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Uwagi ogólne 
POChP prowadzi do postępującej niewydolności oddechowo-krążeniowej oraz upo-
śledzenia funkcji mięśni. Następstwem choroby jest inwalidztwo oddechowe. W celu 
opóźnienia lub niedopuszczenia do jego wystąpienia konieczna jest rehabilitacja od-
dechowa. Ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie, w tym przeponę (główny mięsień 
oddechowy), oraz wpływają na ogólną poprawę wydolności fizycznej organizmu. 

Właściwie dobrane oraz dobrze wykonywane ćwiczenia fizyczne wpływają na: 
 poprawę komfortu życia, 
 zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny, 
 zmniejszenie uczucia duszności. 

Pamiętaj, że każdy chory na POChP odnosi korzyści z aktywności fizycznej!

Wskazówki dla chorych: 
 trening mięśni powinien odbywać się w okresie stabilizacji choroby, gdy nie ma 
zaostrzenia;

 czas trwania, liczba powtórzeń i intensywność ćwiczeń powinny być stopniowo 
zwiększane w miarę poprawy wydolności fizycznej;

 chorzy z bardzo ciężką postacią choroby powinni zaczynać od krócej trwających 
ćwiczeń;

 różne rodzaje ćwiczeń fizycznych powinny być dostosowane do sprawności cho-
rego i stopnia zaawansowania choroby; 

 ćwiczenia należy wykonywać regularnie, kilka razy dziennie, bez pośpiechu;
 przed ćwiczeniami ważne jest rozluźnienie mięśni, żeby zapobiec niepotrzebnemu 
ich napięciu i zwiększonemu wysiłkowi oddechowemu;

 po wykonaniu każdego ćwiczenia powinien nastąpić odpoczynek w pozycji wyj-
ściowej; czas trwania odpoczynku jest taki sam jak czas wykonywanego ćwiczenia;

 początkowo każde ćwiczenie powtarza się 4–5 razy, w miarę poprawiania się 
kondycji 6–8 razy; 

 wdech powinien być zawsze wykonywany przez nos, a wydech – maksymalnie 
wydłużony przez usta!
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Uwaga! Ważne dla chorych na POChP! 
Przed rozpoczęciem intensywnej rehabilitacji oddechowej należy zasięgnąć 
opinii lekarza co do ewentualnych przeciwwskazań (przeciwwskazaniami do 
aktywności fizycznej mogą być: niestabilna choroba wieńcowa, nieuregulo-
wane nadciśnienie tętnicze, niestabilna cukrzyca).

Należy pamiętać, że gdy wystąpią: nudności, zawroty głowy, znaczna dusz-
ność, ból w klatce piersiowej, należy bezwzględnie przerwać wykonywanie 
ćwiczeń!

Jakie ćwiczenia fizyczne można wykonać samemu w celu 
wzmocnienia organizmu i usprawnienia leczenia choroby?

Spacer i marsz na świeżym powietrzu 
Spacer to podstawowa aktywność chorego na POChP. Każdy chory 
powinien spacerować 3–4 razy dziennie. Tempo chodu dopaso-
wuje się do wydolności chorego. Jednorazowy spacer powinien 
trwać do 30 minut. Marsz jest szczególnie wskazany u chorych 
z zaawansowanymi postaciami choroby. Najlepiej wykonywać 
go przy ładnej i bezwietrznej pogodzie. Chory powinien chodzić 
w tempie powodującym umiarkowane zmęczenie (duszność). 

Ćwiczenia oddechowe 
Oddychanie przez zwężone („zasznurowane”) usta. Usta ułóż 
jak do gwizdania. Powoli wciągaj powietrze przez nos aż do cał-
kowitego napełnienia płuc. Wypuszczaj powietrze powoli, jedno-
stajnie, przez zwężone usta. Wydech powinien trwać dwukrotnie 
dłużej niż wdech. Ćwiczenie powtórz 4–5 razy. Ćwiczenie umożli-
wia wciągnięcie większej ilości powietrza do płuc przy mniejszym 
wysiłku, poprawia efektywność wydechu i zapobiega zapadaniu 
się oskrzeli podczas wydechu. Zmniejsza częstość oddechów, 
duszność, poprawia utlenowanie krwi. 
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Oddychanie przeponowe

Połóż się na podłodze na plecach. Nogi ugnij w kolanach. Na brzuchu połóż niewielki 
ciężar, np. książkę. Wykonaj wdech, unosząc brzuch. Nie podnoś górnej części klatki 
piersiowej. Wydychając powietrze, aktywnie wciągaj mięśnie brzucha. Ćwiczenie po-
wtórz 4–5 razy.

Połóż się na plecach na podłodze. Na górnej części klatki piersiowej połóż np. worecz-
ki z piaskiem, po 3 kg każdy. Ułóż ręce wzdłuż tułowia. Ugnij nogi w kolanach. Wyko-
nuj powolne, głębokie wdechy i wydechy. Ćwiczenie powtórz 4–5 razy.
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A.  Połóż się na plecach. Wyprostuj nogi. Ręce ułóż wzdłuż tułowia. 
B.  Podczas wdechu odchyl głowę do tyłu i uwypuklij brzuch. 
C.  Wykonaj wydech, wciągając brzuch i unosząc głowę do przodu. Dotknij brodą 

mostka. 
Powtórz ćwiczenie 4–5 razy. 

A. Pozycja wyjściowa

B

C
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Usiądź na krześle. Chwyć mocno dolną 
część krzesła (żeby zablokować górną 
część klatki piersiowej). Weź krótki 
wdech. Wykonaj wydłużony wydech 
przez zwężone usta. Ćwiczenie po-
wtórz 4–5 razy.

Oddychanie z oporowanym wdechem 

Ćwiczenie zwiększa siłę i wytrzyma-
łość mięśni oddechowych. Podczas 
ćwiczenia opór stawiany przez wodę 
wymaga aktywizacji dodatkowych 
mięśni oddechowych klatki piersio-
wej, co skutkuje poprawą ich spraw-
ności. Postaw na stole butelkę napeł-
nioną do połowy wodą. Usiądź na 
krześle. Zanurz rurkę w wodzie. Weź 
wdech. Wydech wykonaj przez rurkę. 
Staraj się, aby powstające bańki po-
wietrza były w wodzie jak najdłużej. 
Powtórz ćwiczenie 4–5 razy. 
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Usiądź na krześle przy stole. Postaw na 
stole zapaloną świeczkę w odległości 
15 cm od twarzy. Połóż jedną rękę na 
brzuchu. Weź wdech. Następnie po-
woli i jednostajnie wydychaj powie-
trze tak, by cały czas płomień świecy 
był odchylony. Ćwicz około 3 minut. 
Każdego dnia stopniowo zwiększaj 
odległość między świecą a ustami (aż 
do kilkudziesięciu centymetrów).

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha 
Połóż się na plecach. Nogi ugnij w kolanach, ręce połóż wzdłuż tułowia. Weź powolny 
wdech, jednocześnie unosząc i prostując nogi. Wydychaj powietrze, trzymając nogi 
w górze. Pod koniec wydechu postaw nogi na podłodze. Czynność powtórz 4–5 razy. 
Odpocznij tyle czasu, ile trwało ćwiczenie.
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Zostań w pozycji leżącej na plecach. Nogi ugnij w kolanach, stopy oprzyj na podłodze. 
Ręce ułóż ponad głową. Weź wdech. Podnieś ugięte nogi w stronę głowy, jednocześnie 
podnosząc głowę w stronę nóg. Zrób powolny wydech. Wróć do pozycji wyjściowej.

Wsuń stopy pod próg szafy lub łóżka. Połóż się na plecach i ugnij nogi w kolanach. 
Ręce połóż wzdłuż tułowia. Podczas wykonywania wdechu unieś tułów z wyciągnię-
tymi do przodu rękami. Opuść powoli tułów na podłogę, wykonując wydech. Powtórz 
ćwiczenie 4–5 razy i odpocznij.
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Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i nóg 
W pozycji stojącej ułóż luźno ręce wzdłuż tułowia. Podnieś ręce przed sobą, wykonując 
wdech przez nos. Wolno opuszczaj ręce do dołu, wykonując wydech przez usta.

Rozłóż ręce na boki, wykonując wdech. Następnie ręce zgięte w łokciach przyciśnij do 
klatki piersiowej, wypuszczając powietrze. Powtórz ćwiczenie 4–5 razy. Możesz ćwiczyć 
z ciężarkami w dłoniach.
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Aktywność fizyczna u chorych na POChP 
Stań prosto w lekkim rozkroku. Podnieś ugięte ramiona pod kątem prostym i złącz dłonie 
pod brodą. Wyprostuj ręce, robiąc wymach do tyłu i wykonując wdech. Pochylając lekko 
głowę do przodu, połącz dłonie pod brodą i powróć do pozycji wyjściowej.

Usiądź i zaczep stopy o przednie nogi 
krzesła. Podnieś ręce zaciśnięte w pię-
ści. Wykonuj energiczne ruchy jak przy 
boksowaniu: wyprostowaną prawą 
ręką ruch do przodu, zgiętą lewą 
ręką ruch do tyłu ze skrętem tułowia 
w przeciwną stronę.
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A.  Zostań jeszcze na krześle, ręce opuść luźno wzdłuż tułowia. Podnieś ręce, robiąc 
wdech, a następnie opuść je powoli w dół. 

B.  Pochyl się lekko do przodu, wykonując wydech przez usta. Ćwiczenie powtórz 
4–5 razy.

A

B
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A.  Połóż się na lewym boku z ręką pod głową. Lewą nogę ugnij w kolanie i wysuń do przodu. 
B.  Podnieś jednocześnie prawą nogę i rękę. 
C.  Następnie, wykonując wydech, połóż rękę i nogę na podłodze. 
Powtórz te czynności 4–5 razy. Wykonaj to samo ćwiczenie na prawym boku.

A

B

C
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A.  Stań prosto na podłodze na całych stopach, ręce ułóż wzdłuż tułowia. 
B. Podnieś ręce nad głowę, jednocześnie stając na palcach. 
C. Następnie zrób przysiad, opuszczając ręce do dołu. 
Ćwiczenie powtórz 4–5 razy.

Ułożenie ciała przy występowaniu duszności 

Stabilizacja mięśni obręczy barkowej jest szczególnie korzystna dla chorych podczas na-
padu duszności (np. w czasie zaostrzenia choroby). Unieruchomienie obręczy barkowej 
zwiększa piersiowy tor oddechowy, co umożliwia wykonanie pełniejszego wydechu 
powietrza przez zwężone usta. Podczas napadu duszności przyjmij korzystną pozycję 
ciała, dzięki której wdech i wydech będzie pełniejszy.

A B C
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Pozycja 1
Postaw przed sobą krzesło. Po-
chyl tułów do przodu. Połóż wy-
prostowane obie ręce na oparciu 
krzesła. Zrób wdech nosem oraz 
wydech przez zwężone usta.

Pozycja 2
Usiądź na krześle lub na podło-
dze. Pochyl głowę do przodu. 
Połóż ręce i głowę na krześle. 
Nabierz powietrze nosem i wy-
puszczaj je powoli przez zwę-
żone usta.
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Skuteczny kaszel u chorych na POChP
Poniższe ćwiczenia umożliwiają odkrztuszanie 
zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. 
Odkrztuszenie wydzieliny poprawia oddychanie, 
ułatwia nabranie większej ilości powietrza do płuc 
oraz zwiększa ilość leku odkładającą się w płucach 
podczas inhalacji. Usiądź na krześle z głową lekko 
pochyloną do przodu, dłonie połóż na udach. Wy-
konaj po 10 razy następujące ćwiczenia:

 nabierz powietrze nosem; wypuszczaj powie-
trze bardzo powoli, wymawiając głoskę „R”;

 nabierz powietrze nosem; podczas wydechu 
pokasłuj;

 nabierz powietrze nosem; wykonaj długi wydech przez usta, starając się zmieniać 
jego prędkość: przyspiesz, zwolnij i znów przyspiesz; jest to wydech pulsacyjny, 
który ułatwia odrywanie wydzieliny z oskrzeli. 

Ćwiczenia staraj się wykonywać kilka razy dziennie.

Podsumowanie
Korzyści wynikające z rehabilitacji oddechowej u chorych na POChP to:

 poprawa wydolności wysiłkowej,
 zmniejszenie uczucia duszności,
 poprawa jakości życia,
 zmniejszenie częstości hospitalizacji oraz liczby dni spędzonych w szpitalu,
 zmniejszenie lęku i depresji związanych z chorobą,
 zwiększenie sprawności kończyn górnych poprzez trening siłowy i wytrzyma-
łościowy,

 poprawa rokowania w chorobie,
 ułatwienie powrotu do zdrowia po hospitalizacji z powodu zaostrzenia choroby,
 zwiększenie skuteczności długo działających leków rozszerzających oskrzela.

Piśmiennictwo:
1. Bolton CE, Bevan-Smith EF, Blakey JD, et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary rehabilita-

tion in adults. Thorax 2013; 68: ii1–ii30.
2. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key Concepts and Ad-

vances in Pulmonary Rehabilitation Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2013: 188; 13–64.
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Przewlekła obturacyjna choroba płuc, w skrócie POChP, jest to groźne 
i podstępne, przewlekłe schorzenie układu oddechowego dotyczące ponad 
dwóch milionów Polaków. Wczesne rozpoznanie choroby umożliwia jej 
właściwe leczenie oraz opóźnia wystąpienie powikłań, a w szczególności 
niewydolności oddechowej. 

Poradnik pt. Przewlekła obturacyjna choroba płuc został przygotowany 
specjalnie z myślą o pomocy pacjentom dotkniętym tą chorobą. W tej bro-
szurze autor opisuje ćwiczenia fizyczne usprawniające układ oddechowy, 
które powinien wykonywać sam pacjent. Systematyczne wykonywanie po-
danych ćwiczeń ma na celu usprawnienie wydolności oddechowej, a w kon-
sekwencji poprawę jakości życia. 

Wprawdzie publikacja jest adresowana głównie do chorych na POChP, 
ale może być również przydatna rodzinom chorych, pielęgniarkom i opie-
kunom medycznym.
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