne zmogljivosti - razvijanje
pozitivnega zdravja (4).

Telesna kultura ni le področje dejavnosti vrhunskih športnikov, ampak postaja v
obliki rekreacije potreba širokega kroga delovnih ljudi in občanov. Ker so se
obremenitve in zahteve v vrhunskem športu povzpele do vrtoglavih višin, nas tudi
obvezujejo, da bdimo nad zdravjem športnikov. Hkrati pa moramo razumno
usmerjati rekreativno dejavnost, da bo pravilno in ustrezno načrtovana in vodena. Le
zdravi športniki so sposobni za velike napore in vrhunske dosežke in le pravilno
izbrana športna panoga in natančno odmerjena obremenitev lahko rekreativcu
utrjuje in izboljša zdravje.
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Športniki se bistveno razlikujejo od nešportnikov zlasti v dveh stvareh:
1.

najpogosteje hočejo biti zdravi
ugotovljenimi bolezenskimi stanji,

2.

skušajo prikriti svoja bolezenska stanja (zlasti v višjih kvalitetnih razredih).

in

se

težko

sprijaznijo

z

morebitnimi

Pri izvajanju aktivnega zdravstvenega varstva športnikov in rekreativcev so
najpomembnejše naloge (4,5):
1.

sodelovanje pri humanizaciji športa,

2.

analiza in zdravstvena ocena stopenj obremenitev, zdravstvenih škodljivosti in
tveganj poškodb po panogah telesnokulturnih dejavnosti (zdravstvena ocena
tveganja; posebne zdravstvene zahteve, absolutne in relativne kontraindikacije
za ukvarjanje z določeno športno-rekreativno panogo) in po osnovnih skupinah,

3.

analiza zdravstvenega stanja skupin na osnovi preventivnih zdravstvenih
pregledov in kazalcev negativnega zdravja (poškodbe in bolezni v zvezi s
športom, invalidnost, specifična umrljivost) - preventiva preobremenitev in
poškodb,

4.

organizacija, kontrola in izvajanje prve pomoči in izvajanje zdravstvene pomoči
(dežurstva na tekmovanjih in prireditvah),

5.

zdravstvena prosveta in vzgoja,

6.

preventivni zdravstveni pregledi:

7.

predhodni zdravstveni pregledi (usmerjanje športnikov v določeno športno
panogo, sodelovanje v procesu orientacije, selekcije),

8.

specialni zdravstveni pregledi (meritve in ocene funkcionalne zmogljivosti in
patoloških stanj...),

9.

obdobni zdravstveni pregledi,

10. drugi zdravstveni pregledi (ciljani oziroma sistematski),
11. ugotavljanje higiensko-sanitarnega stanja športnih objektov in naprav,

12. seznanjanje z nevarnostmi dopinga (organizacija doping kontrole),

13. posebna skrb nad skupinami z zmanjšanimi telesnimi zmogljivostmi (otroci,
mladina, starejši, invalidi),
14. sodelovanje pri vodenju in spremljanju treningov (timski pristop k trenažnemu
procesu, ki ga opravljajo trener, zdravnik in psiholog),
15. programirana aktivna rekreacija (usmerjanje rekreativnih športnikov, tudi takih
z že okvarjenim zdravjem v za njih najprimernejšo športno aktivnost),
16. sodelovanje s
organizacijah.

telesnokulturnimi

dejavniki

v

klubih,

društvih

in

delovnih

Poleg teh nalog pa je ena od ključnih tudi zgodnje odkrivanje preobremenitev,
napak v trenažnem procesu (ocena funkcionalnih zmogljivosti, patoloških stanj) in
poškodb ter ustrezno zdravljenje le-teh.
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VZROKI ŠPORTNIH POŠKODB
Športne poškodbe povzročajo različne oblike funkcionalnega izpada gibalnega
sistema. Gre za poškodbe tistih struktur, ki so najbolj obremenjene pri posameznih
športnih panogah. V veni primerov pride do poškodb pri enakih pogojih za vse
udeležence treningov in
tekmovanj.
Različen
stopnje
mikroskopskih in
makroskopskih okvar struktur gibalnega sistema so ožen v času vaj, treninga in
tekmovanja.

Pogostost športnih poškodb v primerjavi s celotnim travmatizmom (prometne in
delovne nezgode) se giblje od 10 do 15%. Najbolj ogrožena je populacija v starosti do
20 do 30 let. Predel telesa, ki je najbolj izpostavljen poškodbam, je koleno. Če
koleno zaznamujemo s številko 100, potem velja, da je vulnerabilnost stegnenice 80,
gležnja 75, ramenskega sklepa 50, prepone 25, zapestja 15 in Ahilove kite 10.
Največkrat se poškodujejo začetniki, nepripravljeni športniki, slabo trenirani in
utrujeni športniki. Pri športnih disciplinah so najbolj izpostavljeni smučarji,
nogometaši, rokometaši in orodni telovadci. V statistiki športnih nezgod s smrtnim
izidom so za 75% odgovorni prikriti bolezenski simptomi in le 25% direktna nezgoda.
Tudi pri teh najtežjih nezgodah so najbolj izpostavljeni nogometaši in atleti.

Pod pojmom športne poškodbe razumemo poškodbe, ki so nastale pri katerikoli
kineziološki aktivnosti, torej poškodbe, nastale pri športu, na športnem terenu.
Glede na dejstvo, da gre torej za poškodovanje športnika, predstavljajo športne
poškodbe v primerjavi z ostalimi poškodbami določeno posebnost tako v načinu
nastanka, poteku in izhodu zdravljenja, kot tudi v vplivu poškodbe na »delovno
sposobnost« samega športnika. Prizadetost športnika je zaradi poškodbe povsem
drugačna kot pri poškodovanem nešportniku, kjer ta potreba ni tako odločilna za
njegovo delovno sposobnost. Kljub temu, da je zdravljenje poškodb pri športniku
zaradi dobrega zdravja in mladosti običajno uspešnejše, pomeni zanj izguba časa
večji problem kot za nešportnika. Nešportnik se lahko po sanaciji in rehabilitaciji
običajno vrne na delovno mesto, športnik pa porabi še ogromno časa za dosego
optimalne funkcionalne sposobnosti vseh organskih sistemov in podsistemov, kar mu
šele omogoči vrnitev na športni teren. Športnik si mora mesto v reprezentanci, iz
katere je izpadel, ponovno izboriti.
Dejavnike, ki vplivajo na nevarnost poškodb (6), lahko razdelimo na notranje in
zunanje:
A)

notranji

1.

starost in razvoj (nesorazmerje med rastjo in močjo mišičnih, tetivnih in
ligamentarnih struktur),

2.

spol

3.

telesni status

4.

anatomske posebnosti

5.

psihološki dejavniki, osebnostne lastnosti (temperament, zrelost, anksioznost,
sposobnost prevzemanja tveganj...),

6.

stanje treniranosti (telesna pripravljenost),

7.

spretnost (posturalna stabilnost, športno specifična tehnika izpeljave gibov...),

8.

nepravilno ali nezadostno ogrevanje,

9.

trenutno zdravstveno stanje,
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10. neustrezna prehrana ati pitje tekočin,
11. neustrezne razvade,
12. doping

B) zunanji
1.

športni dejavniki (trener, pravila igre, sodniki...)

2.

neustrezna varovalna oprema (čelade, ustniki...),

3.

neustrezna orodja, rekviziti, športna oblačila, obutev

4.

nepravilna ali nezadostna osvetljenost športnih poligonov,

5.

neustrezne klimatske razmere (temperatura, vlažnost, gibanje zraka, sevanje),

6.

neustrezno delovno -športno okolje (podlaga, vzdrževanje ...)

Pomembni so tudi dejavniki v trenutku poškodbe, ki poleg dejavnikov tveganja
vplivajo na mehanizem poškodovanja:
1.

igralna situacija

2.

aktivnosti športnika tik pred poškodbo

3.

udeleženost drugih igralcev

4.

opis biomehanskega položaja telesa

5.

biomehanski opis poškodovanega sklepa

6.

splet slučajnih okolnosti (pri tveganih športih)

Notranji dejavniki tako prispevajo k poškodbam nagnjenemu športniku, zunanji ga
ogrožajo, trenutni pa, kot rečeno, prispevajo k mehanizmu poškodovanja.

k poškodbi
nagnjen športnik

notranji dejavniki

zunanji dejavniki
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trenutek poškodbe

Glede na časovni potek poškodbe, jih lahko razdelimo na akutne in kronične
(preobremenitvene) poškodbe.

Glede na težo poškodbe dejavnike tveganja lahko razdelimo na:

a)

zanemarljive poškodbe, ki onemogočajo treninge maj kot 3 dni,

b)

lahke poškodbe, ki onemogočajo treninge 4 do 7 dni,

c)

zmerne poškodbe, ki onemogočajo treninge 8 do 28 dni in

d)

hude poškodbe, ki onemogočajo treninge več kot 20 dni (9a).

Glede na mesto športne poškodbe dejavnike tveganja razdelimo na :

a)

poškodbe glave s posledicami,

b)

poškodbe hrbtenice s posledicami,

c)

poškodbe notranjih organov s posledicami,

d)

poškodbe mišic in tetiv (obtolčenina, nateg, delna ali popolna ruptura),

e)

poškodbe ligamentov (distenzija, delna ali popolna pretrganja),

f)

poškodbe sklepov (obtolčenine, zvin, delni ali popolni izpah, poškodbe
sklepnih elementov, meniskusov, križnih, kolateralnih vezi, hrustanca),

g)

poškodbe kosti (nalomi in zlomi vseh vrst).

Resnost poškodbe lahko opišemo tudi na osnovi naslednjih kriterijev: oblika
poškodbe, oblika in trajanje zdravljenja, izguba športnega časa, izguba delovnega
časa, trajne posledice in stroški.
Mladi športniki v svojem intenzivnem obdobju rasti ne potrebujejo energije le za
vrhunski športni dosežek, ampak tudi za svoj telesni in umski razvoj. Vsakodnevna
izpostavljenost velikim telesnim in tudi duševnim obremenitvam lahko prispeva k
nepredvidenim patološkim stanjem organizma.

Največ poškodb pri telesni aktivnosti nastane v obdobju najintenzivnejše aktivnosti.
S pomikom intenzivnega treninga in tekmovanj v mlajša starostna obdobja, se tudi
obdobje naj pogostejši h športnih poškodb pomika v mlajša leta (7-13).
Število športnih poškodb po obdobju vrha glede pogostnosti pri aktivnih športnikih
začne upadati, predvsem zaradi daljšega tekmovalnega staža, spoznavanja sebe in
nevarnosti športa, obvladanja tehnike in prilagoditev na specifičnost športa.
Pri starejših pa začne število športnih poškodb zopet naraščati, predvsem na račun
športnih rekreativcev, ki niso redno aktivni in občasno pretiravajo.
Pri mladih športnikih zaradi hitre rasti prihaja do nesorazmerja med močjo
obsklepnih mehkih tkiv, ligamentov in tetiv ter vezajočo se dolžino dolgih kosti rok
in nog. V bistvu gre za to, da mladostnik -športnik hitro raste, njegovi ligamenti in
tetive, zlasti v predelu kolen in gležnjev, so preobremenjeni in niso kos zahtevam,
ki jih predstavljajo vsakodnevni intenzivni treningi. Na mestih vrastišč ligamentov v
kosti prihaja do poškodb, ki postanejo lahko prikrite kar nekaj časa in se jih zavemo
šele, ko začutimo na omenjenih mestih bolečino pri gibanju. Pri tem so dekleta
zaradi nežnejših obsklepnih tkiv prej prizadeta kot fantje.
Pri starejših rekreativcih pogosto prihaja v primeru bolj intenzivne vadbe, zlasti v
predelu ramenskih, kolčnih in kolenskih sklepov, do bolezenskih sprememb na
sklepnem hrustancu in njegove obrabe. Prav tako postajajo tetive in mišice bolj
»ranljive«, prej se poškodujejo ali celo pretrgajo. Ugotovili so, da so tkiva pri
rekreativcih, ki so bili včasih aktivni športniki, bolj »na udaru« kot pri tistih, ki se s
športno rekreacijo ukvarjajo zmerno.
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Z »ogrevanjem«, različnimi gibalnimi vajami, lahkim tekom, dihalnimi vajami in
razteznimi vajami, pripravimo mišice, sklepe in hrbtenico do optimalne razteznosti
in gibljivosti. Z ogrevanjem v doslej nedelavno mišičje pride več krvi in s tem kisika,
mišice postanejo bolj voljne in raztegljive, obsklepne vezi bolj elastične, sklepi pa
gibljivejši. Srce prične utripati hitreje in tako zagotovi več sveže krvi v »delovnem«
mišičju. Ogrevanje pred vadbo ali tekmami traja različno dolgo, največkrat 15 do 30
minut. Iz tega torej izhaja, da opustitev ustreznega ogrevanja, pomeni večje
tveganje za poškodbo - največkrat gre za natrganje ali pretrganje mišice ali tetive,
pa tudi težje poškodbe (celo hrbtenice). Ogrevanju naj sledijo vaje raztezanja, za
katere pa ni dokazano, da opravljene pred samo telesno aktivnostjo, resnično
zmanjšajo število poškodb. Nedvomno pa redno raztezanje, vsaj tri-krat tedensko,
po možnost vsak drugi dan, po zmerni ali naporni telesni aktivnosti, ko so mišice
ogrete, lahko zmanjša število poškodb.
Preobremenitve in poškodbe gibal se pojavljajo v začetku sezone, ko še nismo dovolj
trenirani (navajeni na pogostejšo in intenzivnejšo vadbo v okviru osnovnega in
kasneje specifičnega procesa treniranja), lahko pa tudi ob koncu sezone (takrat
zaradi prezasičenosti s športno aktivnostjo), ki prinaša padec motivacije, utrujenost,
površnost in s tem neustrezno presojo situacije ali tehnično neustrezno izvedbo
določenih prvin.

Pravilnega izvajanja določene športne dejavnosti se je potrebno priučiti. S športom
se najprej seznanimo teoretično (o njem čimveč preberemo, seznanimo se z
njegovimi značilnostmi, nevarnostmi, odvisnostjo od okolja, o kvalitetah
posameznikov, ki ta šport gojijo...). Vadba se začne postopno. Posamezni elementi
vadbe se povezujejo v celoto, stopnjuje se hitrost, preciznost, moč, gibljivost ipd.
Začetnik zori in kvalitetno napreduje. Pri tem je pri ti. kolektivnih športnih
(nogomet, košarka, rokomet, odbojka, hokej ipd.) pomembno posvečanje trenerja
vsakemu posamezniku: svetovanje, popravljanje napak, vzpodbujanje. Napake v
tehniki gibov, ki kasneje ostajajo, imajo pogosto za posledico preobremenitev
določenega dela gibal z bolezenskimi posledicami. V kasnejših letih je popravljanje
napak v tehniki pogosto nemogoče, dolgotrajno in povezano s poškodbami.
Zelo pomembno je tudi zdravstveno stanje športnika oz. rekreativca. Nihče ne sme
zahtevati od športnika oz. rekreativca, da trenira ali tekmuje v času bolezni ali
poškodbe in v medicini športa se pri tem neomajno vztraja. Posledice, ki jih lahko
povzroči neko obstoječe patološko stanje ob hkratni intenzivni (in dolgotrajni)
obremenitvi organizma, so pogosto nepredvidljive (od poslabšanja osnovne bolezni,
pa vse do smrti). Poznamo kronična bolezenska stanja, ki ustrezno vodena dopuščajo
športno rekreativno ali aktivno športno dejavnost, pa tudi taka, ki so z športom
nezdružljiva. Zdravnik je s svojo odločitvijo o dovoljenju ali omejitvi zmožnosti za
ukvarjanje z izbrano športno panogo dolžan seznaniti športnika, njegove starše in na
ustrezen način tudi trenerja.

Potrebno je biti pozoren tudi na škodljive razvade športnikov in rekreativcev. Pri
aktivnih športnikih gre v tem primeru predvsem za pomanjkanje počitka zaradi
občasnih ponočevanj v disko klubih ipd., kar v času intenzivnejšega procesa
treniranja lahko zaradi utrujenosti, zmanjšane zbranosti in pozornosti privede do
poškodb ali nezgod. Aktualni problem je še vedno kajenje (zlasti pri športnikih v
nekaterih kolektivnih športih); kajenje povzroča kronično vnetje dihal, povečano
izločanje sluzi v dihalnih poteh in s tem počasnejše prehajanje kisika iz pljuč v krvni
obtok. Tako je upočasnjena tudi preskrba tkivnih celic s kisikom, kar je pri
intenzivnem treningu še posebno pomembno. Posledično se namreč poveča srčni
utrip, da srce lahko čim prej zagotovi tkivom za intenzivno delo potrebno količino
kisika.
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Med rekreativnimi športniki moramo kot negativno razvado omeniti tudi pretirano
hranjenje z nekakovostno prehrano, z običajno previsokim deležem maščob, pitje
alkoholnih pijač in kajenje ob hkratni le občasni, intenzivni in izrazito tekmovalno
usmerjeni telesni aktivnosti. V zrelih letih navadno le redki od nas vedo, kakšna je
še elastičnost našega ožilja in kako se bo naše srce odzvalo na maksimalne
obremenitve, ki jih od njega zahtevamo.

Za optimalno funkcionalno sposobnost športnika je
trening. Izpeljava kakovostnega treninga pa je v tesni
lahko pogosto odločilno vpliva na končni športni uspeh.
kot glavna značilnost športa pomeni zlasti povečano
športnik zagotavlja z vnosom hrane.

vsekakor najpomembnejši
odvisnosti od prehrane, ki
Povečana telesna aktivnost
potrebo po energiji, ki jo

Športnikovo prehrano torej označuje predvsem povečana potreba po energiji, ki je v
primerjavi s potrebami nešportnika lahko tudi dva-krat večja (4.000 do 5.000 Kcal), v
ekstremnih primerih pa še večja.
Prisotna pa je tudi povečana potreba
po
preostalih sestavinah hrane (vitamini, minerali, voda). Poleg skrbi za primerno
količino in čas zaužite hrane in pijače glede na čas in trajanje športne aktivnosti,
je seveda pri športniku potrebna tudi skrb za kakovost prehrane. Za zdravo športno
prehrano sta značilna optimalna sestava živil (hrane) in način prehranjevanja
(število in čas obrokov), ki omogočata optimalno športno aktivnost in varovanje
zdravja ob čim manjšem obremenjevanju organizma s prebavo hrane. Skrb za
pravilno prehrano športnika je sestavni del trenažno-tekmovalnega procesa. Kot
okvir prehrane za športnike lahko služi tudi prehranska piramida. Korigirana
piramida, namenjena športnikom, vključuje tudi priporočila glede potrebne količine
vode kot pomembnega dela prehrane z navodili za vnos pri športni aktivnosti (14).
Človekovo telo mora biti ves čas oskrbovano z ustrezno količino energije, katere vir
so hranila v prehrani. Med povečanim telesnim naporom se bazalna raven presnove
lahko poveča tudi do 6 krat.

Različne raziskave o primernosti različnega režima prehrane na vzdržljivost človeka
so pokazale, da se utrujenost pojavi najprej pri prehrani bogati z beljakovinami,
sledi prehrana bogata z maščobami in nazadnje pretežno ogljikohidratna prehrana.
Koriščenje ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin med telesnim naporom je
odvisna od intenzivnosti in trajanja napora ter razpoložljivih hranil v telesnih
zalogah.
Med lažjo in srednjo obremenitvijo (<60% maksimalne porabe kisika, V02max) je
glavni vir energije v telesu maščoba, v obliki prostih maščobnih kislin ali plazemskih
lipidov. Pri večjih obremenitvah (85 - 90% V02max) pa energija izhaja iz glikogena in
glukoze v krvi. Športniki, ki izvajajo visoko intenzivne treninge/tekme lahko ob
neustrezni prehranski podpori hitro porabijo zaloge glikogena v mišicah in sicer še
pred koncem treninga ali tekme.

Energijske potrebe pretežno sedeče ženske oziroma sedečega moškega znašajo od
8,8-12,0 MJ (1825-2580 kcal) na dan. Telesna aktivnost, ki vsakodnevno vključuje
trening oziroma tekmovanje poveča energijske potrebe za 2 - 4 MJ (430-860 kcal) na
uro telesne aktivnosti, odvisno od vrste športa. Zaradi povečane telesne dejavnosti,
se povečajo energijske potrebe športnika, ki ga nadoknadijo z večjim vnosom hrane.
Kratko trajajoče visoko intenzivne vrste športov zahtevajo veliko porabo energije v
kratkem času, npr. maratonci porabijo okoli 10-12 MJ (2150-2580 kcal) na uro
telesne aktivnosti (15).
Dnevna prehrana vrhunskega športnika mora biti individualno načrtovana glede na
športnikove potrebe. Dnevni jedilnik mora biti skladen s prehranskimi priporočili za
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vnos makro- in mikrohranil ter esencialnih snovi. Odvisno od režima treningov mora
delež ogljikovih hidratov v prehrani športnika dosegati najmanj 55% dnevnega
energijskega vnosa. Idealen delež celodnevnega energijskega vnosa iz ogljikovih
hidratov pa se giblje med 60 in 70%. Priporočena količina beljakovin v prehrani
vrhunskega športnika je od 10 do 15%, izjemoma do 20% dnevnega energijskega
vnosa. Dokazano je, da dnevni vnos beljakovin nad 2,5 g/kg telesne teže ne poveča
mišične mase, niti ne telesne zmogljivosti športnika. Prekomeren vnos beljakovin
lahko le obremeni presnovo, poveča izločanje vode, sečnine in kalcija, poveča pa se
tudi poraba energije zaradi specifičnega delovanja hranil. Priporočen delež maščob v
prehrani vrhunskega športnika znaša med 20 in 25% dnevnega energijskega vnosa. V
obdobju priprave na tekmovanje, intenziven trening ali dolgotrajno obremenitev,
delež ogljikovih hidratov povečamo na 70% dnevnega energijskega vnosa. Večja kot
je začetna koncentracija glikogena v mišicah, manjše je tveganje za hitrejšo porabo
le tega med telesno obremenitvijo. Zaloge ogljikovih hidratov se porabljajo
sorazmerno z intenzivnostjo in trajanjem napora. Večja je zaloga ogljikovih hidratov
v telesu pred naporom, boljša je fizična zmogljivost. Priporočeno je, da športniki pri
vzdržljivostnih in dolgotrajnih treningih za zagotovitev optimalnih zalog glikogena v
mišicah in jetrih zaužijejo od 8 do 10 g ogljikovih hidratov na kg telesne teže dnevno
(15).
Beljakovine oskrbujejo organizem z aminokislinami in drugimi dušikovimi spojinami,
ki so potrebne za proizvodnjo telesu lastnih beljakovin in drugih metabolično
aktivnih substanc. Beljakovine so pomembne, ker brez njih telo ne more rasti, niti se
razvijati ali obnavljati. Optimalen vnos beljakovin ugotavljamo z razmerjem
vnesenega in izločenega dušika. Eksperimentalno ugotovljene povprečne potrebe
odraslih po beljakovinah z visoko biološko vrednostjo, kot so jajca, mleko, meso,
ribe znašajo 0,6 g beljakovin na kilogram telesne mase na dan. Ker prehrana
vključuje tako živila z visoko biološko vrednostjo, kot tudi beljakovine rastlinskega
izvora, znaša priporočena količina beljakovin za odrasle osebe v dnevni prehrani 0,8
g na kilogram telesne teže. Povečan vnos beljakovin lahko obremeni presnovo,
poveča porabo energije, zaradi specifičnega delovanja hranil in pospeši dehidracijo.
Prevelike količine zaužitih beljakovin vplivajo na povečanje količine končnih
metabolitov presnove beljakovin, kar obremeni delovanje ledvic, prav tako pa se
poveča izločanje kalcija z urinom. Z naraščajočim uživanjem beljakovin prihaja do
zmerne metabolične acidoze, kar lahko oslabi vzdrževanje skeletne mišične mase.
Obstajajo pa tudi možne povezave med vnosom beljakovin in inzulinsko rezistenco
(15).

Maščobe v prehrani vrhunskega športnika predstavljajo pomemben vir energije, saj
en gram maščobe sprosti 9 kcal, enkrat več kot ogljikovi hidrati in beljakovine.
Maščobe oskrbujejo telo z esencialnimi maščobnimi kislinami in skrbijo za transport
in uskladiščenje v maščobi topnih vitaminov. Maščobe so sestavina celičnih membran
živčnih vlaken in organov. Prav tako vsi steroidni hormoni nastanejo iz maščob.
Maščobe so glavni vir energije pri lažjih in zmerno intenzivnih naporih, pomemben
vir pa tudi med dolgotrajnimi aerobnimi napori. Če traja telesna aktivnost več kot 3
ure, postanejo uskladiščene maščobe pomemben vir energije. Pri nizko intenzivnih in
kratkotrajnih naporih organizem največji delež potreb po energiji pokrije iz
katabolizma maščobnih zalog. Vzporedno z naraščanjem intenzivnosti in trajanjem
napora, pa se vključuje vse večji delež ogljikovih hidratov. Priporočen vnos maščob
pri športnikih je od 20% do 25% dnevnega energijskega vnosa. Prav tako zaradi
zmanjšanja deleža telesnih maščob ni priporočeno omejevanje maščob v prehrani
pod 20% dnevnega energijskega vnosa. Strogo omejevanje maščob v prehrani (<15%
dnevnega energijskega vnosa) lahko zmanjša zmogljivosti športnika zaradi manjših
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zalog intramuskularnih trigliceridov, ki doprinesejo pomemben delež energije pri
vseh intenzitetah vadbe, kot tudi zaradi motenih maščob v krvi (15).
Med telesno aktivnostjo se pojavi zmanjšanje funkcionalne delovne sposobnosti
zaradi dehidracije že pred občutkom žeje. To še zlasti velja pri dobro treniranih
športnikih, pri katerih se občutek žeje pojavi kasneje (včasih šele pri izgubi telesne
tekočine nad 2 % telesne mase) kot pri nešportnikih, kjer se pojavi že pri izgubi
tekočine v količini 0,5% telesne mase. Ugotovljeno je, da tekači za vsak odstotek
izgubljene telesne mase zaradi znojenja upočasnijo tempo teka za 2 %. Dehidracija
nima pomembnega vpliva na kratkoročne anaerobne aktivnosti, njen vpliva pa je
izrazit pri dolgotrajnih aerobnih aktivnostih. Izguba telesne tekočine v količini 2%
telesne mase zmanjšuje delovno zmogljivost celo do 20%, pri izgubi telesne tekočine
do 5% telesne mase do 30 %, izguba telesne tekočine večje od 10% telesne mase, pa
že pomeni smrtno nevarnost (16).

S povečano telesno aktivnostjo se poveča tudi metabolizem. Evaporacija med
naporom predstavlja pomemben mehanizem za vzdrževanje telesne temperature.
Izguba znoja med telesno aktivnostjo je odvisna od temperature okolja, površine
telesa in metabolizma športnika. Športnik mora imeti zagotovljen zadosten vnos
tekočine, saj že 5 % dehidracija zmanjša njegove zmogljivosti kar za 30 %. V času 15
minut pred tekmo oziroma treningom je priporočljivo popiti 2,5 del tekočine. Med
telesno obremenitvijo in dehidracijo se telesna temperatura močno poviša, kar lahko
vodi do toplotnega šoka. Dehidrirana oseba ima zmanjšan volumen plazme, kar vodi
do prehitre utrujenosti zaradi zmanjšanega V02 max. Med znojenjem se izgubljajo
tudi natrij, klor, kalij in magnezij (16).
Dve uri pred treningom je priporočljivo zaužiti 400-600 ml napitka s približno 50 g
ogljikovih hidratov. V primeru, da napor traja do eno uro, za nadomestitev
izgubljene tekočine zadostuje voda. Pri vadbi, ki traja več kot eno uro, je
priporočljivo dodati ogljikove hidrate in elektrolite (natrij, klor, kalij in magnezij).
Med treningom ali tekmo je potrebno popiti približno 2,5 dl (150-350 ml) napitka
vsakih 15-20 minut, ki naj vsebuje 6-8 % raztopino ogljikovih hidratov, odvisno od
vrste napora in do 460 mg natrija/liter tekočine, ki omogoča zadrževanje vode v
telesu in prepreči hiponatremijo. Večina športnih napitkov je izotoničnih, kjer je
koncentracija elektrolitov in ostalih hranil enaka kot v krvi. Poznani so tudi
hipotonični napitki, ki vsebujejo manj ogljikovih hidratov in manj elektrolitov,
hitreje preidejo želodec in se v črevesju hitreje absorbirajo. Uporabljajo se za hitro
rehidracijo. Dodatki ogljikovih hidratov v napitkih omogočajo hitro nadomestitev
energije. Športni napitki s previsoko koncentracijo ogljikovih hidratov pa se slabše
absorbirajo in povzročijo prebavne motnje (16).
Tudi pri kratkotrajnih naporih je potrebno paziti, da ne pride do dehidracije
športnika. Športniki, ki se udeležujejo kratkotrajnih aktivnosti, kot na primer sprint
oziroma športniki v ekipnih športih, kjer prihaja do prekinjajoče obremenite
(košarka, nogomet, rokomet), prav tako tvegajo dehidracijo. Potrebe športnikov po
napitkih so odvisni od njihovih individualnih potreb, trajanja in intenzitete športa ter
klimatskih pogojev (16).

Želja doseči vrhunski rezultat (pa naj gre za vrhunski ali rekreativni šport) in s tem
večji zaslužek športnikov, lastnikov klubov, manegerjev in tudi nepoštenih
zdravnikov pogojuje odkrivanje vedno novih kemičnih snovi, ki naj bi to težnjo
realizirale. Nekatera prepovedana zdravila zabrišejo mejo normalnih, še varnih
človeških funkcionalnih zmožnosti in lahko povzroče maksimalno izčrpanje športnika
oz rekreativca. Pogosto uporabljeni so predvsem anabolni steroidi, ki sicer res
večajo mišično moč in maso, imajo pa veliko nevarnih stranskih učinkov, saj lahko
povzroče osteoporozo, negativno delujejo na spolne organe, dvigajo krvni tlak,
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povzročajo rakaste spremembe na jetrih itd (7-13).

Zaradi anatomskih, funkcionalnih in psihičnih specifičnosti žensk so le-te k športnim
poškodbam bolj nagnjene kot moški.

Ne glede na to, da se ženske v športu pogosteje poškodujejo kot moški, je število
športnih poškodb večje pri moških (zaradi večjega števila moških, ki se ukvarjajo s
športom).
Pogost vzrok športnih poškodb oz. okvar je lahko tudi neskladnost med telesno
konstitucijo in izbrano športno panogo, npr. težka, atletska postava in vzdržljivost ni
tek.
Pri športnem udejstvovanju se kažejo osebnostne lastnosti. Pri doseganju uspehov na
športnih poligonih lahko koristijo ali škodijo, odvisno od obvladovanja le-teh.
Pri aktivnih športnikih prihaja zaradi velike motiviranosti zmagati pogosto do
pomanjkanja samozaščite, ko se npr. s prevelikim tveganjem po nepotrebnem
izpostavlja poškodbam.

Ljudje smo različni -nekateri bolj temperamentni, drugi bolj mirni, v življenju
reagiramo bolj ali manj zrelo, odgovorno ali neodgovorno. Vse osebnostne lastnosti
se kažejo tudi pri športnem udejstvovanju. Pri doseganju uspehov na športnih
poligonih lahko določene osebnostne lastnosti koristijo ali škodijo, če jih ne znamo
obvladati. Pri aktivnih športnikih, npr. v borilnih športih panogah, v boksu, karateju
ipd., pogosto zaradi velike motiviranosti po zmagi prihaja do pomanjkanja ti
samozaščite, kjer se športnik po nepotrebnem izpostavlja poškodbam. Pri začetnikih
predstavlja veliko možnost za nastanek poškodb tudi precenjevanje svojih dejanskih
sposobnosti in podcenjevanje nevarnosti, ki so jim pri izbranem športu izpostavljeni.
Daljše ukvarjanje z izbrano športno panogo prinese določene izkušnje, zrelost pri
presoji specifičnih situacij, ki se odvijajo na športnem poligonu in jim je športnik
skoraj vsakodnevno izpostavljen. Zato nanje z leti treninga reagira uspešneje.

Nekatere osebnostne poteze in preobremenjenost močno vplivajo na športnikovo
(ne)uspešnost in tveganje za poškodbe. Osebnost zajema notranje oz. psihične in
zunanje oz. telesne, organske in vedenjske vidike. Vključuje športnikov značilen
telesni videz in njegovo obnašanje, hkrati tudi njegove doživljajske vidike, njegovo
individualnost, čustva in motivacijo. Ne smemo zanemariti tudi športnikove
samopodobe, ki predstavlja filter v njegovem zaznavanju in komuniciranju z
okoljem.
Športniki imajo specifičen psihološki profil v primerjavi z nešportniki. Z
zdravnikovega stališča so morda najpomembnejše razlike v tem, da naj bi bili
športniki bolj agresivni, psihično in čustveno bolj stabilni in manj anksiozni.
Anksioznost kot osebnostna lastnost predstavlja osebnostno dispozicijo na določene
stresne dražljaje s specifično stopnjo generaliziranega strahu. Idealno je, če je
športnik čim manj anksiozen in čim manj občutljiv na stres, saj bo rezultat takih
dispozicij ugodno predtekomovalno stanje, kjer se ne bo pojavljala trema.

Stres je za organizem nekakšna stereotipna, v naprej pripravljena uvedba izrednega
stanja, ki jo poleg duševnih stisk sprožijo tudi ogrožujoče poškodbe, bolezni,
pretiran napor, stradanje, mraz ali kakšna druga nevarnost. Hud napor, zlasti kadar
ga spremlja izrazita tekmovalnost, je za organizem prav gotovo stres. Delovanje
imunskih celic med hudim naporom zlasti zavira povečana koncentracija kortizola.
Pri posamičnem hudem naporu traja tak negativen vpliv še nekaj ur po koncu vadbe.
Vsakodnevni, intenzivni treningi povzročajo trajnejši upad imunskih funkcij, ki traja
še več tednov po prenehanju vadbe. Raziskave kažejo, da upad imunskih funkcij med
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naporom nastane tudi zaradi pomanjkanja glutamina v krvi. Glutamin je pomembno
hranilo za imunske celice, zlasti ko se borijo proti mikrobom. Večino glutamina
proizvedejo in sprostijo v kri skeletne mišice. Med intenzivnim naporom ali med
poškodbo pa postane potreba mišic po glutaminu tako velika, da ga porabljajo zase,
zato ga začne v krvi primanjkovati. Zaradi pomanjkanja glutamina se imunske celice
slabo razmnožujejo, zato je delovanje imunskega sistema oslabljeno.

Ustrezna psihična priprava na tekmovanje sestoji iz zmanjševanja predtekmovalne
anksioznosti (predvsem s pomočjo relaksacijskih tehnik) in z odstranjevanjem
možnih izvorov stresa (ureditev^ športnikovih socialnih razmer, preprečitev
obremenjevanja z rezultati ipd.). Športnikovo reagiranje v stresni situaciji pa je
odvisno tudi od njegovih tehnik soočanja s stresom oz. njegovih reakcij v takih
situacijah. Emocionalna stabilnost in mirnost prispevata k konstruktivnemu
reagiranju, nevrotičnost oz. labilnost pa ga rušita.
Nevrotičnost se kaže v pogostih različnih telesnih motnjah, vegetativnih težavah,
motnjah motorike, občutku bolečine, motnjah spanja, napetosti, vremenski
občutljivosti in močnem telesnem odzivanju na čustva. Zaželena je nizka
nevrotičnost, saj le ta omogoča konstruktiven spopad z napetostmi tekmovanja.

Psihološki stresorji, ki nastanejo pri športniku zaradi strahu pred poškodbo oz. pred
ponovno poškodbo, sprožijo val novih učinkov, ki še poslabšajo izvedbo ali celoten
športni nastop. Strah vodi do zmanjšana koncentracija, zbeganosti, raztresenosti
med tekmo, zmanjšanja nivoja samozaupanja, povečanja razmišljanja o poškodbi,
neuspehu...Pride do fizioloških sprememb, ki za športnika niso priporočljive:
prevelika zakrčenost, vzdraženost...Posameznik tako postane preobremenjen z
naraščajočimi telesnimi občutki, postane nepazljiv (izguba ravnotežja) in
neekonomičen. Ti vplivajo na fizične dejavnike in se kažejo v izvedbi kot povečano
tveganje za poškodbo, zmanjšano pozornost za dejavnike povezano z igro (športom)
in porušeno biomehaniko izvedbe gibov ter spretnosti (7). Celotna izvedba se
poslabša. Takšni telesni občutki se povečajo zaradi psihofiziološke dinamike, zato jih
je potrebno prepoznati kot možnost nastanka poškodbe. (17,18)

MODEL POVEZANOSTI STRESA, KI DELUJE NA ŠPORTNIKA IN
ŠPORTNE POŠKODBE
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Strah pred začetkom tekmovanja je do neke mere koristen, športnika motivira za
nastop in ob intenzivnem ogrevanju pred začetkom tekmovanja največkrat izgine. Če
strah ne izgine, je lahko nevaren, saj športnika onesposobi za izvajanje potrebnih
gibalnih kombinacij in preprečuje normalno razmišljanje.

PREOBREMENITEV - ŠPORTNA POŠKODBA
Na splošno definiramo športno poškodbo kot tisto, ki je nastala med ukvarjanjem s
kakršnokoli športno dejavnostjo, bodisi profesionalno, rekreativno ali celo med uro
šolske telovadbe. Za športno poškodbo je značilno enkratno delovanje eksogene ali
endogene mehanične sile, ki povzroči takšne anatomske spremembe pri športniku,
da je nadaljnje ukvarjanja s športno aktivnostjo močno ovirano ali povsem
onemogočeno. Tipično za športno poškodbo je njen nenaden nastanek (19).

Pri preobremenitvah in poškodbah poznamo ti. bolečinski krog: preobremenitev
lahko povzroči poškodbo tkiv, pride lahko do vnetja, ki vodi do bolečine in ob
nadaljevanju športne aktivnosti do ponovne in občutnejše poškodbe tkiva. V fazi
bolečine bi bil nujen počitek. V tej fazi je še kako pomemben vpliv trenerja, ki mora
odsvetovati nadaljnjo aktivnost, ne pa sebično strmeti za rezultatom za vsako ceno,
kar ima v končni fazi za posledico bistveno večjo poškodbo tkiva, ki tudi zahteva
daljše, radikalnejše zdravljenje in daljšo odsotnost iz tekmovanj.
Mnogi ne razlikujejo med akutno poškodbo in kroničnim preobremenitvenim
sindromom in oba pojava označujejo kot poškodbo. S poškodbo označujemo okvaro
tkiva, ki je nastala v točno določenem in omejenem časovnem obdobju, kroničnega
preobremenitvenega sindroma pa časovno ne moremo opredeliti in športnik se
nastanka ne spominja. Nastanek je pri poškodbi torej akutnega značaja, medtem ko
je preobremenitveni sindrom kroničnega (20, 21, 22).

Športna poškodba je torej nenadno nastalo bolezensko dogajanje (npr. stanje gibal,
raztrganje Ahilove tetive...), ki je posledica točno opredeljivega dogodka pri športni
aktivnosti. Športna okvara ali preobremenitev pa je bolezensko stanje, ki nastaja
postopno in ga v začetku sploh ne zaznamo (ne moremo opredeliti časa in
natančnega vzroka nastanka); je posledica pogostih, ponavljajočih se intenzivnih
obremenitev na nekem delu gibal, kar izzove krepitev lokalnih vnetnih procesov in
posledične degenerativne spremembe, zaradi bolečine pa je zavrta nadaljnja telesna
aktivnost (npr. teniški komolec, vnetje Ahilove tetive pri košarkarjih ali tekačih,
preponska bolečina pri nogometaših...).
Pojav preobremenitvenih sindromov nikakor ni omejen le na športnike, temveč ga
pogosto najdemo tudi pri drugih aktivnostih, predvsem delovnih.

Etiopatogeneza akutne mehanične poškodbe je relativno jasna. Nastane zaradi
nenadnega, nepredvidljivega in nekontroliranega delovanja sil, ki presegajo sile, ki
jih tkivo s svojo strukturo lahko prenese. Tako pride do natrganja, pretrganja,
preloma ter drugih sprememb, kar prizadeti občuti z nenadno bolečino. Osnova
nastanka preobremenitvenih sindromov pa so ponavljajoče, submaksimalne
preobremenitve tkiva, ki presegajo zmožnost obnavljanja tkiva. V vsakem od športov
se pojavijo specifične obremenitve, ki s časom lahko povzročijo zdravstvene težave.
Najširše lahko vzamemo kot športno poškodbo vsako poškodbo, do katere pride pri
športnem udejstvovanju in zaradi katere mora športnik prenehati s telesno
aktivnostjo ter izpustiti vsaj en trening oz. tekmo. To nam seveda nič ne pove o
njenem nastanku, resnosti in posledicah. Če upoštevamo kot poškodbe tiste, ki imajo
za posledico hospitalizacijo ali medicinsko oskrbo, zajamemo samo hude poškodbe,
67

spregledamo pa manj resne in sindrome preobremenitve. Ameriški nacionalni sistem
za registracijo atletskih poškodb (US National Athletic Injury Registration System)
določa kot poškodbo tisto, ki omeji atletsko aktivnost vsaj za en dan. Širša pa je
definicija, ki jo predlaga Svet Evrope in pravi, da je to vsaka poškodba nastala pri
športnem udejstvovanju, ki ji sledi vsaj ena izmed naslednjih posledic: zmanjšana
količina telesna aktivnosti, potrebna pomoč ali nasvet zdravnika ali neugodni socialni
in ekonomski učinki. Slednja zajema tudi poškodbe rekreativnih športnikov (19,20).

Športne poškodbe torej lahko razdelimo po različnih kriterijih. Najpogosteje se
uporabljajo časovni potek poškodbe, teža poškodbe in mesto poškodbe.
Da tkivo pridobi na moči in učinkovitosti, so potrebne sile, ki presegajo normalne
obremenitve. Potrebne so torej preobremenitve. Te sile pogosto presegajo zmožnost
tkiva za prilagajanje in obnove. S stopnjevanjem se pojavi preobremenitvena
poškodba.
Pri športni okvari ali sindromu preobremenitve (overuse) gre za okvare tkiv, ki so
posledica številnih zaporednih majhnih poškodb tkiva ali mikrotravm. Delovanje sile,
ki je manjša kot pri poškodbi, traja v daljšem, časovno neopredeljenem intervalu.
Nastanek je povezan z neustrezno kombinacijo stopnje obremenitve in frekvence
izvajanja ponavljajočih gibov (normalna obremenitev pri visoki frekvenci, ekstremna
obremenitev pri nizki frekvenci, ekstremna obremenitev pri visoki frekvenci) (19).

Posledične ponavljajoče mikrotravme privedejo do očitnega preobremenitvenega
sindroma. Končni rezultat je posledica nesorazmerja med individualno zmogljivostjo
za obremenitev vezivnega in opornega tkiva in dejansko obremenitvijo. Značilno za
preobremenitveni sindrom je, da ga je pred pojavom izrazitih subjektivnih okvar
nemogoče objektivno dokazati.
V začetni fazi čuti športnik le »zategovanje« v prizadeti mišici ali tetivi, ki je
prisotno tudi pri palpaciji. Značilna bolečina se pojavi tudi pri pasivnem iztegovanju
mišičnotetivnega aparata ter pri napenjanju mišic proti uporu. V poznejši fazi se
bolečina razširi na normalno aktivno krčenje mišic, bolečina na pritisk se stopnjuje.
Lahko se pojavi oteklina. Končno se bolečina razširi tudi na obdobje, ko športnik
miruje.

Najpogostejša lokacija preobremenitvenih sindromov je mišično-kitna enota ali
mioentezijski aparat, kar predstavlja končni del mišice, ki prehaja v tetivo, tetivo
samo ter prijemališče tetive na kost. Druge lokacije so še kosti in redkeje sklepi ter
vezi.

Vplive, ki pogojujejo nastenek preobremenitvenih sindromov in akutnih poškodb,
lahko razdelimo na ekstrinzične ter intrinzične.
Intrinzični dejavniki so lastni vsakemu športniku posebej. Vključujejo anatomske
posebnosti (pes cavus, per planus, torzije golenice, varusne ter valgusne deformacije
kolen, neravnovesja v mišični moči), slabo držo športnika ter prejšnje poškodbe
športnika , pa tudi neustrezno kombinacijo stopnje obremenitve in frekvence
izvajanja ponavljajočih gibov.

Ekstrinzični dejavniki pa so povezani z vrsto športa (oprema, podlaga) ter napakami
v treningu in tehniki, slabi oz. neustrezni opremi .

Koliko vsak od dejavnikov vpliva na razvoj preobremenitvenega sindroma ni jasno.
Vsak športnik ima nek prag za poškodbo, ki je odvisen od intrinzičnih dejavnikov. Da
se ne poškoduje, mora ostati nivo obremenitev (ekstrinzičnih dejavnikov) pod tem
pragom.
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Bolečina med aktivnostjo ponavadi izzveni, kar športnika pogosto zapelje in ta
nadaljuje s treningom ali tekmo. Tako lahko ostanejo znaki bolezni prikriti do
stopnje, ko je že potrebno radikalnejše zdravljenje in prilagajanje treninga.
Kljub temu, da lahko danes za večino organskih sistemov merimo stanja
preobremenjenosti in začetne patološke spremembe (kardiovaskularni-EKG, dihala,
ledvice), tega za lokomotorni sistem ne znamo. Težko je tudi določiti, kje je meja
med zdravju koristno in škodljivo telesno aktivnostjo, zato se preobremenitve
sklepov, tetiv in mišic odkrivajo retrogradno.

Največkrat pride do preobremenitvenih poškodb ob dalj časa trajajoči
preobremenitvi mišic in/ali tetiv zaradi prekomerne vadbe ali nesustreznih načinov
vadbe. Ob obremenitvah prihaja do mikrotravm in do sproščanja vnetnih
mediatorjev ter celičnih razpadnih produktov, ki povzročijo lokalno vnetno reakcijo.
Na mišičnotetivnem aparatu
pride
lahko do miotendinitisa,
tendinitisa,
paratendinitisa ali entezitisa, okvarjeni pa so lahko tudi sklepni hrustanec, burse,
mišice in tudi periferni živci (23).
Glavni simptom preobremenitvenih sindromov je bolečina. V začetnih stadijih se ta
pojavlja le pri ekstremnih obremenitvah, nato pa si sledijo naslednji stadiji: bolečina
na začetku in koncu obremenitve, bolečina po obremenitvi, bolečina med
obremenitvijo (prepreči nadaljno aktivnost) in bolečina ob vsaki obremenitvi
(omejuje normalne dnevne aktivnosti).

Preobremenitve in poškodbe gibal se pojavljajo na začetku sezone (nenavajenost na
intenzivno vadbo) in koncu sezone (prezasičenost s športno aktivnostjo - padec
motivacije, utrujenost, površnost).

Pomembno je tudi ogrevanje pred športno aktivnostjo: začnemo z ogrevanjem
(največkrat 15 do 30 minut), različnimi gibalnimi vajami, lahnim tekom, dihalnimi
vajami, raztezanjem. S tem pripravimo mišice, sklepe in hrustance do optimalne
razteznosti in gibljivosti ter popravimo telo na obremenitev. Opustitev ogrevanja
pomeni večje tveganje za poškodbo - natrganje ali pretrganje mišic ali tetiv,
poškodbe hrbtenice...

PRETRENIRANOST
Pri intenzivnih treningih športnik lahko doživlja akutne občutke utrujenosti in
poslabšanja rezultatov. Neprekinjeni vadbeni in /ali nevadbeni stres domnevno vodi
v stanje pretreniranosti. Presežnost športniki pogosto uporabljajo v času tipičnega
vadbenega ciklusa za izboljšanje rezultatov, po začetnem nazadovanju se po
pravilnem obdobju okrevanja pojavi učinek »nadkompenzacije«. Lahko pa vse skupaj
vodi v stanje pretreniranosti, ki potrebuje mesece ali morda leta za popolno
okrevanje, v času katerega je kariera športnika resno ogrožena. Splošno se simptomi
pretreniranosti, kot so utrujenost, upad zmogljivosti in motnje razpoloženja,
obravnava kot hujše od simptomov presežnosti. Diagnozo postavimo zgolj z
izključitvijo, saj še ni nikakršnih objektivnih dokazov, kdaj je športnik dejansko
pretreniran. Najpogosteje uporabljeni metodi sta sprememba v doseganju rezultatov
in čas okrevanja. Pretreniranost bi lahko definirali kot kopičenje vadbenega in /ali
nevadbenega stresa, ki ima za posledico dolgotrajni upad zmogljivosti dosežka z ali
brez s tem povezanih fizioloških in psiholoških znakov in simptomov pretreniranosti,
kjer lahko ponovna obnova zmogljivosti za dosežke traja več tednov ali mesecev.
Presežnost pa podobno, le da ponovna obnova zmogljivosti za dosežek lahko traja od
nekaj dni do nekaj tednov. Pretreniranost se pojavlja večinoma pri vzdržljivost ni h
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športih. Proces intenzivnega treninga je kontinuum, ki nakazuje, da povečan stres
(posledica treninga, psihološkega stanja ali bolezni) ali preobremenjenost peljeta k
porušenju homeostaze in začasnem upadu v delovanju. Če je porušeno ravnotežje
med primernim vadbenim stresom in ustreznim okrevanjem, se lahko pojavi
neobičajen vadbeni odgovor in se lahko razvije stanje presežnosti. Ob intenzivnih
treningih stresorje predstavljajo še pogosta tekmovanja, monoton trening,
psihosocialni stresorji, bolezen/infekcija in naporni urniki potovanj. Ko kopičenje
teh stresorjev preseže športnikovo sposobnost končen odpornosti, pride do
pretreniranosti (8).

Pretreniranost lahko opredelimo kot:
a.

izpraznitev - izčrpanost energetskih rezerv - končna posledica pretreniranosti,

b.

zasičenost s produkti metabolizma v mišicah (mlečna kislina),

c.

zmanjšana sposobnost zaradi pomanjkanja kisika v energetskih procesih v
organizmu.

Pretreniranost se torej pojavi takrat, kadar intenzivnost, pogostost in težavnost
treningov ustvarijo presežek regeneracijskih kapacitet posameznika. Posledično se
občuti ekstremna utrujenost, poslabša se zdravstveno stanje, zmanjša se moč, lahko
pride do poškodb. Znaki pretreniranosti so: depresija, izguba motivacije, povečanje
možnosti poškodb, infekcij, nenehna mišična utrujenost, povišan srčni utrip,
povečana žeja, čustvena nestabilnost, nespečnost, izguba telesne mase, zmanjšanje
apetita, povečanje znojenja, slabša koncentracija, bolečine v sklepih...
Dejavniki, ki vplivajo na nastanek sindroma pretreniranosti:

—

zanemarjanje počitka po treningu,

—

večje zahteve ne treningu od sposobnosti športnika,

—

predolgo trajanje treninga previsokih intenzivnosti,

—

neredna in neustrezna prehrana, življenjski slog,

—

stres doma in na delovnem mestu,

—

dolga tekmovalna sezona,

—

bolezni...

Mnogokrat so s strani trenerjev ali športnikov samih postavljeni cilji preveč
ambiciozni. Ob neustreznem planiranju se lahko dnevni, tedenski ali mesečni
treningi prekrivajo s tekmami in taki napori lahko presegajo fizične in psihične
zmožnosti športnika.
Najverjetnejši razlog za sindrom pretreniranosti pa so ponavljajoče mikrotravme
veziva in kosti, ki sprožijo kronično vnetje, povezano s sproščanjem vnetnih
citokinov.
Pri pretreniranih je hipofiza bolj stimulirana in izloča več
adenokortikotropina. Ta stimulira skorjo nadledvične žleze in posledično je večja
proizvodnja kortizola, ki pomaga telesu pri prilagajanju na stres. Intenzivna telesna
vadba, ki je povezana s premajhnim vnosom hrane in negativno energijsko bilanco,
pri ženskah povzroči amenorejo in posledično večje tveganje osteoporoze. Pri teh
športnicah gre za zmanjšano sekrecijo gonadotropin sproščajočega hormona in
hipotalamusa,
kar zavira sekrecijo
luteinizirajočega
hormona in folikle
stimulirajočega hormona iz hipofize ter zavre hormonsko proizvodnjo v ovariju. Pri
moških je zaradi zmanjšane količine luteinizirajočega hormona zmanjšana produkcija
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testosterona in posledično manjša izgradnja mišic.

Vračanje srčne frekvence na normalno po intenzivnem treningu je upočasnjeno, prav
tako ugotavljajo povišan krvni tlak v mirovanju pri pretreniranih. Pri zelo intenzivni
vadbi opisujejo povečano pogostost okužb dihal, kar je najverjetneje posledica
zavrte celične imunosti. S trdim treniranjem lahko zatremo delovanje imunskega
sistema in povzročimo občutljivost za različne nalezljive bolezni, ker se zviša
koncentracija kortizola, zniža se koncentracija glutamina, koncentracija IgA
protiteles in količina sline in spremeni se razmerje med številom različnih belih
krvničk, ki se borijo proti okužbam (T- pomočnica / T-zaviralke).
Pokazatelje sindroma pretreniranosti lahko združimo v nekaj skupin:
a.

fiziološki: poveča frekvenca srca v mirovanju, spremembe v normalnem krvnem
tlaku, povečana bazalna presnova, povišana telesna temperatura,
izguba
telesne mase, povečanje žeje, motnje menstrualnega ciklusa pri ženskah,
prebavne motnje, zmanjšana vitalna kapaciteta...

b.

psihološki: utrujenost, ki vztraja po počitku, motnje spanja, splošna
razdražljivost in slabša koncentracija, pomanjkanje motivacije, zmanjšan
apetit, depresija in dolgočasnost, anksioznost, jeza...

c.

imunološki: povečana občutljivost za infekte,
podobne bolezni, bekterijske infekcije...

d.

biokemični: negativna bilanca dušika, manjša koncentracija mišičnega
glikogena, znižana koncentracija mineralov, zvišan kortizol, znižan testosteron...

večje število alergij,

gripi

ZAKLJUČEK
Šport, tako rekreativni kot tekmovalni, v svojem bistvu predstavlja izvajanje gibalnih
aktivnosti. Gibanje je osnovna in univerzalna lastnost živih bitij. Pri človeku mu
pripisujemo številne pozitivne učinke, pri tem pa malokrat razmišljamo o številnih
procesih v telesu, ki omogočajo usklajeno in smiselno gibanje. Poenostavljeno lahko
naštejemo 5 pogojev za normalno gibanje (24):

obseg gibov v sklepih, ki naj bi dosegali

—

gibljivost: pri tem mislimo na
fiziološke meje;

—

moč: z močjo mišic moramo premagati silo gravitacije, ki privlači maso
našega teleas in morebitnega bremena, prav tako pa dajati pospeške in
kontrolirati pojemke med gibanjem;

—

vzdržljivost: opravljanje aktivnosti z zahtevano intenziteto dovolj dolgo, da
lahko opravilo (tekmo) zaključimo;

—

hitrost: smiselnost in uporabnost opravil je takrat, če jih lahko izvedemo v
nekem pričakovanem času;

—

koordinacija: že samo enostavne premik dela telesa zahteva usklajeno
aktivnost številnih mišic, ki izvedejo gladek gib v točno določenem obsegu z
najmanjšo porabo energije.
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Za doseganje dobrih učinkov treninga je potrebna ustrezna kombinacija vsestranskih
vaj. Pri ljudeh z bolezenskimi ali popoškodbenimi stanji pa je potreben posvet z
zdravnikom, ki mora postaviti meje priporočenih (dovoljenih) obremenitev.

Pasivni počitek
>
Neaktivnost
Sedenje: pred TV* branje

/
/
/

/
/
/

Vaje za gibljivost Vaje za mol in
Raztezne vaje zdržljivost
Streehing (trenažerji)

\
\
\

Aerobna aktivnost: Športne aktivnosti;
hoja, tek, aerobika, tenis, badminton, odbojka,
kolesarjenje, plavanje.,. košarka, nogomet,..

\
\
\

/
Telesna aktivnost v vsakdanjem življenjskem slogu:
\
/
raje peš kot s prevoznim sredstvom, raje po stopnicah kot z d vigalom...
\
Na sedečem delovnem mestu večkrat vstati, delo na vrtu in sadovnjaku,, .jutranja gimnastika.

Slika 1: Piramida gibalnih in športnih aktivnosti (prirejena po NcArdle W. Exercise
Physiology: Nutrition, Energy and Human Performance) predstavlja priporočila za
primarno preventivo in ohranjanje zdravja ter zdrav način življenja.

Piramida gibalnih in športnih aktivnosti ima na dnu (prva raven piramide) tisto
telesno aktivnost, ki bi morala biti vsakodnevna in bi jo morali obvezno vnesti v
sodoben življenjski vsakdan. Na drugi ravni v piramidi so uvrščene športne aktivnosti
predvsem aerobnega značaja, aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje splošne
vzdržljivosti. Izvajamo jih čim večkrat na teden, najbolje vsak dan v trajanju vsaj 45
minut. Tretja raven piramide predstavlja vzdrževanje dveh najpomembnejših
gibalnih sposobnosti - moči in gibljivosti. Ta vadba bi morala biti vsaj dvakrat na
teden, pri čemer je najbolje, da poteka vzporedno, kar pomeni, da pred, med in po
vadbi. Za mišično moč izvajamo raztezne vaje, kot sestavni del ogrevanja,
sproščanja, umirjanja in hitrejše regeneracije. Na vrhu piramide je telesna
nedejavnost, ki se jo moramo čim bolj izogibati, razen seveda obveznega in dovolj
dolgega nočnega počitka.
Redna telesna dejavnost vzdržij ivostnega tipa (aerobna vadba), ki zajame (aktivira)
vse glavne mišične skupine in se kaže s porastom srčnega utripa, predstavlja
varovalni dejavnik pred vsemi boleznimi, ki jih povzroča telesna nedejavnost. To je
dejavnost vztrajnostne vrste, pri kateri se človek zadiha in oznoji, srce pa hitreje
bije. Zaposli naj mišice rok in nog, srce, pljuča in sklepe, torej cel organizem.

O zdravstveno primerni obliki telesne dejavnosti govorimo kadar ob najmanjšem
tveganju (poškodbe, bolezni) privede do zdravstveno pozitivnih sprememb v
organizmu (tudi ureditve telesne mase). Aerobna vadba je primer takšne oblike
telesne dejavnosti.
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Zdravju je koristna samo redna telesna dejavnost, vsaj 2-3 x tedensko. Občasna
telesna dejavnost predstavlja večje tveganje za poškodbe in bolezni kot je
pričakovani pozitivni učinek na zdravje.

Za ugodni vpliv na zdravje obtočil se priporoča telesna dejavnost, ki traja od 25 - 60
minut in ima tri faze:
1.

ogrevanje 5-10 minut,

2.

glavni del obremenitve 15-40 minut in

3.

ohlajanje 5 -10 minut.

V začetku telesne dejavnosti naj bodo te vrednosti nižje, nato pa naj naraščajo za
izboljšanje telesne pripravljenosti (kondicije). Priporočajo se vsi vzdržljivostni športi
ciklične narave v aerobnem območju intenzivnosti. Sem sodijo: hoja - vedno
pogostejša, vedno hitrejša, hoja po stopnicah namesto vožnja z dvigalom, hitra hoja,
jogging, tek, plavanje, drsanje, tek na smučeh, kolesarjenje namesto vožnje z
avtom, pa tudi nekatera domača opravila (vrtnarjenje, košnja). Primerne so tudi
športne igre: nogomet z otroci, odbojka, vendar brez izrazito tekmovalnega značaja
itd.
Telesne dejavnosti so tem bolj priporočljive, čim bolj se vklapljajo v življenje
posameznika. Priporočeno pogostnost, trajanje, intenzivnost in izbiro telesne
dejavnosti prilagodimo posamezniku glede na njegovo telesno pripravljenost,
poznavanje športnih zvrsti in želja.

Dobro počutje je pogoj za koristnost in za motivacijo. Intenzivnost in trajanje
telesne dejavnosti pa zahtevata postopnost. Zato naj za popolnoma netrenirane
velja počasen začetek vadbe, vendar redno, s krajšimi odmerki, manj intenzivno,
tako, da si kondicijo pridobiva postopno skozi več tednov.

100%

vrhunskt nastop

območje aerobnega treninga
za zdravo srce

območje reguliranja telesne mase za dober
izsted

Slika 2: Ciljna območja fizične aktivnosti
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—
Začetek izboljševanja splošnega zdravstvenega stanja
30 ali več minut trajajoča spremenljiva zmerna fizična aktivnost najmanj trikrat
tedensko izboljšuje splošno zdravstveno stanje človeka. Območje zmerne aktivnosti
predstavlja srčni utrip 50-60% maksimalnega pulza. Vsi, ki z vadbenimi programi šele
začenjajo, bi morali pričeti v tem območju pulza.

—
Izguba odvečnih kilogramov ali ohranjanje dobrega zunanjega videza
Drugo območje srčnega utripa 60-70% maksimalnega pulza pogosto imenujemo tudi
»območje izgorevanja maščob«, ker je intenzivnost še dovolj zmerna, da narekuje
našemu telesu porabo maščob kot »pogonskega goriva« za fizično aktivnost. Da bomo
izgubili odvečne kilograme in izgledali »fit«, izvajamo vadbo na tem nivoju
intenzivnosti 20-30 minut, 3-5 x tedensko.

—
Oblikovanje zdravega srca
Območje srčnega utripa 70-80% maksimalnega pulza je znano kot »območje
aerobnega treninga«. Trening v tem območju pomaga pri kreiranju naše
vzdržljivost ne sposobnosti in izboljšuje kardiovaskularni sistem našega telesa.
Sočasno ustvarja dobro osnovo za zahtevnejše treninge, namenjene tekmovanju.
—
Razvijanje sposobnosti za vrhunske tekmovalne kolesarske nastope
Pri 80-100% maksimalnega pulza bomo dvigali našo hitrost in se pripravili za dobre
tekmovalne nastope. Obenem ta nivo obremenitve povečuje t.i. toleranco
ustvarjanja mlečne kisline, primarnega stranskega odvečnega produkta anaerobnega
metabolizma naših mišic.
Športniki predstavljajo, glede na pogostost poškodb, ogroženo skupino. Zato je
preprečevanje poškodb enako pomembno, kot kakovostna rehabilitacija. Poznavanje
vzrokov poškodb in odstranjevanje teh vzrokov, predstavljata najuspešnejšo možnost
za preprečevanje športnih poškodb. Predvidevanje vzrokov in prizadevanje za
njihovo odstranitev je tako v domeni zdravnika, trenerja in športnika samega.
Obstaja vrsta pravil, ki so za posamezne športe tako naravnana, da zmanjšujejo
tveganje nastanka poškodb. Nekateri športi zaradi zmanjšanja poškodb zahtevajo
uporabo posebnih varovalnih sredstev, ki jih športnik stalno uporabljati. Žal se bodo
poškodbe kljub temu pojavljale. Sodoben vrhunski (in marsikdaj celo rekreativni)
šport zahteva od igralcev vedno boljše rezultate in posledično tudi več treninga.
Telesu tako enostavno zmanjka časa za počitek in regeneracijo. Velikokrat je tako,
da je potrebno uspeti, ne glede na posledice. Pri načrtovanju treninga in celotne
športne aktivnosti je zato potrebno upoštevati mnenja zdravnika, z dolžino
športnega staža pa tudi sam športnik pridobi določene znanja in veščine
preprečevanja športnih poškodb in preobremenitev.

Za razliko od kroničnih bolezni je pri poškodbah dejavnik tveganja vedno prisoten,
mogoče ga je meriti in določiti način, s katerim se agens širi v okolje. Od kroničnih
in nalezljivih bolezni se poškodbe ločijo tudi po tem, da nimajo dolge inkubacijske
dobe oz. se (razen pri opeklinah in zastrupitvah) pojavijo takoj po izpostavitvi
dejavniku. Cilj aktivnosti javnega zdravja je, da določi sile, ki lahko povzročijo
poškodbo, mehanizme, po katerih so ljudje tem silam lahko izpostavljeni in ukrepe,
ki jih je potrebno uvesti, da do poškodb ne bi prišlo.
Posamezne poškodbe se od primera do primera zelo razlikujejo po vrsti sile in načinu
njenega delovanja, reakcijah človeka, njegovem zdravstvenem stanju in zdravstveni
oskrbi po poškodbi. Glede na to lahko delovanje javnega zdravja razdelimo na tri
nivoje (25).

74

Cilj primarne preventive pri kakršnikoli poškodbi (in ne le pri športni) je preprečiti,
da bi do poškodbe sploh prišlo in sicer s preprečevanjem širjenja škodljivega
dejavnika (energije, ki lahko povzroči poškodbo) oz. izpostavljenosti človeka temu
dejavniku. Primarna preventiva torej vključuje preprečevanje dogodka ali nastanka
poškodbe v času dogodka.
Sekundarna preventiva poskuša preprečiti poškodbo oz. zmanjšati njeno resnost, ko
je že prišlo do neljubega dogodka oz. širjenja energije. Pri tem je pomembno
poudariti, da eno varovalno sredstvo varuje le pred eno vrsto poškodbe, ne varuje pa
vsega telesa.
Terciarna preventiva zmanjšuje posledice poškodbe, ko je do te že prišlo. Vključuje
učinkovito fizično, psihično, poklicno idr. rehabilitacijo.
Preventiva poškodb je torej celovit program - serija koordiniranih aktivnosti usmerjenih
h kontroli vseh dejavnikov, ki lahko povzročijo poškodbe. V preventivi moramo najprej
reševati ergonomske probleme (tudi športnih poligonov in tekmovalnih orodij in
rekvizitov), ne smemo pa zanemariti človeških dejavnikov.

Preventivne aktivnosti so različne glede na predhodno ugotovljene vzroke. Aktivnosti
preventive lahko razdelimo v tehnične, medicinske in splošne - organizacijske
(intenzivnost in tempo dela oziroma športne aktivnosti, ki ne presega človekovih
psihofizičnih zmogljivosti, da ne prihaja do utrujenosti, ki se škodljivo odraža na zdravju
in produktivnosti in privede do pogostih poškodb). Tehnične aktivnosti so namenjene
zagotavljanju optimalnih pogojev dela, zniževanju nivoja tveganj do še dovoljene meje,
izboru naprav in opreme z minimalnimi možnostmi poškodovanja. Pogoje izvajanja
športne aktivnosti (mikroklima, osvetljenost, hrup...) moramo s tehničnimi ukrepi
privesti v meje dovoljenih norm, nivojev oz. koncentracij. Delovni prostori oziroma
športni poligoni morajo biti ustrezno vzdrževani, da ne bodo temačni, vlažni in spolzki.
Uporaba osebne varovalne opreme predstavlja dopolnilni ukrep tehničnega varstva,
kadar splošna varovalna oprema ne zagotavlja popolne varnosti. Medicinske aktivnosti
vključujejo poklicno usmerjanje, selekcijo (pravi človek na pravem mestu oziroma pravi
človek v zanj pravi športni disciplini), profesionalni trening in prilagajanje novosprejetih
delavcev oziroma športnikov ali rekreativcev in predhodne zdravstvene preglede (pred
zaposlitvijo oziroma pred vključitvijo v določeno športno ali rekreativno aktivnost) ter
usmerjene obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, zdravstveno
prosvetljevanje (promocijo zdravja), borbo proti alkoholizmu in narkomaniji, dopingu...
Znanje in veščine, ustrezno varno obnašanje, negovanje dobrih medčloveških odnosov,
izvajanje različnih socialnih aktivnosti (prehrana, reševanje stanovanjskih vprašanj ipd.)
predstavlja nedeljivo celoto v preventivi poklicnega in športnega (rekreativnega)
travmatizma.
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PHYSICAL ACTIVITY PROMOTION IN
PRIAAARY CARE - THE APPROACH OF
SWITZERLAND
Brian Martin

ABSTRACT
New scientific research published in the Lancet has shown that the adverse health
impact of physical inactivity at the population level is comparable to the one of
smoking and obesity. Non-communicable diseases such as cardiovascular disease,
cancer and diabetes represent a growing burden for primary care. Regular physical
activity is one of the cornerstones in the fight against non-communicable diseases. A
number of successful approaches to physical activity promotion have been
identified. The specific role and potential of the physician in this context emerges
clearly both from international studies and from experiences in many countries.

Also in Switzerland, a whole range of approaches to physical activity promotion in
primary care has already been developed, with documentation of effectiveness for
several of them. However, none of these approaches has been widely adopted by the
Swiss medical community. Therefore PAPRICA (Physical Activity Promotion in Primary
Care) has been developed in a multi-year and multi-partner process including the
Swiss College for Primary Care Medicine, the Policlinique Medicale Universitaire in
Lausanne, the Ligue Vaudoise contre les Maladies Cardiovasculaires and the Institute
of Social and Preventive Medicine of the University of Zurich. PAPRICA is based on
international evidence as well as on established approaches and tools, but it is
streamlined to the specific demands of primary care practices and has been
successfully tested in both the French speaking and the German speaking part of
Switzerland.
PAPRICA offers targeted continuing education programmes for physicians, using the
Thursday afternoon format established for the medical community in Switzerland.
These training sessions provide background knowledge, hands-on experience and
counselling skills based on the motivational interviewing technique which has been
successfully introduced also for other aspects of prevention and health promotion in
primary care. PAPRICA provides a manual for physicians, a brochure for patients and
additional counselling support.

An important element of PAPRICA is the link with existing physical activity offers and
opportunities at the local and regional level. Physical Activity Promotion in Primary
Care is most successful when general counselling and strategies for behavioural
change can make a link to specific opportunities and offers for physical activity.
Through the unique access of physicians to individuals of all backgrounds and
interests, this integration also enables local physical activity and sports promotion
institutions to extend their reach.
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Since 2009 PAPRICA is implemented in the French speaking Swiss canton of Vaud;
nearly 200 physicians have participated in the continuing education courses and are
using the PAPRICA approach in their daily practice. In collaboration with the
Department of Public Health of the Medical Faculty of the University of Ljubljana,
the training module has been adapted for the German speaking part of Switzerland
and successfully tested at the move>med Swiss Olympic Medical Center of the
Balgrist University Hospital in Zurich. PAPRICA courses are being held in St. Gallen
and will soon be offered in other German speaking cantons. The Swiss Society for
Sports Medicine together with the Swiss College for Primary Care Medicine are the
medical organisations supporting PAPRICA at the national level, negotiations with
implementation partners are under way.
PAPRICA is an approach based on international evidence, but adapted to the needs
of the Swiss primary care practice. Exchange and collaboration with European
approaches, but also with the “Exercise is Medicine” initiative of the American
College of Sports Medicine ACSM will be an important element in its future
development.
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VADBA ZA MOC PRI STAREJSIH OSEBAH
Vojko Strojnik

UVOD
Staranje je proces, ki vpliva tudi na delovanje živčno-mišičnega sistema. Ker je
mobilnost osnova naše komunikacije, so spremembe v delovanju živčno-mišičnega
sistem še toliko bolj opazne in pomembne za kvaliteto življenja. Mišice z
razvijanjem sile predstavljajo motor, ki omogoča gibanje. Čeprav mišica razvija silo,
je živčni sistem tisti, ki kontrolira delovanje mišice. Za prenos mišične sile v okolje
skrbi vezivni sistem s tetivami in kostmi ter sklepi. Zato ni čudno, da številne
raziskave kažejo, da je zmanjšanje mišične moči tesno povezano s slabšanjem
kvalitete življenja starejših oseb.
Vzrokov za zmanjšanje sposobnosti mišice, da razvija silo, je več. Eden glavnih je
zmanjšanje mišične mase v starosti (1). Na zmanjšanje mišične mase v starosti vpliva
več dejavnikov. Eden med njimi je sprememba življenjskega sloga. V starosti se
gibljemo manj (2) pa tudi intenzivnost gibanja se zmanjša (3). Ne samo staranje,
tudi trendi sodobnega načina življenja gredo v smeri vedno bolj sedečega načina
bivanja, ki združeni preko ne-gibanja učinkovito vplivajo na manjšanje mišične
mase. V starosti se spremeni tudi hormonska slika, ki je povezana z mišično maso.
Zmanjša se delež anabolnih hormonov in poveča delež katabolnih.

Pomemben dejavnik zmanjšanja mišične mase v starosti je tudi odmiranje spinalnih
motoričnih nevronov (apoptoza) (4). Mišične celice, ki izgubijo svojo oživčenje,
imajo dve možnosti, da se povežejo z drugim motoričnim nevronom in postanejo del
druge motorične enote ali pa odmrejo. Posledica tega je zmanjšanje števila
motoričnih enot in števila mišičnih celic. Ker pogosteje odmirajo motorični nevroni,
ki oživčujejo hitre motorične enote, postajajo mišice glede na svoje kontraktilne
lastnosti tudi počasnejše.

Mišice se s starostjo ne samo tanjšajo, temveč se spreminja tudi njihova arhitektura
(5), ki lahko prispeva k zmanjšanju mišične sile. Skrajšani fascikli in zmanjšan kot
penacije kažeta, da se zmanjšuje število sarkomer tako vzporedno kot zaporedno.
Ocene kažejo, da spremembe v mišični arhitekturi prispevajo okoli 50% izgub pri
največji sili in hitrosti krajšanja mišice.

Na mišično silo vpliva tudi mišična aktivacija. V starosti pride do različnih sprememb
v aktivaciji, ki posledično pripeljejo do manjše mišične sile. Na nivoju posamezne
mišice prihaja do zmanjšane rekrutacije motoričnih enot in frekvenčne modulacije
akcijskih potencialov (6). Z vidika naj večje mišične sile zmanjšanje frekvence
akcijskih potencialov (AP) ni toliko usodno, ker prihaja do kompenzacije s
počasnejšimi mišičnimi vlakni. Pri hitrosti prirastka sile pa nižja frekvenca AP in
počasnejše mišice družno vplivajo na njeno zmanjšanje. V starosti se poveča tudi
koaktivacija agonistov in antagonistov (7). To se zgodi na račun zmanjšane aktivacije

80

agonistov in povečane aktivacije antagonistov. Rezultat tega je manjši neto navor ob
povečani togosti sklepa.

SPREMEMBE V MOČI ZARADI STARANJA
Največja mišična sila se s staranjem zmanjšuje. Do 40. leta starosti se nivo največje
sile ohranja, nato pa se v populaciji začne počasi zmanjševati. S staranjem postaja
nazadovanje vedno večje (8, 9). Vendar posamezne mišične skupine ne izgubljajo
moči z enakim tempom, saj se sila mišic nog bolj zmanjša kot sila mišic rok in
ramenskega obroča (10). Čeprav je izguba največje sile znatna pa je še večja izguba
v hitrosti prirastka sile oziroma sposobnost izvajanja eksplozivnih gibov (11). To je
posledica povečanega deleža počasnih mišičnih vlaken in zmanjšane aktivacije mišic.
Ker je hitrost prirastka sile oziroma eksplozivnost povezana s funkcionalnimi
sposobnostmi (12), so te zaradi tega še bolj prizadete oziroma se z vadbo da nanje
pomembno vplivati.

Iz zgoraj opisanih sprememb lahko ugotovimo, da se razlika med minimalno silo ali
močjo, ki je potrebna za opravljanje vsakodnevnih nalog in največjo mišično silo, ki
jo zahtevajo vsakodnevna gibanja, zmanjšuje. S tem se manjša funkcionalna
rezerva, ki jo že majhno poslabšanje sposobnosti izniči. Za večino starejših oseb
pomeni to izgubo samostojnosti in poslabšanje kvalitete življenja (13).
Moč je povezana tudi z ravnotežjem oziroma s tveganjem za padce. Nizek nivo moči
je dejavnik tveganja za padec pri stanovalcih domov za starejše osebe (14).
Stanovalci z izkušnjami padca so bili v vseh testih moči mišic nog slabši od
sostanovalcev, ki niso imeli izkušnje padca. Še posebej je odstopala nizka moč
dorsalnih fleksorjev, kar kaže na zelo pasivno vlogo gležnjev med gibanjem. Do
podobne ugotovitve je prišel tudi Maki (15), ki je zmanjšani moči dodal še gibalno
nekompetentnost kot dejavnik povečanega strahu pred padcem. Poleg zmanjšanja
eksplozivnosti, je lahko pomemben vzrok za padce tudi lateralna asimetrija v moči
nog (16).

Primerjave med starimi treniranimi športniki kažejo, da imajo športniki, ki so
trenirani v moči, večjo mišično maso in so za 30-50% močnejši od njihovih
netreniranih kolegov (17) ter hkrati v primerjavi z vzdržljivostno treniranimi
športniki tudi več skupne mišične mase, večjo največjo silo in eksplozivnost. V moči
trenirani starejši športniki imajo tudi večjo gostoto mineralov v kosteh kot njihovi
vzdržljivostno trenirani enako stari kolegi (18).

CILJI VADBE ZA MOČ PRI STAREJŠIH OSEBAH
Vadba za moč dobiva vedno večji pomen pri ohranjanju funkcionalnih sposobnosti
globoko v starost. Do sedaj prevladujoči programi vadbe so najpogosteje usmerjeni v
aktivnosti, ki izboljšujejo vzdržljivost (kardiovaskularni sistem). Novejše smernice
priporočajo tudi razvoj drugih gibalnih sposobnosti, ki omogočajo ohranjanje
funkcionalnih zmožnosti tudi v starosti. Mednje spadajo predvsem mišična moč,
mišična vzdržljivost, ravnotežje in gibljivost (19). Pri tem je uporaba vadbe za moč
zelo primerna, saj le-ta vpliva na vse omenjene sposobnosti. Poleg tega je vadba za
moč edina vadba, ki lahko pomembno vpliva na mišično moč in mišično maso. In ker
so problemi z omejeno mobilnostjo, padci, artritisom, osteoporoznimi zlomi,
oslabelostjo, funkcionalnim nazadovanjem jasno povezani z mišično močjo in maso,
je potreba po vključitvi vadbe za moč v programe starejših oseb še toliko bolj
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potrebna. Še posebej je ta pomembna pri oslabelih starejših osebah, saj zaradi
oslabelosti sploh niso sposobni izvajati drugih (na primer vzdržljivosti) vadb.
Čeprav je običajno govora o funkcionalnih posledicah kot ciljih vadbe za moč, pa ima
vadba za moč svoje ožje, neposredne cilje. Izmed njih so za starejše osebe, glede na
spremembe v živčno-mišičnem in vezivnem sistemu, še posebej pomembni naslednji
cilji:

•

povečanje nivoja aktivacije mišic za povečanje največje mišične sile

•

izboljšanje hitre moči oziroma sposobnosti za hiter prirastek sile ali velike
pospeške

•

povečanje mišične mase in deleža hitrih mišičnih vlaken

Povečanje v mišični sili pri starejših osebah je največje pri uporabi bremen med 1 in
3 RM (repetition maximum - največje število ponovitev). Izometrične in izokinetične
metode so običajno glede povečanja največje mišične sile manj učinkovite (19).
Prirastki v največji mišični sili so veliki (tudi preko 100 %; 20) in lahko dosegajo tiste
pri mladih osebah. Pri prirastkih je potrebno povedati, da so ti običajno zelo veliki
pri trenažnih vajah (ista vaja za vadbo in meritev), da pa je funkcionalni učinek
oziroma prenos učinka na druga sorodna gibanja praviloma nižji.

Tudi hitro moč se da z vadbo pomembno povečati. Starejše študije so običajno
ugotavljale, da je to sposobnost težko izboljšati. Glavni razlog za tovrstne rezultate
je bilo praviloma počasno izvajanje gibov, ker bi hitro izvajanje za starejše osebe
lahko bilo nevarno. Ta predsodek je vsaj v raziskovalnih krogih že presežen in zato
novejše študije, kjer so bile uporabljene tudi eksplozivne ponovitve, kažejo, da so
prirastki v hitri moči primerljivi prirastkom v največji mišični sili (21). S tem se je
vadba za moč starejših oseb v koncentričnem delu povsem približala značilnostim
vadbe za mlajše oziroma športnike. Vadba hitre moči pri starejši osebah zahteva
večjo postopnost.

Dolgo časa je bilo vprašanje, ali se hipertrofija mišic zaradi vadbe pojavlja tudi pri
starejših osebah. Klasične študije (22) so pokazale, da se starejše osebe drugače
odzivajo na vabo za moč kot mlajše. Pri mlajših v začetnem obdobju vadbe za moč
prevladuje prilagajanje delovanja živčnega sistema, medtem ko je hipertrofija
glavni dejavnik napredka v kasnejših obdobjih. Nasploh velja hipertrofija za
dolgoročni način povečevanja mišične sile, medtem ko je aktivacija povezana z
izkoristkom mišičnega potenciala za razvijanje sile. Izkoristek pa je mogoče povečati
v relativno kratkem obdobju. Pri starejših osebah naj bi imela hipertrofija relativno
majhen delež v povečanju moči, zato je bilo vprašanje, ali hipertrofija pri starejših
sploh mogoča.
Hipertrofija mišic je povezana s hormonskim odzivom, ki uravnava anabolno in
katabolno delovanje. S starostjo se količina anabolnih hormonov v plazmi zniža (23).
Vadba za hipertrofijo mišic sicer ne vpliva pomembno na povečanje testosterona v
mirovanju, se pa poveča njegov odziv na obremenitev. To kaže, da se občutljivost
testosteronskega odziva na obremenitev z vadbo povečuje (24). Koncentracija
kortizola v serumu se pri starejših osebah z vadbo za hipertrofijo zmanjša, kar je
podobno kot pri mlajših osebah. Do pomembnih razlik pa prihaja v akutnem odzivu
kortizola na obremenitev. Ta je pri starejših osebah večji kot pri mlajših. S tem se v
starosti spremeni anabolno/katabolni odziv v smeri večjega katabolizma, ki je
verjetno razlog, da je povečanje mišične mase v starosti zaradi vadbe manjše kot pri
mlajših osebah.

82

Vadba za moč pri starejših osebah je lahko koristna tudi v primeru nekaterih
kroničnih zdravstvenih težav kot so kronična obstruktivna pljučna bolezen,
depresija, diabetes tipa 2, hipertenzija, vnetni artritis, živčno-mišične bolezni,
debelost, osteoartritis, osteoporoza, Parkinsonova bolezen in druge degenerativne
živčne boleznih, po kapi.

ZAKLJUČEK
Vadba za moč je pomembno sredstvo za ohranjanje funkcionalnih sposobnosti
starejših oseb. Sarkopenija je eden glavnih vzrokov za oslabelost mišic in zmanjšanje
zmožnosti gibanja v starosti. Poleg zmanjšanja mišične mase, k manjši mišični sili
prispevata tudi spremenjena mišična arhitektura in poslabšana mišična aktivacija. Z
vadbo za moč se da na vse te dejavnike učinkovito vplivati. Negativne trende teh
sprememb je mogoče z vadbo za moč obrniti že po treh mesecih vadbe. Poleg
aktivacije in mišične hipertrofije, ki sta pomembni za največjo mišično silo, naj
vadba za moč starejših oseb vključuje tudi aktivacijo za eksplozivne akcije, saj je
ravno sposobnost hitre moči najbolj povezana s funkcionalnimi sposobnostmi
starejših ljudi. Načrtovanje in izvajanje vadbe za moč za starejše osebe tako ni nič
drugačno kot za mlajše populacije, le postopnost obremenjevanja je večja.
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VADBA SENIORJEV V VODI
Boro Štrumbelj

IZVLEČEK
Vadba seniorjev v vodi dokazano pozitivno deluje na psihosocialni status in
funkcionalne sposobnosti vadečih. Zaradi večje gostote vode od zraka in posledično
vzgona v vodi je vadba v vodi primerna športno-rekreativna dejavnost seniorjev za
upočasnitev degenerativnih sprememb v organizmu kot posledica staranja in tudi
kot sredstvo rehabilitacije po različnih boleznih, ki se pojavljajo večinoma kot
posledica staranja. V prispevku je opisana vadba seniorjev v vodi z vidika pogojev za
vadbo, potrebnih rekvizitov, pogostosti in intenzivnosti vadbe, vadbenih sklopov,
strokovnih kadrov in velikosti skupine. V zaključku je opisana potreba po širjenju
športno-rekreativni h programov v vodi za populacijo seniorjev povsod tam, kjer so
za to ustrezni pogoji.

Ključne besede: vadba, voda, seniorji

UVOD
Vadba v vodi predstavlja odlično alternativo vadbi na suhem zaradi specifične
lastnosti vode, ki je približno 700 krat gostejša od zraka (1). Slednje pomeni večjo
porabo energije pri vadbi v vodi in manjšo obremenitev na sklepe zaradi pojava
vzgona v vodi in posledično navidezno zmanjšane telesne mase v vodi (2). Osem do
dvanajst tednov vadbe v vodi je povečalo srčnožilno sposobnost in moč pri zdravih
starejših odraslih (3,4), pri osebah z revmatoidnim artritisom, kakor tudi pri osebah
po možganski kapi (5). Rezultati študije tudi kažejo, da je vadba v vodi pomemben
dejavnik preprečevanja osteoporoze pri ženskah v obdobju postmenopavze (6).
Izrazito primerna je vadba v vodi tudi za starejše osebe s prekomerno telesno maso.
Pri astmatikih se tudi priporoča vadba v vodi zaradi vlažnega okolja, ki ugodno vpliva
na dihala, vendar pa je pri taki vadbi potrebno opozoriti vadeče, da je lahko klor v
bazenih tudi sprožitelj astmatičnih napadov, zato je potrebno biti pri in po vadbi
previden in opazovati morebitno preobčutljivost na klor (7). Aerobna vadba v vodi je
koristna za: regulacijo krvnega pritiska, zmanjšanje nevarnosti kardiovaskularnih
bolezni, povečanje
maksimalnega privzema kisika, zmanjšanje celotnega
holesterola in trigliceridov, povečuje HDL, izboljšuje dihanje, izboljšuje delovanje
srčnožilnega sistema, omogoča kontroliranje telesne mase in zgradbe telesa, jača
kosti spodnjega dela telesa in vezna tkiva, preprečuje oziroma blaži lažje depresije,
pomaga pri zaščiti pred pojavom diabetesa pri odraslih in morda daje neke vrste
zaščito pred nekaterimi oblikami raka (8). Z vidika vadbe ohranjanja oziroma razvoja
moči je vadba v vodi dobro sredstvo, saj pri izvajanju vaj pri enem gibu sodelujejo
tako agonisti kot antagonisti pri posameznem gibu in tako harmonično razvijamo
celotno telo. Voda zaradi svoje gostote omogoča tudi lažje ohranjanje ravnotežja in
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je primeren medij za vadbo ravnotežja pri starejših osebah, ki imajo na tem
področju težave, saj ne more priti do nenadne izgube ravnotežja.

OPIS VADBE SENIORJEV V VODI
Pogoji za opravljanje vadbe:
Bazeni in ostala kopališča z nadzirano kvaliteto vode, kjer je globina vode za vadbo
približno 110 do 130 cm, oziroma tam, kjer voda vadečim ne sega čez ramena.
Najprimernejša temperatura vode je med 26° in 30° celzija. V primeru hladnejše
oziroma toplejše vode moramo ustrezno skrajšati trajanje vadbe. Vadba se lahko
izvaja na odprtem ali pokritem kopališču.

Rekviziti:
Pri vadbi se lahko uporabljajo številni rekviziti kot so plavalne deske, valjčki, žoge,
plastične ročke za vadbo v vodi, ti. plavalni črvi, žoge, plavajoče mreže za odbojko,
plavajoči koši in drugi rekviziti za vadbo v vodi. Za rekvizite je pomembno, da so
narejeni za vadbo v vodi in omogočajo večji oziroma manjši upor. Dobro je tudi, če
je prostor za vadbo opremljen z glasbeno opremo.
Pogostost vadbe:

Neupoštevajoč druge športno-rekreativne dejavnosti naj bi se v skladu s smernicami
ACSM (American college of sports medicine) vadilo na eni vadbeni enoti vsaj 30 do 60
minut. Skupno naj bi bila vadba organizirana vsaj v trajanju 150-300 min tedensko.
Organizirana vadba v vodi naj bi bila torej vsaj dvakrat tedensko v trajanju 60
minut, če upoštevamo tudi druge aktivnosti vadečih.
Intenzivnost vadbe:

Upoštevati je potrebno starost vadečih. Maksimalno frekvenco srca vadečih določimo
tako, da od 220 odštejemo svoja leta starosti. Šestdeset odstotkov dobljene
vrednosti predstavlja spodnji del trenažne cone, sedemdeset odstotkov pa
predstavlja previdnostno mejo obremenitve.
Npr. 220 - 60 (leta starosti) = 160

160x0.6 = 96

160x0.7 = 112

Trenažna cona na suhem je torej med 96 do 112 utripi na minuto oz. 16 do 18
udarcev v 10 sekundah. V vodi znižamo ciljno frekvenco srca za 5 do 10 utripov na
minuto zaradi hidrostatičnega pritiska na telo. Signali za zmanjšanje intenzivnosti
med vadbo oziroma prekinitev vadbe so pojav vrtoglavice ali rahel glavobol,
poudarjeno lovljenje sape, slabost ali bruhanje in neodločnost. Po smernicah ACSM
naj bi bila na lestvici od 0 do 10 intenzivnost vadbe 5 do 6, ko govorimo o zmerni
intenzivnosti in 7 do 8, ko govorimo o visoki intenzivnosti vadbe (9). Značilnost
vadbe v vodi je tudi, da lahko intenzivnost ustrezno povečujemo oziroma
zmanjšujemo s hitrostjo opravljanja gibov v vodi, saj upor vode narašča približno s
kvadratom hitrosti gibanja v vodi.
Vadbeni sklopi:

1.

prilagajanje na vodo (gibanje v hoji in rahlem teku, v različnih položajih,
dihalne vaje ipd.)

2.

izvajanje različnih gimnastičnih vaj v vodi za vse mišične skupine (vaja s
pomočjo plastičnih ročk, blazin in podobnih rekvizitov, ki so zelo lahki zaradi
odrivanja vode pa lahko povzročajo podoben upor kot v fitnesu)
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3.

igre v vodi (odbojka v vodi, košarka v vodi, podajanje žoge, skupinske igre,
štafetne igre itd.)

4.

plesi v vodi (ob primerni glasbi za starejše)

5.

plavanje - prilagojeno starosti vadečih glede na njihovo znanje, po želji vadečih
pa se lahko tudi neplavalce nauči plavati - zakaj pa ne?

6.

sproščanje v vodi (ležanje na blazinah, preproste oblike masaže ipd.)

7.

skoki v vodo za tiste, ki si to želijo, glede na njihove sposobnosti in znanje.

Vadeči se lahko poljubno vključujejo v posamezne sklope. Vadba v vodi je
koncipirana tako, da ni potrebno, da je vadeči plavalec, seveda pa znanje plavanja
daje dodatne možnosti za vadbo v vodi.

Strokovni kader:

V skladu z zakonom o športu lahko organizirano vadbo v vodi vodijo ustrezno
strokovno usposobljeni ali izobraženi kadri. Plavalna zveza Slovenije v ta namen
organizira usposabljanje za Vaditelje vadbe seniorjev v vodi v trajanju 45 ur. Pogoj
za vključitev v usposabljanje je opravljen tečaj za Vaditelja plavanja.
Velikost skupine:
Vadbena skupina naj bi imela od 10 do maksimalno 20 vadečih, lahko pa tudi manj.
Pri več kot 20 vadečih je v vodi težko zagotavljati ustrezno varnost.

ZAKLJUČEK
Populacijski trendi v Sloveniji kažejo, da bo populacija v Sloveniji do leta 2050 zelo
hitro naraščala. Zato je v prihodnje potrebno postopno zagotavljati vse več športnorekreativnih programov za to populacijo. Vadba v vodi za seniorje je zaradi večje
gostote vode in posledičnega vzgona dokazano ena najprimernejših oblik vadbe za
vadbo moči, ohranjanje ravnotežja, razvoj aerobnih sposobnosti in drugih
funkcionalnih sposobnosti, ki preprečuje številne bolezni in ohranja zdravje vadečih
oziroma upočasnjuje različne degenerativne procese zaradi staranja. Pomemben je
tudi psihosocialni vidik vadbe. Ne gre zanemariti tudi dejstva, da v 12 letih vodenja
vadbe pod strokovnim vodstvom na Fakulteti za šport pri vadbi še ni prišlo do nobene
poškodbe, kar kaže na primernost vadbe v vodi za to populacijo.
V prihodnosti je potrebno vzpostaviti povezavo med zdravstvenimi ustanovami,
socialnimi službami, domovi upokojencev, lokalnimi skupnostmi in Plavalno zvezo
Slovenije kot nosilcem usposabljanja na tem področju in poskusiti vključiti kar
največ seniorjev v organizirano obliko vadbe v vodi za seniorje povsod, kjer
obstajajo ustrezni pogoji za vadbo.
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POZABLJENE - ODTUJENE - ZANIKANE
IN PONOVNO ODKRITE RESNICE,
VREDNE KAKOVOSTNEGA ŽIVLJENJA
Ivan Čuk, Janez Matoh, Gorazd Cvelbar, Janez Poles

IZVLEČEK
Učenje je tudi obvladovanje dosežkov predhodnih generacij. Najpomembnejše misli
naših prvih telovadečih so bile: »Zdrav duh v zdravem truplu«; »Uže nekaj vekov je,
odkar naša izreja gleda samo na dušo in um, telo pak zanemarja«; »Deklice se še
mnogo bolj napek izrejajo nego mladenči, in zato ženske čedalje bolj bolehajo«;
»Fizično in moralno izpopolnjena moč dela ne samo hitreje, ampak tudi bolje,
vestneje in natančneje«; »Prava telovadba očvršča in poživlja. Kakor prerojen si po
njej«; »Res zdrav otrok, poln življenja, ima pri roden nagon do čim obilnejšega
gibanja«; »Šolo je treba spraviti v sklad z zahtevami telesa«. Za sedanjost
ugotavljamo da šolska politika, kulturna politika, športna politika, gospodarska
politika, zdravstvena politika, kmetijska politika, politika za delo in družino
delujejo neusklajeno, brez osnovnega cilja narodovega zdravja.

UVOD
Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj z razmeroma trajnim
učinkom. (1). Pedagoška Enciklopedija (2) navaja še naslednje opredelitve učenja:
učenje je spreminjanje obnašanja kot posledica vadbe, prakse, treninga, učenje je
usvajanje novih reakcij in odgovorov pod vplivom prakse, učenje je usvajanje znanja
in razvijanja spretnosti in navad ter učenje je obvladovanje dosežkov predhodnih
generacij. Janez Menart (3) je zadnjo opredelitev lepo prelil v verz »Iz roda v rod,
duh išče pot«. Ob ustanavljanju prvega slovenskega telovadnega društva 1862 ob
pozivu (27.7.1862) je Fran Žerovec zapisal “Mens sana in corpore sano - Zdrav duh v
zdravem truplu.
Vsakteremu bo že znano, kako koristna je telovadba ali
gimnastika, kako se s telovadbo krepča telo in duša. Koristno bi bilo tedaj, da bi se
gimnastika tudi v Ljubljani bolj vdomačila in da bi se napravilo gimnastično ali
telovadno društvo. Kdor bi hotel pristopiti tacemu društvu, naj naznani to s svojim
podpisom. Vse drugo se bo natančno določilo, ko bo dosti podpisov” (4). Takratna
politika je društvu sprva nasprotovala in ga ovirala, potem pa le popustila ter
1.10.1863 je bilo ustanovljeno prvo slovensko telovadno društvo Južni Sokol (5). Prvi
načelnik društva dr. Etbin Henrik de Costa (6) je napisal prvi sestavek o pomenu
telovadstva leta 1864, v katerem so naslednji zanimivi odlomki: “Sploh nikakor ni
dvomiti, da človeški rod vedno napreduje, in da je prav to neprestano napredovanje
plačilo za trud in prizadevanje najplemenitejših mož našega zaroda; vendar pa zopet
nikakor ne moremo tajiti, a smo v posameznostih še precej deleč za tistimi narodi, ki
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so v starodavnih vekih sukali osode naše zemlje..... Uže nekaj vekov je, odkar naša
izreja gleda samo na dušo in um, telo pak zanemarja. Zdaj si uže skoraj ne moremo
drugače misliti, nego da mora vsak trgovec, učenjak in uradnik imeti Bog vedi koliko
bolezni; zdaj ga boli glava, zdaj vrat, zdaj zobje, zdaj prsi itd. Tudi med prostejšimi
ljudmi se ta hromota širi. Temu pa moremopriti samo s tem v okom, ako se zopet
povrnemo k naravi. Važen človekov namen je, da izuri vse svoje dele. Mi smo iz duše
in iz telesa. Če oboli ktero teh dveh, oboli oboje..... Kdor se čuti na telesu močnega,
ta ima tudi srčno dušo, ki se vedno krepča z delavnostjo in trudom. Najbolj izkušeni
odgojitelji trdijo, da se s telovadstvom najlaže nekako radovoljno ohrani med
mladino nravno vedenje in nravna resnoba, in da se z njim premagajo največe
napake naših dni, to je, mekužnost, hrepenenje po užitku, uholost in
razuzdanost..... Da-si telovadstvo po kmetih ni tako zelo potrebno, kakor po mestih,
pa je vendar tudi kmetišikim ljudem gotovo vsaj zelo koristno. Urnost in ugibčnost
človeškega telesa, pripravnost, lepša hoja in ravnejše vedenje, menimo, da so toliko
vredne, kolikor surova moč......... Da se mora tudi ženska mladina vdeležiti
telovadstva, to se umeje samo ob sebi. Deklice se še mnogo bolj napek izrejajo nego
mladenči, in zato ženske čedalje bolj bolehajo...... Narod, ki bi se mogel meriti na
telesnej moči in lepoti z nekdanjimi svitlimi Grči, ki so bili uže od starine v rodu z
nami ; narod, ki bi se nikogar ne ustrašil kadar bi trebalo dela in truda; mladina,
izrejena v ljubezni do svoje domovine in do svojega naroda, in izobražena s
potrebnimi vsemi pripomočki, s kterimi se služi narodu in domovini - to je vzor ali
idejal , po kterem hrepni telovndna umetnost. Kader bode telovadatvo sploh v rabi,
potem nastane tudi krepko ljudsko življenje in ž njim resnične narodne slovesnosti,
ki so cvet narodnega življenja”.

Dr. Viktor Murnik, najpomembnejši človek slovenske telesne kulture in športa je z
vadbo pri Ljubljanskem Sokolu je pričel leta 1892 in hitro postal vodilna osebnost pri
strokovnih, organizacijskih in znanstvenih vprašanjih telesne kulture, telesne vzgoje
in športa. Uredil je izrazoslovje, ki ga uporabljamo še danes, postavil temelje
usposabljanja strokovnih kadrov, ustanovi strokovno telo za vodenje vadbe moških in
žensk, pričel izdajati revijo Slovenskega Sokola, ustanovi Sokolsko zvezo Slovenije, ki
pred I. svetovno vojno že sodeluje na svetovnih prvenstvih pod Slovensko zastavo,
tekmovalec, sodnik, trener ekipe, ki je osvojila 3. mesto na Olimpijskih igrah v
Amsterdamu 1928, organizator svetovnega prvenstva v gimnastiki leta 1922 v
Ljubljani (Sokoli so zgradili stadion za 50.000 gledalcev) itd. Kot najpomembnejši
ideolog (sicer pravnik, med drugim tudi ustanovitelj Ljubljanskega sejma, in trgovske
akademije) je napisal razmišljanja sokolstvu in življenju.
Dr. Viktor Murnik (7) piše v knjižici Sokolstvo in življenje: »Ker je delovna sila prvi
pogoj za vse gospodarsko delo, dela pravo sokolsko delo potemtakem na viru vsega
narodnega gospodarstva....Recimo, da bi povečana in izboljšana delovna moč
gospodarskih delavcev, ročnih in duhovnih, zvišala denarno vrednost dela pri vsakem
povprečno za deset dinarjev na dan. Ob tristo delavnih dni na leto bi to znašalo 3000
dinarjev več na osebo. Ako vzamemo, da je v naši državi samo tri miljone
gospodarskih delavcev, bi bil gospodarski uspeh pri vseh skupaj večji za devet
miljard dinarjev dinarjev na leto, ne dosti manj, kakor znaša proračun naše države.
Fizično in moralno izpopolnjena moč dela ne samo hitreje, ampak tudi bolje,
vestneje in natančneje....Kako daleč bi segle blagodejne posledice zboljšanja
delovnih moči! Pa že čujem ugovore!.....Del delavcev bi mogel izgubiti delo le ob
slabem delu podjetnika, delodajalca....Staro število delavcev pa bi mogel ohraniti ali
celo pomnožiti tudi s tem, da začne izdelovati nove vrste blaga, zlasti sorodne že
izdelovanim vrstam ali pa tudi poluizdelke, ki jih je morda doslej dobival od drugod,
posebno iz inozemstva in to izdelane morda celo iz naših sirovin....Za dvig
podjetnosti in podjetniškega udejstvovanja je seve treba še drugih pogojev, ki niso v
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moči podjetnika in ne tiče v množini in dobri kakovosti dela delavcev in v prirodnem
bogastvu dežele. Treba je še pametne politike države, ki ustvarja pogoje, ki jih
posameznikom ni mogoče ustvariti, in preprečuje posameznikom nepremagljive
ovire.... Nastajajo nove industrije in nove prilike za zaposlenje delavcev. Toda za
neki čas novi stroji vendar narede dosti brezposelnih. Ti so prisiljeni prilagoditi se
novim razmeram, poiskati si drugačno delo. Prej bodo dobili novo delo in se mu
prilagodili oni, ki jim je delovna sila večja, telesna, moralna in duhovna kakovost
boljša....Na deželo se bo pač mnogim treba vrniti - če ne pojde drugače. Navaditi se,
imeti majhne, najmanjše potrebe - če ne pojde drugače....Kar pa se tiče
poljedeljstva, smo mnogo na boljšem, kakor zapadna Evropa. Za intenzivnejše
obdelovanje polja je pri nas mnogo več torišča, nego tam. Vsaj v doglednem času ne
bo treba siliti v Afriko, ne bo treba misliti na kakšno »vnanjo« kolonizacijo, ko je v
Jugoslaviji mogoča še obsežna »notranja« kolonizacija.... In da se poravna telesu in
duši kvarni vpliv strojnega dela, tudi za to se bodo našla sredstva, ko se bodo
morala, če naj se ne začne beg - delavcev pred stroji. In eno takih sredstev, eno
najboljših, so prav telesne vaje, predvsem pod milim nebom, v prirodi... Nekateri
gospodarstveniki in politični vodniki - med njimi zlasti tudi nedavno umrli veliki
francoski državnik Aristid Briand - so začeli misliti že celo na vseevropsko tako zvezo
(mišljena je carinska zveza op.a.), na »gospodarsko Panevropo«. Danes seve se še ne
kaže, da ta beseda tako kmalu postane meso. Da pa ne ostane vedno meso samo
beseda, o tem je komaj moč dvomiti.... Razvoj pa se da misliti tudi seve tudi še na
kakšen drug način, na primer: ena sama večja zveza nekaterih držav, ki bi ji sčasoma
pristopile vse druge evropske države....Vsak poklic ima slabe strani, škodljive
zdravju in moči. Enostransko, često sključenem telesu in v slabem zraku opravljano
delo industrijskim in obrtnim delavcem prav tako gloda zdravje, kakor dolgotrajno,
pogosto tudi sključeno sedenje duševnim delavcem... Prav za to očvrščenje (vezano
na preveliko količino dela, ki ima isto smer in obremenjuje iste dele telesa op.a.) je
treba tudi kmetu telovadbe, to je raztegnjenih in raznovrstno se menjajočih
gibov.... Prava telovadba očvršča in poživlja. Kakor prerojen si po njej....Čilost, ki se
je vrnila, moč, ki se je okrepila, vlijeta tudi onemu, ki ga kaj skrbi, novega poguma,
kajti pogum ja zavest lastne moči. Pa mu dvigneta samozavest in sprožita čvrste
misli, ki naglo razvozljajo, kar je delalo skrbi....Polno gibanje zdravega otroka v
civiliziranem svetu ga ne dobimo. Pač pa v neciviliziranem svetu, ki je sredi
civiliziranega sveta, ter v onem, ki je zunaj njega: pri zdravih otrocih, preden
pridejo v šolske klopi, in pri divjakih, ki nikdar ne pridejo vanje. Res zdrav otrok,
poln življenja, ima priroden nagon do čim obilnejšega gibanja. Leze, teče, skače, se
guga, se giblje na vse mogoče mu načine, nikdar ni pri miru, razen če spi. Ko pa
pride v šolo, ga šola sili k mirovanju in k sključenem sedenju. Pa mu okrnjujejo
življenjsko moč in jemlje prirodno ljubkost in mičnost gibov. Pa polagoma zamori v
njem nagon in veselje do gibanja. ŠOLO JE TREBA SPRAVITI V SKLAD Z ZAHTEVAMI
TELESA. S tem pa seve nočemo reči, da je treba šolo odpraviti. Ne moremo ostati
otroci in ne moremo postati divjaki. Šole je treba, izobrazbe duha je treba. Toda
prav tako je treba dati telesu, kar je njegovega. Šolo je treba spraviti v pravi in
popolni sklad z zahtevami telesa. V novejšem času je sicer s šolo že bolje, toda še
daleč ne tako, kakor bi moglo biti: na Nemškem zahtevajo možje, ki jim je zdravje
in moč naroda pri srcu, za šolsko mladino eno uro telovadbe na vsak dan. Pa še to je
premalo. Stari Grki so imeli telovadbe mnogo več. Ali pri tem niso zanemarjali
izobrazbe duha. Grška mladina je mnogo več vadila telo, nego današnja, pa se je
morala prav tako pridno in vztrajno učiti: v stari Grčiji še dandanes vidimo ideal,
kako izobrazbo duha in telesa spraviti v sklad. Pa poreče kdo:«kje pa naj dobi
mladina čas, da se enako peča s telesnimi vajami, kakor je treba, da se izobrazbo
duha«. Kje pa ga je dobila mladina pri starih Grkih? Za koliko nepotrebnih in često v
resnici jako dolgočasnih stvari imajo mladi in pogosto tudi starejši ljudje dandanes
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čas! »Človek ima vedno dosti časa, če ga hoče dobro uporabiti,« pravi Goethe, je
izvršil ogromno množino duhovnega dela najvišje vrednosti, pa je vendar našel čas
tudi za svoje telo. Leon Batista Alberti je eden največjih arhitektov renesanse, je bil
obenem jurist, fizik, matematik, slikar pisatelj o umetnosti, pesnik, filozof in
glasbenik, tako da ga radi imenovali »enciklopedičnega človeka«. Pa vendar je bil
enako močan in spreten tudi po telesu. Moč in spretnost mu menda ni padla kar tako
z neba, četudi je dobro podlogo za to že prinesel na svet. Brez dvoma je dosti vadil
telo, kakor je vadil svojega duha. Za vse je našel čas. Koliko je izvršil dela v svojem
življenju! Pa on je bil genij in Goethe tudi bo kdo ugovarjal. Res tudi »genie
oblique« in ne samo »noblesse«. Od genije se nekaj več zahteva. Ali tudi geniji ne
stresajo svojih del kar iz rokava. Celo največji geniji potrebujejo in rabijo za svoje
veliko delo mnogo več časa, nego ga zahteva povprečno delo od povprečnega
človeka.
(op.a. dr. Viktor Murnik je prejel naslednja priznanja: 1920: red
Karadžordževičeve zvezde 4.reda; 1925: red Sv. Save IV. stopnje; 1930: red Sv. Save
II. stopnje; 1954: FLRJ - red zaslug za narod I. stopnje; 1931: Francoska republika red legije časti; 1927: Češkoslovaška republika - red belega orla 5. reda).

V osnovnošolski predmetnik je bila telovadba prvič uvedena s tretjim avstrijskim
šolskim zakonom leta 1869. »Šolski učni red za obče ljudske šole« je določal naloge
in cilje telovadbe, glavne zvrsti in oblike vadbe in poudarjal razlike pri poučevanju
deklic in dečkov. Opredeljeni so bili tudi smotri in glavne značilnosti poučevanja
telovadbe. Na gimnazijah so obvezno telovadbo začeli uvajati od šolskega leta
1909/10 naprej. Po razpadu Avstro-Ogrske je ministrstvo za prosveto Kraljivine SHS
leta 1920 izdalo predpis, da morajo v vseh strokovnih in srednjih šolah telovaditi po
enotnem sokolskem telovadnem sistemu. V osnovnih šolah pa so uvedli šolsko
telovadbo po sokolskem sistemu leta 1932. (8)

Tabela 1: Predvideno število ur telesni vzgoji - učni načrti za osnovne šole 1874,
1909, 1921 in 1933 (8) in veljavni v letu 2012

Učni načrt

1933

1921

2012

2/2

1

4/2

3

2. šol. 1. 1
\
3. šol. 1. r2

2/2

2

4/2

3

2

2

2

3

4. šol. L

2

2

1

3

2

2

1. šol. L

število
ur/
teden

1909

1874

/

l
JI

5. šol. L

6. šol. L
7. šol. L

>

8. šol. 1. J

2

3

2

2

2

2

2

2

Šport in telesno vzgojo je Georges Herbert (9) določil takole: šport so vse vrste
telesnih vaj ali telesne dejavnosti, katerih smoter je neka storitev in ki jih
izvršujemo v bistvu z namenom, boriti se zoper nekaj določenega: zoper razdaljo,
čas, zapreko, gmotno težavo, nevarnost, nasprotnika ali samega sebe. Telesna
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vzgoja je smotrna dejavnost, nepretrgana od otroške do zrele dobe, katere namen je
zagotoviti popoln razvoj telesa, povečati odpornost, uveljavil' zmožnosti v
neobhodnih prirodnih in koristnostnih vajah (hoja, tek, skok, plezanje in vzpenjanje,
vzdigovanje, metanje, borenje, plavanje) razviti energijo ter vse ostale dejavnosti in
značaja. Podrediti pridobljeno, telesno in duševno, vse obvladujoči nravstveni misli:
nesebičnosti.
Dr. A. Košir je leta 1927 napisal knjigo Človeško telo, njega ustroj in delovanje (10),
ki jo je založil Jugoslovanski Sokolski Savez, predvsem je pomembno posvetilo:
»Spominu brata dr. Ivana Oražna prvega staroste JSS poklanja to knjižico član
ljubljanske medicinske fakultete, ki ji je pokojnik izkazal velike dobrote«.
Iz letnega poročila Ljubljanskega sokola za leto 1940 z dne 31.12.1940 (11) zdravniško poročilo Dr. Misa Frante - društvenega zdravnika: zdravstveno stanje
telovadečega članstva je bilo v preteklem letu ugodno. Epidemija gripe koncem
decembra ni zasegla vidno v vrste telovadečih, ter ni imela izrazitega vpliva na obisk
telovadnice in prireditev. Društveni zdravnik je v prošlem letu imel 6 nagovorov v
telovadnici pred vrstami moškega naraščaja. O vplivu sokolske telovadbe in vzgoje
na bodočnost mladine je predaval na vaditeljskem večeru, dvakrat pa je predaval
naraščaju o prvi pomoči. Zdravniški nasvet in zdravljenje je iskalo pri društvenem
zdravniku 63 bratov in sester v 234 primerih, 37 pa jih je obiskal društveni zdravnik
na domu. Nezgodnih postopanj je bilo izvršenih 12. Brezplačnih rentgenskih
pregledov v Protituberkoloznem dispanzerju je bilo na nakazilo društvenega
zdravnika izvršenih 17. Društveni zdravnik je prejemal večinoma na svojem domu od
14 do 16 ure ali pa ob priliki posvetovalnice ob sredah zvečer v telovadnici. Kakor
vsako leto, moram poudariti tudi v letošnjem poročilu, da je postala elovadnica radi
velikega števila telovadečih pretesna, posebno še, ker je sistem zračenja zastarel in
nezadosten. Tudi vsi stranski prostori so pretesni in kličejo, naj se zgradi nov
sokolski dom.

Po II. Svetovni vojni smo potrebovali kar nekaj desetletij, da smo zdravstveno
politiko pričeli počasi, a vztrajno premikati v smer preventive. Sprva le sekundarne,
smo ji pa zadnje desetletje pripeli tudi primarno preventivo. Dolgo časa smo
potrebovali, da smo usidrano delitev področij - telovadba in šport krepita telo in
duha, medicina pa zdravi bolezen, pričeli prelivati in poskušali ustvarjati večji
skupni imenovalec. V zdravstvenih domovih so se rojevali dispanzerji za delo,
promet in šport, ki pa so zadnji del svojega poslanstva realizirali v glavnem le za
športno tekmovalno aktivno populacijo, preventivnega naboja, ki bi se odražal na
zdravju ostale populacije pa ni bilo čutiti. Ost preventivne dejavnosti zdravstvenih
domov je bilo takrat usmerjena predvsem v preventivo pred nalezljivimi boleznimi.

Umestitev Slovenije med nerazviti del Evrope glede na umrljivost zaradi srčno žilnih
bolezni je pred iztekom 20. stoletja povzročila premik v miselnosti in akciji. K temu
je pripomogla tudi ugotovitev, da je kar 86 % vseh smrti v Evropi povezanih s
kronično nenalezljivimi boleznimi (KNB) (12). Poleg nacionalnega programa HEPA
smo bili priča rojstvu programa CINDI, ki je z leti preplavil Slovenijo. Programe
preventive (tako sekundarne kot primarne) so sprejemala in jih bolj ali manj uspešno
izvajala tudi številna strokovna medicinska društva in združenja. Zadnja leta smo
organizirali zdravstveno vzgojne centre, referenčne ambulante, v bližnji prihodnosti
pa naj bi zaživeli tudi regijski centri za preventivno kardiologijo in rehabilitacijo BSŽ
(13).

Delovna skupina za preventivo bolezni srca in žilja (BSŽ) pri Združenje kardiologov
Slovenije je letos organizirala že 13. Forum za preventivo BSŽ. V desetletju smo v
Sloveniji uspeli smrtnost zaradi BSŽ znižati na 38 %, vendar pa je rezultat bolj
posledica tehnološkega razvoja medicine, uporabe novih metod zdravljenja in
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zdravil, kot pa zdrav način življenja, o katerem sicer veliko govorimo in beremo.
Stanje dejavnikov tveganja za BSŽ je glede na zbrane podatke zaskrbljujoče. Med
skoraj 900.000 pregledanimi v obdobju 2002 do 2010 je bilo kar 5% oseb z že
izraženo obliko BSZ (srčni infarkt, angina pektoris, možganska kap, periferna
arterijska bolezen), družinsko obremenjenost s prezgodnjo obliko BSŽ (pred 55 leti
starosti pri moških in 65 leti pri ženskah) pri 32 % pregledanih. 44,8% je izrazito
nezadostno telesno aktivnih (manj kot 1-krat tedensko), prekomerno telesno težo
(indeks telesne mase preko 25 kg/m2) ima 72 %, debelost pa 27%. Vrednosti
holesterola preko 5 mmol/l ima 67,6% pregledanih. Povišan krvni tlak preko 140/90
mmHg je bil ugotovljen pri 33,9 % pregledanih oseb, kar 31,5 % oseb pa je imelo
moteno toleranco za glukozo (krvni sladkor preko 6 mmol/l na tešče). (14)
Med dejavniki tveganja za prezgodnji razvoj KNB ima osrednje mesto nezdrav
življenjski slog (nezdravo prehranjevanje, telesna nedejavnost, kajenje, tvegano
uživanje alkohola, psihosocialni stres). Debelost, ki nastane v otroštvu in adolescenci
se nadaljuje v odraslo obdobje in je povezana s povečanim tveganjem za nastanek
raka dojke, debelega črevesa, danke in prostate, z nastankom arterijske
hipertenzije, SŽB in sladkorne bolezni tipa II. V Sloveniji žal še nimamo oblikovane
celostne strategije preprečevanja in obvladovanja KNB, celovita politična podpora ni
zadostna, zato tudi pristop k preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni še ni v
celoti zaživel. (15)

Kljub številnim usmeritvam, resolucijam, programom in priporočilom pa se
medicinec v obdobju dodiplomskega izobraževanje ukvarja predvsem z boleznijo in
zdravljenjem, preventiva in rehabilitacija pa sta le bolj za pokušino. Ob soočanju z
bolnikom in njegovimi težavami je oborožen z znanjem iz anatomije, fiziologije,
biokemije, patologije in patofiziologije, predvsem pa je poln farmakoterapije, ki jo
pogosto dopolnjujejo še obiski številnih predstavnikov farmacevtskih firm.
Področja svetovanja glede prehrane, življenjskega sloga, telesne dejavnosti in
sproščanja pa so šibka. Kako izrabiti naravo kot zaklad naravnih zdravil in kot
najboljšo telovadnico vse dni v letu, ne glede na letni čas? Kako v ambulanti ali v
naravi najenostavneje izmeriti bolnikovo trenutno telesno zmogljivost - moč,
vzdržljivost in eksplozivnost? Kako opredeliti gibljivost, elastičnost in funkcijo
ravnotežnega organa? Katere vaje izbrati? Natančno koliko in kako vaditi? Kje pričeti?
Vprašanja, ki sem si jih in si jih še vedno postavljam tudi sam, ko imam pred sabo
bolnika. Poleg receptov in navodil kako jemati zdravila, bolnik potrebuje še nekaj
več. Da bo zdravljenje celovito in kakovost življenja večja. Še najlažje je pri telesni
zmogljivosti, pa še tu imam natančen odgovor le glede vzdržljivosti. Nekoliko težje
je pri svetovanju glede prehrane in prehranskih dopolnil, zatakne pa se pri gibljivosti
in elastičnosti. Še vedno nimamo nabora ustreznih in enostavnih diagnostičnih orodij,
pa bi jih nujno potrebovali - tako v ambulantah kot športnih društvih in različnih
združenjih, ki se ukvarjajo s telesno dejavnostjo.

Na OKS, natančneje v delovni skupini Šport in medicina, smo pred leti udejanjili
idejo in izdali Recept za zdravo življenje s športom in gibanjem (Matoh, Cvelbar,
Čuk, Poles). Prgišče uporabnih idej s koledarčkom, ki nas vodi skozi različne telesne
dejavnosti in poskrbi za boljše zdravje, krepitev vzdržljivosti, moči in gibljivosti.
Sledile so zgibanke (Dobro jutro zdravje, lahko noč neumnost, Povabilo na sprehod,
Ali smo dovolj močni?, Kaj pa gibljivost?, Težje je ravnotežje, Rad jem in se
gibljem, Vsak dan vem, kaj je z menoj, Zaplešimo!), ki nudijo odgovore na številna
vprašanja in so v veliko pomoč tako bolniku kot zdravniku.
Nekaj se torej premika, a skromno in prepočasi. Športna in medicinska srenja sta
kljub deklariranemu sodelovanju še vedno daleč vsaka sebi, pa bi morala tesno z
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roko v roko skrbeti za narod in posameznika, da zdrav in brez bolezni dočaka pozno
starost. Zdravstveni delavci se v prostem času vse premalo vključujejo v različne
telesne dejavnosti, kjer bi v športnih društvih neposredno tudi z lastnim vzorom
poskrbeli za prenos in prevzemanje zdravega življenjskega sloga. Po upokojitvi kar
nekam poniknejo. Enako velja tudi za športne delavce. Prostovoljstvo noče in noče
zaživeti, pa bi na ta način najlažje znanje in izkušnje profesionalcev prelivali med
laike. Imamo še mnogo rezerv, le zbrati je potrebno dovolj volje, moči in razuma
ter pričeti plesti mrežo, v kateri bomo skupaj poskrbeli za narodovo zdravje. Ne le
skrb za posameznike in vrhunske športnike. Poskrbeti moramo za slehernega
državljana, ga vključiti v športna društva, različne gibalne aktivnosti, oborožiti z
znanjem o prehrani ter naučiti sprostitvenih tehnik. Le v zdravem sadovnjaku lahko
pričakujemo bogato letino in zdrave plodove. Je z nami morda kaj drugače?

In kje smo leta 2012?

*

Slovenska športna društva (preko 6000) pomembno vplivajo na zdravje
slovenskega naroda, čeprav se nikjer ne pojavljajo kot dejavnik zdravja.
Dejavnih je skoraj 50% Slovencev.

*

Šolska politika ni naredila svoje naloge. Šolska telovadba (ne glede na to, da je
spremenila svoje ime) je ostala skoraj na ravni izpred 100 leti. Med mladimi
debelost narašča, bolezni mladih naraščajo, gibalne sposobnosti upadajo,
sistemskih ukrepov ni.

*

Kultura po 150 letih meče telesno kulturo iz njenih prostorov.

*

Zdravstvena politika ima še veliko zalog pri vzpostavljanju preventivne politike.

*

Politika za delo in družine se temu področju ne posveča.

*

Gospodarska politika ne ustvarja pogojev za povečanje števila podjetij in
zaposlovanja.

*

Kmetijska politika ne ustvarja pogojev za poudarjeno samooskrbo z zdravo
prehrano.

,

ALI NI ŽE SKRAJNI ČAS DA SE ZDRAVJE NARODA ZAČNE OBRAVNAVATI CELOVITO
S CELOTNIM PRETEKLIM ZNANJEM ZA BOLJŠI JUTRI?

,
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ZMERNA IN INTENZIVNA TELESNA
AKTIVNOST - IMUNOLOŠKI ASPEKTI
Tatjana Pokrajac, Radoje Milič

IZVLEČEK
Telesno dejavnost je pomembna za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja.
Redna telesna dejavnost krepi imunski sistem, intenzivna telesna dejavnost
profesionalnih športnikov pa povzroča sindrom prekomerne obremenitve. V
prispevku razpravljamo o imunskem aspektu rekreativnega in profesionalnega
športa in povdarjamo razlike med njima oziroma razpravljamo, kdaj pomeni športna
aktivnost eustres in kdaj distres. Prispevek opisuje tudi rezultate naše raziskave o
imunskem odzivu profesionalnih športnikov, ki smo jih testirali s testoma Wingate in
Praha. Izmerili smo vrednosti citokinov tumor nekrotizirajočega faktorja (TNF),
interleukina-6 (IL-6) in topnega receptorja za interleukin-2 (t-IL-2R), in ugotovili, da
so vrednosti merjenih citokinov v normalnem območju, razen v primeru TNF in IL-6
pri obremenitvi s testom Wingate. Naši preiskovanci niso imeli sindroma
prekomerne obremenitve.

UVOD
Stres je fiziološki odziv organizma na različne dejavnike iz biološkega in družbenega
okolja. Organizem se odzove na stres s pozitivnimi ali negativnimi učinki, z
eustresom ali z distresom. Eustres se pojavi takrat, kadar so naše sposobnosti večje
od zahtev, distres pa predstavlja grožnjo in negativno vpliva na duševno pučutje in
telesno zdravje. Pojavi se takrat, ko za izpoljnjevanje zahtev nimamo dovolj moči.
Stres vpliva tudi na imunski sistem, eustres se pojavi pri zmerni rekreativni telesni
dejavnosti, distres pa pri intenzivni telesni vadbi (1).
Redna telesna dejavnost krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, krepi psihofizične in
funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa, izboljšuje družbene
spretnosti, spoštovanje in samozavest, krepi imunski sistem in izboljšuje spanec (1,
2). Splošno je znano, da telesna aktivnost zaščiti posameznika pred boleznijo.

Intenzivna telesna obremenitev športnikov povzroča stres, ki vodi do disfunkcije
imunskega sistema (3). Sindrom prekomerne obremenitve športnikov (SPOŠ) pomeni
spremembe v delovanju imunskega sistema, ki zajemajo limfocite, imunoglobuline,
mononuklearne fagocite, polimorfonuklearne levkocite in citokine, posebno
interlevkin-1 (IL-1), intejleukin-2 (IL-2), interleukin-6 (IL-6) in tumor nekrotizirajoči
factor (TNF) (3). Za SPOŠ so značilne ponavljajoče infekcije. Incidenca SPOŠ je od 20
- 30 % med športniki atleti. Posebno so ogrožene ženske in tekmovalci. Pojavljajo se
občutki prekomerne obremenitve in napori med telesno vadbo, pogoste okužbe
zgornjega respiratornega sistema, bolečine v mišicah, motnje spanja, izguba
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apetita, motnje razpoloženja, vznemirjenost, zmanjšana volja do telesne vadbe in
tekmovanja, zmanjšana samozavest in motnje koncentracije (4, 5).

Narejene so mnoge študije, ki opisujejo spremembo v delovanju imunskega sistema
pri zmernih, še posebej pa pri intenzivnih treningih. Dokazano je, da po intenzivnih
treningih nastanejo spremembe v delovanju imunskega sistema. V nasprotnem
primeru, rekreacija, zmerne telesne obremenitve pa povečajo delovanje imunskega
sistema in preprečujejo nastanek bolezni, posebno še pri starostnikih (6).

DELOVANJE IMUNSKEGA SISTEMA PRI ZMERNI IN INTENZIVNI
TELESNI OBREMENITVI
Po pregledu literature, najdemo paradoksalne trditve in dokaze kako telesna
aktivnost vpliva na imunski sistem. Znanstveniki učinek telesne aktivnosti na imunski
sistem raziskujejo in preučujejo že 30 let, ugotovili so, da je problem kompleksen in
je odvisen od številnih dejavnikov, kot so npr. sam imunski status posameznika,
intenzivnost in trajanja telesne obremenitve, ter čas, kdaj merimo imunološke
kazalce. Problem je multifaktorialen, saj so vključeni v imunološki proces tudi drugi
mehanizmi kot so nevroendokrini in metabolni (6). Avtorji opisujejo, da zmerna
telesna dejavnost krepi imunski sistem in s tem preprečuje tudi druge bolezni kot so
rak, srčne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, artritis in staranje (4). Intenzivni
treningi, tekmovanja, maratonski tek pa privede do oslabitve imunskega sistema.
Mnoge študije so pokazale, da se pogostost respiratornih okužb pri zmernih treningih
zmanjša, pri intenzivnih pa poveča. (5). Raziskovalci trdijo, da intenzivna telesna
aktivnost povzroča povečano delovanje Th2 celičnega odziva, ki lahko zavre celično
posredovano imunost in zato nekateri športniki zbolijo z okužbo zgornjih dihalnih
poti (7).
Telesna aktivnost sproži delovanje endokrinega sistema, hipotalamo-pituitarnoadrenalno os, ki se na telesni stres lahko odziva fiziološko ali patološko. (8).

Imunski sistem deluje skupaj z nevroendokrinim in centralnim živčnim sistemom
(CŽS). Citokini, ki prečkajo možgansko zapreko in se vežejo na možganske
receptorje, delujejo kot endokrini hormoni in povečajo električno aktivnost CŽS. Če
injiciramo IL-1 v možganske ventrikule, ta zavre limfocitne funkcije, poveča pa
aktivnost hipotalamusa in hipofize in simpatičnega živčnega sistema ter izločanje
ACTH in kateholaminov. V telesu se poveča srčni utrip in sistolični krvni tlak. Zato
lahko IL-1 imenujemo tudi stresni hormon (9).

Začetek fiziološkega delovanja imunskega sistema vključuje oboje humoralno in
celično imunost. Večina študij se je opredelila preučevati celične komponente kot so
neutrofilci, makrofagi in naravne celice ubijalke. Nenadne spremembe v imunskem
sistemu, ki nastanejo neposredno po športnih treningih, imenujemo akutni odziv
imunskega sistema na trening in je kratkotrajen (po navadi traja 6 ur po končanem
treningu). V zelo kratkem času po treningu levkociti narastejo za 50 do 100 %.
Nastane levkocitoza in nevtrofilija. 30 minut po treningu pa nastane limfopenija, ki
traja 3-6 ur. Dokazali so, da je sprememba števila limfocitov odvisna od epinefrina in
kortizola. Epinefrin povzroča kratkotrajno limfocitozo. Večina avtorjev meni, da
depresijo nastajanja limfocitov povzroča kortizol, saj je njegova vrednost po
maratonskem teku zelo visoka (5). Hoffmen-Goetz and Pedersen (10) trdita, da so
spremembe v delovanju imunskega sistema po telesni dejavnosti povezane s
stresom, kakor s telesnim tako tudi emocionalnim. Pozitivni učinki pri in po zmerni
telesni aktivnosti pomenijo fiziološki stres in negativni učinki, ki nastanejo po
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intenzivni telesni dejavnosti pomenijo patološki stres, spremenjeno delovanje
imunskega sistema v patološko, kar lahko povzroči imunosupresijo.

Adaptacijski imunski odziv tudi vključuje oboje humoralno in celično imunost. Pri
humoralnem odzivu se odziva s specifičnim protitelesom proti antigenu. Specifična
protitelesa proizvajajo celice B in plazma celice. Celični odziv pa predstavljajo
citotoksični T limfociti, T celice pomagalke, ki izločajo različne citokine (4). Vahid I
et al. (7) so obremenili s testi za aerobno in anaerobno vzdržljivost 20 moških
atletov. Izmerili so imunoglobuline Ig A, Ig G in Ig M pred testom in po 14 dneh.
Ugotovili so, da so bile koncentracije Ig G pred obremenitvijo in po 14 dneh, oboje
skupina atletov, ki so jih obremenili z aerobnimi ali anaerobnimi testi, v mejah
normale. Koncentracije Ig A in Ig M pa so v obeh skupinah atletov narastle. Niso našli
značilnih razlik med posameznimi imunoglobilini (Ig G, Ig M in Ig A) med anaerobno
in aerobno skupino.
Dolgotrajen intenzivni trening povzroča poškodbo mišičnega tkiva (11), lokalno
vnetje in reakcijo akutne faze. V reakcijo akutne faze so vključeni sistem
komplementa, nevtrofilci, makrofagi, različni citokini in proteini akutne faze. To
stanje lahko traja nekaj dni. Limfociti, nevtrofilci in makrofagi
so na mestu
poškodbe mišic in pomagajo pri celjenju. Nevtrofilci fagocitirajo tkivne ostanke in
sproščajo različne dejavnike, ki pomagajo pri razgradnji mrtvih mišičnih celic.
Makrofagi izločajo citokine, ki so vključeni v lokalno vnetno reakcijo. Mnogi
raziskovalci so ugotovili, da so po intenzivnih treningih v plazmi povečani elastazaalfa-1-antitripsin, neopterin, IL-6 in TNF (3).

KAJ SO CITOKINI?
Primarna funkcija gostiteljevega obrambnega sistema, tako kot drugih organskih
sistemov, je vzdrževanje homeostaze. Imunski sistem vzdržuje homeostazo s
prepoznavanjem in z odstranitvijo patogenih mikroorganizmov ter s popravljanjem
ali odstranjevanjem poškodovanih ali nenormalnih celic. Kompleksno komunikacijo
med imunskimi celicami omogočajo citokini. Gostiteljevi obrambni citokini se
izločajo iz ci r ku li raj oči h in tkivnih levkocitov ter iz drugih celic. K citokinom sodijo
interlevkini (IL), interferoni (IFN), tumor nekrotizirajoči factor (TNF), kolonije
stimulirajoči factor (CSF) in rastni faktorji (9).

Citokine opredeljujemo kot topne neimunoglobulinske (gliko)proteine, ki jih
sproščajo žive celice gostitelja. Delujejo neencimsko v pikomolarnih in nanomolarnih
koncentracijah in uravnavajo funkcije različnih celic. Težišče njihovega delovanja je
v uravnavanju imunskega sistema (12).
Citokini posredujejo efektorske faze naravne in specifične imunosti. Pri naravni
imunosti tvorijo efektorske citokine predvsem mononuklearni fagociti in jih dostikrat
imenujemo monokine. Nastanek monokinov povzročijo neposredno mikrobi, vendar
jih mononuklearni fagociti izločajo tudi pri odzivu na antigensko stimulacijo
limfocitov T, t.j. kot del specifične imunosti. Večino citokinov, ki sodelujejo pri
specifični imunosti, tvorijo aktivirani limfociti T in zato imenujemo take molecule
tudi limfokine. Celice T, predvsem celice T CD4, tvorijo več citokinov, pomembnih
pri uravnavanju razmnoževanja in diferencijacij različnih limfocitnih populacij, in
sodelujejo v aktivni fazi imunskega odziva. Drugi celic T citokini aktivirajo vnetne
celice, npr. mononuklearne fagocite, nevtrofilce in eozinofilce in so efektorske
molekule celične imunosti. Limfociti in mononuklearni monociti tvorijo še druge
citokine, npr. CSF, ki spodbujajo razmnoževanje in diferenciacijo nazrelih levkocitov
v kostnem mozgu. (13).
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Citokini so beljakovinske molecule manjše molekulske mase (med 10.000 in 30.000)
(12). Molekule citokinov so glikoproteinske narave, ki za razliko od imunoglobulinov
ne kažejo specifičnosti za antigen. Glede na izvor, biokemijske lastnosti in fiziološke
učinke so zelo heterogena skupina molekul, vendar imajo številne skupne lastnosti
(14).
Nastanek citokinov povzročajo neposredno mikrobi in drugi škodljivi dejavniki.
Izločanje citokinov je kratkotrajno. Večinoma niso shranjeni v znotrajceličnem
depoju in njihova sinteza se začne s prepisom gena na novo. Sinteza citokinov je
prehodna. Ko se sintetizirajo citokini, se hitro izločajo in so na voljo v zadostni
količini. (15).

Različne celice tvorijo številne posamezne citokine. Večina citokinov kaže širok
specter dejavnosti na najrazličnejših celicah, ti učinki pa se med seboj prekrivajo.
Odkrivamo pojave sinergizma in antagonizma v njihovem delovanju. To lastnost
imenujemo pleiotropizem. (12). Citokini vplivajo na sintezo in na delovanje drugih
citokinov. Delovanje se začne z vezavo na specifične receptorje na površini tarčne
celice. Citokinski specifični receptorji so glikolizirani transmembranski proteini (16).
Naloga the receptorjev je, da zunajcelični signal (specifičen citokin) pretvorijo v
znotrajcelični signal (npr. aktivacija encima). Za mnoge tarčne celice delujejo
citokini kot rastni faktorji. Citokini lahko delujejo na sosednje celice (parakrini
učinek) ali pa tudi na celice iz katerih izhajajo (avtokrini učinek). Izjemoma delujejo
sistemsko na ravni celotnega organizma na endokrini način. (17).

Citokini nastanejo v zelo majhnih količinah, so pa izjemno biološko učinkoviti
(pikomolarne koncentracije). Citokini v pikomolarnih koncentracijah učinkujejo v
normalnem delovanju imunskega sistema, v povečanih koncentracijah pa povzročajo
patološka stanja. (18, 19).

IZLOČANJE CITOKINOV PRI ZMERNI IN INTENZIVNI TELESNI
DEJAVNOSTI
Obstajajo številne študije, ki opisuje vlogo citokinov pri športu. Tilz et al (20) so
merili koncentracije topnih mediatorjev (t-IL2R, tCD8, tlCAM-1, tCD23, t-TNF-R) in
neopterin pri 18 alpinistih pred, med in na koncu alpinističnega pohoda. Ugotovili so,
da koncentracije t-IL-2R, tCD8 in tlCAM-1 v plazmi v 36 urah padejo, koncentracije tTNF-R in neopterina ostanejo nad normalnim območjem ves čas preučevanja in
merjenja, vendar delno padejo v točki merjenja 24 in 36 ur.
Dias R et al. (21) niso našli sprememb v merjenih koncentracijah citokinov IL-2, IL-6
in TNF pri obremenitvi športnikov. Dokazali so povišane vrednosti levkocitov,
nevtrofilcev in monocitov, padec limfocitov in večje število okužb zgornjih dihalni
poti. Smith JA et al. (22) niso dokazali citokinsko imunoreaktivnost v plazmi po
zmerni telesni vadbi. Marin DP et al. (23) so našli povišane vrednosti IL-6 po telesni
vadbi, vrednosti TNF pa so po vadbi padle. Mnoge študije so pokazale, da je po
obremenitvi povečana količina IL-6 v plazmi (23, 24, 25, 26, 27, 28). Avtorji imajo
različna mnenja, eni trdijo, da je IL-6 proinflamatorni citokin, ki se sprošča po
telesni vadbi zaradi tega, ker pride do poškodb mišičnega in kostnega tkiva, drugi pa
trdijo, da za sproščanje citokina IL-6 ni potrebna inflamacija, ampak da so odgovorni
metabolni procesi v telesu. IL-6 ima pri telesni vadbi autokrino in parakrino funkcijo,
da vzdržuje glukozo v homeostazi, inducira lipolizo in oksidacijo maščob, zatira antiinflamatorni učinek in produkcijo TNF-a in stimulira celjenje mišičnega tkiva s
proliferacijo satelitnih celic in diferenciacijo mioblastov. (23, 29). Zato prekomerno
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obremenitev športnikov zdravimo tudi s primerno prehranjevalno dieto (30, 31, 32,
33) Inhibira tudi sekretorne imunoglobiline IgA (34) . IL-2 je edini citokin katerega
koncentracija se pri športni aktivnosti zmanjša. IL-2 je pomemben regulator
specifičnega imunskega sistema. Iz tega sledi, da je imunski sistem pri intenzivni
športni aktivnosti lahko ogrožen.

IZSLEDKI RAZISKAVE O SINDROMU PREKOMERNE
OBREMENITVE ŠPORTNIKOV
V raziskavi Pokrajac T in sodelavci (35) smo testirali 21 preiskovancev zdravih
športnikov, različne starosti od 14 do 39 let. Preiskovance smo testirali na Fakulteti
za šport v Ljubljani s srednje dolgo trajajočim anaerobnim testom Wingate (45
sekund) in testom Praha na kolesu in na tekoči preprogi. (36, 37, 38, 39, 40, 41, 42).
Preiskovancem smo odvzeli kri za merjenje koncentracije TNF, IL-6 in ML-2R pred
obremenitvijo, 1 uro po obremenitvi in 24 ur po obremenitvi. Koncentracije
citokinov smo izmerili z enzimskoimunskimi testi (ELISA) (Innotest hTNFa, Endogen,
Eurogenetics) na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske Fakultete v
Ljubljani. Namen našega raziskovanja je bil dokazati, da so pri vrhunskih športnikih
po hudi telesni obremenitvi koncentracije TNF, IL-6 in t-IL-2R spremenjene.

Rezultati testa Windgate, to je test za preiskus anaerobne vzdržljivosti, so pokazali,
da je srednja vrednost koncentracije TNF pred obemenitvijo višja od normalnih
vrednosti in 1 uro po obremenitvi pade na normalne vrednosti in ostane v normalnem
območju tudi 24 ur po obremenitvi. Srednja vrednost koncentracije IL-6 je pred
obrmenitvijo nad normalnim območjem, 1 uro po obremenitvi naraste in 24 ur po
obremenitvi pade, vendar ostane nad normalnim območjem. Srednje vrednosti
koncentracije t-IL-2R so pred in po obremenitvi v normalnem območju, kaže se
dinamika padanja koncentracije t-IL-2R 1 uro in 24 ur po obremenitvi. Srednje
vrednosti koncentracije TNF so pred obremenitvijo testa Wingate, eno uro in 24 ur
po obremenitvi značilno različne (p < 0,05). Srednje vrednosti koncentracije IL-6 in
t-IL2R se pri športnikih pred obremenitvijo in po obremenitvi značilno ne razlikujejo
(P > 0,05).
Rezultati testa Praha, to je test za preiskus aerobne kapacitete, so pokazali da so
srednje vrednosti koncentracije TNF so v normalnem območju, 1 uro po obremenitvi
srednja vrednost koncetracije TNF naraste, in po 24 urah pade. Srednja vrednost
koncentracije IL-6 1 uro po obremenitvi naraste in po 24 urah pade, vse vrednosti so
v normalnem območju. Srednja vrednost koncentracije t-IL-2R 1 uro po obrmenitvi
naraste in narašča še 24 ur po obremenitvi, vrednosti so v normalnem območju. Pri
testu Praha so srednje vrednosti koncentracij merjenih citokinov pred in po
obremenitvi v normalnem območju in se značilno ne razlikujejo (p > 0,05).
Z našimi rezultati nismo dokazali, da so vrednsoti koncetracije merjenih citokinov
značilno spremenjene, razen v primeru TNF.

ZAKLJUČEK
Zmerne telesne obremenitve povečajo delovanje imunskega sistema in preprečujejo
nastanek bolezni, intenzivni treningi pa povzročajo disfunkcijo delovanja imunskega
sistema. Postavlja se vprašanje, kdaj se zgodi, da telesna aktivnost povzroča
imunosupresijo in sindrom prekomerne obremenitve in kdaj krepi imunski sistem oz.
preprečuje nastanek nekaterih bolezni? Mislimo, da intenzivna telesna dejavnost,
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npr. pri maratomskih tekačih, na predtekmovalnih treningih in tekmovanjih, kjer je
fizični in psihični stres največji, ogroža zdravje človeka. Vendar kljub temu, ker to
polje še ni raziskano do konca, in so rezultati študij nasprotni.
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NEKE ODREDNICE PONAŠANJA PREMA
ZDRAVLJU STUDENATA MEDICINSKOG
FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Tonči Mašina, Milan Miloševič

SAŽETAK
Provedeno je istraživanje na uzorku od 182 študenta (26,92% študenti i 73,08%
studentice) prve i druge godine študija u dobi od 18- 22 godine starosti. Osnovni cilj
ovog istraživanja je bio istražiti ponašanje prema zdraviju i psihosocijaini „well
beingstudenata Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. U svrhu istraživanja
študenti su ispunili anonimni HPLP II (The Health Promotion Lifestyle Profile II)
upitnik a podaci su obradeni IBM SPSS Statistics for Windows, verzija
19.0.0.1.Dobivene su statistički značajne razlike po spolu u prehrambenim navikama
te interpersonalnim odosima. Takoder, dobivene su statistički značajne razlike
prema mjestu stanovanja u odnosu na tjelesnu aktivnost. Študenti koji žive u
obiteljskom domu više skrbe da budu tjelesno aktivni od studenata koji žive u
studentskim domovima.

UVOD
Najdinamičniji tranzicijski period razvoja i odrastanja u populaciji mladih odvija se u
periodu prelaska iz srednje škole prema fakultetskom obrazovanju. Navedeni period
obilježen je preuzimanjem odgovornosti za sebe, svoje zdravlje i društvene odnose.
Mladi su u tom periodu skloni različitim rizičnim ponašanjima za zdravlje (pušenje,
alkohol, nezdrave prehrambene navike, tjelesna neaktivnost). Zbog primiječenog
sedentarnog načina života mladih intenzivnije se provode istraživanja o tjelesnoj
aktivnost, ponašanju prema zdraviju i prehrambenim navikama u populaciji
studenata. Istraživanja bilježe visoki postotak opadanja sudjelovanja u tjelesnoj
aktivnosti kod mladih u periodu izmedu 18. i 24. godine života (Kilpatrick i sur.
2005, Levy i Cardinal, 2006., Sullivan i sur. 2008, Čurkovič, 2010). Istraživanja
sugeriraju važnost usvajanja zdravog životnog stila u populaciji studenata, osobito u
domeni tjelesne aktivnosti i prehrambenih navika navodeči nekoliko razloga za to:
prvo, študenti imaju važnu ulogu u razvoju socijalnih i kulturnih normi kako tijekom
študija tako i nakon njega, zapošljavajuči se u institucijama važnim za odlučivanje i
donošenje budučih propisa vezanih uz zdravlje. Drugo, ranim usvajanjem zdravog
ponašanja stvaraju se preduvjeti za zdrav, uravnotežen i motivirajuči stil života.
Treče, vrijeme studiranja je zadnja stepenica u edukaciji mladih gdje se može
edukativno utjecati na promjenu ponašanja prema zdraviju.
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Ponašanje prema zdravlju i psiho-socijalni “well being” pojedinca su važne
determinante zdravstvenog statusa. Populacija studenata je “ideala” za usvajanje
promjena u ponašanju jer u tom period se odvija intenzivno formiranja stavova,
vrijednosti i normi ponašanja te je znatno lakše prihvatiti edukativne upute i
sugestije.

Študenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju obveznu nastavu Tjelesne
i zdravstvene kulture na prve dvije godine študija, odnosno neobveznu na ostalim
godinama študija. Kolegij TZK na Sveučilištu u Zagrebu nudi niz različitih sportsko
rekreativnih sadržaja koje student biraju prema vlastitim preferencijama ali i
edukativnih materijala koji sugeriraju zdravi stil življenja. Tijekom akademske
godine 2011/12. Student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mogli su birati
sljedeče sadržaje: košarka (M), muškarci i (Ž), žene, nogomet (M I Ž), rukomet (M I
Ž) , odbojka (M I Ž), plivanje (M I Ž), vaterpolo, atletika (M I Ž), ples (M I Ž) te
pješačke ture.
CILJ ovog istraživanja bio je istražiti ponašanje prema zdravlju i psihosocijalni „wellbeing“ studenata Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

METODE
Za potrebe ovog rada uzet je prigodni uzorak sačinjen od studenata Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U istraživanju je sudjelovalo 182 študenta (26,92%
študenti i 73,08% studentice) prve i druge godine študija u dobi od 18- 22 godine
starosti.
Primijenjen je anonimni upitnik HPLP II (The Health Promotion Lifestyle Profile II)
čiji su autori Walker, Sechrist i Pender (1995). Multidimenzionalni instrument sastoji
se od 52 čestice podijeljenih u dvije glavne kategorije i šest subskala. Kategorija
„pozitivnog ponašanje prema zdravlju“ uključuje sljedeče subskale: odgovornost
prema
zdravlju,
tjelesnu
aktivnost,
prehrambene
navike,
a
kategorija
psihosocijalnog „well-being-a“ uključuje duhovni rast, interpersonalne odnose, i
nošenje sa stresom. Upitnik je skaliran kao Likertova skala s četiri odgovora u
rasponu od nikada (1), ponekad (2), često (3) i uvijek (4).

Podaci su obradeni
(www.spss.com).

IBM

SPSS

Statistics

for

Windows,

verzija

19.0.0.1

REZULTATI I DISKUSIJA
U ovom istraživanju sudjelovali su študenti prve i druge godine študija u dobi od 1822 godine starosti. Istraživanjem je obuhvačeno 182 študenta (26,92% muškog i
73,08% ženskog spola).
Od ukupnog uzorka 43,4% studenata živi u obiteljskom domu, 19,8% živi u
studentskom domu a 36,8% živi u unajmljenom stanu. U usporedbi muškog i ženskog
spola žene imaju značajno veče prosječne vrijednosti skorova u prehrambenim
navikama i interpersonalnim odnosima dok su muškarci imali značajno veči skor u
razini tjelesne aktivnosti (Tablica 1). To upučuje da su studentice zadovoljnije
meduljudskim odnosima te pridaju više pažnje zdravijim prehrambenim navikama,
dok su študenti tjelesno aktiviniji.

Rezultati su u skladu s ranije provedenim istraživanjima koji navode visoke postotke
neaktivnosti ili slabe tjelesne aktivnosti u populaciji studenata diljem svijeta
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(Buckworth i Nigg, 2004; Keating i sur., 2005; Reed, 2006., Seo i sur., 2007). Postotak
tjelesno neaktivnih studenata u istraživanjima kreče se od 40% do70%, ovisno o
sociokultumom okruženju u kojem žive. Istraživanje DeWahla i suradnika (2005) je
pokazalo visoku prisutnost tjelesne neaktivnosti osobito kod studentica.

Čurkovič (2010) je u istraživanju dobila da je samo 20,2% studenata i studentica
Sveučilišta u Zagrebu bilo aktivno na preporučenom nivou (najmanje 3 puta tjedno u
minimalnom trajanju od 30 minuta) te je dobila statistički značajnu razliku u
tjelesnoj aktivnosti po spolu navodeči da su študenti značajno aktivniji u odnosu na
studentice.
Do sličnih rezultata vezanih uz interpersonalne odnose i zadovoljstvo meduljudskim
odnosima došli su Lee i Loke (2005). Studentice pokazuju značajno bolje
interpersonalne odnose i vještine komunikacije te značajno više raspravljaju o
svojim problemima s njima bliskim osobama u odnosu na študente.

Tablica 1: Razlike u subskalama upitnika HPLP II izmedu muškog i ženskog spola:
nezavisni t-test

SPOL

Odgovornost prema
zdraviju

Tjelesna aktivnost

Prehrambene navike

Duhovni rast

N

Srednja
vrijedno
st

SD

49

2,07

0,56

131

2,17

0,52

Muški

48

2,37

0,52

Ženski

133

2,11

0,58

Muški

49

2,60

0,41

Ženski

133

2,75

0,39

Muški

48

2,90

0,50

Ženski

130

3,04

0,47

Muški

48

3,08

0,45

Ženski

133

3,36

0,35

Muški

47

2,41

0,36

Ženski

133

2,40

0,46

Muški

49

2,57

0,27

Ženski

133

2,65

0,32

Muški

0,257

Ženski

0,008

0,023

0,082

<0,001

Interpersonalni odnosi

Upravljanje stresom

P

0,911

0,132

HPLP prosjek ukupno

U odnosu na vrstu stanovanja značajne razlike su pronadene jedino u razini tjelesne
aktivnosti, P=0,007 (Tablica 2). Dodatnom post-hoc analizom prema Scheffeu
utvrdeno je kako je ta značajnost isključivo zbog razlike razine tjelesne aktivnosti u
studenata koji žive u studentskom domu i onih koji žive s obitelji, P=0,010. Študenti
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koji žive u studentskom domu imaju značajno niže prosječne vrijednosti skora za
tjelesnu aktivnost (Slika 1).

Rezultati ovog istraživanja nisu u skladu s istraživanjima provedenim u drugim
zemljama, osobito nisu u skladu s američkim istraživanjima u kojima se navode
visoki postoci tjelesne aktivnosti u populaciji studenata koji borave u kampusima
(Reed, 2007)

Tablica 2: Razlike u subskalama upitnika HPLP II izmedu vrste stanovanja: one-way
ANOVA21123

STAN

N

Srednj
a
vrijed

95% Cl
SD

nost
Odgovorn
prema
zdravlju

aktivnost

Prehramb
ene
navike

Duhovni
rast

Interpers
onalni
odnosi

Upravljan
je
stresom

HPLP
prosjek
ukupno

P

Donja

Gornja

S obitelji

78

2,16

0,54

2,04

2.29

Študentski dom

36

2,11

0,53

1,94

2.29

Iznajmljeni stan

66

2,12

0,51

2,00

2,25

S obitelji

79

2,31

0,59

2,18

2,44

Študentski dom

35

1,96

0,46

1,80

2,12

Iznajmljeni stan

67

2,14

0,58

1,99

2,28

S obitelji

79

2,73

0,43

2,63

2,82

Študentski dom

36

2,71

0,35

2.59

2,83

Iznajmljeni stan

67

2,69

0,38

2.59

2,78

S obitelji
, ....
Študentski dom

77

2,96

0,51

2,84

3,07

36

3,04

0,45

2,89

3,19

Iznajmljeni stan

65

3,03

0,45

2,92

3,15

S obitelji

79

3,25

0,41

3.16

3,34

Študentski dom

36

3.31

0,39

3.17

3,44

Iznajmljeni stan

66

3.32

0,39

3,23

3,42

S obitelji

79

2,33

0,43

2,24

2,43

Študentski dom

36

2.46

0,44

2,31

2,61

Iznajmljeni stan

65

2.46

0,43

2,35

2,57

S0bltelii

79

2,64

0,34

2.56

2.71

Študentski dom

36

2,61

0,29

2,52

2.71

Iznajmljeni stan

67

2,63

0,28

2.57

2,70
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0,856

0,007

0,839

0,566

0,556

0,152

0,925

Analiza razlika u prehrambenim navikama po spolu je u skladu s drugim provedenim
istraživanjima navodeči da studentice više brinu o zdravim prehrambenim navikama
u odnosu na svoje kolege. Čurkovič i suradnici (2007) su dobili da studentice više
konzumiraju voča, povrča i slatkiša, a študenti više konzumiraju meso i „brzu
hranu“.
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Slika 1: Razlike izmedu vrste stanovanja u odnosu na tjelesnu aktivnost (1= S
obitelji, 2=Studentski dom, 3=lznajmljeni stan): post-hoc test prema Scheffeu
upučuje na značajnost razlike izmedu studentskog doma i života s obitelji, P=0,010).

ZAKLJUČAK
Ovo istraživanje potvrduje brojna prethodna istraživanja koja ukazuju na visoku
prisutnost tjelesne neaktivnosti posebice kod studentica. Uzorak ispitanika sa
medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, potvrduje rezultate koji su dobiveni na
opčoj studentskoj populaciji. Rezultati koji ukazuju na razlike u odnosu na vrstu
stanovanja u razini tjelesne aktivnosti te rezultati istraživanja provedenih u drugim
zemljama posebice u SAD - u, ukazuju na bitno drugačiju organizaciju studentskog
života u kampusima u odnosu na život
u studentskim domovima.i kvalitetu
studentskog života. U okvirima mogučnosti koje odreduju prilike u našoj zemlji,
valjalo bi razmisliti o raznovrsnosti i kvaliteti ponude sadržaja tjelesne aktivnosti za
študente koji žive u studentskim domovima.Aktualna situacija ukazuje na potrebu
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poboljšanja edukacije studenata o tjelesnoj aktivnosti i očuvanja zdravlja. Ovo
istraživanje potvrduje važnost nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu
te ukazuje na buduče pravce djelovanja kineziologije i kineziologa koji rade sa
studentskom populacijom.
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13
JE PLAVANJE ZDRAVO GLEDE NA
ZDRAVSTVENO STANJE VRHUNSKIH
PLAVALCEV?
Robert Marčun

IZVLEČEK
Vrhunski športniki so del populacije, ki je deležna največjih obremenitev
kardiorespiratornega, mišičnoskeletnega in ostalih organskih sistemov. Preventivni
pregledi vrhunskih plavalcev na Kliniki Golnik so pokazali, da zdravstveno stanje
vrhunskih plavalcev ni optimalno. Večina obolenj nima vpliva na njihovo športno
udejstvovanje, je pa pri nekaterih stanjih potrebno redno spremljanje in/ali
zdravljenje. Specialist internist ima pomembno vlogo pri preventivnih pregledih,
natnačno mora poznati športnikovo zdravstveno stanje in biti dosegljiv za nasvete
glede diagnostičnih postopkov, zdravljenja in upoštevanja kodeksa za boj proti
dopingu.

Ključne besede: Ehokardiografija; Plavanje; Pljučna funkcija; Športniki; Zdravje

UVOD
Vrhunski športniki so del populacije, ki je deležna največjih obremenitev
kardiorespiratornega, mišičnoskeletnega in ostalih organskih sistemov. Z vrhunskim
športom se večinoma ukvarjajo mladi in zdravi ljudje, ki so se za športno pot odločili
v rani mladosti. Pot do ravni vrhunskega športnika je dolga in zelo naporna ter
povezana s številnimi nevarnostmi, poškodbami in boleznimi. Nad razvojem
vrhunskega športnika mora bdeti tim strokovnjakov, ki sodeluje pri treniranju in
vzgoji športnika. V tem procesu ima medicina prav posebno mesto in športniki se na
svoji poti srečujejo s pediatri, specialisti medicine dela, prometa in športa ter glede
na potrebe ali izvide tudi s specialisti drugih področij.

Zdravniška oskrba vrhunskih in ostalih športnikov v veliki večini primerov ni izvajana
v skladu s trenutno veljavnimi priporočili. V Sloveniji imamo področje pregledov
športnikov formalno urejeno, izvedba v klinični praksi pa je nezadostna. Poleg
rednih letnih preventivnih pregledov potrebujejo vrhunski športniki stalno
navzočnost ali dosegljivost zdravnika, ki dobro pozna njihovo zdravstveno stanje in
lahko prepozna morebitna poslabšanja ali potrebe po dodatni obravnavi. Med
potencialno ogrožujoča stanja sodijo nekatere srčno-žilne bolezni, ki večinoma
potekajo nemo, vendar so dostopne nekaterim rutinskim preiskavam. Intenzivna
telesna dejavnost je lahko sprožilni dejavnik za življenjsko nevarne motnje srčnega
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ritma in nenadno srčno smrt, saj se 90% smrti športnikov zgodi med telesno
dejavnostjo ali tik po njej (1,2).

Vrhunski športniki se morajo zavedati pomena rednih preventivnih pregledov za
svoje zdravje in doseganje pomembnih rezultatov. Klinika Golnik organizira
preventivne in specialistične preglede vrhunskih športnikov ter jim nudi celovito
medicinsko oskrbo. S Plavalno zvezo Slovenije je 16. julija 2011 podpisala sporazum
o medicinskem koordinacijskem centru. Namen tega prispevka je predstaviti
sodelovanje med Kliniko Golnik in Plavalno zvezo Slovenije v preventivnih
medicinskih aktivnostih na področju varovanja zdravja športnikov.
Plavanje je šport, s katerim se začno otroci ukvarjati relativno zgodaj v svojem
otroštvu. Zaradi fizikalnih značilnosti in posebnosti plavanja je izpostavljenost
številnih organskih sistemov večja kot med običajno telesno aktivnostjo na prostem.
Kloriranje vode je potrebno zaradi zmanjševanja infekcij, vendar lahko dolgotrajna
izpostavljenost kloru povzroči težave v smislu lokalnega draženja oziroma lokalne ali
sistemske vnetne reakcije. Vpliv rednega plavanja na pojav in obvladovane pljučnih
obolenj ni zadovoljivo pojasnjen in je odvisen od številnih dejavnikov okolja (3).

MATERIALI IN METODE
Medicinski koordinacijski center je skupni projekt Klinike Golnik in Plavalne zveze
Slovenije, v okviru katerega imajo vrhunski plavalci zagotovljeno ustrezno
preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo.
Preventivne dejavnosti
potekajo v obliki zdravstvenih posvetov, kurativne
dejavnosti pa z dostopnostjo zdravnika za posvet in laboratorija za osnovne
preiskave vse dni v letu. Za tista medicinska področja, ki niso dosegljiva v Kliniki
Golnik in predstavljajo sodelovanje z ostalimi specialisti na medicinskih in
nemedicinskih področjih, smo zagotovili ustrezno oskrbo v kompetentnih ustanovah.

Od 1. septembra 2011 do 31. avgusta 2012 smo pregledali 19 plavalcev vrhunskega in
A razreda po izboru selektorja plavalne reprezentance Slovenije.
Glede na usmerjenost naše ustanove in razpoložljivost preiskavnih metod, smo pri
vseh plavalcih opravili laboratorijske preiskave krvi in urina, preiskavo pljučne
funkcije z metaholinskim testiranjem in meritvijo dušikovega oksida v izdihanem
zraku, kožne teste na standardne alergene, ehokardiografijo in obremenitveno
testiranje z meritvijo porabe kisika. Istočasno so vsi plavalci opravili še pregled pri
ortopedu zunaj naše ustanove s poudarkom na pregledu hrbtenice in ram. V
primeru patoloških izvidov smo športnike napotili na ustrezne usmerjene preiskave
oziroma specialistične preglede.
Pomanjkanje železa smo definirali kot v drugih člankih pri športnikih ali v
intervencijskih raziskavah z nadomeščanjem železa (4-6). Za absolutno
pomanjkanje smo šteli koncentracijo feritina <30, za relativno pa koncentracijo
feritina <100 ali 100-300, če je bila saturacija transferina <20%. Za ostale
laboratorijske izvide smo povzeli referenčne vrednosti iz lokalnega laboratorija.

Rezultate smo obdelali s programoma Microsoft Excell in SPSS 18.0. Uporabili smo
metode deskriptivne statistike; podatke prikazujemo s poprečno vrednostjo in
standardno deviacijo ali kot število in odstotek preiskovancev.
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REZULTATI
V času do 1.9.2011 do 31.8.2012 smo pri 19 plavalcih izvedli vse načrtovane
preiskave. Preiskovanci so bili stari od 17 do 33 let; 13 preiskovancev je bilo
ženskega in 6 moškega spola (Tabela 1).

Tabela 1: Osnovne značilnosti preiskovancev. Podatki so predstavljeni kot število
(%) ali poprečna vrednost ± standardna deviacija.

Starost (leta)

22.8±3.7

Zenske

13 (68%)

Telesna višina (cm)

179 ±7

Telesna teža (kg)

72+11

Indeks telesne mase (kg/mz)

22±2

Obseg pasu (cm)

78±6

Sistolični krvni tlak (mmHg)

124+9

Diastolični krvni tlak (mmHg)

78±8

Srčna frekvenca (utripov/min)

53±7

Z laboratorijskimi preiskavami nismo našli odstopanj v koncentracijah elektrolitov
ali parametrov ledvične in jetrne funkcije (Tabela 2). Ena preiskovanka je
izpolnjevala kriterije za anemijo in relativno pomanjkanje železa. Absolutno
pomanjkanje železa smo ugotovili pri 1 preiskovanki, relativno pa pri 7
preiskovankah in 2 preiskovancih. LDL holesterol sta imela povišana 2
preiskovanca, trigliceridi pa so pri vseh bili v znotraj normalnih koncentracij.
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Tabela 2. Laboratorijske preiskave. Podatki so predstavljeni kot poprečna

vrednost ± standardna deviacija.

Kalij (mmol/l)

4.4±0.2

Natrij (mmol/l)

140+1

Krvni sladkor (mmol/l)

4.8±0.3

Sečnina (mmol/l)

5.5±1.2

Kreatinin (pmol/l)

83+8

oGF (ml/min/1,73mz)

80+6

Urat (jjkat/l)

273±43

Železo (pmol/l)

17±6

Feritin (pg/l)

124±84

Satuarcija transferina (%)

26±10

Celokupni bilirubin (pmol/l)

11 ±5

AST (pkat/l)

0.46+0.08

ALT (pkat/l)

0.39±0.11

GGT (pkat/l)

0.25±0.04

LDL holesterol (mmol/l)

2.64±0.46

Trigliceridi (mmol/l)

0.90±0.20

TSH (mU/l)

2.21±0.83

Hemoglobin (g/l)

142±9

Med alergološkim testiranjem smo s kožnimi testi ugotovili, da je 10 preiskovancev
imelo pozitiven izvid (8x pršica, 5x trave in 4x drevesa). S preiskavo pljučne funkcije
nismo ugotovili odstopanj od normale (Tabela 3), vendar je znašala reverzibilnost
pljučnih volumnov po bronhodilatatornem testu 640ml (17%) pri eni preiskovanki z
znano astmo. Metaholinski test je bil pozitiven pri 8 preiskovancih, od katerih se 1
športnica se že zdravi zaradi astme, ostalih 7 pa zaenkrat nima diagnoze astme.
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Tabela 3: Pljučna funkcija. Podatki so predstavljeni kot poprečna vrednost ±
standardna deviacija.

Forsirana vitalna kapaciteta (ml)
Forsirana vitalna kapaciteta (%)

6174+1200

124+10

Forsirani volumen v prvi sekundi (ml)

4720+750

Forsirani volumen v prvi sekundi (%)

114+11

Indeks Tieffenau ((VC/FEV1 )x100)

78+7

Indeks Tieffenau (%)

88+8

Dušikov oksid v izdihanem zraku (ppb)

41+26

S standardnim 12-kanalnim elektrokardiogramom nismo ugotavljali voltažnih
kriterijev za hipertrofijo levega prekata. Srčna frekvenca je bila <61
udarecev/minuto. Pri enem preiskovancu smo ugotavljali atrioventrikularni blok II.
stopnje z daljšanjem PQ intervala in občasnim izpadom QRS kompleksa (Mobitz 1).
Pri ostalih preiskovancih sta bila PQ interval in QT interval v mejah normale.
Preiskovance smo obremenili na kolesu, kjer so v poprečju zmogli obremenitev
13.9±1.4MET in dosegli poprečno porabo kisika 48.9+5.1 ml/kg/min, kar je bilo pri
vseh preiskovancih nad pričakovano porabo za starost in spol. Z ehokardiografijo
smo pri enem preiskovancu odkrili defekt atrijskega septuma, pri enem pa
interatrijsko anevrizmo septuma brez komunikacije. Velikosti srčnih votlin,
debeline sten, funkcija prekatov in zaklopk je bila brez pomembnih odstopanj od
normale - Tabela 4.

Tabela 4: Ehokardiografske preiskave.
vrednost ± standardna deviacija.

Podatki so predstavljeni kot poprečna

Končni diastolični premer levega prekata (mm)

52+3

Interventrikulami septum (mm)

9+1

Zadnja stena (mm)

10+1

Iztisni delež levega prekata (%)

67+5

Levi atrij prečno (mm)

36+4

Desni prekat (mm)

34+3

E/Em (pulzni dopler medialnega dela mitralnega obroča)

6.8+1.1

Ob koncu obravnave preiskovancev so bili brez dokončne diagnoze ali potreb po
nadaljnji diagnostiki zaradi suma na specifično obolenje le trije preiskovanci.
Najpogosteje smo ugotavljali težave s strani dihalnega sistema (9x bronhialna
hiperreaktivnost, 5x alergijski rinitis, 1x astma) prebavil (3x HP gastritis) in
srčnožilnega sistema (1 x ASD, 1x AV blok II stopnje Mobitz 1, 1x potrjena in 3x sum
115

na arterijsko hipertenzijo), redkeje pa obolenja drugih organskih sistemov (1x
hiperholesterolemija, 1x sum na miozitis).

RAZPRAVA
Preventivni pregledi plavalcev na Kliniki Golnik so pokazali, da zdravstveno stanje
vrhunskih plavalcev ni optimalno. Le trije izmed pregledanih plavalcev so bili po
celostni obravnavi brez suma ali že znane diagnoze kroničnega obolenja. Večina
obolenj sicer nima pomembnega vpliva na njihovo športno udejstvovanje, je pa pri
nekaterih stanjih potrebno redno spremljanje in/ali zdravljenje.
Telesna aktivnost je povezana z večjimi potrebami po mikroelementih, ki so
pomembni tudi za optimalno telesno zmogljivost. Železo je pomemben
mikroelement, ki ni le sestavni del hemoglobina za transport kisika, ampak je tudi
odgovoren za temeljne procese pridobivanja energije v mitohondrijih. Pri športnikih
pogosto ugotavljamo pomanjkanje železa in anemijo, kar smo pokazali tudi v naši
analizi. Ob upoštevanju referenčnih vrednosti našega laboratorija je imela ena
tekmovalka anemijo in relativno pomanjkanje železa, absolutno ali relativno
pomanjkanje železa pa smo ugotovili pri 52% plavalcev. Naši podatki so primerljivi s
podatki iz literature, kjer pomanjkanje železa opisujejo tudi pri 70% preiskovancev
(4). Za doseganje normalnih koncentracij železa in primernih zalog v telesu je tako
smiselno nadomeščanje železa. Peroralno dajanje je tako pri bolnikih kot tudi
športnikih nezadostno, saj je absorbcija v prebavilih bodisi motena ali nezadostna.
Intravensko dajanje železa je tako edini učinkovit način, pri čemer pa morajo
športniki upoštevati tudi predpise Svetovne organizacije za boj proti dopingu (World
Anti Doping Agency). Po trenutno veljavnih določilih je vsaka infuzija nad 50ml
prepovedana, medtem ko so intravenske injekcije dovoljene. Nove formulacije
preparatov železa omogočajo dajanje do 200mg železa v enkratnem odmerku, kar
lahko zadosti potrebam športnikov po ustreznem nadomeščanju železa v kratkem
časovnem obdobju. K pomanjkanju železa lahko posredno prispevajo tudi obolenja
prebavil. Glede na izvide serološkega testiranja je okužba s H. pylori zelo verjetna
pri treh plavalkah, vendar je za dokončno potrditev diagnoze potrebna dodatna
diagnostika. Tekmovalni šport je tudi sam po sebi povezan s stresom, velikimi
fizičnimi napori in nefiziološkimi vzorci prehranjevanja, kar lahko prispeva k
nastanku akutnega ali kroničnega vnetja zgornjih prebavil.
Ukvarjanje s tekmovalnim športom v mladosti lahko ogroža zdravje pri tistih, ki
imajo določene (večinoma klinično neme) srčno-žilne bolezni. Pri teh športnikih je
intenzivna telesna dejavnost lahko sprožilni dejavnik za življenjsko nevarne motnje
srčnega ritma in nenadno srčno smrt, saj jih 90% umre med telesno dejavnostjo ali
tik po njej. Pogostost nenadne srčne smrti pri športnikih je od 0,5 do 3/100 000 na
leto. Bistveno večja pogostost je pri moški kot pri ženskah (razmerje 9:1).
Najpogostejši vzroki nenadne srčne smrti pri mlajših športnikih so hipertrofična
miokardiopatija, aritmogena kardiomiopatija desnega prekata, anomalna izstopišča
in prezgodnja ateroskleroza venčnih arterij, manj pogost vzrok je WPW sindrom,
prirojena aortna stenoza, sindrom dolge QT dobe, sindrom Brugada, miokarditis,
zdravila in mamila (1,2). Pri naših preiskovancih življenjsko ogrožujočih sprememb
srčno žilnega sistema nismo ugotovili, smo pa ugotovili spremembe, ki lahko
pomembno vplivano na njihovo telesno zmogljivost in zdravje. Zaradi sprememb, ki
potencialno lahko ogrožajo njihovo zdravje, je redno spremljanje indicirano pri ASD
in motnjah ritma. Enkrat letno oziroma ob nastopu specifičnih težav je potrebno
opraviti ehokardiografijo in standardni 12-kanalni elektrokardiogram (2). Obravnava
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arterijske hipertenzije in hiperlipidemije mora potekati v skladu z veljavnimi
priporočili Evropskega kardiološkega združenja.
Plavanje je šport, s katerim začno otroci relativno zgodaj, nekateri že kot dojenčki.
Večinoma ga izvajamo v zaprtih vodah, kjer je zaradi zagotavljana mikrobiološke
neoporečnosti potrebno kloriranje vode. Namenjeno je uničevanju in preprečevanju
razmnoževanja povzročiteljev okužb. Pri kloriranju
bazenske vode nastanejo
dezinfekcijski produkti. Najpomembnejši so kloramini (npr.
trikloramin) in
trihalogenmetani(npr. kloroform). Kloramini nastanejo, ko reagira v vodi klor z
urinom in znojem. Te spojine povzročajo tipičen bazenski vonj. Povzročajo draženje
očesne veznice in konjuktivitis. Trihalogenmetani ali haloformi nastanejo kot
stranski produkt kloriranja vode. Najbolj znan predstavnik je kloroform, ki je
netopljiv v vodi in prehaja v bazenski zrak. Zato je koncentracija kloroforma v
pokritih višja kot v odprtih bazenih. Kloramini in triklorhalogenmetani lahko dražijo
dihalne poti in povzročijo vnetno reakcijo. Nekatere študije kažejo na to, da
vsakodnevna večurna izpostavljenost bazenu poveča riziko za bronhitis, astmo in
alergije, kar lahko ima pomembne implikacije pri plavalcih, predvsem pri mlajših
osebah. Po drugi strani so poznane raziskave, ki vzpodbujajo redno telesno
aktivnost, vključno s plavanjem, pri bolnikih z astmo. Večina študij je pokazala, da
plavanje nima negativnega vpliva na astmo. V dveh študijah celo dokazujejo, da je
redno plavanje znižalo incidenco astme pri otrocih (7,8,9). V naši raziskavi s
preiskavo pljučne funkcije nismo ugotovili odstopanj od normale, vendar je bila
reverzibilnost pljučnih volumnov po bronhodilatatornem testu pri eni preiskovanki z
znano astmo 640ml (17%) ob sicer normalnih pljučnih volumnih glede na reference
našega laboratorija. Pri osmih športnikih smo ugotovili bronhialno preodzivnost,
vendar je le ena športnica izpolnila kriterije za astmo in s tem tudi za terapijo oz.
t.i. terapevtsko izjemo. Pri tem je potrebno poudariti, da bi vse bronhialne
preodzivnosti in astmo spregledali, če bi se zadovoljili le z izvidi osnovnih pljučnih
volumnov. Pri športnikih moramo pridobiti natančne anamnestične podatke o
morebitnih težavah z dihanjem in alergijskih obolenjih, osnovni nabor preiskav
pljučne funkcije pa je smiselno razširiti najmanj še z metaholinskim testom.
Poveden je lahko tudi dušikov oksid v izdihanem zraku, v najbolj nejasnih primerih
pa moramo opraviti tudi test evkapnične hiperventilacije.

Alergijske bolezni ima skoraj četrtina prebivalcev. Pogostost narašča skupaj z
razvojem in urbanizacijo. V zadnjih 30 letih se je prevalenca alergijskih bolezni
podvojila. V Evropi ima občasni alergijski rinitis do 30%, trajni alergijski rinitis do
15%, astmo 5 do 10 % in kontaktni dermatitis 1 do 2 % odraslih ljudi. Atopijski
dermatitis ima 10% otrok in adolescentov ter le nekaj odstotkov odraslih. Pri naših
plavalcih smo z kožnimi testi ugotovili, da je 10 preiskovancev imelo pozitiven izvid
(8x pršica, 5x trave in 4x drevesa), 5 plavalcev je imelo tudi anamnezo rinitisa. Vsi
so prejeli navodila za preventivne ukrepe in terapijo, ki jih do sedaj še niso poznali.
Vsi zdravniki v naši ustanovi se trudimo sprejeti v obravnavo v naše redne
ambulante vse športnike, ki imajo kakršnekoli težave s strani kardiorespiratornega
sistema in alergije. V letošnjem letu je ustanovljena tudi Športna ambulanta, ki
zaenkrat deluje poiskusno in bo namenjena vrhunskim športnikom in tudi vsem
ostalim, ki se ukvarjajo s športom aktivno in rekreativno. Naš moto je, šport je
zdrav, naj bo tudi varen!
Vrhunski športni dosežek je plod športnikovega dela ter podpore s strani številnih
strokovnjakov. Medicina ima v tem procesu prav posebno vlogo, saj mora primarno
skrbeti za ohranjanje zdravja in preprečevanje škodljivih posledic vrhunskega športa
na zdravstveno stanje športnika. Multidisciplinarno ekipo zdravnikov najpogosteje
sestavljajo specialist športne medicine, ortopedski kirurg in internist. Slednji ima
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I

pomembno vlogo pri preventivnih pregledih, v pripravljalnem obdobju in obravnavi
netravmatskih stanj. Hkrati mora športnikovo zdravstveno stanje natančno poznati in
biti dosegljiv za nasvete glede diagnostičnih postopkov, zdravljenja in upoštevanja
kodeksa za boj proti dopingu. Ključna je opora klinično kompetentne zdravstvene
ustanove, kjer je možno opraviti osnovne diagnostične in terapevtske postopke v
trenutku, ko jih športnik potrebuje.
Klinika Golnik je v obravnavi ter oskrbi
vrhunskih športnikov prepoznala potrebe športnikov in svojo vlogo. K organizaciji
dela je pristopila sistematično, strokovno in organizacijsko. Poleg individualne
obravnave je z dvema nacionalnima panožnima zvezama in eno profesionalno ekipo
sklenila sporazum o dolgoročnem sodelovanju.
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14
ŠKOLOVANJE ŠKOLSKIH LIJEČNIKA
ZA SURADNJU NA ŠKOLSKIM
IZVANNASTAVNIM PROGRAMIAAA
TJELESNE AKTIVNOSTI I ŠPORTA
Stjepan Heimer

SAŽETAK
Preporuke nadležnih svjetskih i kontinentalnih organizacija, kao što su Svjetska
zdravstvena organizacija, Europska mreža HEPA-e ili Američkog društva sportske
medicine posebno su usmjerene prema tjelesnoj aktivnosti djece i mladih.
Škole bi trebale organizirati ili pobrinuti se da učenici i študenti imaju mogučnost
uključivanja i provodenja bilo organiziranih ili samostalnih oblika tjelesne
aktivnosti po vlastitom izboru. Bitno je razlikovati ulogu školskih sportskih društava
koja su u osnovi natjecateljskog karaktera i programa sportsko rekreacijskih
aktivnosti kojima je osnovna uloga zadovoljenje osnovnih osobnih, odgojnih,
socijalnih i zdravstvenih potreba.

Djeca i adolescenti koji se ne uključuju u natjecateljski školski sport, a za koje je
tjelesna aktivnost od izuzetnog značaja, funkcionalno i motorički pripadaju prosjeku
ili su ispod njega te njihovo uključivanje u primjerene sportsko rekreacijske
programe katkada zahtijeva savjetovanje s liječnicima školske medicine.
U toku specijalizacije školske medicine, liječnici slušaju osnove sportske medicine u
koju su uključene i osnove fiziologije športa i vježbanja. Jedan dio njihove
specijalizantske prakse takoder je vezan uz rad sa sportašima. Medutim, moramo
biti svjesni, da je taj opseg spoznajo i vještina nedostatan za kvalitetan i odgovoran
rad u području medicine športa i vježbanja. Stoga bi liječnici specijalisti školske
medicine trebali proči dodatno obrazovanje na ciljanim poslijediplomskim
tečajevima sportske i sportsko rekreacijske medicine, čime bi stekli odgovarajuču
medicinsku kompetenciju za rad s djecom i adolescentima.

Posebno bi značajno u dodatnom sportsko-medicinskom obrazovanju bilo obuhvatiti
područje suradnje s nastavnicima kineziolozima i upravama škola u smislu
savjetovanja o potrebi i značaju redovite tjelesne aktivnosti, te ulozi škole u torne.

UVOD
Tjelesna aktivnost jedna je od najvažnijih zdravstvenih odrednica povezanih s
načinom života. Široko rasprostranjeno priznavanje te činjenice životno je važno u
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pristupu utjecaju tjelesne neaktivnosti na faktore rizika razvoja brojnih kroničnih
bolesti.

Ako se utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje naroda sve bolje razumije u
znanstvenim i akademskim krugovima, ostaje nedostatak političke svijesti i
priznavanje da je potrebno poduzeti široku akciju (1).
Tjelesna aktivnost, zdravlje i kvaliteta života usko su medusobno povezani. Ljudsko
je tijelo gradeno za kretanje i stoga mu je za optimalno funkcioniranje i
izbjegavanje bolesti potrebna redovita tjelesna aktivnost. Dokazano je, da je
sedentarni način života faktor rizika za razvoj mnogim kroničnih bolesti, uključujuči
kardio-vaskularne bolesti, glavni uzrok smrti u Zapadnom svijetu. Nadalje, aktivan
život pruža mnoge druge društvene i psihološke koristi, a postoji i izravan odnos
izmedu tjelesne aktivnosti i očekivanog trajanja života te tjelesno aktivnije
populacije sklone su da žive duže nego neaktivne. Sedentarne osobe koje su postale
aktivne iskazuju bolje i fizičko i psihičko osječanje i imaju bolju kvalitetu života.
Ljudski organizam pod utjecajem redovite tjelesne aktivnosti doživljava morfološke i
funkcionalne promjene koje sprečavaju ili odlažu pojavu odredenih bolesti i
poboljšavaju kapacitet podnošenja fizičkog napora. Danas postoji dovoljno dokaza
koji pokazuju da oni koji žive tjelesno aktivnim životom uživaju brojne zdravstvene
koristi (2).

TJELESNA AKTIVNOST DJECE I MLADIH
Djeca i mladi ljudi sudjeluju u različitim vrstama tjelesne aktivnosti, na primjer
igrajuči se i sudjelujuči u različitim sportovima. Ipak, njihove su se dnevne navike
promijenile zahvaljujuči novim sadržajima slobodnog vremena (TV, Internet, video
igrice) i te su se promjene podudarile s povečanom tjelesnom težinom i pretilošču
djece. Kao rezultat, znatno je povečana pažnja prema djeci i mladima kod kojih je
zadnjih godina tjelesna aktivnost zamijenjena sedentarnim aktivnostima (2).
Djeca danas provode više vremena u institucijama nego ikada prije. Vjerojatno je
več samo to rezultiralo smanjenjem tjelesne aktivnosti tokom njihova odrastanja.
Akademski su se zahtjevi takoder povečali, često na račun satova tjelesnog odgoja i
usprkos dokazima koji ukazuju da bi više tjelesne aktivnosti bilo povezao s boljom
akademskom sposobnošču.
Raspoloživi znanstveni dokazi za dobnu grupu od 5-17 godina podupiru opči zaključak
da tjelesna aktivnost djeci i mladima pruža značajnu zdravstvenu korist. Taj se
zaključak temelji na nalazima promatračkih istraživanja u kojima je nadeno da su
više razine tjelesne aktivnosti povezane s povoljnijim zdravstvenim parametrima,
kao i na eksperimentalnim istraživanjima u kojima su intervencije tjelesne aktivnosti
bile povezane s poboljšanjem zdravstvenih pokazatelja. Utvrdene zdravstvene koristi
uključuju povečani fizički fitnes (i srčano-dišni i mišični), smanjenu tjelesnu
masnoču, povoljne profile rizika za KVB i metaboličke bolesti, povečano koštano
zdravlje i smanjene simptome depresije. (2-4)
Osnovni ciljevi nastave Tjelesne i zdravstvene kulture u školama i na fakultetima su
stjecanje osnovnih znanja i vještina vezanih uz različite temeljne oblike fizičkih
aktivnosti i sportova. Pretpostavlja se da taj predmet sadrži i informacije i odgoj
vezane uz cjeloživotnu tjelesnu aktivnost kao čimbenika zaštite i unapredenja
zdravlja i prevencije suvremenih kroničnih bolesti. Brojna su istraživanja dokazala
da je u tu svrhu potrebna dnevna doza umjerene tjelesne aktivnosti od 30-60 minuta
4-5 dana u tjednu (2). Na tim se dokazima temelje i preporuke nadležnih svjetskih i
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kontinentalnih organizacija, kao što su Svjetska zdravstvena organizacija, Europska
mreža HEPA-e ili Američkog društva sportske medicine (2, 4, 5).

Društveno okruženje škole i sportskog kluba važno je mjesto za jačanje zdravstveno
usmjerene tjelesne aktivnosti djece i mladih. Sedentarna djeca i mladi ljudi
pokazuju znakove metaboličkih problema kao što su razvoj pretilosti i drugih faktora
kardiovaskularnog rizika. Ta grupa djece i mladih ljudi kontinuirano se povečava u
mnogim zemljama EU ali ih se teško privlači u sportske organizacije. S jedne Strane
ta djeca i mladi ljudi često imaju slabo iskustvo s natjecateljskim športom, dok s
druge Strane sportske organizacije ne nude primjerene programe odvojene od
njihovih tradicionalnih natjecateljskih sportskih aktivnosti. Ipak, u večini zemalja
tjelesni je odgoj obvezni školski predmet te je moguče ponuditi zdrav i privlačan
tjelesni odgoj u školama koji bi stvorio interes za tjelesnu aktivnost. Stoga je važno
vrednovati da li povečani ili poboljšani tjelesni odgoj može u djece i mladih
rezultirati poboljšanim zdravljem i zdravim ponašanjem (3).
Za dostizanje tih kriterija škole bi trebale organizirati ili u najmanju ruku pobrinuti
se da učenici i študenti imaju mogučnost uključivanja i provodenja bilo organiziranih
ili samostalnih oblika tjelesne aktivnosti po vlastitom izboru. Bitno je pri torne
razlikovati ulogu školskih sportskih društava koja su u osnovi natjecateljskog
karaktera i programa sportsko rekreacijskih aktivnosti kojima je osnovna uloga
zadovoljenje osnovnih osobnih, odgojnih, socijalnih i zdravstvenih potreba.

MJESTO I ULOGA ŠKOLSKIH LIJEČNIKA U PROMICANJU
TJELESNE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH
Kako veliki broj djece i adolescenata koji se ne uključuju u natjecateljski školski
sport, a za koje je tjelesna aktivnost od izuzetnog značaja, funkcionalno i motorički
pripadaju prosjeku ili ispod njega, njihova priprema za uključivanje u primjerene
sportsko rekreacijske programe katkada zahtijeva savjetovanje s liječnicima
specijalistima školske medicine, koji su u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o športu
nadležni za ovu populaciju (6).
U toku specializacije školske medicine, liječnici slušaju osnove sportske medicine u
koju su uključene i osnove fiziologije športa i vježbanja. Jedan dio njihove
specijalizantske prakse takoder je vezan uz rad sa sportašima. Medutim, moramo biti
svjesni, da je taj opseg spoznaja i vještina nedostatan za kvalitetan i odgovoran rad
u području medicine športa i vježbanja. Stoga bi liječnici specijalisti školske
medicine trebali proči dodatno obrazovanje na ciljanim poslijediplomskim
tečajevima sportske i sportsko rekreacijske medicine, čime bi stekli odgovarajuču
medicinsku kompetenciju za rad s djecom i adolescentima.

Posebno bi značajno u dodatnom sportsko-medicinskom obrazovanju bilo obuhvatiti
područje suradnje s nastavnicima kineziolozima i upravama škola u smislu
savjetovanja o potrebi i značaju redovite tjelesne aktivnosti, te ulozi škole u torne.
Ako bismo željeli taksativno navesti moguče redovite poslove liječnika školske
medicine vezane uz tjelesnu aktivnost, onda bi to slijedom bili (7):

•

dijagnostika zdravlja i fizičkih sposobnosti djece i adolescenata i savjetovanje o
najprimjerenijim
programima
tjelesne
aktivnosti
sukladnima
njihovim
preferencijama te zdravstvenom i funkcionalnom statusu,

•

utvrdivanje mogučih kontraindikacija za sportsko-rekreacijske aktivnosti,
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•

preporučivanje ili odvračanje od koristenja različitih fizičkih medicinskopreventivnih postupaka, kao što su masaže, sauna, turska kupelj, ultrazvuk,
aero-ionizacija, solarij ili druge.

•

sudjelovanje u nastavi i izvannastavnim predavanjima učenicima, studentima i
roditeljima o ulozi i značaju tjelesne aktivnosti za zdravlje i kvalitetu života,

•

sudjelovanje u zajedničkoj politici planiranja i provodenja odgovarajučih
interventnih mjera na razini škole, fakulteta i zajednice,

•

sudjelovanje u zajedničkom djelovanju prema političarima, vladinim i
nevladinim organizacijama koje mogu doprinijeti unapredenju zdravstvenopreventivne uloge izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti. Tu spada
lobiranje za političku i društvenu potporu, za potporu i suradnju javnozdravstvene službe, za prilagodbu zakona i pravilnika, borba za mjesto školskih
sportsko-rekreacijskih aktivnosti u javnim glasilima, kao i borba za sponzorstva i
pokroviteljstva.

Pregledom Liste bolesti za oslobadanje u slučaju težih akutnih bolesti, kroničnih
bolesti i oštečenja može se utvrditi da su apsolutne kontraindikacije, u pravilu,
povezane s akutnom zaraznom bolesti ili s rekonvalescencijom nakon bolesti ili
operativnog zahvata. Svi slučajevi s relativnim kontraindikacijama izuzimaju se tek
od nekih oblika aktivnosti ili se upučuju u posebne programe (8).

ZAKLJUČAK
Svaki učenik ili student koji samostalno dolazi u školu ili na fakultet sposoban je za
neki oblik tjelesne aktivnosti. Kod onih s kroničnim bolestima ili posebnim
potrebama organiziraju se i provode primjerene ili prilagodene aktivnosti. Sa
subjektivne je Strane na savjesti učenika, študenta, roditelja i liječnika sudjelovanje
u programima TZK. S objektivne su Strane postojanje uvjeta i mogučnost provodenja
posebnih programa.
Za liječnike školske i sveučilišne medicine ostaje upitati se koliko poznaju područje
TZK, područje posebnih programa i mogučnosti izvannastavnih tjelesnih aktivnosti na
svom području te što čine da učenici i študenti čije mi je zdravlje povjereno, budu
redovito tjelesno aktivni? Svakako moraju misliti na to, da dio odgovornosti za
tjelesnu aktivnost učenika i studenata te njihovo zdravlje u kasnijim godinama snose
i liječnici školske i sveučilišne medicine, odnosno njihova struka po vertikali od
lokalne do državne razine.
U Republic Hrvatskoj več su u nekoliko navrata održani tečajevi sportskorekreacijske medicine, kojima je prisustvovao odredeni broj liječnika primarne
zdravstvene zaštite. Populacija djece i adolescenata kao i mladih ljudi na
fakultetima zahtijeva poznavanje nekih specifičnosti sportske medicine i sustava
izbora aktivnosti i opterečenja, a što zahtijeva i odgovarajuči sadržaj mogučih
poslijediplomskih tečajeva sportsko-rekreacijske medicine namijenjenih upravo
školskim liječnicima. Udruge školskih liječnika i nastavnika Tjelesne i zdravstvene
kulture, kao i lokalne i državne upravne strukture trebale bi pokazati interes i
pružiti podršku takvim dodatnim oblicima edukacije i školskih liječnika i kineziologa.
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15

»SKUPAJ DO ZRAVJA«
IZKUŠNJE, SODELOVANJE, PARTNERSTVO
Ema Mesarič, Jasmina Papič

IZVLEČEK
Javnozdravstveni ukrepi so namenjeni preprečevanju bolezni, podaljševanju
življenjske dobe in ohranitvi zdravja. Ta cilj lahko dosežemo le s prizadevanjem
celotne družbe in družbenega okolja, torej tako skupin kot posameznikov znotraj
nje.

Pričujoči prispevek opisuje program aktivnosti »Skupaj do zdravja«, ki je namenjen
dvigu ozaveščenosti lokalne ruralne skupnosti o pomenu redne telesne aktivnosti za
zdravje, s pomočjo dviga družbenega kapitala in zmožnosti izbrane skupnosti,
občine Beltinci. Informiranost in ozaveščenost lokalne ruralne skupnosti o pomenu
telesne aktivnosti za zdravje smo zato povečali predvsem s pomočjo vključevanja
številnih različnih deležnikov iz okolja. Izvedenih je bilo mnogo promocijskih
aktivnosti, v katere so bile vključene vse sfere izbrane skupnosti: šola, vrtec,
Občinska športna zveza, Policijska postaja, Društvo prijateljev mladine in še veliko
drugih. Pri tem smo posebni pomen posvetili predvsem razvojnemu delu na področju
povečanja zmožnosti skupnosti preko mrežnih partnerstev oziroma povezav med
skupinami in organizacijami znotraj skupnosti, ter prenosa znanja in veščin znotraj
same lokalne skupnosti, seveda na podlagi prepoznavanja in reševanja zastavljene
problematike. Vsebine s področja zdravega življenjskega sloga smo vključili v že
obstoječe aktivnosti v lokalni skupnosti. Pri aktivnostih promocije kolesarjenja je
bil vključen tudi Svet za preventivo v cestnem prometu. Sinergijski učinek aktivnosti
izvedenih s strani sodelovanja številnih organizatorjev (vladnih in nevladnih
organizacij, lokalnih skupnosti....) je v veliki meri prispeval k senzibilizaciji
prebivalstva lokalnega okolja za redno telesno aktivnost.
Glavni namen vseh
aktivnosti je bil: spodbuditi ljudi k temu, da prevzamejo aktivno vlogo v procesu
varovanja in krepitve zdravja s pomočjo redne telesne aktivnosti.

UVOD
Telesno (gibalno) dejavnost za krepitev zdravja lahko opredelimo kot najrazličnejše
oblike telesne aktivnosti. Sem spadajo različne aktivnosti preživljanja prostega časa,
opravljanja hišnih opravil, vrtnarjenje, sesanje stanovanja, odhod v trgovino, ali
zgolj hoja po stopnicah v stanovanju ali po drugih zadolžitvah. Gre torej za
najrazličnejše oblike gibanja lastnega telesa s skeletnimi mišicami, pri čemer se
porablja energija.
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Telesno (gibalno) aktivnost pa lahko opredelimo kot namensko telesno (gibalno)
dejavnost, ki je običajno vodena in se prav tako uporablja za krepitev oziroma
izboljševanje posameznikovega zdravja in telesne pripravljenosti. Lahko je vodena s
strani strokovnjaka ali pa je neorganizirana in individualna.
Zadostna telesna (gibalna) dejavnost zelo pozitivno učinkuje na človeški organizem,
kar so pokazale številne raziskave. Aktiven življenjski slog po drugi strani ne pomeni
le manjših možnosti za obolevanje, pač pa pomembno pripomore k splošni kakovosti
življenja.
Zdravje gradimo in izgubljamo v različnih življenjskih okoliščinah in v različnih
sferah okolja v katerem živimo, ter pod vplivom družbenega okolja v katerem
živimo. Na naše zdravje in naše življenje vpliva cela vrsta različnih dejavnikov.
Ravno zato skrbi za zdravje ne smemo omejiti samo na ukrepe v okviru zdravstva.
Pomembno je tudi, da v vlaganje v zdravje vključimo razvojne politike, programe in
projekte na nacionalni ravni. Vendar pri tem ne smemo zanemariti lokalne ravni.
Potrebno je razviti kulturi primerne programe in metode za spodbujanje ljudi k redni
telesni aktivnosti, prilagojene okolju in kulturi, v kateri ljudje živijo. Poiskati
moramo že dane možnosti v okolju in dostopnost do vadbenih programov.

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota je že vrsto let aktivno prisoten v
lokalnem okolju v regiji, tako ruralnem kot urbanem. Z različnimi projekti se aktivno
vključujemo v aktivnosti spodbujanja zdravega življenjskega sloga s poudarkom na
zdravi prehrani in gibanju. S pomočjo sodelovanja lokalne politike smo splošni
populaciji omogočili tudi dostopnost do aktivne vadbe. Izgradili smo široko mrežo
deležnikov v okolju in z učinkovitim delovanjem te mreže opredelili samo strukturo
in način delovanja mreže, ki izhaja iz opredeljenih skupnih ciljev, ki so:
—

s telesno aktivnostjo izboljšati življenjski slog,

—

ohranjati telesno, duševno in socialno zdravje ter

—

izboljšati že okvarjeno zdravje.

Zelo velik pomen dajemo vključevanju lokalne skupnosti v določanje poteka samih
akcij in aktivnosti, saj ugotavljamo da tem višja je vključenost lokalne skupnosti,
večji je njihov uspeh. Aktivnost bo bolj uspešna, če bo imela lokalna skupnost
občutek, da ima neko določeno mero nadzora nad izvedbo in enakopravnosti pri
izvedbi aktivnosti, tako da je tudi sama lokalna skupnost sestavni del izvedbe.
Predstavnike skupnosti aktivno vključujemo v vse razvojne plasti: oceno stanja,
načrtovanje, oblikovanje, implementacijo in evalvacijo, saj razvijamo programe in
pristope, ki izhajajo iz potreb, zahtev, skrbi in želja skupnosti, v katerih se bodo
aktivnosti odvijale. Pomembno je torej sodelovati, biti udeležen, biti aktivno
vključen, prispevati, organizirati in opolnomočiti. Potrebno je graditi na zmožnosti
skupnosti. Skupnost je vedno neka mreža posameznikov, skupin, tudi organizacij, ki
si delijo neke skupne interese, probleme, zanimanja in cilje. Je večdimenzionalni
koncept, ki vključuje celo vrsto razmerij in odnosov med ljudmi in organizacijami.
Zmožnost skupnosti je tista zbirka lastnosti skupnosti in sredstev v skupnosti, ki
takrat, kadar jih združimo, izboljšajo zmožnost skupnosti, da prepozna, oceni in
začne reševati ključne probleme. Seveda je pri tem pomembna uporaba lokalnih
znanj in spretnosti, združenih preko široke palete različnih organizacij za
zagotovitev programov, ki so zasnovani dovolj široko, da so ustrezno prilagojeni
danemu območju.
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IZBRANA LOKALNA SKUPNOST - OBČINA BELTINCI
Občina Beltinci je ena izmed večjih pomurskih občin, v kateri se že vrsto let izvajajo
številne različne aktivnosti na tematiko zdravega življenjskega sloga. V ta namen se
je tukaj formirala tudi skupina za varovanje in krepitev zdravja, tako imenovana
Lokalna akcijska skupina.
Lokalna akcijska skupina občine Beltinci deluje kot strokovno posvetovalna skupina
župana. Tovrstna oblika sodelovanja zagotavlja tesno povezanost stroke in
poznavanja problematike s strani skupine, z močjo, vplivom in odgovornostjo
ukrepanja s strani župana. Ugotovili smo, da je le s takim načinom sodelovanja
možno doseči želeno učinkovitost. Izbrana problematika, torej želja po dvigu
motiviranosti lokalnega prebivalstva za redno telesno aktivnost, zajema ciljne
skupine vseh starosti in družbenega položaja, vse od otrok, aktivne populacije do
starostnikov. Z namenom dosega čim večje strokovnosti in hkrati večplastnosti in
vključitve vseh življenjskih in družbenih sfer v občini, skupino sestavljajo
predstavniki naslednjih ustanov in NVO:

strokovnjaki javnega zdravja,
s

predstavnik občinske športne zveze,

s

strokovnjaki iz vrtca,

S

strokovni delavci osnovne šole,

S

strokovnjaki z primarnega zdravstvenega varstva,

S

strokovni predstavnik s strani občinske uprave,

S

predstavnik Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu,

S

predstavnik upokojencev,

S

predstavnik delavcev,

S

predstavniki NVO,

S

predstavniki Zavoda za turizem in kulturo,

S

predstavniki medijev.

Tovrstno združenje, ki deluje v obliki lokalne akcijske skupine in je dodatno
opolnomočeno s pomočjo aktivne vključitve občine in župana, odlikuje torej
predvsem interdisciplinarna povezanost in povezanost vseh sfer družbenega življenja
v občini.

IZBRANI PRIMERI DOBRIH PRAKS V OBČINI BELTINCI
Aktivna lokalna skupnost

V občini Beltinci delujejo številna športna društva in sekcije, povezani v Občinsko
športno zvezo. Vsako leto tukaj skupno organiziramo masovno rekreativno aktivnost,
ki povezuje vsa naselja v občini. Udeleženci si sami izberejo način kako premagati
razdaljo 15 km od točke A do točke B. Izbirajo lahko med hojo, kolesarjenjem in
rolanjem. Proga poteka od vasi do vasi, na postojankah pa se udeležencem ponudi
tudi zdrav obrok (predvsem zelenjavni namazi). Start se organizira vsako leto v
drugi vasi občine, medtem ko je cilj vedno v Beltincih. Čas starta je prilagojen
različnim kategorijam, čas prihoda na cilj pa točno določen. Ob zaključku dogodka
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vse udeležence pozdravi župan, ki obenem tudi motivira za aktiven življenjski slog.
Na cilju organizator poskrbi za zdravo enolončnico, ki jo vedno pripravi lokalni
gostinec. Strokovnjaki Zavoda za zdravstveno varstvo se v aktivnost vključujemo
tako, da opravljamo meritve krvnega tlaka in s pomočjo analizatorja telesne mase
izračunamo ITM. Udeleženci imajo tudi možnost individualnega svetovanja in
dostopa do zdravstveno-vzgojnih gradiv. Aktivnost je zelo dobro obiskana in opažamo
tudi, da se število udeležencev vsako leto povečuje.

Vsi na kolo za zdravo telo
Kolo je eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je lahko tudi
igralo, odrasli pa ga vedno pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za
rekreacijo.

Namen aktivnosti »Vsi na kolo za zdravo telo« je motivirati prebivalstvo lokalne
skupnosti za varno uporabo kolesa v vsakdanjem transportu, ter izboljšati znanje in
veščine vožnje s kolesom za lastno varnost v prometu.

V lokalni skupnosti Beltinci delujeta dva kolesarska kluba: Tim Mlin Beltinci in
Kolesarski klub Pomurje Beltinci. Oba kluba se aktivno vključujeta v promocijo
zdravega življenjskega sloga s poudarkom na kolesarjenju. Skupno smo izvedli
številne aktivnosti za posamezne ciljne skupine.
Za člane kluba smo pripravili tudi dva testa hoje na 2 km in organizirali maraton,
kjer smo pripravili stojnice z zdravstveno-vzgojnimi gradivi na temo mobilnosti s
kolesom. Sodelovali smo tudi na »Beltinskem kronometru«, ki ga je organiziral
kolesarski klub Tim Mlin Beltinci.

V sklopu aktivnosti Vsi na kolo za zdravo telo smo k sodelovanju povabili tudi lokalni
vrtec Beltinci, tako da so tudi malčki lahko pokazali svoje spretnosti na kolesu.
Ker smo želeli, da so uporabniki koles osveščeni tudi o varnosti, smo k sodelovanju
povabili Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in za ciljno skupino
upokojencev pripravili delavnico varne vožnje. Predstavili smo jim nevarnosti in jih
poučili kako poskrbeti za lastno varnost, saj so kolesarji, poleg pešcev, najbolj
ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev. Motivirali smo jih za
uporabo kolesa kot obliko enostavnega in ekološkega načina gibanja. Kolesarjenje
smo predstavili kot eno izmed najprijetnejših športnih aktivnosti na svežem zraku, s
katerim lahko skrbimo tudi za ohranjanje svojih telesnih sposobnosti. Tako smo s to
aktivnostjo zajeli vse starostne skupine prebivalstva in ves čas delovali pod geslom:
»Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno - naj bo tudi varno!«

Motivacijske delavnice - test hoje in druženje na prostem

Test hoje je terenski test ocenjevanja telesne zmogljivosti, s katerim izmerimo
telesno zmogljivost ali tako imenovani fitnes indeks. Je enostaven, natančen test za
določanje telesne zmogljivosti odraslih oseb starih od 18 do 65 let. Primeren je
predvsem za telesno nedejavne in zmerno dejavne ljudi. Lahko ga ponovimo že po
nekaj mesecih vadbe in tako spremljamo večanje naše telesne zmogljivosti. Namen
aktivnosti je predvsem motivirati posameznika k vsakodnevni telesni aktivnosti.

S predstavniki lokalne skupnosti in Občinsko športno zvezo smo se dogovorili, da
bomo v spomladanskem času izvedli motivacijske delavnice - teste hoje. Sama
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motivacija se je nanašala in bila namenjena predvsem potrebam, željam in
pričakovanjem ciljne skupine.

Ciljni skupini je bil predstavljen sam namen testa, ki je bil namenjen predvsem
motivaciji udeležencev, da storijo nekaj za svoje zdravje, počutje in kondicijo. Po
dogovoru s predstavniki lokalne skupnosti smo pripravili izmero poti, po kateri je
potekal test. Na sam dan izvedbe je bil opravljen intervju s potencialnimi
udeleženci. Udeleženci so dobili anketni vprašalnik o zdravstvenem stanju, ki so ga
izpolnili. Izmerili smo jim krvni tlak. Zdravnica je na podlagi vprašalnika in rezultati
krvnega tlaka z vsakim udeležencem opravila razgovor pred in po testu. Testi hoje so
se izkazali kot odličen način motivacije predvsem preko spoznanja o lastni telesni
pripravljenosti in soočanju s stanjem lastnega telesa.

Veter v laseh - s športom proti drogi
Preventiva na področju zasvojenosti oziroma uporabe psihoaktivnih snovi (PAS) je
izrazito interdisciplinarno področje. Stopiti v svet mladih in jim približati programe,
ki so za njih sprejemljivi, ter jih vključevati v aktiven življenjski slog, so poti, ki
peljejo do nam želenega cilja. Vendar ta pot ni enostavna, saj so predvsem
mladostniki najtežje dosegljiva ciljna skupina.

»Veter v laseh - s športom proti drogi« je zanimiv in pester dogodek namenjen
različnim oblikam športne aktivnosti. Izvaja se v so-organizaciji z Občino Beltinci,
Društvom prijateljev mladine in Športno unijo Slovenije. Namen aktivnost je
predvsem spodbuditi mlade in njihove starše k različnim športnim aktivnostim in
preživljanju prostega časa v naravi.

Na voljo je tudi stojnica z zdravstveno-vzgojnimi gradivi in možnostjo meritve
krvnega tlaka, ter demonstracijo nordijske hoje.

ZAKLJUČEK
S pomočjo izkušenj številnih strokovnjakov iz okolja in povezovanjem deležnikov, ki
temelji na partnerskih odnosih, je možno dvigniti kvaliteto in zdravje tako
posameznika kot skupnosti. Lokalno ruralno prebivalstvo se aktivno vključuje v
program in je vsebino interaktivnih delavnic programa sprejelo kot del svojega
življenjski slog. Aktivnosti imajo sinergijski učinek, kar je razvidno predvsem ob
masovnih aktivnostih, ki so povezane z zdravjem in potekajo ob različnih dogodkih
(aktivno sodelovanje ob obeležitvi Svetovnega dne zdravja, Svetovnega dne gibanja,
Svetovnem dnevu osteoporoze, Svetovnem dnevu hoje..) in drugih svetovnih dnevih,
ki
temeljijo
na
gibanju.
Nadaljevanje
promocije
gibanja
temelji
na
interdiciplinarnosti, ki združuje strokovnjake s področij športa in zdravstva, ter
lokalne oblasti. Lokalna skupnost, ki je glede svoje prihodnosti optimistična in trdno
verjame v pripadnike svoje skupnosti - svoje prebivalce, je zanesljiva in kot taka
predstavlja ponos na svojo tradicijo in kulturo in že s tem postane psihološka močna.
Za zaključek naj vse to potrdijo še besede socialne psihologinje Catherine Campbell
(Campbell, 2001), ki pravi, da je način, na katerega organiziramo svojo skupnost,
razpon do katerega opogumljamo interakcijo med prebivalstvom in stopnja do katere
zaupamo in se družimo drug z drugim v skupnostih, najbrž ena izmed
najpomembnejših determinant našega zdravja.
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16
PREDSTAVITEV ZDRAVE VADBE ABC
Primož Pori, Miroljub Jakovljevič, Darija Ščepanovič, Maja Pori

IZVLEČEK
Program Zdrave vadbe ABC predstavlja športno vsebino projekta Zdravo društvo, ki
ga vodi Športna unija Slovenije (ŠUS). Gre za prvi tovrstni poskus izdelave več
mesečnega načrtnega program športne vadbe v Sloveniji, namenjen predvsem
športno nedejavni odrasli populaciji. Cilj programa je vključitev športno nedejavnih
ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih
dosegli tolikšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili
v redne programe vadbe, ki jih ponujajo različna športno rekreativna društva v
Sloveniji.

UVOD
Redna športna dejavnost predstavlja del telesne dejavnosti in je ena od
najpomembnejših sestavin zdravega življenjskega sloga, ki lahko vpliva na človekovo
zdravje in s tem na dvig kakovosti življenja. Pozitivni vplivi športne dejavnosti se po
izsledkih številnih raziskav kažejo predvsem na področju telesnega zdravja (1), kot
tudi drugih oblik zdravja (2,3). V zadnjih letih smo bili priča kar nekaj dopolnitvam
smernic oziroma priporočil o vrsti, obsegu in intenzivnosti telesne dejavnosti s strani
vodilnih svetovnih organizacij na področju krepitve zdravja (1,4,5). Z vidika
ohranjanja zdravja se priporoča vsaj 150 min telesne dejavnosti zmerne
intenzivnosti ali 75 min visoke intenzivnosti večino dni v tednu, medtem ko naj bi
vsaj 300 min zmerne ali 150 min telesne dejavnosti visoke intenzivnosti vplivalo na
krepitev zdravja (6).
Na področju Evropske unije dve tretjini odraslega prebivalstva ne dosega
priporočenega obsega telesne dejavnosti za zdravje (6), medtem ko je 60%
evropskega prebivalstva manj kot enkrat tedensko športno dejavnih (7). V Sloveniji
se redno ali občasno s športno dejavnostjo ukvarja 63% prebivalstva (8), še vedno pa
je tretjina odraslih Slovencev športno nedejavnih.

Prav telesno nedejavno prebivalstvo predstavlja ciljno skupino ljudi, ki bi jo bilo
potrebno na nek način osvestiti o pomenu gibanja ter jo usmeriti v zdrav življenjski
slog. Športna praksa kaže, da pri razmeroma velikem odstotku omenjene populacije
obstaja notranja želja po ukvarjanjem s športno rekreacijo. Problem pa se pojavi v
tem, kako poiskati »pot do gibanja« in s tem dvig telesne pripravljenosti, saj imajo
sami večinoma premalo znanja in izkušenj za dosego želenih rezultatov. Ravno s tem
problemom se v zadnjih letih aktivno ukvarja tudi Športna unija Slovenije (ŠUS), ki s
številnimi projekti poskuša privabiti ljudi v različna športno rekreativna društva.
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Eden od svežih nacionalnih projektov ŠUS-a predstavlja projekt »Zdravo društvo«.
ŠUS je zasnovala znak kakovosti Zdravo društvo z namenom promocije zdravega
življenjskega sloga in vzpostavitve kakovostne nacionalne mreže športnih društev z
najboljšo ponudbo športnih programov za ohranjanje ter krepitve zdravja s pomočjo
športne dejavnosti. Temeljni cilji so uveljaviti znak kakovosti in razviti konkurenčno
mrežo v vseh večjih slovenskih krajih, ki bodo temeljili na promociji redne,
organizirane ter strokovno načrtovane in vodene športno rekreativne vadbe. Z
znakom Zdravo društvo lahko društva zunanji javnosti dokažejo, da je ponudba
zdravih vadbenih programov visoko kakovostna in strokovno vodena. Znak poleg tega
omogoča vsem zainteresiranim, da si poiščejo zase najustreznejši vadbeni program
(9). Športno vsebino projekta Zdravo društvo prestavlja program vadbe z delovnim
naslovom Zdrava vadba ABC. Zasnovan je bil v sodelovanje ŠUS-a s sodelavci
Fakultete za šport ter Zdravstvene fakultete, Univerze v Ljubljani.

IZHODIŠČA IN CILJI PROGRAMA ZDRAVE VADBE ABC
Program Zdrave vadbe ABC predstavlja prvi tovrstni poskus izdelave več mesečnega
načrtnega program telesne vadbe v Sloveniji, namenjen predvsem telesno nedejavni
odrasli populaciji, ki ji lahko pomaga, da s strokovno vodeno in postopno vadbo,
udeleženci dvignejo raven višje telesne pripravljenosti. Program je primeren tudi za
ljudi, ki se po raznih dogodkih (poškodbe, nesreče, bolezni) vračajo v različne oblike
telesne dejavnosti in jim ta program lahko služi kot obnovitev osnovne telesne
pripravljenosti.
Pri izdelavi programa Zdrave vadbe ABC smo upoštevali naslednja izhodišča:

•
•
•
•
•

•

namenjen je športno nedejavni populaciji starejši od 18 let,
vsebine vadbe so prilagojene obema spoloma (izvedba programa lahko torej
poteka po spolu mešanih skupinah),
program vadbe je zasnovan načrtno, s postopnim dvigom tako obsega kot tudi
intenzivnosti obremenitev v posameznih vadbenih enotah,
v program vadbe so vključene samo tiste krepilne ali raztezne gimnastične vaje,
ki jih podpira tako kineziološka kot tudi medicinska stroka,
rekviziti, uporabljeni pri izvajanju vadbe so preprosti in dostopni tako
posameznikom kot tudi športnim društvom, ki bodo izvajale programe Zdrave
vadbe ABC.
vadba je usklajena s sklopom UKK testov za oceno z zdravjem povezane telesne
pripravljenosti (10), ki omogočajo ugotavljanje začetnega stanja telesne
pripravljenosti ter po zahtevnosti primerno umestitev vadečih v program Zdrave
vadbe ABC.

Cilji programa Zdrave vadbe ABC:
1.

2.

Vključitev telesno nedejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s
katero bodo po nekaj mesecih dosegli tolikšno raven telesne pripravljenosti, da
se bodo lahko brez težav vključil v redne programe vadbe, ki jih ponujajo
različna športno rekreativna društva v Sloveniji.
Redno voditi usposabljanja za vaditelje Zdrave vadbe ABC, namenjeno
strokovnim delavcev v športu za pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj,
potrebnih za organizacijo in izvajanje Zdrave vadbe ABC.
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OPIS STRUKTURE PROGRAMA ZDRAVE VADBE ABC
Program Zdrave vadbe ABC je v svoji osnovi sestavljen iz treh vadbenih obdobij (VO),
ki smo jih poimenovali z vadbenim obdobjem A, B in C. VO A predstavljajo vsebine
najnižjega obsega in intenzivnosti obremenitev in se ustrezno povečujejo do
zaključka VO C. Vsako VO traja 6 tednov, skupaj (A+B+C) torej 18 tednov vadbe
(Slika 1). V vsakem vadbenem tednu smo načrtovali po dve vadbeni enoti, kar
predstavlja po strokovnem slovstvu minimalni pogoj, da lahko določeno vadbo
opišemo kot redno telesno vadbo. Kot smo omenili že v predhodnih delih besedila, je
program Zdrave vadbe ABC skrbno usklajen s sklopom UKK testov za oceno z
zdravjem povezane telesne pripravljenosti (10). Ta ocena pomaga vaditeljem
umestitve vadečih v primerno VO. Na primer, udeležencu/ki, ki se prvič vključuje v
redno telesno dejavnost in so UKK meritve pokazale zelo šibko telesno pripravljenost
bomo svetovali, da se vključi in izvede vsa tri VO (A+B+C =18 tednov; 36 vadbenih
enot). Lahko pa se zgodi, da bo zopet drugi udeleženec/ka potreboval/a samo del
obnovitvene vadbe in bo na primer pričel/a z VO B in C (B+C =12 tednov; 24
vadbenih enot). Program je mogoče torej ustrezno prilagajati sposobnostim,
potrebam, željam kot tudi predznanju vadečih.

UKK testiranje

a
Določitev vadbenih obdobij (VO)

a

U

J}

A

B

C

6 tednov

6 tednov

6 tednov

Legenda okrajšav: VE - vadbena enota

Slika 1: Struktura programa Zdrave vadbe ABC
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STRUKTURA IN VSEBINE VADBENIH ENOT (VE) PROGRAMA
ZDRAVE VADBE ABC
Po strokovnih priporočilih vodilnih svetovnih organizacij na področju vadbe za
zdravje (1,2,4,5), naj bi vsaka vadbena enota vsebovala vsebine za ohranjanje in
razvoj pomembnih funkcijskih sposobnosti, med katere prištevamo aerobne
sposobnosti, mišično moč in gibljivost sklepov ter raztegljivost mišic. Vse omenjene
vsebine so zajete tudi v programe Zdrave vadbe ABC in se prepletajo skozi različne
dele vadbenih enot.

5 min hoje/hitre hoje

5 min hoje/hitre hoje

Dinamične gimnastične vaje

Dinamične gimnastične vaje

MOČ 1 TEDEN

MOČ 1 TEDEN

5 min hoje/hitre hoje

5 min hoje/hitre hoje

Statične gimnastične vaje

Statične gimnastične vaje

5 min hoje/hitre hoje

5 min hoje/hitre hoje

Dinamične gimnastične vaje

Dinamične gimnastične vaje

MOČ 3 TEDEN

MOČ 3 TEDEN

7 min hoje/hitre hoje

7 min hoje/hitre hoje

Statične gimnastične vaje

Statične gimnastične vaje

2 min hitre hoje

2 min hitre hoje

15 s počasen tek/ 1 min hoja
(3x)

15 s počasen tek/ 1 min hoja
(3x)

Dinamične gimnastične vaje

Dinamične gimnastične vaje

GD

MOČ 6 TEDEN

MOČ 6 TEDEN

ZD

15 s počasen tek/ 1 min hoja
(5x) Statične gimnastične vaje

15 s počasen tek/ 1 min hoja
(5x) Statične gimnastične vaje

PD

1 TEDEN

GD

ZD

PD

3 TEDEN

2 VE

1 VE

VGA

GD

ZD

PD

6 TEDEN

Legenda okrajšav:

VO A - vadbeno obdobje A; VE - vadbena enota; PD - pripravljalni del; G D - glavni
del; ZD - zaključni del.

Slika 2: Primer strukture VE v prvem, tretjem in šestem tednu vadbenega obdobja A
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Vse VE programa Zdrave vadbe ABC imajo enako strukturo. Razdeljene so na
pripravljalni, glavni in zaključni del. V pripravljalne dele VE smo vključili aerobne
vsebine (hoja/hitre hoje, počasen tek) ter sklop dinamičnih razteznih gimnastičnih
vaj namenjene ogrevanju. Glavni del vadbe predstavlja sklop krepilnih gimnastičnih
vaj, ki je organiziran po principih obhodne vadbe. Vadbene enote se vedno
zaključijo z nizko intenzivno aerobno aktivnostjo, ki ji sledi še sklop statičnih
razteznih gimnastičnih vaj. Na Sliki 2 prikazujemo primer strukture VE prvega,
tretjega in šestega tedna vadbenega obdobja A. Kot lahko vidimo, se tako obseg kot
tudi intenzivnost obremenitev skozi posamezne tedne logično povečujeta, medtem
ko se znotraj posameznega tedna izvajata dve, z vidika obsega in intenzivnosti
obremenitev enaki vadbeni enoti.

Načrtovanje mišične moči preko sklopov krepilnih gimnastičnih vaj v glavnih delih
VE, predstavljajo eno pomembnejših vsebin programa Zdrave vadbe ABC. Izbor vaj
moči je temeljil po načelih funkcijske vadbe, o kateri je mogoče v zadnjih letih
vedno več slišati in prebrati. Gre za koncept vadbe, ki na področju športa ni nov.
Funkcijska vadba je zasnovana tako, da čim bolj pomaga ohranjati ali razvijati tiste
gibalne vzorce posameznikov, ki jih potrebujejo za čim bolj učinkovito opravljanje
za njih pomembnih (specifičnih) življenjskih zahtev. Njena uporabnost je široka in je
primerna tako za zdrave, kot tudi poškodovane ljudi v različnih fazah rehabilitacije
po poškodbah (11). Funkcijska vadba lahko na primer starostnikom podaljša kakovost
življenja, saj bodo lahko dlje časa samostojni (hodili po stopnicah, si zavezovali
čevlje, vstajali iz postelje...). V pomoč je lahko tudi rekreativnim športnikom, da
bodo boljši v svojih ljubiteljskih športih, ali pa nazadnje vrhunskim športnikom pri
doseganju vrhunskih rezultatov ter kot preventiva pred poškodbami (12).

S funkcijsko vadbo poskušamo udeležence postopoma preko enostavnih gibov
sistematično pripeljati do kompleksnejših gibalnih vzorcev med katere sodijo več
sklepne vaje, ki jih izvajamo več ravninah ter ob zmanjšani podporni površini. S tem
vzpostavljamo boljše delovanje živčno-mišičnega sistema posameznika (13). Koristi
tovrstnega, celostnega pristopa k vadbi se kažejo v izboljšanju: i) funkcijske mišične
sposobnosti, moči, gibljivosti ter koordinacije, ii) živčno-mišične kontrole in iii)
posameznikove samopodobe (14). Športna znanost in praksa kažeta, da imajo ljudje
najpogosteje največje primanjkljaje v moči in stabilnosti trupa. Iz tega pa izvirajo
tudi številne negativne posledice, ki so največkrat povezane s težavami s hrbtenico.
Zaradi tega, bi se funkcijski model vadbe moral začeti ravno s krepitvijo ter
stabilizacijo omenjenega področja, kar bi zagotavljalo varno in načrtno
napredovanje posameznika do doseganja popolne želene funkcije (15).
Na sliki 3 prikazujemo primer izbora in zaporedja izvajanja krepilnih gimnastičnih
vaj, ki smo jih vključili pri načrtovanju razvoja moči (Primer na sliki predstavlja
izbor vaj od prvega do tretjega tedna v vadbenem obdobju A). V vsak kompleks
krepilnih gimnastičnih vaj smo zajeli po štiri krepilne vaje za roke in ramenski obroč
(horizontalni potisk in poteg; vertikalni potisk in poteg), tri vaje namenjene krepitvi
trupa (upogib in izteg trupa, ter stranski upogib + rotacije trupa), eno krepilno vajo
za noge (izteg kolka, kolena), ter eno krepilno vajo za razvoj moči mišic
medeničnega dna.
Prav vključitev razvoja moči mišic medeničnega dna v program predstavlja še eno
posebnost našega programa. Mišice medeničnega dna so skupina mišic, ki jim pri
izvajanju različnih vadbenih programov namenjamo takšne pozornosti (pogosto pa
celo izpustimo), kot ostalim »očem vidnim« mišicam, na primer trebušnim ali
hrbtnim mišicam (16). Optimalna funkcija mišic medeničnega dna (MMD) je vitalnega
pomena, da se oseba lahko socialno uveljavlja, živi polno življenje, se giblje in je
134

telesno dejavna. Disfunkcija MMD se lahko pojavi med nosečnostjo in po porodu, po
operaciji, v povezavi z nevrološkimi obolenji, zaradi slabe zmogljivosti mišic, zaradi
staranja ali pa je vzrok disfunkcije nepojasnjen (17). Ker je program Zdrave vadbe
ABC namenjen nedejavni populaciji, prilagojen za oba spola ter v večini vključuje
odraslo populacijo, smo MMD namenili posebno pozornost. Vsak sklop krepilnih
gimnastičnih vaj se namreč prične in zaključi z načrtno izbrano ter ustrezno
zahtevno krepilno vajo MMD.

IZBOR IN ZAPOREDJE IZVAJANJA VAJ MOČI (VADBENO OBDOBJE A)

1 - 3 TEDEN
1

Leža na hrbtu, raznožno, skrčno

MIŠICE MEDENIČNEGA DNA

MMD1

2

Dvigi ročk iz odročenja v
priročenje (v leži na hrbtu)

HORIZONTALNI PRIMIK RAMEN

R- HPR

3

Iztegi trupa - s palico (v sedu na
klopi, predklon, prijem palice na
hrbtu)

IZTEG TRUPA

T- IT

4

Potiski komolcev nazaj v
odročenju skrčeno (v leži na hrbtu,
skrčno)

HORIZONTALNI ODMIK RAMEN

R- HOR

5

Dvigi D (L) noge (v leži na hrbtu)

UPOGIB TRUPA

T- UT

6

Počepi z veliko žogo za hrbtom ob
steni (v stoji razkoračno)

IZTEG KOLKA, KOLENA

N- IKK

7

Dvigi rok iz priročenja preko
odročenja v vzročenje (v stoji
razkoračno)

ODMIK/UPOGIB RAMEN

R- OR

8

Izmenični zasuki trupa v L in D (v
sedu na klopi, predročenje)

STRANSKI UPOGIB IN
ROTACIJA TRUPA

T-SUR

9

Potegi elastike iz vzročenja v
odročenje skrčeno (v leži na hrbtu,
skrčno)

PRIMIK RAMEN

R-PR

10

Leža na hrbtu, raznožno, skrčno

MIŠICE MEDENIČNEGA DNA

MMD1

Slika 3: Primer izbora in zaporedja izvajanja krepilnih gimnastičnih vaj v prvih treh
tednih vadbenega obdobja A

Načrtovanje stopnjevanja obsega in intenzivnosti izbranih vaj moči smo izvedli na
dva načina. V prvem smo znotraj posameznega vadbenega obdobja stopnjevanje
dosegli z logičnim spreminjanjem števila ponovitev, serij oziroma časa trajanja
izbranih vaj ter dolžino odmorom med vajami in posameznimi serijami. Na sliki 4
lahko vidimo primer načrtovanja stopnjevanja obsega in intenzivnosti obremenitev
pri vadbi moči v prvih treh tednih vadbenega obdobja A. V prvem tednu vadbe smo
načrtovali od osem do deset ponovitev izbranih vaj v eni seriji in z 30 do 60
sekundami odmora med vajami. V drugem tednu se število ponovitev izvajanja vaj
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zmanjša na šest do osem ponovitev, vendar izvedemo po dve seriji izbranih vaj
(odmor med vajami ostane enak). V tretjem tednu se ponovno poveča število
ponovitev vaj na osem do deset, ki jih udeleženci izvedejo v dveh serijah z odmorom
med vajami med 30 do 60 sekundami. Vse krepilne gimnastične vaje (pri tem ne
upoštevamo vaj moči MMD) se izvajajo tekoče, z gladkimi prehodi med ekscentrično
(oddaljevanje pripojev mišic) in koncentrično (približevanje pripojev mišic) fazo
gibanja ali obratno. Tempo izvajanja gibanja bo določen in sicer s trajanjem
približno dveh sekund v koncentričnem in dveh sekund v ekscentričen delu določene
krepilne vaje. Pri izvedbi vaj je potrebno paziti, da so vse ponovitve izvedene v
pravilni tehniki, vključno z zadnjo ponovitvijo.

OBSEG IN INTENZIVNOST IZBRANIH VAJ MOČI (VADBENO OBDOBJE A)

1 - 3 TEDEN (št. ponovitev; čas trajanja/ št. serij/dolžina odmora)
NAZIV VAJE

1 TEDEN

2 TEDEN

3 TEDEN

6-8s/1/10s

6-8s/1/10s

6-8s/2/10s

1
MMD

Leža na hrbtu, raznožno,
skrčno

2

Dvigi ročk iz odročenja v
priročenje (v leži na hrbtu)

8-1QX/1/3060

6-8X/2/30-60

8-1QX/2/30-60

3

Iztegi trupa - s palico (v sedu
na klopi, predklon, prijem
palice na hrbtu)

8-1Qx/1/30-60

6-8x/2/30-60

8-1Qx/2/30-60

4

Potiski komolcev nazaj v
odročenju skrčeno (v leži na
hrbtu, skrčno)

8-1QX/1/30-60

6-8x/2/3060

8-1Qx/2/3060

5

Dvigi D (L) noge (v leži na
hrbtu)

8-1Qx/1/30-60

6-8x/2/30-60

8-1Qx/2/30-60

6

Počepi z veliko žogo za
hrbtom ob steni (v stoji
razkoračno)

8-1Qx/1/30-60

6-8x/2/30-60

8-1Qx/2/30-60

7

Dvigi rok iz priročenja preko
odročenja v vzročen j e (v stoji
razkoračno)

8-1Qx/1/30-60

6-8x/2/3fr60

8-1Qx/2/30-60

8

Izmenični zasuki trupa v L in
D (v sedu na klopi,
predročenje)

8-1Qx/1/30£0

6-8x/2/3Q60

8-1QX/2/30-60

9

Potegi elastike iz vzročenja v
odročenje skrčeno (v leži na
hrbtu, skrčno)

8-1QX/1/3040

6-8x/2/30^0

8-10X/2/30-60

10
MMD

Leža na hrbtu, raznožno,
skrčno

6-8s+3x/1/1Qs

6-8s+3x/1/1Qs

6-8s+3x/2/1Qs

Slika 4: Primer načrtovanja stopnjevanja obsega in intenzivnosti obremenitev pri
vadbi moči v prvih treh tednih vadbenega obdobja A.
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Drugi način stopnjevanja obremenitev pri vajah moči smo dosegli s povečevanje
zahtevnosti izbranih vaj. Pri tem smo poskušali čim bolj upoštevati načela funkcijske
vadbe.
Primer: IZTEG TRUP/< - VADBENO OBDOBJE A

1 - 3 TEDEN (A1)

4 - 6 TEDEN (A2)

Iztegi trupa - s palico (v sedu na klopi,
predklon, prijem palice na hrbtu)

Iztegi trupa - z elastiko (v sedu na klopi,
predklon, prijem prekrižane elastike v
priročenju skrčeno not)

Začetni položaj

i«

Končni položaj

Začetni položaj

Končni položaj

!
i

~

Primer: IZTEG TRUP/i - VADBENO OBDOBJE B

1 - 3 TEDEN (B1)

4 - 6 TEDEN (B2)

Iztegi trupa - s palico (v polčepu,
predklon, prijem palice na hrbtu)

Iztegi trupa z ročkami (v polčepu, predklon,
prijem ročk v predročenju)

Začetni položaj

,3

Končni položaj

Začetni položaj

Končni položaj

■

* <?i&

Primer: IZTEG TRUP/^ - VADBENO OBDOBJE C

1 - 3 TEDEN (C1)

4 - 6 TEDEN (C2)

Iztegi trupa z dvigi rok iz predročenja v
vzročenje (v polčepu, predklon, dlan na
dlan v predročenju)

Iztegi trupa z dvigi rok iz predročenja v
vzročenje (v izpadnem koraku naprej z L (D),
D (L) stopalo na žogi, dlan na dlan v
predročenju)

Začetni položaj

Končni položaj

Začetni položaj

M ki

Končni položaj

jsp

m

Slika 5: Primer stopnjevanja zahtevnosti vaje za krepitev iztegovalk trupa v
vadbenih obdobjih A, B in C.

137

Krepilne gimnastične vaje smo namreč nadgrajevali tako, da smo preko bolj
enostavnih vaj in z njimi povezanih gibalnih vzorcev postopoma dodajali bolj
kompleksne in z vidika obremenitev zahtevnejše krepilne vaje. Na Sliki 5
prikazujemo primer stopnjevanja zahtevnosti vaje za krepitev iztegovalk trupa v
vadbenih obdobjih A, B in C. Tovrstna stopnjevanja smo naredili za vsakega od osem
gibalnih vzorcev posebej. V program Zdrave vadbe ABC je skupaj torej zajetih 48
krepilnih gimnastičnih vaj ter šest prav tako po zahtevnosti stopnjevanih vaj za
krepitev mišic medeničnega dna (MMD).

ORGANIZACIJA VADBENIH
VADBE ABC

ENOT (VE) PROGRAMA ZDRAVE

Z vidika organizacije vadbenih enot je mogoče program Zdrave vadbe ABC relativno
enostavno prilagati različnih prostorskim, materialnih in drugim pogojem, ki jih
imajo na voljo športno rekreativna društva kot tudi drugi uporabniki. V svoji osnovi
je izvedba Zdrave vadbe ABC namenjena predvsem za športne dvorane različnih
velikosti, brez težav pa jo je mogoče varno organizirati tudi na zunanjih vadbenih
površinah. Predlagamo, da glavni deli vadbenih enot potekajo po načelih obhodne
vadbe ali vadbe po postajah.

ZAKLJUČEK
V prispevku smo poskušali na kratko predstaviti vsebinsko zasnovo in model
načrtovanja Zdrave vadbe ABC. Gre za program vadbe, preko katerega lahko
spodbudimo športno nedejavne ljudi, da na sistematičen, organiziran in voden način
varno dvignejo raven telesne pripravljenosti in jim pomagamo na poti do redne
športne dejavnosti. Trenutno se športni program nahaja v fazi testiranj različnih
vadbenih obdobij pri različnih skupinah ljudi. Tako smo opravili.... Izsledke
omenjenih raziskav bomo objavili v primernih strokovnih in znanstvenih revijah ter
srečanjih. V času trajanja projekta smo izvedli tudi dve usposabljanji za pridobitev
naziva vaditelj Zdrave vadbe ABC, ki ga podeljuje Športna unija Slovenije.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN RURAL
RECREATION DEVELOPMENT AND
COMMUNITY SATISFACTION
Laura L. Payne, Nathan Schaumleffel

ABSTRACT
Objective: This study examined the relationship between selected personal
characteristics (i.e., education level, involvement in civic/social organizations, age)
and attitudes toward rural community parks and recreation (RCPR) development
and better understand the relationship between attitudes toward RCPR and
community satisfaction.
Method: A questionnaire was mailed to 600 households in 12 rural Illinois
communities and 250 adults responded (42%). The sample was mostly female (89%),
ages of 35 to 44 (54%), and lived in town an average of 18 years (sd=13.11).
Attitudes toward RCPR development were measured with 12 items. A composite
community satisfaction yielded an acceptable alpha rating of .87. Kruskal-Wallis
tests revealed four significant relationships between personal characteristics and
attitudes toward recreation and park development. Consequently, a series of one
way ANOVAS were run.
Results: Results indicated a significant positive relationship between education
level and the attitude that it is important for our community to have access to
walking trails and parks. Age was significantly and negatively associated with the
attitude that it is important our community have access to walking trails and parks.
There was a significant relationship between involvement in civic/social
organizations and being unsatisfied with the quality of programs/activities offered
by the city and satisfaction with the recreational opportunities offered by the
respondents' community. For the second research question, two of the items used
to measure RCPR attitudes were significantly associated with community
satisfaction: 1) my community is responsive to the recreational needs of the
community (p<.05); and 2) there are enough safe places to walk in this community
p<.01). The overall regression model explained 15.0% of the variance in community
satisfaction.
Discussion: In summary, findings indicated the belief that the respondents'
community is responsive to their recreational needs was a significant predictor of
community satisfaction. This finding also suggests that RCPR is an important
component of community quality of life and reinforces the need for community
recreation development in rural communities.
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18
»I FEEL FAT«:
WEIGHT RELATED STIGMAS, BODY ESTEEM,
AND BMI AS PREDICTORS OF PERCEIVED
COMPETENCE IN PHYSICAL ACTIVITY
Dorothy L. Schmalz

ABSTRACT
Objective: Efforts toward increasing participation in physical activity to prevent
and treat overweight and obesity have as yet proved unsuccessful. Among the many
barriers that discourage participation are weight related stigmata. The primary
purpose of this study was to explore the relationship between consciousnesses of
weight related stigma and perceived competence in physical activity. A secondary
purpose of the study was to explore the potential mediation effects of body esteem
and BMI on the relationship. Consciousness of weight stigma, body esteem, and BMI
are explored as predictors of perceived competence in physical activity.
Method: Participants included 76 adults who were enrolled in a weight management
program. Data were collected using self-administered questionnaires. Path
modeling was used to assess the relationships between stigma consciousness and
perceived physical activity competence, and the potential mediation effects of BMI
and body esteem.
Results: Tests indicated that body esteem, but not BMI, mediated the relationship
of consciousness of weight related stigma and perceived physical activity
competence.

Discussion: Consciousness of weight stigma, regardless of objective weight status,
may negatively affect individuals' willingness to participate in physical activity.
Findings such as these are important in furthering understanding the factors that
affect behavior and subsequently conducting programs to overcome perceptions of
weight and physical activity to encourage participation.
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VPLIV 6-MESEČNE FUNKCIONALNE VADBE
NA NEKATERE MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
ODRASLE ŽENSKE
Maja Brancelj, Petra Zaletel, Primož Pori, Maja Pori

IZVLEČEK
V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti vpliv funkcionalne vadbe na nekatere
morfološke značilnosti odrasle ženske. Vadba je potekala trikrat tedensko v obdobju
šest mesecev. V raziskavo je bila vključena odrasla ženska, stara 53 let, ki se pred
tem ni udeleževala nobene vodene športne vadbe. Preizkušanka med izvajanjem
programa vadbe ni imela strogih navodil glede prehrane. Vzorec spremenljivk je
zajemal 16 morfoloških testov in sicer smo izmerili telesno maso, 7 kožnih gub ter 8
obsegov telesa oziroma telesnih segmentov. Meritve začetnega stanja so bile
opravljene 15.12. 2010, zaključne meritve pa 20.6.2011. Rezultate smo prikazali
grafično v obliki odstotka sprememb v posameznih testih. Rezultati so pokazali, da
je preizkušanka v obdobju šestih mesecev izgubila 2,5% telesne mase. Največ
maščevja je izgubila na področju trebuha (do 22%) in stegna (do 20%). Obsegi trupa
se niso spremenili v tolikšni meri kot kožne gube (le do 8%). Rezultati so pokazali,
da je imela vodena funkcionalna vadba vpliv na spremembo morfoloških
spremenljivk; v večjem odstotku se je preizkušanki zmanjšala količina maščobnega
tkiva kot obsegi telesa ali telesnih segmentov. Na podlagi rezultatov bi lahko tudi
sklepali, da je preizkušanka na račun zmanjšanja maščobne mase povečala delež
mišične mase.

Ključne besede:TRX, BOSU, FLOWIN, kožne gube, obsegi, telesna teža, odrasla
ženska

UVOD
Številne raziskave so dokazale pozitiven vpliv športne dejavnosti na človekovo
zdravje. Primerna oblika športne vadbe je lahko tudi tako imenovana funkcionalna
vadba, ki je v zadnjih letih stopila v ospredje na področju fitnes industrije.
Funkcionalna vadba je z drugo besedo uporabna vadba, oziroma vadba za razvijanje
mišične moči ter drugih gibalnih sposobnosti, ki so pomembne v premagovanju
vsakdanjih dejavnosti. Vadba zahteva tako statično kot dinamično produkcijo
mišične sile. Temelji na izboljšanju gibov telesa in telesnih segmentov, ki se izvajajo
v treh ravninah (Klakočar Tomazin, 2010). Funkcionalna vadba pa je lahko tudi
funkcijska - usmerjena v funkcijo (Jakovljevič, 2011). Takrat postane njena
uporabnost širša in dostopna še širšemu krogu vadečih. Funkcijska postane takrat, ko
sestavimo program za točno določeno skupino vadečih. Takrat želimo izboljšanje
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določene funkcije npr. vrhunskih športnikov, ljudi v času rehabilitacije, starejših...,
ki zahtevajo svojo specifiko treninga. Funkcijske vaje imajo tri cilje (Hougulum,
2010, v Jakovljevič, 2011): pridobiti funkcijsko mišično sposobnost, gibljivost,
kardiorespiratorno vzdržljivost in koordinacijo; pridobiti boljšo živčno-mišično
kontrolo; dvigniti posameznikovo samozavest in samozaupanje pri opravljanju želene
funkcije.

Prednosti funkcionalne vadbe se kažejo v postopnem osvajanju gibalnih nalog in
sicer od enostavnejših h kompleksnejšim ter od lahkih k bolj zapletenim gibom in
gibalnim vzorcem. Ko posameznik doseže pravilno izvedbo, lahko postopoma
povečuje število ponovitev ali zahtevnost vaje. Ugotovljeni so bili pozitivni vplivi
funkcionalne vadbe na razvoj več gibalnih sposobnosti (Twist, 2006). Dve skupini
vadečih sta želeli izboljšati mišično moč stegenskih mišic. Vadba je potekala dvakrat
na teden šest tednov zapored. Eksperimentalna skupina je izvajala vaje, ki so od
posameznika zahtevale dodatno stabilnost oziroma ravnotežje (funcionalna vadba),
kontrolna skupina pa je izvajala vaje za moč na fitnes napravah (trenažerjih). Avtor
(Twist, 2006) je prišel do zaključkov, da sta obe skupini enako izboljšali mišično
moč, vendar se je pri skupini, ki je izvajala proste vaje, izboljšalo tudi ravnotežje in
zmanjšalo neravnovesje med agonisti in antagonisti. Druga raziskava je pokazala, da
se je pri skupini, ki je vadila po principu funkcionalne vadbe, poleg mišične moči
izboljšala tudi koordinacija; za kar 30% pa so se jim zmanjšale tudi bolečine v
sklepih (http://www.funkcionalnavadba.com/funkcionalnavadba/, 2010). Avtorji so
mnenja, da se pri funkcionalni vadbi krepi več mišičnih skupin hkrati, zato pride do
boljšega mišičnega ravnovesja, medmišične koordinacije, ravnotežja in sklepne
stabilnosti. Tudi Barwick in sod. (2012) ugotavljajo večje učinke funkcionalne vadbe
na gibalno učinkovitost v primerjavi z vadbo z utežmi.
Ugotovljeno je bilo, da športna dejavnost vpliva na energijsko bilanco in uravnavanje
telesne teže ter na preprečevanje debelosti, ki predstavlja pomemben dejavnik
tveganja za nastanek sodobnih bolezni (Hlastan Ribič, 2003). Učinki vadbe se kažejo
v ohranjanju primerne telesne teže in indeksa telesne mase (Mišigoj-Durakovič 2003;
Nielsen in Andersen, 2003). Z raziskavo smo zato želeli ugotoviti, v kolikšni meri se
po šestmesečni funkcionalni vadbi, ki je potekala trikrat tedensko, spremenijo
rezultati v testih morfoloških značilnosti pri odrasli ženski. V program funkcionalne
vadbe, ki smo ga uporabili v raziskavi, smo vključili športne rekvizite: TRX™ (slika 1),
FLOWIN™ (slika 2) in BOSU™ (slika 3).

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Primer vaje s TRX

Primer vaje na FLOWIN

Primer vaje na BOSU
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METODE
Preizkušanka

V raziskavo je bila vključena odrasla ženska, ki je bila v času začetnega merjenja
stara 53 let, pri zaključnem merjenju pa je dopolnila 54 let. Pred začetkom vadbe se
preizkušanka ni udeleževala nobene vodene športne vadbe. Bila je telesno dejavna
in je štirikrat tedensko izvajala hojo v naravi, ki je trajala 45 min. V času od prvega
do zadnjega merjenja ni imela predpisanega jedilnika; dobila je le navodila, da naj
je petkrat na dan in popije vsaj 2 litra tekočine dnevno. Poleg vodene funkcionalne
vadbe je izvajala hojo v naravi štiri krat na teden (enako kot pred vključitvijo v
vodeno funkcionalno vadbo).
Pripomočki

Uporabljenih je bilo 16 morfoloških testov. Telesno težo preizkušanke smo izmerili s
pomočjo tehtnice Tanita (Ineerscan body composition monitor, model BC-545).
Kožne gube (hrbta - subskapularna;
trebuha -vertikalna,
supraspinalna,
suprailiakalna; stegna - ventralna, dorzalna, ventromedialna) smo izmerili s pomočjo
kaliperja (Lange Skinfold Caliper, Cambridge Scientific Industries, Inc.; Cambridge,
Maryland); obsege (prsnega koša - čez prsi, pod prsmi; pasu - čez popek, najožji;
bokov - supraspinalni, preko sramne kosti; stegna - subglutealni, čez sredino) pa z
merilnim trakom. Vse meritve so potekale po protokolu, opisanem v Bravničar
(1994).

Postopek
Program funkcionalne vadbe je v vsaki vadbeni enoti zajemal pripravljalni del
(dinamično ogrevanje in raztezne gimnastične vaje), glavni del (vadba moči s
krepilnimi gimnastičnimi vajami) in zaključni del (statične raztezne vaje). V glavni
del so bile vključene vaje za krepitev funkcijskih gibov telesa: upogibi, iztegi in
rotacije trupa, potiski z nogami ter potiski in potegi z rokami. Natančnejši opis
programa vadbe je dostopen pri prvem avtorju članka. Prvi mezocikel je trajal od
15.12.2010 do 20.1.2011. V tem mezociklu je vadba potekala individualno, da se je
vadeča naučila pravilne izvedbe vaj in se navadila na obremenitve z lastno telesno
težo. Drugi mezocikel je trajal od 20.1.2011 - 20.3.2011. Vaje za moč smo nekoliko
otežili in izvajali težje kompleksne vaje, kjer je bilo vključenih več mišičnih skupin
hkrati. Proti koncu, ko je vadeča že pridobila na osnovni mišični moči, smo začeli
izvajati tudi vaje na TRX™. Vaje je delala pod večjim kotom glede na tla (lažja
izvedba) in z manj ponovitvami kot pri ostalih vajah. Vaj ni več izvajala v obliki
obhodne vadbe, ampak je naredila zapored vse serije iste vaje. Tretji mezocikel je
trajal od 20.3.2011-20.6.2011. Vadba je vključevala težje vaje s pomočjo FLOWIN™
in BOSU™ rekvizita.
Metode obdelave podatkov
Začetno merjenje je bilo opravljeno 15.12.2011, zaključno merjenje pa 20.6.2011.
Dobljene rezultate izmerjenih spremenljivk smo obdelali v Excelovih tabelah
(Microsoft Office Excel 2007). Rezultate smo prikazali grafično in sicer v obliki
odstotka spremembe rezultata končne meritve.
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REZULTATI IN RAZPRAVA
Telesna masa
Preizkušanka je izgubila 2,5% telesne mase. Na začetku meritev je tehtala 65,8
kilograma, ob končni meritvah 64,2 kilograma. Izgubo le 1,6 kilograma telesne mase
bi verjetno lahko pripisali pridobljeni mišični masi v času vadbe.

Kožne gube
Iz Slike 2 lahko razberemo, da je merjenka največji odstotek maščevja izgubila na
področju trebuha. To dokazuje kožna guba trebuha, ki se je zmanjšala za 22
odstotkov (8,8mm). Kožna guba hrbta se je zmanjšala za 5,2 mm oz. 17 odstotkov.
Spremembe kožnih gub supraspinalne in suprailikalne so zanemarljivo majhne oz.
nične.

Kožne gube trupa

-25

Slika 2: Spreminjanje kožne gube trupa

Slika 3 dokazuje veliko zmanjšanje kožnih gub stegna. Kožna guba stegna -ventralno
se je zmanjšala za 20 odstotkov, iz vrednosti 35mm na 28mm. 19 odstotkov pa je
vadeča s funkcionalno vadbo zmanjšala kožno gubo stegna - dorzalno (iz 16 na
13mm). Kožna guba stegna - ventromedialno se je zmanjšala za 6,5 odstotka, iz
vrednosti 25,2mm na vrednost 23,6mm.

145

Kožne gube stegna

Slika 3: Spreminjanje kožne gube stegna

Obsegi
Iz Slike 4 je razvidno, da je merjenka največji delež obsega izgubila pri obsegu pasu,
na najožjem predelu 8% oziroma 7,5cm in pri obsegu pod prsmi 5% oziroma 5,5cm. V
drugih predelih trupa je izgubila v povprečju 2,4cm. Rezultati nakazujejo na
dejstvo, da so se obsegi trupa zmanjšali, vendar ne za višji odstotek kot kožne gube
trupa. Sklepamo lahko, da so se obsegi trupa zmanjšali na račun prevelike količine
podkožnega maščevja na tem predelu, vendar se je verjetno pridobila mišična masa
zaradi katere se obsegi niso spremenili v tolikšni meri kot kožne gube.

Slika 4: Spreminjanje obsegov trupa
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Slika 5 nam prikazuje obseg stegna, ki je ostal skoraj nespremenjen, kar lahko
pomeni, da je merjenka na račun zmanjšanja maščobne mase povečala delež
mišične mase, saj se je spremenila le kožna guba stegna.

Obsegi stegna
—p ~
Of J stegno sred nji

—

-

------- ]

OB stegno - gfutealno

Slika 5: Spreminjanje obsegov stegna

Rezultati so pokazali, da je imela vodena funkcionalna vadba vpliv na spremembo
morfoloških spremenljivk odrasle ženske. Največji odstotek zmanjšanja maščobnega
tkiva je bil ugotovljen na predelu trebuha. Glede na to, da so se preizkušanki v
manjšem odstotku zmanjšali obsegi trupa, bi lahko zmanjšanje kožnih gub pripisali
povečanju mišične mase na merjenih delih telesa. Deleža mišične mase nismo merili,
kar v tem primeru predstavlja določeno omejitev pri razlagi rezultatov. Do podobnih
ugotovitev o vplivu redne organizirane 6 mesečne športne vadbe je prišel tudi
Jurgele (2011), ki je poleg zmanjšanja maščobnega tkiva ugotovil tudi povečanje
mišičnega tkiva. Dosedanje raziskave so pokazale pozitivne vplive funkcionalne
vadbe na gibalne sposobnosti (Uher, Švedova, Brtkova in Junger, 2010); raziskave, ki
bi preučevale vplive na morfološke značilnosti, pa so redke. Glede na to, da naj bi
bilo po podatkih WHO (WHO: Obesity, 2009) leta 2015 na svetu 2,3 milijarde ljudi s
povečano telesno težo in več kot 700 milijonov debelih, bi imeli rezultati tovrstnih
raziskav pomembno vrednost. Na tržišču obstaja cela vrsta najrazličnejših športnih
vadb. Funkcionalna vadba je le ena od oblik, ki se je v našem primeru pokazala kot
primerno za izgubo telesne teže ter deleža maščobnega tkiva. Vsekakor pa se je
treba zavedati, da smo obravnavali le eno preizkušanko, zato bi bilo potrebno za
potrditev učinkov vadbe in s tem preverjanje izdelanega programa, večje število
preizkušancev. Prav tako nismo preverjali učinkov programa na mišično moč, kar bi
bilo priporočljivo storiti v primeru preverjanja učinkov programa na večjem vzorcu.
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20
ŠPORT ZA VSE V DEJAVNOSTIH
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJA ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ
Gorazd Cvelbar

ŽIVLJENJE JE GIBANJE - GIBANJE JE ŽIVLJENJE
Z ustanovitvijo Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) leta 1991 in vključitvijo v
mednarodni Olimpijski komite (MOK) se je Slovenija pridružila olimpijski družini, ki v
mednarodnem merilu skrbi tudi za uveljavljanje športa kot prvine kakovosti življenja
slehernega človeka. OKS se je že prvo leto svojega delovanja pridružil pobudi
komisije športa za vse pri MOK in pri nas organiziral »olimpijske teke«. Po združitvi
Olimpijskega komiteja Slovenije s Športno zvezo Slovenije (1994) in z nastankom
krovne civilne športne organizacije, poimenovane
Olimpijski komite SlovenijeZdruženje športnih zvez (OKS-ZŠZ), ki je združevala tako zveze olimpijskih kot ne
olimpijskih športov in občinske športne zveze, je postala dejavnost na področju
športa za vse veliko širša in bolj razvejana. Organizirana je bila v Odboru športa za
vse. Leta 1995 je v okviru Odbora športa za vse začela delovati koordinacija športa
za vse, ki je povezovala tudi druge organizacije nečlanice, katerih poslanstvo je bilo
delovanje na tem področju športa.

V prvem obdobju delovanja krovne nevladne športne organizacije v Sloveniji je
Odbor športa za vse povečal število Olimpijskih tekov, ki so do tedaj potekali le skozi
mesec junij. Na pobudo organizatorjev Olimpijskih tekov je leta 1998 začel tudi
usklajevati akcijo Slovenija teče za zdravje. V prihodnjih letih je akcija spodbudila
nastanek novih tekaških prireditev in povezala že več kot 120 društev, organizatorjev
rekreativnih tekov v petih regijah po vsej državi.

Odbor je začel organizirati tudi strokovne posvete, namenjene obravnavi različnih
tematskih sklopov športa za vse. Posvete je potem organiziral skozi vse obdobje
delovanja in jih nadgradil s sodelovanjem in z organiziranjem nacionalnih kongresov
športa za vse ter s pripravo kandidatur za organiziranje Svetovnega kongresa športa
za vse pod pokroviteljstvom Mednarodnega Olimpijskega komiteja v letih 2004 in
2006.
Leta 1997 je Odbor po zgledu švicarskega Olimpijskega komiteja začel projekt
Olimpijska kartica. Strokovno odmeven projekt prvega desetletja je bil Recept za
zdravo življenje s športom (2000), zasnovan z namenom, da bi vsem prebivalcem
Slovenije omogočili varno in z zdravjem prijazno ukvarjanje s športom, ki bi ga
podpiral tako sistem športa kot zdravstva. Projekt je prejel mednarodno priznanje in
podporo fundacije švedskega kralja Gustava. Leta 2000 je Odbor po zgledu akcije
Slovenija teče prevzel pobudo za koordinacijo akcije Slovenija kolesari. V
sodelovanju s Kolesarsko zvezo Slovenije in Turistično zvezo Slovenije je k
sodelovanju povabil organizatorje kolesarskih prireditev. V prvem letu se je akciji
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pridružilo šest organizatorjev, z leti pa se je v akcijo združilo že več kot 60
kolesarskih prireditev, ki potekajo po vsej Sloveniji skozi vse leto
Leta 2002 se je Odbor se je poleg že opisanih dejavnosti lotil še projekta,
namenjenega prostovoljnemu delu v športnih organizacijah. Izdelani so bili etični
kodeks mentorjev in koordinatorjev prostovoljstva ter orodja za evidentiranje in
vrednotenje prostovoljnega dela v športu. Projekt je bil predstavljen širšemu
članstvu in na tematskih posvetih in kongresih nevladnih organizacij. Z njim pa je
OKS-ZŠZ sodeloval tudi pri nastanku zakona, ki od leta 2011 ureja to področje.
Leta 2006 je bila prvič organizirana Mini olimpijada. Projekt je
prve triade osnovne šole in njihovim staršem. Prvo leto je bil
sodelovanju z zainteresiranimi občinskimi športnimi zvezami
Sloveniji. V prihodnjih letih pa je program vsako leto potekal že
krajih, v njem pa je vsakič sodelovalo več kot 6000 otrok.

namenjen otrokom
program izpeljan v
v štirih krajih po
v več kot dvajsetih

Zaradi neadekvatne vloge športa za vse v medijih v primerjavi z vsebinami s
področja vrhunskega športa Odbor začel intenzivno medijsko promocijo vsebin športa
za vse. V sodelovanju z Nacionalno televizijo je v letu 2006 začel pripravljati polurno
tedensko oddajo Zdaj. Oddajo je predvajala tudi mreža regionalnih in lokalnih TVpostaj. V naslednjih letih je OKS-ZŠZ zagotovil produkcijo več kot 130 oddaj; v letu
2009 se je oddaja preimenovala v Migaj z nami. Prav tako je Odbor začel oblikovati
mrežo medijskih partnerjev športne rekreacije in vanjo vključil številne nacionalne
in lokalne tiskane in elektronske medije, ki so z rednimi rubrikami pripomogli k
ozaveščanju in obveščanju javnosti o športu za vse.

Dejavnosti Odbora so bile v veliki meri povezane z delovanjem občinskih športnih
zvez ter predvsem v strokovnem smislu tudi z delovanjem nacionalnih panožnih
športnih zvez. Sodelovanje z Odborom športa na lokalni ravni se je v tem obdobju
okrepilo. Narejen je bil tudi korak naprej pri sodelovanju z nacionalnimi panožnimi
zvezami, ki so se tudi na pobudo Odbora začele dejavneje vključevati in samostojno
izvajati projekte, namenjene športu za vse (Plavalna zveza, Kajakaška zveza,
Kolesarka zveza, Plesna zveza ...).

Leta 2006 je odbor začel projekt S športom v nov olimpijski življenjski slog - vse na
enem mestu, s katerim je povezal dotedanje aktivnosti odbora in jih nadgradil s
ciljno ozaveščevalno medijsko kampanjo, ki poteka pod aktivacijskim geslom Migaj
raje z nami. V okviru projekta je bilo razvito tudi spletno orodje, ki vsem
organizatorjem športnorekreativnih prireditev in programov vadbe omogoča vpis
podatkov v enotno bazo ter prenos in objavljanje le-teh v široki mreži partnerskih
medijev. Na pobudo Odbora je bil ustanovljen tudi Nacionalni center za šport,
rekreacijo in gibanje starejših na Rogli. Zaradi vse bolj pereče okoljske problematike
je Odbor
sprožil aktivnosti pod geslom Narava, največji športni objekt na
Slovenskem in v sodelovanju s komisijo za športne objekte OKS-ZŠZ sodeloval pri
nacionalnih ekoloških akcijah ter s pobudami pristojnim ministrstvom skušal
pripomoči k ohranjanju in izboljševanju pogojev za športnorekreativno aktivnost v
naravi. Leta 2009 je odbor v sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije
prvič organiziral prireditev Slovenski športni dan - dan odprtih vrat, s katerim je po
zgledu Dneva kulture povabil prebivalce Slovenije k ogledu športnih objektov,
sodelovanju na različnih športnih prireditvah ter spoznavanju in vključevanju v
različne športne vadbene programe.
Odbor je svojo pozornost namenjal tudi razvoju strokovnosti ter pripravil in izvedel
standardizirana usposabljanja za amaterski strokovni kader, ki vodi programe športne
rekreacije. V tem obdobju se je usposobilo in si licenco za delo pridobili več kot 120
amaterskih športnih delavcev. Odbor je si je v vseh letih svojega delovanja
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prizadeval za zagotavljanje enakih možnosti za invalide pri vključevanju v
športnorekreativne dejavnosti. V sodelovanju s Športno zvezo invalidovParalimpijskim komitejem Slovenije je organiziral posvete o tej problematiki. Hkrati
je z določenimi organizacijskimi prijemi spodbujal tudi vključevanje invalidov v
projekte, ki so potekali pod okriljem odbora.
OKS-ZŠZ s svojimi članicami je v več, kot dvajsetletnem obdobju svojega delovanja
pomembno pripomogel k razvoju športa za vse v Sloveniji. V Sloveniji se je število
ljudi, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo, ves čas povečevalo. Z več kot 60 odstotki
športno aktivne populacije se Slovenci uvrščamo v sam vrh evropskih narodov in po
deležu športno aktivnih občutno odstopamo od okoliških držav ter hkrati
dokazujemo, da izhaja fenomen izjemnih uspehov Slovenije na področju vrhunskega
športa iz splošne športne kulture naroda.
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21
PREDSTAVITEV ŠPORTNE UNIJE
IN NJENIH PROJEKTOV
Mojca Koligar

IZVLEČEK
Športna unija Slovenije je družbena organizacija športa za vse, ki povezuje več kot 75.000
posameznih članov, ki se združujejo v več kot 150 raznovrstnih športnih organizacij iz vse
Slovenije. Njihov skupni cilj sta promocija zdravega življenjskega sloga ter aktivnega
preživljanja prostega časa. Na uniji si prizadevamo si za celovito in kakovostno podporo
svojih članic, razvoj novih športnih programov in pristopov, ki zagotavljajo uveljavljanje in
promoviranje športa za vse kot pomembnega elementa kakovostnega in zdravega
življenjskega sloga.

Namen zveze je združevati športna društva, ki delujejo na področju športnih,
športno-rekreativnih in športno-vzgojnih dejavnosti, spodbujati njihovo strokovno
izpopolnjevanje, si prizadevati za napredek strokovnega dela in uvajati nove metode
dela.
Dejavnost organizacije temelji na prostovoljnosti in neprofitnosti s predpostavko, da je
šport za vse pravica vsakogar.

ŠPORTNA UNIJA
Izvedbena organizacijska struktura unije je zasnovana iz dveh ključnih področij
delovanja in upravljanja, in sicer iz pridobitnega in nepridobitnega dela. Osnovna
usmeritev je načrtovanje in izvajanje programov, ki so namenjeni izključno
učinkoviti podpori članicam Športne unije Slovenije in so zanje finančna sredstva
zagotovljena. Dopolnilna dejavnost je načrtovanje in izvajanje programov, ki so v
javnem, nacionalnem interesu Republike Slovenije in so sofinancirani iz javnih
sredstev na podlagi javnih razpisov različnih ministrstev ter drugih fundacij oziroma
finančnih virov. Pridobitna dejavnost podpira izvajanje ključnega poslanstva unije,
t.j. učinkovito podporo članicam unije.

Športna unija Slovenije se aktivno vključuje v promoviranje športa za vse in s tem
povezanega zdravega življenjskega sloga. S tem namenom pripravlja nacionalne
športno - družbene projekte ter strokovno poljudna ter družabna srečanja.

DEJAVNOSTI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE
•

povezovanje športnih organizacij, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo in športno
vzgojo ter drugimi oblikami športa,
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•

sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami, strokovnimi institucijami in
dejavniki iz drugih področij družbenih dejavnosti ter z zainteresiranimi partnerji
iz gospodarstva in države,

•

vzgoja in dopolnilno izobraževanje ter izpopolnjevanje svojih strokovnih in
organizacijskih kadrov za različne potrebe organizacije in njenih delov, da bi se
tako lahko nenehno bogatila programska ponudba ter založništvo za te namene,

•

prirejanje nacionalnih in mednarodnih športnih srečanj, seminarjev, konferenc
in kongresov ter drugih oblik obravnavanja strokovne tematike na področju
športne rekreacije in športne vzgoje,

•

zbiranje, publiciranje, distribuiranje strokovne
dokumentov, ki zadevajo dejavnost Zveze,

•

sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih akcijah različnih organizacij, ki
soustvarjajo in poudarjajo vlogo javnega mnenja v podporo športu za vse,

•

organiziranje srečanj in različnih oblik sodobnega športnega turizma,

•

sodelovanje pri izvedbi nacionalnih in mednarodnih kampanij v podporo športu
za vse,

•

spodbujanje prostorskega načrtovanja in gradnje športnih objektov ter naprav
ustreznih zmogljivosti in v skladu s sodobnimi okoljskimi standardi,

•

skrb za naravo pri vseh dejavnostih športa za vse,

•

spodbujanje proizvodnje kakovostne športne opreme in rekvizitov,

•

prizadevanje za čim večjo in dosledno etično uporabo množičnih medijev za
podporo športu za vse,

•

sodelovanje in delovanje na področju primarne zdravstvene preventive,

•

sodelovanje in delovanje na področju socialnovarstvene dejavnosti,

•

sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami na področju promocije
zdravega in okolju prijaznega športnega življenjskega sloga in

•

zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje svojih članov pri
izvajanju njihove nepridobitne dejavnosti.

in

druge

literature

in

PROJEKTI ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE
Veter v laseh - s športom proti odvisnosti
Na uniji se zavedamo pomena športne dejavnosti kot »vzgojno rekreativne«
dejavnosti mladih, ki je namenjena vsem in vsakomur, s poudarkom na druženju,
zabavi in sprostitvi. Menimo, da lahko starši in pedagogi v šolah z navduševanjem
otrok za šport/gibanje pozitivno vplivajo na motorični in osebnostni razvoj otrok ter
na njihovo zdravje.
Življenjski slog slovenskih otrok je danes precej drugačen kot pred desetletji.
Analize številnih raziskav namreč kažejo, da raven gibalnih sposobnosti upada, da
narašča telesna teža, da se otroci nezdravo in prekomerno prehranjujejo, da
motivacija za šport pada in da vse več časa preživijo sede, bodisi pred TV ekrani ali
za računalnikom.
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Športna unija Slovenije že od leta 1996 na različnih koncih po Sloveniji v okviru
projekta VETER V LASEH -S ŠPORTOM PROTI ODVISNOSTI in v sodelovanju lokalnih
partnerjev organizira športno družbene prireditve, katerih namen je promocija
ŠPORTNE AKTIVNOSTI kot alternative vsem vrstam odvisnosti.

Akcija, ki širi ljubezen do športa in mladim ponuja alternativo se vsako leto odvija v
več kot 50 slovenskih krajih, udeleži pa se je okoli 10.000 otrok in mladostnikov.
Mladi lahko v okviru naše akcije skladno s konceptom akcije, ki ga posamezni lokalni
soogranizatorji prilagodijo glede na svoje zmožnosti in interes sodelujočih, svoje
spretnosti preizkusijo različnih športnih, obšportnih in spremljevalnih dejavnostih.

Organizacija in izvedba prireditev akcije Veter v laseh ne temelji na principu
tekmovalnosti in s tem poraza, marveč promovira ideje igre, zabave, enakosti,
solidarnosti, strpnosti, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva,
tolerance, spoštovanja in miru, hkrati pa mladim zagotavlja zadostno količino
raznovrstnih športnih znanj, razumevanje pojavov in procesov pri športni dejavnosti
ter razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti.

Zdravo društvo
Zdravo društvo je nacionalni projekt Športne unije Slovenije za spodbujanje
zdravega življenjskega sloga. Vodilo projekta je ohranjati in krepiti zdravje s telesno
dejavnostjo in zdravim načinom življenja.
Osnovni namen projekta je promocija organizirane, redne, strokovno vodene,
ustrezno intenzivne in kakovostno strukturirane športno rekreativne vadbe, ki se
odvija v številnih društvih po vseh Sloveniji in je namenjena ohranjanju in krepitvi
zdravja.

Ključno poslanstvo pa je spodbujati in podpirati osebni razvoj posameznika za
njegovo kakovostno življenje in razvijati kakovost/odličnost v športnih društvih.
Znak kakovosti ŠPORTNE LINIJE SLOVENIJE prejmejo organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

•

zagotavljajo ustrezne prostorske in materialne vadbene pogoje;

•

organizirajo in izvajajo zahtevano programsko športno rekreativno ponudbo;

•

zagotavljajo načrtovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje in vrednotenje
športno rekreativnih programov z ustrezno strokovnim usposobljenim kadrom;

•

zagotavljajo stalen nadzor kakovosti in

•

imajo vlogo društva kot partnerja v projektu

Z znakom Zdravo društvo lahko društva zunanji javnosti dokažejo, da je ponudba
zdravih vadbenih programov visoko kakovostna in strokovno vodena. Znak poleg tega
omogoča vsem zainteresiranim, da si poiščejo zase najustreznejši vadbeni program.
Strategija projekta je s pomočjo nacionalne mreže športnih društev in partnerjev na
celovit način spodbujati zdrav življenjski športni slog, ki obsega uravnoteženo in
kakovostno prehranjevanje, veliko gibanja in ukvarjanja s športom, vsakodnevno
izobraževanje in miselno delo, druženje s prijatelji, navezovanje pristnih čustvenih
in ljubezenskih odnosov, duhovnost in povezava s svetom ter izogibanje nezdravim
življenjskim navadam.
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Za naravi prijazne športe
Verjamemo, da je zdravo okolje nujno za zdrav šport. Zato se zavzemamo za
pospešeno zmanjševanje prekomernega obremenjevanja in onesnaževanja narave na
področju športa, v okviru projekta Za naravi prijazne športe.

Spodbujamo tiste oblike športne dejavnosti, ki zbližujejo človeka in naravo in
dvigujemo zavest o vplivu športnih dejavnosti na okolje. Zavedamo pa se, da je
varovanje narave učinkovito, če sodelujemo vsi. S tem namenom s pomočjo mreže
športnih organizacij promoviramo organizacijo naravi prijaznih športno rekreativnih
prireditev, ozaveščamo udeležence prireditev o skrbi za ohranjanje narave in
spodbujamo delovanje športnih organizacij v skladu s trajnostnim razvojem.
Organizacije, ki so vključene v mrežo si v okviru svojega delovanja prizadevajo za
posodobitev ter prilagoditev organizacije športnih prireditev, ter samega delovanja
organizacije, s ciljem, da postanejo trajnostno naravnane.

Aktivnosti, ki jih skupaj s člani mreže v ta namen izvajamo:

•

ekološko osveščanje in promoviranje praks, metod in tehnologij, ki zmanjšujejo
vplive članov na okolje,

•

podpora lokalnim čistilnim in osveščevalnim akcijam,

•

učinkovita raba vode, energije in drugih naravnih virov,

•

zmanjšanje količine odpadkov in njihovo ločevanje,

•

spoštovanje živali in njihovih habitatov,

•

izogibanje uporabi kemičnih/toksičnih snovi in

•

spodbujanje trajnostnega transporta.

ŠUS akademija

Namen Akademije Športne unije Slovenije je v sodelovanju z najboljšimi strokovnjaki
in uspešnimi praktiki zagotavljati formalno in ne formalno strokovno izobrazbo in
usposobljenost delavcev v športu. Naši cilji so, da krepimo in širimo vaš osebni in
strokovni razvoj, bogatimo vaše strokovne kompetence ter spodbujamo znanstveno
raziskovalne dejavnosti v športu za uvajanje novih športnih produktov in metod ter
pristopov. Programi so prednostno namenjeni: amaterskim strokovnim športnim
delavcem, ki si želijo pridobiti ustrezna znanja in kompetence.

ŠUS lokalni posveti
Strokovna srečanja, ki so od leta 2007 zasnovana celovito in uravnoteženo po vsej
Sloveniji, so organizirana v sodelovanju s partnerji v različnih regijah Slovenije.
Namenjena so tako seznanjanju predstavnikov Športne unije z lokalnimi težavami ter
prednostmi in uspehi pri delu članic unije v njihovem ožjem in širšem okolju kot
seznanjanju z aktualnim dogajanjem na področju telesne dejavnosti. Športno
družabno srečanje bo namenjeno druženju, športnim aktivnostim, spoznavanju in
tesnejšemu povezovanju članic Športne unije Slovenije, s ciljem aktivnega druženja
in zabave ob in s športom.
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Forum športa za vse
Strokovno in družabno srečanje namenjeno tesnejšemu povezovanju, izmenjavi
primerov dobrih praks, vsebinskemu mreženju članic in partnerjev Športne unije
Slovenije, s ciljem spoznavanja dela in delovanja.
Namenjen je predstavnikom in članom športnih organizacij, ki delujejo na področju
športne rekreacije in želijo pridobiti najnovejša dognanja in informacije s področja
športa za vse ter medijem, ki le to področje pokrivajo.

ŠUS triatlon izziv

Medijski projekt, ki je nastal v sodelovanju z medijsko hišo Šport TV in s katerim smo
želeli spodbuditi širšo javnost k redni, strokovni in vodeni športni aktivnosti.
Izbrani kandidati ŠUS TRIATLON IZZIVA so se urili v vseh treh športih pod
profesionalnim vodstvom, hkrati pa so bili ves čas pod budnim očesom snemalne
ekipe, preko katerih so lahko televizijski in internetni uporabniki spremljali njihovo
uspešno in rastočo zgodbo. Na vmesni poti do osvojitve osebnih ciljev je bilo veliko
pričakovanj, negotovosti, bolečine, vzponov in padcev, veselja in razočaranj,
odrekanj in prilagajanj, novih spoznanj in prijateljstev ter nepozabnih doživetij.

Projekt je dosegel svoj namen, bil pozitivno sprejet med širšo javnostjo in v
nekaterih pogledih celo presegel naša pričakovanja.

ŠUS EKO avantura

V sodelovanju s Športnim društvom VAITAPU in športno turistično agencijo PAC
SPORTS smo pripravili pustolovščino, ki je udeležencem ponudila 9 športnih panog, ki
so se jih udeležili po poljubnem vrstnem redu in v poljubnem tempu. Naloga
udeležencev je bila, da poizkusijo v določenem času čim več ponujenih športnih
disciplin in odkrijejo kaj novega.

Udeleženci so skozi dan zlagali skupaj športe in občutke, ter uživali v naravi in
družbi, saj se je tekmovalo ekipno, rezultat pa ni bil najpomembnejši. Bistveno
pomembnejša je bila pot, na kateri so skupaj z ostalimi člani ekipe preživljali
nepozabne trenutke.
Poleg športa in narave, ki jo ponuja Bohinj smo poseben poudarek namenili ekologiji
- želeli smo pokazati, kako pripraviti športni dogodek z minimalnim vplivom na
naravo. Vse od spodbujanja javnega prevoza, manj-papirne administracije,
striktnega ločevanja do hrane iz lokalnega okolja.

ZAKLJUČEK
Športu v sodobni družbi pripada pomembno mesto in vloga tudi zaradi njegovih
vzgojnih vrednot in prispevka k kakovosti življenja državljanov. Ob spoštovanju
nacionalnih tradicij in dosledni skrbi za kooperativen odnos s športnimi
organizacijami, specializiranimi za posamezne športne panoge in discipline oziroma
različne dejavnosti Športne unije Slovenije ljudem odpira vrata v svet športa naj
različnejših pojavnih oblik in tako prispeva tudi k promociji športa za vse nasploh.
Zaradi teh razsežnosti športa si Športna unija Slovenije še posebej prizadeva, da bi
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bil šport za vse zares pravica vsakogar ne glede na starost, spol, socialni status ali
kakršnokoli drugo obliko izključevanja.

Na Športni uniji Slovenije menimo, da sodobni slovenski šport postaja vse bolj
neuravnotežen in se nagiba predvsem v korist vrhunskega športa, tako po javnem in
zasebnem financiranju, kot po javnih sistemskih ukrepih. Zato se bo zveza kot
prepoznavna, avtonomna in odgovorna nacionalna športna organizacija še odločnejše
zavzemala za uveljavljanje in ustrezno umestitev športne rekreacije v slovenski
športni prostor in njen razmah med državljani Slovenije.
S svojo odgovornostjo, vedenjem, kako pomembna je le ta za zdravo in kakovostno
življenje bo zavzeto razvijala nove športne programe ter promovirala športno
rekreacijo kot pomembno kategorijo kakovostnega preživljanja prostega časa

Še naprej bo sprejemala nove izzive in jih umeščala med tradicijo ter vizijo razvoja
organizacije.

Bodite aktivni in sodelujte skupaj z nami pri širitvi aktivnegay zdravega in
okolju prijaznega življenjskega sloga.
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SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
IN NJENI ŠPORTNI PROGRAMI
Dušan Gerlovič

IZVLEČEK
Sokolska zveza Slovenije (SZS) je ena od vodilnih nacionalnih športnih zvez, ki
delujejo na področju športa za vse. S svojimi vseslovenskimi športno-rekreativnimi
projekti spodbuja državljane in državljanke Republike Slovenije (RS) k redni športni
vadbi, ki je organizirana v več kot 100 društvih in pri partnerjih SZS.

Največji športni projekti so:
1.

S športom je življenje lepše (sestavljajo ga vadbeni programi STV - splošna
telesna vadba, ABC šport - vadba za otroke, Voda za vse - vodni športi, Zimske
športne radosti - zimski športi in Sokolske športne počitnice - športne aktivnosti
v naravi);

2.

Nacionalna sokolska športna šola - NSŠŠ (vadba je sestavljena na osnovi
gimnastike in pozitivnega odnosa do sokolskega športnega izročila in
domoljubja);

3.

Nacionalne sokolske športne akademije in Sokolski zleti (so množične športnopromocijske prireditve, kjer društva prikazujejo svoje športne programe in
prebivalce RS vabijo in spodbujajo k redni športni vadbi).

Vsi športni projekti, ki jih organizira SZS, so ustrezno strokovno in organizacijsko
vodeni, športno vadbo pa vodijo strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji.
Določene programe in nastope izvajamo tudi v društvih v zamejstvu (Italija,
Avstrija) in v sodelovanju s svetovnim sokolskim športnim gibanjem (Češka, ZDA,
Srbija, Slovaška, Poljska, Ukrajina, Kanada, ...).

Z našim sloganom S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE nagovarjamo vse športno aktivne
in neaktivne prebivalce RS, da se pridružijo v naš sistem redne športne vadbe in
tako skrbijo za svoje zdravje in nam pomagajo pri tem, da Slovenci dejansko
postanemo pravi športen narod. Globoko smo prepričani, da lahko s pomočjo športa
lažje kompenziramo stresno življenje, ki nam ga je prinesla globalna ekonomska in
moralna kriza.

UVOD
Športni programi se uspešno izvajajo po društvih in pri partnerjih SZS. Največji
projekti so: S športom je življenje lepše, Nacionalna sokolska športna šola (NSŠŠ),
Nacionalne sokolske športne akademije in Sokolski zleti.
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Projekt S športom je življenje lepše sestavljajo naslednji vseslovenski športnorekreativni programi: STV (splošna telesna vadba), ABC šport, Voda za vse - naučimo
se plavati, Zimske športne radosti in Sokolske športne počitnice. Osnovni cilj
projekta je povečevanje števila redno aktivnih prebivalcev RS v programih športnorekreativne vadbe, ki se izvaja pod strokovnim vodstvom kvalitetnih vaditeljev in
trenerjev različnih športnih panog. S tem projektom želi SZS povečati število redno
vadečih v svojih društvih in doprinesti k splošni promociji in ugledu ter uveljavitvi
športa za vse v Sloveniji.
Program STV (splošna telesna vadba) je sestavljen iz široke palete gibalnih
aktivnosti, ki so sestavljene na osnovi gimnastično-telovadnih prvin. Vadeči, ki jih
vodijo strokovno usposobljeni vaditelji in trenerji, vadijo z namenom, da si ohranijo
splošne telesne gibalne sposobnosti. Vadba je namenjena predvsem odraslim in
njihovim družinskim članom. Poteka na področju celotne Slovenije. Osnovni program
so pripravili trenerji iz Narodnega doma v Ljubljani, ki ima na tem področju vadbe
stoletne izkušnje (Južni Sokol, 1863).

ABC šport sestavljajo posebno izvirni športni programi za vse kategorije otrok.
Pripravili so ga vrhunski strokovnjaki iz Športnega društva ABC šport iz Ljubljane, ki
jih vodi mag. Peter Škerlj. Cilj in namen vadbe je v tem, da se s pomočjo
kompleksne osnovne motorike zagotovi vsestranski in celovit razvoj otrok. Vadba
poteka v homogenih skupinah pod strokovnim vodstvom licenciranih vaditeljev in
trenerjev. Program prispeva k nevtralizaciji negativnih učinkov, ki jih je prinesla
globalizacija in tehnološki način življenja (TV, internet, mobilna telefonija,
pomanjkanja gibanja, nepravilna prehrana, ki je doprinesla k povečanju debelosti
otrok,....).
Voda za vse - naučimo se plavati je vseslovenski program, ki spodbuja prebivalce
Slovenije k aktivnemu preživljanju prostega časa v, na, ob in pod vodo. Osnova
programa je znanje plavanja. Samo dobri plavalci lahko varno izvajajo športne
aktivnosti v bazenih, rekah, jezerih in morju. Program je obširen in se izvaja v
različnih segmentih: organiziranju in izvedbi plavalnih tečajev, pripravi kvalitetnih
kampov ob morju in rekah v poletnem času ter izvedbi večjih promocijsko-športnih
aktivnosti, ki so namenjene popularizaciji vodnih in obvodnih športov. Vodilno vlogo
pri izvedbi plavalnih tečajev ima Plavalna šola Delfin, ki jo vodi izviren plavalni
učitelj Anastazij Veršič. V letu 2012 smo naučili plavati več kot 1000 prebivalcev
Slovenije, mnoge pa smo navdušili za poletne aktivnosti v vodi. Odlično je tudi
Veslaško društvo Argo iz Izole, ki zraven svoje tekmovalne veslaške dejavnosti izvaja
tudi veslaške poletne šole in športne kampe.

Program Zimske športne radosti je namenjen pospeševanju in promociji zimsko
športnih aktivnosti v naravi. Program nagovarja prebivalce Slovenije, da se kljub
ekonomski krizi in padcu splošnega standarda aktivno vključujejo v programe zimskih
aktivnosti na snegu (alpsko smučanje, tek na smučeh, sankanje, pohodništvo,
drsanje,...). V precejšnjem številu društev tako pripravljajo posebne ponudbe nakupa
smučarskih kart in zimskih aktivnosti v naravi. Največ aktivnosti izvaja Društvo
Interes iz Ljubljane (nakupi kart in organizacija rekreativnih smučarskih tekmovanj
na Krvavcu), Športno društvo Miklavž (program smučarskih skokov), Športno društvo
FKKT (program študentskega smučanja), Športno društvo ABC šport in Športno
društvo Ten-Šport (tečaji za otroke) in ostala društva, ki organizirajo zimske kampe v
različnih krajih Slovenije (Športno društvo Sokol Bežigrad, Narodni dom
Ljubljana,....). S tem programom pomagamo prebivalcem Slovenije, da si lažje in
ceneje ter pod strokovnim vodstvom organizirajo zdravo telesno vadbo v zimskem
času.
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Program Sokolske športne počitnice poteka v času počitnic in je namenjen
izvajanju športnih aktivnosti v naravi. Izvaja se v obliki poletnih kampov, različnih
športnih šol in različnih gibalnih aktivnosti v naravi.

Program Nacionalne sokolske športne šole (NSŠŠ) se navezuje na izredno bogato
sokolsko športno-telovadno tradicijo, ki je povezana z narodno identiteto, ki postaja
vse bolj pomembna kvaliteta (kot protiutež agresivnega mono-kulturnega
globalizma). Vsebinski program za vadbo so na podlagi stoletnega sokolskega
športnega delovanja pripravili izkušeni gimnastični trenerji (Dragutin Arčon, Emil
Poljaček, mag. Andrej Pregelj, Jože Senica, Jure Kern, Sašo Barle,....). Program se
izvaja v 15 društvih v Sloveniji in zamejstvu in poudarja tudi pomen domoljubja.
Sokolske nacionalne športne akademije so večje akcije promocijskega pomena,
kjer sodeluje večje število društev SZS. Gre za prikaz in promocijo športnih
dejavnosti, ki se izvajajo po društvih. Pomen teh aktivnosti se kaže v tem, da se čim
večjemu številu prebivalcev Slovenije predstavi delo po društvih in omogoči vpis v
posamezne programe. Tako SZS prispeva k povečanju števila športno aktivnih
Slovencev v društvih in prispeva k ugledu športa in športne kulture nasploh.
Sokolski zleti so množične športno-promocijske prireditve, kjer posamezna društva
prikazujejo različne oblike individualnih in skupinskih športnih vadb, ki izhajajo iz
sokolske športne tradicije. Poudarek je na skupinskih gimnastično-telovadnih
nastopih in prikazu novejših oblik športnega udejstvovanja mladih (skokice, skoki s
prožne deske, skupinski plesi,...). SZS se s svojimi društvi programsko predstavlja na
mednarodnih sokolskih zletih na Češkem, Slovaškem, Poljski, Srbiji, Ukrajini, ZDA in
drugih državah.

ZAKLJUČEK
V SZS se zavedamo, da je slovenski šport prišel do točke, ko je potrebno združiti
strokovne in inovativne potenciale in z močjo argumentov, brez uporabe »argumenta
moči«, trezno in preudarno zagotoviti nadaljnji smiselni razvoj športa v Sloveniji:
tako tekmovalnega kot rekreativnega. Pozivamo vse akterje, ki so najbolj odgovorni
za razvoj slovenskega športa (OKS, država in šolski sistem), da zagotovijo tvorno in
demokratično razpravo o nadaljnjem razvoju in tako doprinesejo k kvalitetni
razpravi in utrjevanju vloge in pomena civilno-športne sfere. Prepričani smo, da
lahko s skupnimi močmi, strpnim sodelovanjem in strokovnimi argumenti zagotovimo
ustrezen športni sistem, ki bo zadovoljil večino športno aktivnega prebivalstva v RS.

SZS skladno s svojimi kadrovskimi in materialnimi zmožnostmi pospešeno izvaja vse
načrtovane športne programe in dejavnosti in tako prispeva k razvoju slovenskega
športa, posebej pa še športa za vse. Naša iskrena želja je, da se poveča število redno
športno aktivnih državljank in državljanov RS, zato vabimo vse športno neaktivne
prebivalce RS, da se nam pridružijo in postanejo športno aktivni preko naših
mnogoštevilnih društev. Vse dodatne informacije so dostopne na www.sokolskazveza.si , preko e-pošte szs@sokolska-zveza.si ali telefona: 041 704 079, 051 621 666
in 031 292 671.
Zavedati se moramo, da smo sami najbolj odgovorni za zdrav način življenja in
pozitivnega odnosa do redne športne vadbe, zato vam predlagamo, da se nam
pridružite v duhu našega slogana: S športom je življenje lepše!
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1
NA KAKŠEN NAČIN ŠTUDENTI FAKULTETE
ZA ŠPORT DOSTOPAJO DO FAKULTETE
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Žiga Bauer

Izhodišče: Promocija telesne dejavnosti je ena od značilnosti sodobne družbe. Eno
od področij predstavlja tudi telesna dejavnost v transportne namene. Zadnje
raziskave kažejo, da je avtomobil v številnih mestih še vedno najpogostejša izbira
prevoznega sredstva (Survey on perception of quality of life in 75 Euro cities, 2010);
v Ljubljani se za ta način odloča 44% ljudi. Študenti Fakultete za šport naj bi sodili
med bolj telesno dejavne in ustrezno ozaveščene o pomenu telesne dejavnosti za
zdravje, zato smo želeli preučiti, na kakšen način študentje Fakultete za šport
najpogosteje dostopajo do Fakultete za šport.
Metode: V raziskavi je sodelovalo 76 študentov in študentk Fakultete za šport.
Zbiranje podatkov je potekalo elektronsko, preko spletnega vprašalnika. Ugotavljali
smo način transporta do fakultete (avto, kolo, mestni avtobus, hoja, rolerji, motorno
kolo), razlike med spoloma ter razloge za odločitev za določen način transporta.
Podatki so bili obdelani s t-testom in Spearmanovim koeficientom korelacije.

Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da se večina študentov odloča za dostop do
fakultete z avtomobilom. Takšnih študentov je kar 42,1%. Temu sledijo študenti, ki
se odločijo za kolo (22,4%), hojo in javni prevoz. Ugotavljali smo tudi povezanost
med načinom transporta in spolom, vendar povezanosti nismo dokazali (p=0,33),
dokazana pa je bila povezanost med transportom in oddaljenostjo bivanja (r=0,64;
p=0,00). Kot najpogostejši vzrok za transport z avtomobilom študentje navajajo, da
je takšen način najhitrejši. Za dostop do fakultete s kolesom pa se jih večina odloči
zato, ker stanujejo dovolj blizu. Za prevoz z avtobusom se jih sicer odloči le 15,8%,
večinoma zaradi neposredne bližine postajališča.

Zaključki: Na podlagi ugotovitev lahko zaključimo, da se študentje Fakultete za
šport v večji meri odločajo za dostop do fakultete s kolesom ali peš, kot je to znano
iz drugih raziskav na populaciji Slovencev in Ljubljančanov.

Ključne besede: transport, študenti, Fakulteta za šport, spol, oddaljenost, razlogi
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I
ŠPORTNA PREHRANA REKREATIVNIH
ŠPORTNIKOV IN NJENA POVEZANOST Z
VADBO
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Luka Blažič

Izhodišče: Športno udejstvovanje in skrb za zdravo prehrano sta pomembni sestavini
zdravega življenjskega sloga. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri
odrasli poznajo zdravo prehrano, ali se poslužujejo raznih prehranskih dodatkov in
ali usklajujejo svoje prehranske navade s športno vadbo.

Metode: Raziskava je bila narejena na vzorcu 80 anketirancev, ki se ukvarjajo z
rekreativno vadbo. Zbiranje podatkov je potekalo anonimno preko elektronskega
spletnega vprašalnika. V vzorcu je bilo 38 žensk in 42 moških, od katerih se jih 50
udeležuje vodene vadbe in 30 ne. Pridobljene rezultate sem obdelal v programu SPSS
in jih grafično prikazal za boljše razumevanje.
Rezultati: Ugotovili smo, da so ljudje premalo seznanjeni z zdravo prehrano. Nimajo
zadosti informacij o usklajevanju načina prehranjevanja s športno vadbo. Večina jih
meni, da je prehrana pomembna pri usklajevanju z vadbo, hkrati pa nimajo volje in
časa, da bi se o tem želeli poučiti. Kar 49% je bilo takih, ki so odgovorili, da jih
usklajevanje prehrane z vadbo ne zanima. Zanimalo nas je tudi ali rekreativni
športniki segajo po prehranskih dodatkih. 69% je takih, ki dopolnil ne uživa.
Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je osveščenost ljudi o
pomembnosti prehranjevanja v povezavi z športno vadbo premajhna. Ugotavljamo,
da imajo anketirani odrasli ljudje premalo informacij o zdravi prehrani in
vključevanju prehrane v športno vadbo.

Ključne besede: prehrana, prehranski dodatki, športna vadba.
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3
GIBALNE NAVADE OTROK PREDMETNE
STOPNJE OSNOVNE ŠOLE BOVEC
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Dean Bon

Izhodišče: Redna in zadostna telesna dejavnost je še posebej pomembna pri otrocih
in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj. Telesno dejaven otrok verjetno
postane telesno dejaven odrasel, ki je tako manj podvržen negativnim vplivom
številnih kroničnih nenalezljivih bolezni. Za ustrezno telesno dejavnost morajo
najprej poskrbeti starši, kasneje se priključijo tudi vzgojitelji in učitelji. Glavni
namen raziskave je bil analizirati delež športno dejavnih otrok, ki obiskujejo
predmetno stopnjo Osnovne šole Bovec ter pogostost njihovega ukvarjanja s športno
dejavnostjo. Prav tako smo hoteli izvedeti ali se več učencev ukvarja s športno
dejavnostjo organizirano ali neorganizirano ter s katerimi športnimi dejavnostmi se
ukvarjajo najraje.
Metode: Raziskava je bila narejena na vzorcu 81 učencev, ki je zajemal vse štiri
razrede predmetne stopnje, od tega je bilo 43 fantov in 38 deklet. Anketiranci so bili
stari od 12 do 15 let. Podatke smo pridobili z anketnimi vprašalniki, na katere so
učenci sami odgovorili. Pridobljene podatke smo obdelali z računalniškim programom
Microsoft Office Excel 2007.

Rezultati: Ugotovili smo, da se le manjšemu delu učencev (12 % dečkov in 18 %
deklic) šport ne zdi koristen za zdravje. Ugotovili smo tudi, da prevladuje
neorganizirana športna dejavnost (60 % dečkov in 51 % deklic), ki jo otroci izvajajo
samostojno ali pa s prijatelji ali starši. Rezultati so pokazali, da je 13 % učencev in
kar 23 % učenk neaktivnih. Fantje se najraje ukvarjajo z nogometom, kateremu sledi
košarka. Dekleta pa se v največji meri ukvarjajo z odbojko, sprehodi in atletiko.
Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da se velik delež otrok ukvarja s
športom neorganizirano in da je prevelik delež neaktivnih. Z ustrezno ponudbo
strokovno vodenih športnih programov bi verjetno lahko te številke zmanjšali.

Ključne besede: športna dejavnost, anketa, predmetna stopnja, Osnovna šola Bovec
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PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
ŠTUDENTOV PRAVNE FAKULTETE PRED IN
MED ŠTUDIJEM
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Miha Cvetko

Izhodišče: Ena od bistvenih značilnosti prostega časa je svobodna odločitev o njegovi
izrabi. Prosti čas mladih bi lahko definirali kot čas, ki jim ostane po opravljenih
učnih obveznostih ter tistih, ki jih predpisujejo zahteve življenja doma in v šoli
(Derganc, 2004). Aktivno preživljanje prostega časa lahko pozitivno vpliva na
izboljšanje telesnega in duševnega zdravja. Namen raziskovalne naloge je bil
ugotoviti, kako preživljajo prosti čas študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v
času študija in kako so ga preživljali, preden so začeli študirati. Zanimalo nas je
tudi, koliko se v prostem času ukvarjajo s športno dejavnostjo.
Metode: Vzorec je zajemal 90 študentov Pravne fakultete (21 moških in 69 žensk s
povprečno starostjo 21.9 let). Podatke smo pridobili s pomočjo ankete. Vprašalnik je
zajemal 7 vprašanj, v katerih nas je zanimal spol, starost, letnik študija, preživljanje
prostega časa pred in med študijem ter kolikokrat na mesec so se ukvarjali s športom
pred študijem in kolikokrat se ukvarjajo med študijem.

Za potrditev hipoteze, da med študijem pride do upada ukvarjanja s športom, smo
uporabili t-test za odvisne vzorce.
Rezultati: Ugotovili smo, da se med študijem poveča odstotek prostega časa
preživelega za računalnikom (iz 8,9 % na 36,7 %). Razlika v pogostosti ukvarjanja s
športno dejavnostjo (ur/mesec) je statistično značilna (p=0,02). Pred študijem se s
športom ukvarja 28,9 %, med študijem 17,8 % študentov.

Zaključki: Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da študenti statistično značilno manj
časa posvetijo športnem udejstvovanju in več presedijo za računalnikom. Dejstvo je,
da računalnik danes predstavlja tudi socialne stike (facebook, twitter) ter zabavo
(igrice), katerih se večinoma poslužujejo mladostniki.

Ključne besede: prosti čas, šport, študenti, Pravna fakulteta
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5
NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE PRI
ROLKANJU IN NJIHOVA PREVENTIVA
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Domen Dijak

Izhodišče: Raziskovalna seminarska naloga je bila namenjena prepoznavanju
naj pogostejših poškodb, s katerimi se soočajo slovenski rolkarji. Zanimalo nas je,
kako resne te poškodbe so, zakaj je do njih prišlo in kako bi jih lahko preprečili.
Predvidevali smo tudi, da je ogrevanje povezano s številom poškodb.

Metode: Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, v katerem je sodelovalo 84
slovenskih rolkarjev. Vsi preizkušanci v našem vzorcu so moškega spola, starosti od
10 do 37 let. 81 % vseh preizkušancev je v skupini od 13 do 24 let. Resnost poškodb
smo razdelili v 4 sklope. Za izračun povezanosti ogrevanja s številom poškodb smo
uporabili Pearsonov korelacijski koeficient.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da s 44 % prevladujejo blažje poškodbe (nategnine),
29 % je zmernih (natrganine, izpahi in počene kosti), 17 % resnih (strgana mišica ali
kita, zaprti in odprti zlom), ter 10 % kroničnih (obrabljen hrustanec).

Kot razloge za nastanek poškodb smo v anketi ponudili štiri možne odgovore,
rezultati so bili sledeči: 31,7 % zaradi utrujenosti in izčrpanosti; 28,5 % zaradi
precenjevanja lastnih sposobnosti; 24,6 % zaradi "drugih” razlogov; 15,2 % zaradi
neogretosti.
31,3 % poškodb se zgodi na gležnjih; 19,8 % poškodb pa na zapestjih, kar
51,1 % vseh poškodb. Korelacija med izvajanjem ogrevanja in št. poškodb
ni statistično značilna. Na podlagi ugotovitev lahko sklepamo, da so
poškodbe večinoma blage, problem pa znajo biti kronične, saj smo njihovo
(10%) ugotovili pri mladi populaciji.

je skupno
(r= -0,03)
rolkarske
prisotnost

Zaključki: Čeprav smo to vnaprej predvidevali pa očitno izvajanje ogrevanja ni
statistično značilno povezano s pojavljanjem poškodb. Sklepamo lahko, da se rolkarji
zadostno ogrejejo s stopnjevanjem tempa in izvajanjem najprej lažjih elementov,
šele nato težjih.

Ključne besede: ogrevanje, raztezanje, gležnji, zapestja, nategnine
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1

VPLIV DVOMESEČNE VADBE NORDIJSKE
HOJE NA PSIHOFIZIČNO POČUTJE
DUŠEVNIH BOLNIKOV
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Alenka Hozjan, Maja Pori

Izhodišče: V literaturi lahko zasledimo številne raziskave, kjer so bili dokazani
pozitivni vplivi telesne dejavnosti na zdravje. Telesna dejavnost je povezana z
boljšimi gibalnimi in aerobnimi sposobnostmi, večjim zadovoljstvom z življenjem,
večjo odpornostjo na stresne situacije, boljšo samopodobo, boljšim razpoloženjem...
Kako nordijska hoja vpliva na splošno počutje duševnih bolnikov, je slabo raziskano
področje, zato je bil glavni cilj raziskave analizirati morebitne povezave.
Metode: Vzorec merjencev je zajemal 10 pacientov psihiatrične ordinacije Rudnik,
katerih povprečna starost je bila 44±4,7 let. Izbrani telesni parametri (telesna teža,
kožna guba nadlahti in trebuha, srčni utrip v mirovanju) in aerobne sposobnosti (test
hoje na 2000m) so bile izmerjene pred ter na koncu dvomesečne vadbe (dvakrat
tedensko po 60 min). Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali ali se je počutje po
dvomesečni vadbi izboljšalo. Rezultate smo analizirali s programom SPSS in sicer s Ttestom za odvisne vzorce.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da dvomesečna vadba nordijske hoje ni imela
večjega vpliva na spremembo telesnih parametrov, statistično značilno pa so se
izboljšale aerobne sposobnosti ter splošno počutje merjencev.
Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je bila vadba nordijske hoje
dovolj intenzivna, da je povzročila izboljšanje aerobnih sposobnosti. Za zmanjšanje
kožnih gub ter nižjo telesno težo bi bilo verjetno potrebno povečati intenzivnost
vadbe ter vključiti tudi izbrane krepilne gimnastične vaje.

Pomemben je podatek, da je vadba vplivala na izboljšanje subjektivne ocene
dobrega počutja, kar bi lahko pomenilo tudi večje zadovoljstvo bolnikov s samimi
seboj ter svojim življenjem. Rezultati raziskave so potrdili, da je lahko ustrezna
športna dejavnost varovalni dejavnik zdravja, v smislu pozitivnih učinkov na
določene kazalce.

Ključne besede: duševni bolniki, nordijska hoja, aerobne sposobnosti, počutje
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7
MOTIVI ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH
PRIREDITEV ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA
ŠPORT
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Miha Jurečič

Izhodišče: Sodelovanje v športu lahko opredelimo na aktivno in pasivno. Med pasivno
sodelovanje prištevamo med drugim tudi spremljanje športa preko različnih medijev,
največkrat kot gledalci. Športne prireditve so že od nekdaj pomemben družbeni
pojav. V raziskovalni nalogi smo želeli ugotoviti, kateri so glavni motivi, ki nas vodijo
k odločitvi za obisk športne prireditve.
Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 110 oseb. V vzorec so bili zajeti študenti
prvega in drugega letnika Fakultete za šport, programov Kineziologija, Športno
treniranje in Športna vzgoja (stari 21,7 let ± 1,3 let, 67 moških in 43 žensk).

Z anketnim vprašalnikom zaprtega tipa in 5 stopenjsko kvalitativno lestvico (1 - sploh
ne velja zame, 5 - popolnoma velja zame) smo ugotovili, v kolikšni meri določen
motiv vpliva na odločitev o obisku športne prireditve. V anketnem vprašalniku je bilo
navedenih 25 motivov. Podatke smo statistično obdelali s pomočjo SPSSa (test
anova).
Rezultati: Rezultati so pokazali, da so glavni motivi za ogled športne prireditve
osebna priljubljenost športa (4,26), atraktivnost športa (4,26), užitek (4,24) in
zabava (4,15). Motivi, ki imajo najmanj vpliva pa so: posameznik nima drugega dela
(1,79), gledanje zadovolji potrebo po športni dejavnosti (2,09) in dejstvo, da šport
spremlja večina (2,49).

Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so študentje Fakultete za šport
prisodili visoke vrednosti motivom, ki so povezani s športnimi užitki in ljubeznijo do
športa. Predpostavljamo, da so rezultati posledica dolgotrajne tesne povezanosti s
športom pri omenjenih študentih.

Ključne besede: prireditve, motivacija, razlike med spoloma, zunanje okolje,
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ŠPORTNA REKREACIJA UPOKOJENCEV V
KAMNIKU - POVEZANOST ZDRAVJA S
ŠTEVILOM UR, NAMENJENIH ŠPORTU
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Rok Kladnik

Izhodišče: Staranje slej ali prej prinese določene izgube na pomembnih življenjskih
področjih. Od sposobnosti posameznika, da se prilagodi tem izgubam, je odvisno,
kakšna bo kakovost njegovega življenja v starosti. Telesna dejavnost ima lahko
številne pozitivne učinke tudi v tretjem obdobju življenja. Glavni cilj je raziskave je
bil ugotoviti ali obstaja povezanost med količino telesne dejavnosti in subjektivno
oceno zdravja pri upokojencih občine Kamnik.

Metode: Vzorec je zajemal 26 anketirancev (11 moških in 15 žensk), ki so upokojenci
občine Kamnik (stari 68,0 ± 8,2 let).

Anketirani so bili s pomočjo ankete, ki je zajemala 13 vprašanj. Zdravje so
ocenjevali s pomočjo splošnega vprašalnika o zdravju (GHQ), kjer so ocenjevali
pogostost pojavljanja zdravstvenih težav z ocenami od 1 (sploh ne) do 5 (veliko več
kot običajno). Povezanost med zdravjem in številom ur namenjenih športu je bila
izračunana s Spearmanovim koeficientom korelacije.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da povezava med oceno zdravja in številom ur
namenjenih športu ni statistično značilna.

Zaključki: Kljub številnim dokazom o pomenu telesne dejavnosti za zdravje nismo
uspeli ugotoviti statistično značilnih povezav. To ne pomeni, da telesna dejavnost
nima učinkov na zdravje, le v našem primeru se povezava ni pokazala za statistično
značilno. Rezultati so lahko tudi posledica majhnosti vzorca in subjektivnosti ocene
zdravja.

Ključne besede: športna rekreacija, upokojenci, zdravje, število ur namenjenih
športu.

9
MNENJA NOGOMETAŠIC IN NOGOMETAŠEV
MARIBORA O STRPNOSTI IN FAIR PLAYU
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Maja Koren

Izhodišče: Glavni namen raziskovalne naloge je bil raziskati stališča nogometašev in
nogometašic o strpnosti in fair playu, ki predstavlja srce in dušo vsakega športa.
Zanimalo nas je, v koliki meri nogometaši in nogometašice fair play poznajo, kako o
njem razmišljajo, s katerim izrazom bi nadomestili to besedno zvezo, kaj menijo o
ženskem nogometu in kolikšno je število prejetih kartonov na tekmi pri moški in
ženski ekipi.
Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 33 nogometašev in nogometašic članskih
ekip Maribora, starih od 17 do 28 let. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega
vprašalnika o fair playu (Kovač, 2010, v Smradu, 2002) in je vseboval 13 vprašanj.

Pridobljene podatke smo statistično obdelali in vnesli v program SPSS 17.0.
Izračunali smo osnovne statistične parametre (standardni odklon in povprečje). Slike
in tabele smo naredili s pomočjo programov Word, SPSS in spletne ankete
EnklikAnketa.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da tako v ženskem kot moškem nogometnem klubu,
menijo da nogomet ni in ne sme biti moška domena. Pri nas je ženski nogomet mlada
panoga, vendar se med dekleti povečuje zanimanje zanj.

V raziskavi je primerjava med spoloma pokazala, da je moška ekipa igralcev
Maribora prejela več rdečih kartonov na tekmj kot nogometašice. Odraz tega je prvo
mesto ženske ekipe na fair play lestvici v 1.SŽNL. Pri tem moramo upoštevati, da je
vzorec obeh skupin majhen in bi bili lahko rezultati ob večjem številu anketirancev
drugačni.
Zaključki: Ugotovili smo, da je poznavanje fair playa med nogometaši in
nogometašicami dokaj slabo. Močneje izražen odnos do fair playa na vseh
komponentah športa bi verjetno lahko dosegli z izobraževanjem.

Ključne besede: nogomet, ženske, klub, poštenost, kazni
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ŠPORTNA DEJAVNOST IN ŽIVLJENJSKI
SLOG ZAPOSLENIH V TERMOELEKTRARNI
ŠOŠTANJ d.o.o.
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Lea Langus

Izhodišče: Različna podjetja nudijo svojim zaposlenim možnost ukvarjanja s
številnimi športnimi dejavnostmi. V Nacionalnem programu spodbujanja telesne
dejavnosti za krepitev zdravja je Ministrstvo za zdravje navedlo težnjo k vzpostavitvi
kulture telesne dejavnosti za krepitev zdravja med delom in razširitvi programov
telesne dejavnosti v delovnem okolju. Glavni namen raziskovalne naloge je bil
ugotoviti povezanost telesne dejavnosti z oceno zdravja zaposlenih v
Termoelektrarni Šoštanj in njihova mnenja o ponudbi športnih programov.

Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 30 delavcev, ki delajo na različnih
delovnih mestih v TEŠ.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz štirih poglavij: socialno demografski podatki,
kakovost življenja, zdravstveno stanje in gibalna dejavnost. Osredotočili smo se na
zdravstveno stanje in gibalno dejavnost. Povezanost med oceno zdravstvenega stanja
in gibalno dejavnostjo zaposlenih je bila izračunana z CHI2 testom, s programom
SPSS Statistics-17.0.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da sta spremenljivki ocena zdravstvenega stanja in
pogostost gibalne dejavnosti statistično povezani (p=0.001). Ugotovili smo, da se
zaposleni udeležujejo športnih dejavnosti, ki jih nudi TEŠ, ter menijo, da je za
športno dejavnost zaposlenih dobro poskrbljeno.

Zaključki: Rezultati so pokazali, da imajo v TEŠ zaposleni pozitiven odnos do športne
dejavnosti, da se poslužujejo ponujenih programov, da so z njimi zadovoljni in
posledično višje ocenjujejo svoje zdravje. Ohranjanje zdravja in delovnih
sposobnosti je mogoče doseči z redno in primerno izbrano športno dejavnostjo, kar
lahko poveča učinkovitost in zadovoljstvo na delovnem mestu.

Ključne besede: gibalna dejavnost, ocena zdravja, zaposleni, povezanost
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11
ŽIVLJENJSKI SLOG OSEBE S POSEBNIMI
POTREBAMI
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Aleksandra Lazič

Izhodišče: Otroci s posebnimi potrebami so tisti, ki imajo motnje v duševnem
razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni,
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami... (Poljanšek, 2008). V raziskovalni
nalogi smo želeli prikazati primer vadbe za otroka s posebnimi potrebami.
Metode: Obravnavan je bil enajstleten otrok, gibalno oviran (na invalidskem vozičku)
in je imel preveliko telesno težo. Deček ima bolezen ortogipoza (bolezen sklepov).
Vključil se je v vadbeni program v Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri
Stični, ki ga je izvajal 6 mesecev. Poleg športne vadbe je imel tudi predpisan
jedilnik. Začetno testiranje je obsegalo antropometrijske značilnosti (telesna višina
in telesna masa).

Rezultati: Deček se je dnevno ukvarjal vsaj 60 minut z aerobno aktivnostjo. V 179
dneh je 23 krat 45 minut delal vaje za raztezanje, 35 krat 60 do 120 minut plaval, 16
krat 60 do 120 minut kolesaril, šel 49 krat na namizni tenis za 90 minut in 25 krat na
fizioterapijo. Dnevno se je ukvarjal med 30 in 90 minut z aerobno aktivnostjo.
Rezultati so pokazali, da je bil program izredno učinkovit, saj je v 179 dneh shujšal
iz 47 kg na 39,9 kilogramov.

Iz težje gibalno oviranega je postal zmerno gibalno oviran. Sedaj lahko stoji in hodi
15 minut popolnoma samostojno, sam se lahko oblači in opravlja nujne življenjske
potrebe.
Zaključki: Primer obravnavanega dečka je pokazal, da je možno s spremenjenim
življenjskim slogom izboljšati kvaliteto življenja.

Ključne besede: oseba s posebnimi potrebami, prehrana, telesna aktivnost, zdrav
življenjski slog.
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12
ANALIZA NEKATERIH MOTORIČNIH
SPOSOBNOSTI 5-6 LETNIH OTROK V
GIBALNEM DRUŠTVU POLJE
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Maja Laznik

Izhodišča: Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti vpliv izbranih gibalnih nalog na
koordinacijo gibanja celega telesa, razvoj hitre moči in vzdržljivosti v moči pri
predšolskih otrocih.

Metode: Vzorec merjencev je obsegal 25 otrok iz ŠD Polje, od tega jih je bilo 10 v
eksperimentalni (ES) in 15 v kontrolni skupini (KS). Za testiranje so bili uporabljeni
štirje gibalni testi: skok v daljino z mesta, vesa na letveniku, hoja skozi obroče in
tek po kotaljenju. Vadba se je imenovala Gibalno-ustvarjalne delavnice za
predšolske otroke in je obsegala 8 gibalnih nalog, s katerimi smo želeli vplivati na
razvoj sposobnosti, ki smo jih preverjali. ES je te vaje izvajala vodeno, sistematično
in redno dva meseca (16 vadbenih enot). KS teh vaj ni izvajala. Za obdelavo
podatkov je bil uporabljen program Microsoft Excel.
Rezultati: Rezultati so pokazali, da so otroci eksperimentalne skupine po
dvomesečnem posebnem programu dosegli na končnem testiranju v povprečju boljše
rezultate v vseh štirih testih od otrok kontrolne skupine.
Zaključki: Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da ima strokovno zasnovana
in vodena vadba lahko pomemben vpliv na razvoj koordinacije gibanja celega telesa,
hitre moči in vzdržljivosti v moči predšolskih otrok. Več časa kot posvetimo ozko
usmerjenim vajam, bolj lahko vplivamo na izboljšanje točno določene sposobnosti.
Opažamo, da je bila tudi kontrolna skupina deležna dobrih gibalnih vsebin, saj so v
povprečju napredovali pri vseh testih, kar pomeni, da smo v društvu napisali uspešen
letni delovni načrt.

Ključne besede: predšolski otrok, koordinacija
vzdržljivost v moči, sistematična vadba
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PREHRANJEVALNE NAVADE ŠTUDENTOV
UNIVERZE V LJUBLJANI
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Saša Lotrič

Izhodišče: Z uravnoteženo prehrano ohranjamo in izboljšamo zdravje ter tudi
kakovost življenja. Na podlagi številnih raziskav o prehranjevalnih navadah in
življenjskem slogu prebivalcev Slovenije ter širše, je jasno, da je prehranjevanje
mladostnikov zaskrbljujoče. Zato nas je zanimalo kakšno je trenutno stanje na tem
področju pri študentih ljubljanske univerze, ki se izobražujejo izven kraja svojega
stalnega prebivališča in koristijo subvencionirano študentsko prehrano.
Metode: S pomočjo klasičnega spletnega vprašalnika smo anketirali 40 študentov in
študentk. Uporabili smo 2 tipa vprašanj; zaprti tip in petstopenjsko Likertovo
lestvico. Rezultate smo analizirali s pomočjo programa Microsoft Excel.

Rezultati: Glede na dosedanje raziskave so rezultati naše ankete spodbudni.
Anketiranci se zavedajo prednosti zdrave prehrane in redne telesne dejavnosti.
Študentje popijejo dovolj vode na dan ( v povprečju 1-2 litra na dan), ne solijo
dodatno svojega obroka in uživajo sadje in zelenjavo vsak dan (48%). Zaskrbljujoče
pa je dejstvo, da študentje ne posvečajo veliko pozornosti pri izbiri ponudnika
subvencionirane prehrane. Prav tako je še vedno velik odstotek takih, ki si večkrat
tedensko privoščijo sladkarije (40%) in nezdrave prigrizke (53%) ter uživajo sladkane
čaje in sadne sokove (30%).
Zaključki: Dejstvo je, da so študentje vedno bolj osveščeni o prednostih zdrave in
kakovostne prehrane, vendar pa še vedno ne dovolj, da bi si vzeli čas in si privoščili
zdrav prigrizek ter med številnimi ponudniki študentske prehrane izbrali tistega, ki
ima na jedilniku kakovostne in zdrave jedi. Na tem področju bi bilo potrebno še bolj
osvestiti tako študente, ki imajo možnost izbire kot tudi same restavracije pri
sestavljanju in pripravi jedi.

Ključne besede: prehrana, zdravje, telesna teža, subvencionirana študentska
prehrana
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14
POVEZANOST ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN
BAZALNEGA METABOLIZMA PRI ODRASLIH
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Mina Marinčič

Izhodišče: Bazalni metabolizem (BM) ali bazalna energija je definiran kot dnevna
poraba energije v stanju popolnega mirovanja. Gre za energijo, ki jo organizem
potrebuje za vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij. Večina žensk potrebuje
dnevno od 1200 do 1500 kcal (kalorij) oz. od 5040 do 6300 kJ, moški pa od 1600 do
2000 kcal oz od 6720 do 8400 kJ, saj imajo ti že po naravi manj maščobnega in več
mišičnega tkiva. Mišično tkivo je namreč metabolično bolj aktivno kot maščobno, kar
pomeni, da v njem poteka presnova hitreje, kalorije se hitreje porabljajo, kar
posledično zvišuje dnevno potrebo po energiji. Namen raziskave je bil ugotoviti za
koliko odstotkov odstopajo vrednosti bazalnega metabolizma odraslih rekreativcev
od splošne populacije oz. predikcije merjencev in kakšna je razlika med spoloma.

Metode: V raziskavo smo vključili 32 zdravih odraslih rekreativcev (povprečna starost
38,9±11,8 let), ki se ukvarjajo s športom. 75% vseh merjencev se v večini ukvarja
samo s plavanjem, ostalih 25% merjencev se ukvarja z moštvenimi športi, dolgimi
sprehodi ali skupinsko vadbo v dvorani. Meritev BM je potekala tako, da smo
merjencu v ležečem položaju v sproščenem mirnem okolju nadeli dihalno masko,
preko katere je aparat za merjenje bazalnega metabolizma meril količino
porabljenih kalorij v mirovanju (BMR kcal). Test je potekal od 6-8 min (odvisno od
časa kalibracije z merjencem ali drugih motečih dejavnikov). Za obdelavo podatkov
smo uporabili Microsoft Excel 2003.
Rezultati: Ugotovili smo, da se vrednosti bazalnega metabolizma med moškimi in
ženskami razlikujejo za 10%. Vrednosti ženskih rekreativk so bile v povprečju višje za
5% od predikcije (splošne populacije), vrednosti bazalnega metabolizma moških pa
so bile višje za 15%.
Zaključki: Ugotovili smo, da imajo športno dejavni višje vrednosti bazalnega
metabolizma, kar sovpada z drugimi raziskavami. Koristno za razvoj in osveščenost
tako strokovnega kadra kot športnih rekreativcev bi bilo, da bi se raziskave
nadaljevale v smeri ugotavljanja povezanosti pogostosti, intenzivnosti ter vrste
športne vadbe in vrednostmi bazalnega metabolizma.

Ključne besede: bazalni metabolizem, rekreativci, količina vadbe, kilokalorije,
prehrana
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UČINEK ŠESTTEDENSKEGA PROGRAMA
VADBE NA NEKATERE MORFOLOŠKE
ZNAČILNOSTI IN GIBALNE SPOSOBNOSTI
ODRASLIH
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Pija Matjašič, Gaja Lorenci, Maja Pori

Izhodišče: Zaradi sedečega načina življenja je telesna dejavnost ljudi za zdravje v
sodobnem času še posebej pomembna. Na Športni uniji Slovenije so v okviru projekta
»Zdravo društvo« zasnovali program »Zdrava vadba ABC«. Program je predvsem
namenjen ljudem, ki bi radi postali redno telesno dejavni. Cilj raziskovalne naloge je
bil preveriti učinke šesttedenskega programa vadbe »Zdrava vadba ABC« na nekatere
morfološke značilnosti, gibljivost, moč in aerobne sposobnosti odraslih udeležencev.
Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 17 odraslih ljudi (3 moški, 14 žensk),
starih od 24 do 62 let (povprečna starost 40,71 let +-9,2). Analizirali smo razlike med
začetnimi in končnimi meritvami morfoloških značilnosti (telesna teža in obseg
pasu), štirih testov gibljivosti, pet testov moči in dveh testov aerobnih sposobnosti.
Učinke vadbe smo preverili s statistično metodo ANOVA za ponovljene meritve.

Rezultati: Pri veliki večini udeležencev smo z meritvijo obsega pasu ugotovili
povečano tveganje za bolezensko stanje srce-žilja. Rezultati so pokazali, da se jim
je z vadbo obseg pasu statistično značilno zmanjšal (p=0,005), prav tako telesna teža
(p=0,007). Spremembe pri testih gibljivosti niso bile statistično značilne (p>0,05). Pri
testih moči se je statistično značilno izboljšala moč nog (p=0,039), ostali testi pa
niso pokazali statistično značilnega izboljšanja (p>0,05), čeprav je bil pri večini
udeležencev viden napredek. Pri obeh testih, ki sta preverjala aerobne sposobnosti
je bil napredek viden, kar je pokazala statistična značilnost p=0,000 pri testu
stopanja in p=0,013 pri testu hoje na 2km.
Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je šesttedenska vadba
pozitivno vplivala na morfološke značilnosti ter na moč in aerobne sposobnosti.
Zasnovan program se je v našem primeru pokazal kot učinkovit, saj so preizkušanke
postale bolj telesno zmogljive.

Ključne besede: vadba, zdravje, odrasli, telesne značilnosti, gibljivost, moč,
aerobna vzdržljivost
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16
ŽIVLJENJSKI SLOG IN ZDRAVSTVENO
STANJE BOLNIKOV MULTIPLE SKLEROZE
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Tadej Novak

Izhodišče: Multipla skleroza (MS) povzroča številne zdravstvene težave. Eden
ključnih problemov pa se pojavlja prav pri gibanju posameznika. Tako prihaja do
primarnih kot tudi do sekundarnih težav v delovanju različnih organov, nevromišičnem in kostno mišičnem sistemu ter na psihosocialnem področju. Znanstveno ni
dokazano, da rehabilitacija s fizično aktivnostjo zdravi ali zmanjšuje stopnjevanje
bolezni. Vsekakor pa je dokazano, da z gibanjem pripomoremo h kvalitetnejšemu
življenju posameznika. Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti povezanost med telesno
dejavnostjo bolnikov z multiplo sklerozo ter oceno njihovega zdravja.
Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 20 bolnikov iz mestne občine Murska
Sobota, starih 57,1± 8,5 let. Njihov povprečen ITM je znašal 27,2±3,7; za MS
bolehajo16±6,7 let. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Preizkušanci so
navedli, koliko ur tedensko so dejavni. Zdravje so ocenjevali na 5 stopenjski lestvici
(1-zelo slabo...5-odlično). Za obdelavo smo uporabili deskriptivno statistiko.
Povezanost med telesno dejavnostjo in oceno zdravja je bila izračunana s
Spearmanovim koeficientom korelacije.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da se ukvarjajo s športno rekreacijo v povprečju
2,5krat, 3,5±0,5 ur tedensko. Svojo zdravje ocenjujejo srednje (2,7±0,3). Tisti, ki se
v povprečju več gibljejo, so ocenili svoje zdravje z višjo oceno, vendar povezanost ni
statistično značilna.
Zaključki: Rezultati niso potrdili statistično značilno povezanost med pogostostjo in
urami ukvarjanja s športno rekreacijo in oceno zdravja. V prihodnje bi bilo
priporočljivo objektivno izmeriti kazalce zdravja in poskušati vključiti več
preizkušancev v raziskavo.

Ključne besede: telesna dejavnost, počutje, multipla skleroza, zdravje
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m
MOTIVI MLADIH V SOSTREM ZA
UKVARJANJE S ŠPORTNO REKREACIJO
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Monika Oven

Izhodišče: Kljub temu, da se povečuje zavest o pomembnosti rekreacije, imamo še
vedno kritično skupino, ki se zelo malo ukvarja s športom. Ta skupina so mladi, saj
jih je večina prepričanih, da je športna vzgoja v šoli dovolj gibanja. Raziskave
kažejo, da večina mladih ne doseže norm o priporočeni količini telesne dejavnosti za
zdravje, ki so priporočene s strani Svetovne zdravstvene organizacije. Za mlade je
tudi v društvih slabše poskrbljeno. Društva se velikokrat osredotočajo le na starejše
populacije, ker menijo, da so te najbolj kritične. V Sostrem se je pred dvema letoma
zbralo nekje deset mladih, ki so se odločili, da začnejo organizirati vadbo v
telovadnici. Danes je število udeležencev vsaj trikrat večje. V seminarski nalogi nas
je zanimalo, kaj motivira mlade, da se udeležijo vadbe.
Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 24 fantov in deklet, ki so bili v povprečju
stari 20,5±2,7 let. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Za
analizo dobljenih podatkov pa smo uporabili program Microsoft Excel.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da se mladi udeležujejo vadbe zato, ker želijo
ostati telesno zdravi in sposobni (4,6±0,5 na lestvici od 1 do 5). Poleg zdravja pa je
glavni motiv za udeležbo druženje s prijatelji (4,4±0,6).

Zaključki: Rezultati kažejo, da so mladi dobro ozaveščeni o pomenu gibanja za
njihovo zdravje. Namesto, da bi sedeli na pijači s prijatelji, se raje s prijatelji
družijo na igrišču in tako združijo prijetno s koristnim.

Ključne besede: motivacija, športno rekreativna dejavnost, mladi
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NACIONALNI PROGRAM USPOSABLJANJA
STROKOVNIH DELAVCEV ZA PODROČJE
VADBE V VODI
Nataša Petavs, Andrea Backovič Juričan, Boro Štrumbelj

Izhodišče: Plavalna zveza Slovenije je v letu 2008 sestavila celovit program
usposabljanja strokovnih delavcev za področje vodnih dejavnosti. Vadba vodne
aerobike, vadba v vodi za nosečnice in vadba v vodi za seniorje predstavljajo med
drugimi izbirne module za pridobitev nazivov učitelj plavanja, trener plavanja ter
vodni animator I in II (Tabela 1). Programi so potrjeni s strani Strokovnega sveta
Republike Slovenije za šport in potekajo na Fakulteti za šport. Namen programov je
razviti in razširiti vadbe v vodi v vsa večja slovenska mesta ter izboljšati kakovost.
Izvedene aktivnosti: Trajanje usposabljanja za pridobitev naziva vaditelj vadbe
vodne aerobike je 45 ur, vaditelj vadbe v vodi za seniorje 45 ur in vodja vadbe v vodi
za nosečnice 30 ur. Cilj je usposobiti udeležence za strokovno in samostojno vodenje
programov vadbe. Ciljna skupina udeležencev so predvsem vaditelji, učitelji in
trenerji plavanja, turistični animatorji, študenti kineziologije in fizioterapevti.
Pogoji za vpis so končana najmanj tri letna poklicna srednja šola, polnoletnost ter
pridobljen naziv vaditelj plavanja. Za dokončanje usposabljanja morajo udeleženci
uspešno opraviti teoretični in praktični izpit. Študijska in izpitna literatura je knjiga
Vodna aerobika, vadba v vodi za nosečnice in vadba v vodi za seniorje, avtorjev N.
Petavs, A. Backovič Juričan in B. Štrumblja (2008).

Rezultati: Med leti 2008 in 2012 je bilo uspešno strokovno usposobljenih 69
vaditeljev vadbe vodne aerobike, 16 vodij vadbe v vodi za nosečnice in 40 vaditeljev
vadbe v vodi za seniorje. Redni programi vadbe se izvajajo v večjih slovenskih
mestih.
Zaključki: S postavitvijo opisanega nacionalnega programa usposabljanja je končno
ponujena strokovna podlaga za organizacijo programov vadbe v vodi na ravni
samostojnih podjetij, športnih društev, športnih centrov, zavodov za šport, plavalnih
klubov, wellness centrov, term in zdravilišč. V prihodnosti bo potrebno poskrbeti za
bolj učinkovito promocijo zdravju prijaznih vadb v vodi in ustvariti boljše pogoje za
množično vključevanje ljudi vanje.
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SISTEM USPOSABLJANJA PZS ZA PODROČJE VODNIH
DEJAVNOSTI
Vaditelj plavanja (55 ur)

IZBIRNI MODULI:

i
Učitelj
plavanja
(115 ur)
Obvezni
del 60 ur

VADITELJ PLAVANJA ZA OSEBE Z INVALIDNOSTJO
(45 UR)

Vodni
animator
1
(105 ur)
Obvezni
del 15 ur

VODJA PLAVANJA ZA OSEBE Z MOTNJAMI V
DUŠEVNEM RAZVOJU (30 UR)
VODJA VADBE V VOD! ZA NOSECNICE (30 UR)
VADITELJ VADBE V VODI ZA SENIORJE (45 UR)
r

r

Trener
plavanja
(170 ur)
Obvezni
del 115
ur

VADITELJ VADBE VODNE AEROBIKE (45 UR)

Vodni
animator

2
(180 ur)
Obvezni
del 45 ur

VADITELJ PROGRAMA ZA VODENJE ANIMACIJE V
NARAVNEM IN KOPALIŠKEM OKOLJU (45 UR)
VADITELJ PLAVANJA ZA VODENJE VADBE
MALČKOV V VODI PO FREDOVI METODI (45 UR)
VADITELJ PLAVANJA ZA OSEBE S POSEBNIMI
POTREBAMI PO HALLIWICKOVI METODI (70 UR)

Tabela 1: Sistem usposabljanja PZS za področje vodnih dejavnosti

181

19
PROMOCIJA ZDRAVJA IN TELESNE
DEJAVNOSTI NA DELOVNEM MESTU
»V ZDRAVJU JE MOČ: VESELO NA DELO!«
Liljana Petruša, Manica Remec

Delovno okolje je eno pomembnejših življenjskih okolij, v katerem zaposleni
preživijo tretjino (ali več) svojega vsakdana in življenja. Upoštevajoč, da ima
telesna dejavnost številne pozitivne učinke na zdravje, da je sedenje postalo
prevladujoč življenjski slog in da so težave ter bolezni gibalnega aparata eden
glavnih razlogov bolniškega staleža, je spodbujanje in omogočanje telesne
dejavnosti na delovnem mestu ne le smiselno, temveč tudi potrebno za doseganje
boljšega zdravja zaposlenih, posledično pa večje produktivnosti ter uspešnosti
delovnih organizacij.

V skrbi za zdravje in boljšo kakovost življenja na delovnem mestu in hkratnem
upoštevanju da so bolezni mišično-kostnega sistema glavni razlog izgubljenih dni na
zaposlenega (1,2,3) smo v Zavodu za zdravstveno varstvo Koper oblikovali projekt
promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) z naslovom »V ZDRAVJU JE MOČ:
VESELO NA DELO!«, ki vključuje promocijske, raziskovalne in izobraževalne
aktivnosti. V sklopu slednjih smo izvedli izobraževanje, ki obsega šest skupinskih
srečanj in dodatno samostojno učenje. Vsebinsko vključuje predstavitev osnov PZDM,
osnove zakonodaje z obravnavanega področja, teoretične in praktične vsebine
spodbujanja, implementiranja ter izvajanja telesne dejavnosti oz. aktivnih odmorov.
Končni cilj izobraževanja, namenjenega delavcem in delodajalcem, ki že ali šele
bodo delovali na področju PZDM v svojih delovnih organizacijah je, usposobitev
udeležencev v »promotorje zdravja na delovnem mestu«, v smislu pobudnikov,
nosilcev in izvajalcev aktivnih odmorov ter drugih telesnih dejavnosti na delovnem
mestu. Izdali smo tudi gradivo, ki poleg teoretičnih osnov PZDM in telesne dejavnosti
vključuje tudi opis ter slikovni prikaz telesnih vaj ter plakat za izvajanje aktivnih
odmorov na delovnem mestu.

Namen celotnega projekta je predvsem izboljšanje zdravja in
aktivnosti PZDM. Vrednotenje zastavljenih ciljev sicer še poteka,
vrednotenja pa kažejo, da si delavci tovrstnih aktivnosti želijo in
nepoznavanje in nezavedanje prednosti vlaganja v PZDM s strani
ostaja pomemben izziv za naše nadaljnje delo.

implementiranje
vmesni rezultati
jih potrebujejo,
delodajalcev pa
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SPREMLJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI
OTROK NA OSNOVNI ŠOLI VOJNI
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Urh Poteko

Izhodišče: Gibalne sposobnosti imenujemo tiste sposobnosti, ki so odgovorne za
izvedbo človekovega gibanja. V Sloveniji je vsako leto izmerjena celotna populacija
šolarjev s testno baterijo Sportnovzgojni karton, ki vključuje tudi 8 testov gibalnih
sposobnosti. Glavni cilj raziskovalne naloge je bila primerjava gibalnih sposobnosti
otrok na osnovni šoli Vojnik v letih od osamosvojitve vse do leta 2010. Hipoteza, ki
smo jo želeli preveriti je bila: otroci v današnjem času so gibalno veliko manj
gibalno sposobni kot v času osamosvojitve.
Metode: V vzorec preizkušancev smo zajeli otroke 6 do 9-ih razredov OŠ, ter jih
primerjali med sabo. Na podlagi vrtljivih tabel smo pridobili nazorne rezultate o
tem, kako so se gibalne sposobnosti skozi čas spreminjale.
Rezultati: Večina sposobnosti se je skozi leta spustila na precej nižjo raven kot je le
ta bila na začetku raziskave. S pomočjo tabel smo hipotezo tudi potrdili.
Zaključki: Na podlagi rezultatov bi lahko trdili, da so gibalne sposobnosti današnje
mladine in seveda tudi najstnikov na precej nižji ravni kot so le te bile pred desetimi
ali petnajstimi leti. Nekatere sposobnosti so se spustile tudi za več kot 10%.

Ključne besede: športno vzgojni karton, gibalni razvoj, OŠ Vojnik
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TELESNA AKTIVNOST NOVINARJEV
NACIONALNEGA RADIA
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Ava Slejko

Izhodišče: Dandanes je redna telesna dejavnost nujna sestavina življenjskega sloga.
V Sloveniji je dve tretjini prebivalstva redno ali občasno telesno dejavnih, kar nas
uvršča nad evropsko povprečje. Nekateri poklici zahtevajo več sedečega dela kot
drugi, zato je ugotavljanje stopnje telesne dejavnosti pri posameznih skupinah ljudi
aktualno. Cilj raziskave je bil ugotoviti kakšna je športna dejavnost novinarjev
nacionalnega radia. Zanimali so nas tudi razlogi za manj pogosto ukvarjanje s
športno dejavnostjo. Razlogov, da ljudje niso telesno dejavni, je namreč veliko; kot
najmočnejši razlog se v literaturi omenja pomanjkanje časa.
Metode: Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom (14 vprašanj). Posredovan
je bil 40 novinarjem nacionalnega radia, starim 40,5±12,5 let. Poleg osnovnih
socialno-demografskih podatkov smo jih spraševali o času trajanja športne
dejavnosti. Zanimal nas je način njihovega prihoda na delo ter razlogi za morebitno
manj pogosto ukvarjanje s športno dejavnostjo. Povezanost med urami športne
dejavnosti in urami preživetimi na delovnem mestu smo izračunali s Pearsonovim
koeficientom korelacije.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da so statistično značilno bolj dejavni tisti, ki imajo
daljše delavnike (9-12 ur; športno dejavni 4,1 ure tedensko), kot tisti s krajšimi
delavnikom (5-8 ur; športno dejavni 2,7 ure tedensko). Statistično značilnih razlik
med urami športne dejavnosti in urami preživetimi na delovnem mestu pa nismo
ugotovili. Ravno tako ni statističnih razlik v količini ukvarjanja s športno dejavnostjo
med tistimi, ki živijo na vasi in tistimi, ki živijo v mestu. Ugotovili smo, da obstaja
statistično značilna razlika med spoloma (p=0,00), kjer so se moški pokazali za bolj
dejavne. Merjeni novinarji najpogosteje prihajajo na delo s kolesom.

Zaključki: Pomanjkanje časa zaradi večjega obsega ur, preživetih na delovnem
mestu, ni razlog za manj pogosto ukvarjanje s športom. V raziskavi se je namreč
skupina novinarjev, ki preživi več časa v službi, pokazala kot športno bolj dejavna.

Ključne besede: športna dejavnost, novinarji.
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VPLIV NORDIJSKE HOJE NA AEROBNO
VZDRŽLJIVOST STAREJŠIH OSEB
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Luka Šlosar

Izhodišče: Dokazano je, da telesna aktivnost (v našem primeru nordijska hoja) ne
pomlajuje, vendar pa mnogi procesi staranja pri redno gibalno dejavnih potekajo
mnogo počasneje kot pri gibalno nedejavnih. Redno ukvarjanje z nordijsko hojo tako
igra pomembno vlogo pri upočasnjevanju upadanja fizioloških funkcij in
preprečevanju številnih bolezni. Z izboljšanjem aerobnih sposobnosti pa bo njihovo
telo manj utrujeno in sposobno daljših obremenitev. Cilj raziskovalne naloge je bil
preveriti učinek osemtedenskega programa vadbe nordijske hoje na aerobne
sposobnosti starejših oseb.
Metode: Vzorec preizkušancev je zajemal 10 starejših ljudi (5 moških, 5 žensk),
starih od 60 do 85 let (povprečna starost 72,5±5,2 let). Preverili smo aerobne
sposobnosti s testom hoje na 2000m. Meritve so bile opravljene na začetku ter na
koncu osemtedenske vadbe, ki je potekala dvakrat tedensko po 120min. Rezultate
smo analizirali s programom SPSS in sicer s T-testom za odvisne vzorce.

Rezultati: Rezultati so pokazali da je bil učinek osemtedenske vadbe nordijske hoje
na aerobne sposobnosti starejših oseb statistično značilen.
Zaključki: Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je bila vadba nordijske hoje
dovolj intenzivna, da je povzročila izboljšanje aerobnih sposobnosti. Zasnovan
program se je pokazal kot učinkovit, saj so preizkušanci postali bolj telesno
zmogljivi, kar se lahko kaže tudi v lažjem opravljanju vsakodnevnih dejavnosti in
premagovanju daljših razdalj z manj napora.

Ključne besede: vadba, zdravje, starejše osebe, telesne značilnosti, aerobna
vzdržljivost.
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UČINEK ŠESTTEDENSKE VADBE NA
NEKATERE GIBALNE IN AEROBNE
SPOSOBNOSTI TER TELESNE ZNAČILNOSTI
STAREJŠE POPULACIJE
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija

Ula Štibelj, Maja Pori

Izhodišče: Staranje je usojeno vsakemu človeku, večini pa je namenjeno tudi tretje
življenjsko obdobje. Kakovost življenja v zrelih letih je odvisna od posameznika in
njegovih vloženih naporov za ohranitev sposobnosti. Namen naloge je bil ugotoviti
učinek šesttedenske vadbe na nekatere gibalne in aerobne sposobnosti ter telesne
značilnosti starostnikov v domu starejših občanov dr. Janka Benedika v Radovljici.

Metode: V raziskavo je bilo zajetih 23 merjencev, od tega 13 vadečih v
eksperimentalni skupini (ES), ki so dvakrat tedensko vadili pod strokovnim nadzorom,
ter 10 merjencev v kontrolni skupini (KS), ki so bili izmerjeni le pred začetkom
vadbe in na koncu vadbe ter niso vadili. Povprečna starost v ES je bila 84,6±5,3 let
ter v KS 81,1 ±5,0 let. Od vseh 23 merjencev so bili le 3 moški. Uporabljena je bila
testna baterija avtorjev Rikli in Jones (2000), ki je je zajemala 5 gibalnih testov,
test aerobnih sposobnosti in 3 teste morfoloških značilnosti posameznika.
Preizkušanci so izvajali šesttedenski program »A Zdrave vadbe« (Pori idr., 2011).
Učinek vadbe smo preverili z statistično metodo Anova ('Repeated measure').
Rezultati: Na podlagi analize rezultatov smo ugotovili, da v eksperimentalni skupini
ni bilo statistično značilnih razlik v morfoloških značilnostih ter pri testih gibljivosti
ramenskega obroča ter koordinacije (p>0,05). Pri testih gibljivosti spodnjih okončin,
moči rok in nog ter aerobnih sposobnostih so statistično značilne razlike in je vpliv
vadbe viden (p<0,05). Ugotovili smo, da so pri vseh testih v kontrolni skupini
statistično neznačilne razlike (p>0,05).
Zaključki: Na podlagi ugotovitev lahko zaključimo, da je vadba pozitivno vplivala na
nekatere gibalne in aerobne sposobnosti starejše populacije. Največji vpliv vadbe je
bil viden na področju moči rok in nog, gibljivosti nog ter aerobnih sposobnosti. Vse
omenjene sposobnosti so ključne za ohranjanje mobilnosti tudi v pozni starosti.
Glede na to, da so se tudi pri starejših pokazali pozitivni učinki vadbe, bi bilo
priporočljivo v prihodnje še več ozaveščanja na področju pomena redne športne
vadbe za kvalitetnejšo starost. Prav tako bi bilo smiselno s programom seznaniti tudi
druge domove starejših občanov po Sloveniji.

Ključne besede: starostniki, telesna aktivnost, zdravje, zdrava vadba
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PODPORA STARŠEV V ŽENSKEM NOGOMETU
TER NJEN VPLIV NA MOTIVACIJO MLADIH
NOGOMETAŠIC
Raziskovalna naloga pri predmetu Športna rekreacija
Barbara Tomič

Izhodišče: Družina je primarna družbena skupina, ki otroka vzgaja in mu posreduje
življenjske vrednote. Namen raziskovalne naloge je bilo ugotoviti, v kolikšni meri
starši v ženskem nogometu podpirajo nogometašice in kakšen vpliv ima to na
motivacijo le-teh.
Metode: Vzorec preizkušank je zajemal 25 nogometašic iz dveh klubov 1. slovenske
ženske nogometne lige, stare med 14 in 24 let. Rešile so anketo, ki je zajemala 17.
vprašanj. Poleg demografskih podatkov smo jih spraševali o športni aktivnosti
staršev, motivaciji staršev ter vključevanju staršev v njihov šport. Povezanost
spremenljivk smo analizirali s Hi2 metodo.

Rezultati: Rezultati so pokazali, da je največ igralk študentk in da niso vsi njihovi
cilji podrejeni nogometu. Testi povezanosti spremenljivk so pokazali, da starši, ki so
športno aktivni, že od samega začetka podpirajo svojo hči pri vključevanju v šport
(p=0,02). Nogometašice so navedle, da so bolj motivirane za igro, če jih pridejo
starši gledati na tekmo (p=0,014).
Zaključki: Na podlagi rezultatov sklepamo, da je podpora staršev pri vključevanju v
šport in vztrajanju v njem pomembna. Ženski nogomet je na dobri poti popularnosti;
z ustrezno promocijo ter podporo staršev se lahko pričakuje njegov pospešen razvoj.

Ključne besede: stališča staršev, nogomet, ženske
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