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Podsumowanie zagadnień związanych z opieką medyczną 
nad Kadrą Narodową w strzelectwie sportowym 

w latach 2005-2008 
 
 

Program opieki lekarskiej nad zawodnikami Kadry Narodowej Seniorów w latach 
2005-2008 obejmował: 
1. Coroczne, dwukrotne (wiosna i jesień) badania lekarskie wielospecjalistyczne 

połączone z badaniami diagnostyczno-biochemicznymi w Centralnym Ośrodku 
Medycyny Sportowej w Warszawie. 

2. Badania audiologiczne wykonywane w latach 2005-2006 w ośrodku „DOLMED” we 
Wrocławiu oraz w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu 
w roku 2007; miejsce badań audiologicznych w roku 2008 nie zostało jeszcze 
ustalone. 

3. Badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe wszystkich zawodników Kadry 
Narodowej Seniorów wykonywane każdorazowo podczas zgrupowań i konsultacji 
szkoleniowych. 

4. Dodatkowe badania i konsultacje w: 
· w Klinice Laryngologii i Klinice Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 

połączone z odpowiednimi zabiegami profilaktyczno-terapeutycznymi w roku 2005, 
· w Klinice Neurologii i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 

w roku 2006, 
· w Klinice Ortopedii i Chirurgii Urazowej Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, 

Klinice Kardiologii we Wrocławiu oraz w Centralnym Ośrodku Medycyny 
Sportowej w Warszawie w latach 2007-2008. 

5. Obóz rehabilitacyjny dla zawodników Kadry Olimpijskiej w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Spale w roku 2007. 

6. Całodobową opiekę lekarską podczas zgrupowań w: 
· w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu i w Zakopanem w roku 2005, 
· w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku, Zakopanem i Szczyrku w roku 2006, 
· w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, Szczyrku i w Spale w roku 2007, 
· w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku w roku 2008. 

7. Opiekę lekarską w trakcie wyznaczonych konsultacji szkoleniowych i zawodów 
zgodnie z kalendarzem zamierzeń szkoleniowych. 

8. Pomoc w uzyskiwaniu wyłączeń terapeutycznych (tue). 
9. Szkolenia antydopingowe. 
10. Szkolenia z zakresu dietetyki. 
11. Całodobową możliwość konsultacji telefonicznych z lekarzem kadry narodowej. 
12. Suplementację witamin, mikro- i makroelementów oraz odżywek. 

 
Ponadto do optymalizacji opieki medycznej nad zawodnikami przyczyniły się: 

1. Ścisła współpraca lekarza z Kadrą Trenerów, Psychologiem i Fizykoterapeutą. 
2. Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie, 

Instytutem Sportu oraz Komisją Medyczną PKOL. 
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych u zawodników Kadry Narodowej 

Seniorów w poszczególnych latach, ustalono tymi zawodnikami, u których wykryto 
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nieprawidłowości w badaniach biochemicznych i przedmiotowych, indywidualny plan 
poprawy stanu zdrowia, zalecono wykonanie dodatkowych badań i konsultacji oraz 
wdrożono odpowiednie postępowanie profilaktyczno-lecznicze. Ponadto ze wszystkimi 
zawodnikami indywidualnie omówiono wyniki badań i ustalono plan postępowania 
profilaktycznego (dieta, wysiłek fizyczny, uzupełnianie makro– i mikroelementów itd.). 

 
Podstawowe problemy medyczne występujące w omawianym okresie u zawodników 

Kadry Narodowej Seniorów w Strzelectwie Sportowym obejmowały: 
1. Zaburzenia gospodarki żelazem u kobiet wymagające leczenia farmakologicznego 

(u około 30% zawodniczek). 
2. Zmiany przeciążeniowe i zwyrodnieniowe w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

wymagające okresowo farmako- i fizykoterapii (u około 40% zawodników). 
3. Zespoły bólowe barku wymagające okresowo farmako- i fizykoterapii (u około 20% 

zawodników; częściej u zawodników strzelających z pistoletu). 
4. Nadciśnienie tętnicze wymagające stałej farmakoterapii (3 zawodników) 
5. Zaburzenia gospodarki lipidowej, głównie u mężczyzn ze zwiększoną masą ciała, 

obecnie leczone dietą. 
6. Zaburzenia dyspeptyczne wymagające farmakoterapii (u około 30 % zawodników) 
7. Zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych wymagające injekcji odstawowych 

i fizykoterapii (3 zawodniczki). 
8. Zmiany zapalne ścięgna achillesa, głównie podczas zgrupowań kondycyjnych 

(u około 5 % zawodników). 
 
Program opieki lekarskiej nad Kadrą Narodową Juniorów w latach 2005-2008 

obejmował: 
1. Dwukrotne (wiosna i jesień) badania lekarskie wielospecjalistyczne połączone 

z badaniami diagnostyczno-biochemicznymi w Centralnym Ośrodku Medycyny 
Sportowej w Warszawie. 

2. Badania audiologiczne w badania audiologiczne wykonywane w latach 2005-2006 
 w ośrodku „DOLMED” we Wrocławiu oraz w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-
Lekarskich we Wrocławiu w roku 2007; miejsce badań audiologicznych w roku 2008 
nie zostało jeszcze ustalone. 

3. Badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe wszystkich zawodników Kadry 
Narodowej Juniorów każdorazowo podczas zgrupowań i konsultacji szkoleniowych 

4. Dodatkowe indywidualne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne 
w Klinice Ortopedii i Chirurgii Urazowej Szpitala Wojskowego we Wrocławiu w roku 
2005 połączone z odpowiednimi zabiegami profilaktyczno-terapeutycznymi oraz 
w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie w latach 2006-2007. 

5. Całodobową opiekę lekarską podczas zgrupowania w: 
· Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu i w Zakopanem w roku 2005, 
· Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku, Zakopanem i Szczyrku w roku 2006, 
· Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku, Giżycku i Zakopanem w 2007 roku, 
· Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku podczas zgrupowania w Ustce w roku 

2008. 
6. Opiekę lekarską w trakcie wyznaczonych konsultacji szkoleniowych i zawodów 

zgodnie z kalendarzem zamierzeń szkoleniowych 
7. Pomoc w uzyskiwaniu wyłączeń terapeutycznych (tue) 
8. Szkolenia antydopingowe 
9. Szkolenia z zakresu dietetyki 
10. Całodobową możliwość konsultacji telefonicznych z lekarzem kadry narodowej 
11. Suplementację witamin, mikro- i makroelementów oraz odżywek. 
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Główne problemy medyczne u zawodników Kadry Narodowej Juniorów 
w strzelectwie sportowym w omawianym okresie obejmowały: 
1. Różnego stopnia akustyczne uszkodzenie słuchu (u około 20% zawodników); jest to 

ważki problem wymagający poprawy ochrony młodych zawodników przed hałasem 
na poziomie klubów sportowych. 

2. Nadwaga lub wręcz otyłość mogące wynikać z niedoboru treningu ogólnorozwojowego 
(u około 20% zawodników). 

3. Nadciśnienie tętnicze- zwykle współistniejące z otyłością i siedzącym trybem życia-
coraz powszechniejsze wśród młodego pokolenia (podczas ostatnich badań w coms 
systematyczną kontrolę ciśnienia tętniczego ze względu na zbyt wysokie jego 
wartości zalecono około 20% zawodników). 

4. Zaburzenia lipidowe- zwykle współistniejące z otyłością i siedzącym trybem życia-
coraz powszechniejsze wśród młodego pokolenia. 

5. Przeciążenie kręgosłupa i obręczy bakowej- mogące wynikać z niedoboru treningu 
ogólnorozwojowego, braku prawidłowej rozgrzewki i niedostatecznej ilości ćwiczeń 
kompensacyjnych na symetryczne grupy mięśniowe (dane z wywiadów lekarskich). 

6. Płaskostopie- powszechny problem; zaburzenie architektury kostnej w obrębie stopy 
prowadzi do zmian na wszystkich poziomach kręgosłupa, przeciążeń i zespołów 
bólowych; często współistnieje z nadwagą lub otyłością. 

7. Kontuzje w trakcie sporadycznego podejmowania aktywności ruchowej podczas 
zgrupowań ogólnorozwojowych i ich skutki pod postacią różnego typu zespołów 
bólowych będące wynikiem niedostatecznego treningu ogólnorozwojowego 
w warunkach domowych i złego przygotowania do zgrupowań ogólnorozwojowych. 

8. Alergie- problem powszechny, dotyczący około 30 % zawodników, szczególnie 
istotny w strzelectwie, gdyż leki przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe) zaburzają 
koordynację ruchową i refleks. 

9. Astmę oskrzelową występującą u około 10% zawodników; problem ten jest 
szczególnie istotny, bowiem stosowane leki przeciwastmatyczne muszą być 
zgłoszone do międzynarodowej federacji (ISSF), bowiem w przeciwnym razie ich 
stosowanie stanowi naruszenie przepisów antydopingowych. 

10. Zaburzenia gospodarki żelazem pod postacią jego niedoboru; problem głównie 
dotyczy dziewcząt (około 20% zawodniczek). 

11. Zaburzenia rytmu serca (u 2 zawodniczek) wymagające systematycznej kontroli 
kardiologicznej. 
W oparciu o 4-letnie doświadczenie związane z opieką medyczną nad zawodnikami, 

można stwierdzić, że większości problemów można zapobiec lub je zminimalizować 
poprzez prowadzenie systematycznego treningu ogólnorozwojowego, racjonalizację 
treningu specjalistycznego, prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych, stosowanie racjonalnej 
diety i odpowiedniej ochrony narządu słuchu. Ponadto ogromne znaczenie ma 
informowanie lekarza Kadry o wszystkich stosowanych przez zawodników lekach 
w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu leków na wyniki sportowe oraz naruszenia 
przepisów antydopingowych. 
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