
Z araz po odniesieniu kontuzji trzeba
odwiedziç specjalist´ od urazów
sportowych, który zaplanuje i prze-

prowadzi terapi´. Szybka reakcja ma du˝e
znaczenie dla koƒcowego wyniku gojenia,
wi´c czekajàc na konsultacj´ ju˝ warto
zaczàç działaç.
Nale˝y stosowaç zasad´ RICE. Odpoczynek
(Rest) – ograniczenie lub zaprzestanie
gry; jeÊli wyst´puje ból przy chodzeniu,
powinno si´ korzystaç z pomocy kul orto-
pedycznych. Chłodzenie (Ice) – przykła-
damy „cold pack” do ciała na 10 minut
tak cz´sto, jak to mo˝liwe. Ucisk (Com-
pression) – zawijamy banda˝ elastyczny
wokół uda w celu ograniczenia krwawienia
i obrz´ku. Uniesienie (Elevation) – umiesz-
czenie koƒczyny powy˝ej poziomu serca
dla ułatwienia ewakuacji obrz´ku. Nale˝y
unikaç pozycji koƒczyn dolnych z udami
oddalonymi od siebie, aby nie dochodziło
do nadmiernego rozciàgania uszkodzonej
tkanki.
W poczàtkowej fazie rehabilitacji çwiczenia
powinny byç wykonywane codziennie,
natomiast kiedy intensywnoÊç pracy wzro-
Ênie i pełna aktywnoÊç ruchowa zostanie
ju˝ przywrócona, cz´stotliwoÊç mo˝na
zmniejszyç do trzech razy w tygodniu.

Poprawa normalnej funkcji
åwiczenia nale˝y wprowadziç tak szybko,
jak tylko najgorszy ból i obrz´k ustàpià
(od kilku dni do tygodnia). Ból jest sy-
gnałem do zaprzestania wykonywania
danej aktywnoÊci. Przekraczanie progu
bólu przedłu˝y proces gojenia. Kiedy
w trakcie codziennych czynnoÊci nie od-
czuwamy ju˝ bólu, mo˝na rozpoczàç
jazd´ na rowerze lub akwaterapi´ (çwi-

czenia w gł´bokiej wodzie). Taka forma
aktywnoÊci ma na celu zwi´kszenie prze-
pływu krwi w mi´Êniach ud oraz szybszà
przebudow´ blizny, co optymalizuje proces
gojenia tkanki.
åwiczenia wzmacniajàce przeprowadza-
my dwa razy dziennie. Napi´cie danej
grupy mi´Êniowej utrzymujemy przez 5
sekund i wykonujemy 3 serie po 10 po-
wtórzeƒ:
– długie przywodziciele: siad z nogami
prostymi w kolanach; ÊciÊni´cie poduszki
umieszczonej mi´dzy udami (fot. 1);
– krótkie przywodziciele i mi´Ênie brzucha:
le˝enie na plecach z nogami zgi´tymi,
piłkà tenisowà mi´dzy kolanami i r´kami
uło˝onymi luêno na karku; ÊciÊni´cie piłki
udami i równoczesne uniesienie barków

tu˝ nad podło˝e; innym wariantem tego
çwiczenia jest wykonanie dodatkowego
skr´tu tułowia zaraz po jego uniesieniu,
czyli zbli˝enie prawego barku do lewego
kolana i na odwrót (fot. 2).
Statyczne çwiczenia rozciàgajàce wyko-
nujemy dwa razy dziennie, bezpoÊrednio
po çwiczeniach wzmacniajàcych. Pozycj´
koƒcowà utrzymujemy przez 10 sekund
i powtarzamy 3 razy. Niedopuszczalne
jest odczuwanie bólu w miejscu uszko-
dzenia:
– krótkie przywodziciele: siad z plecami
podpartymi o Êcian´; podeszwy stóp skie-
rowane do siebie; delikatne dociÊni´cie
kolan w dół za pomocà łokci dla zwi´k-
szenia uczucia rozciàgania po wewn´trznej
stronie ud (fot. 3);
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Gdzie wzrok nie    
W poprzednim numerze omówiliÊmy teori´ urazów pachwiny, biodra i brzucha. 
Tym razem chciałbym zaprezentowaç sposób post´powania po nadwer´˝eniu 
przywodzicieli stawu biodrowego. Chodzi o to, aby jak najszybciej przejàç kontrol´
nad bólem, obrz´kiem i stanem zapalnym oraz chroniç uszkodzone tkanki.
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– długie przywodziciele: stanie szeroko na
nogach; dla rozciàgania strony prawej
zgi´cie lewego kolana i przeniesienie wi´k-
szoÊci masy ciała na t́  koƒczyn ;́ zepchní cie
prawà r´kà biodra w lewà stron´; rozcià-
ganie powinno byç odczuwane w prawym
udzie po jego wewn´trznej stronie (fot. 4);
– zginacze biodra: kl´k na jednym kolanie;
wypchni´cie w przód biodra po stronie
nogi, na której si´ kl´czy; w ten sposób
dochodzi do rozciàgania przedniej okolicy
uda (fot. 5);
– mi´Ênie brzucha: le˝enie na brzuchu,
r´ce podparte o podło˝e w pobli˝u barków;
prostowanie koƒczyn górnych i patrzenie
si´ do góry; biodra spoczywajà na podło˝u
(fot. 6).

Powrót do treningu i gry
Kiedy çwiczenia z poprzedniego etapu
mogà byç wykonywane bez problemu
i chodzenie jest bezbolesne, mo˝na wpro-
wadziç stopniowy powrót do sportu po-
przez realizowanie poni˝szego programu
treningowego oraz kontynuowanie çwiczeƒ
rozciàgajàcych:
– trening kolagenowy: stanie na nodze
kontuzjowanej z gumà przymocowana

nisko do stabilnego obiektu, a z drugiej
strony do zdrowej koƒczyny, która wyko-
nuje ruch; w pierwszych dniach ruch
w biodrze jest wykonywany w kierunku
przód-tył, nast´pnie ruchy rotacyjne, a na
koniec na boki (fot. 7); po zakoƒczeniu
cyklu guma jest zakładana na nog´ uszko-
dzonà i ona wykonuje ruchy; nale˝y sto-
sowaç 25 proc. maksymalnego obcià˝enia
niewywołujàcego bólu i realizowaç 200–
300 powtórzeƒ dziennie;
– trening na niestabilnym podło˝u: imitacje
uderzeƒ tenisowych; 5 serii po 1 minucie
na ka˝dej nodze (fot. 8);
– wypady w przód: kolano nogi, na którà
robiony jest wypad, powinno znajdowaç
si´ nad stopà (nie mo˝e wysunàç si´ dalej
do przodu); tułów utrzymany pionowo; 3
serie po 10 wypadów na nog´ (fot. 9);
– drobnienie w miejscu: stanie z nogami
rozstawionymi szeroko lub z jednà nogà
wysuni´tà do przodu; szybkie przenoszenie
ci´˝aru ciała na stron´ prawà i lewà lub
naprzemiennie na nog´ wykrocznà i za-
krocznà; ka˝de z zadaƒ powinno byç
kontynuowane przez 3 minuty;
– biegi i skoki: spokojny trucht po mi´kkim,
równym terenie; zwi´kszenie tempa jest
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dozwolone, kiedy zawodnik mo˝e biec
bez dolegliwoÊci przez 20 minut; nast´pnie
nale˝y dodaç zmiany kierunków, przy-
spieszenia, wieloskoki i skipy.
Powrót na kort musi odbywaç si´ stop-
niowo. Rozpoczynamy od odbijania o Êcia-
n´ tenisowà lub od gry mi´kkimi piłkami
na małe kara. Nast´pnie wprowadzamy
çwiczenia, w których droga do odbicia
piłki jest coraz dłu˝sza. Kolejnym krokiem
jest odbijanie niskich wolejów i piłek nad
głowà. Uczestnictwo w pojedynkach na
punkty nale˝y rozpoczàç od tiebreaków,
a dopiero póêniej spróbowaç sił w setach.
Powrót do udziału w turniejach nast´puje
w momencie, kiedy przez 2 tygodnie
mo˝na graç mecze sparingowe bez dole-
gliwoÊci.
Dynamiczne çwiczenia rozciàgajàce pole-
gajà na rozciàganiu mi´Êni, które sà w ru-
chu. Luêne wymachy nóg robi si´ w ró˝-
nych kierunkach, z czego ka˝dy powinien
byç powtórzony dziesi´ciokrotnie. Wyko-
nywane sà jako cz´Êç rozgrzewki przed
treningiem lub meczem.

Profilaktyka
Niech nieszcz´Êcia nie chodzà parami.
Ryzyko wystàpienia urazu mi´Êni brzucha
i wewn´trznej cz´Êci uda mo˝e byç zmniej-
szone poprzez przestrzeganie konkretnych
zasad.
Przeprowadzajmy rzetelnà rozgrzewk´
oraz czynnoÊci wyciszajàce organizm po
grze. Przed treningiem wykonujemy roz-
ciàganie dynamiczne, a po – statyczne.
Utrzymujmy wysoki poziom przygotowania

fizycznego, ale nie zapominajmy o roli
odpoczynku w procesie treningowym.
Zm´czenie odgrywa istotnà rol´ w urazo-
woÊci zawodnika.
Przystosujmy nasz ubiór do warunków
atmosferycznych. W czasie rozgrywania
meczu w wietrznà pogod´ nale˝y nosiç
długie spodnie, przynajmniej na czas roz-
grzewki. Mo˝na dodatkowo zakładaç krót-
kie leginsy, aby utrzymaç w cieple mi´Ênie
ud, które wtedy b´dà w stanie przeciw-
stawiç si´ wi´kszym siłom.
Upewnijmy si´, ˝e mamy odpowiednie
buty tenisowe, zapewniajàce dobrà stabi-
lizacj´ stopy na boki oraz posiadajàce
prawidłowy bie˝nik, dobrany do na-
wierzchni kortu.
Tenis jest sportem, w którym wyst´puje
du˝a iloÊç ruchów rotacyjnych tułowia.
Z tego powodu w treningu nale˝y poło˝yç
nacisk na wzmacnianie mi´Êni tułowia
i obr´czy koƒczyn dolnych, najlepiej trzy
razy w tygodniu, tak˝e w trakcie okresu
startowego. Poprawa siły, elastycznoÊci
i balansu mi´Êniowego pomo˝e zapobiec
urazom pachwiny. Nie mo˝emy zapomnieç
o çwiczeniach stabilizujàcych kr´gosłup
i miednic´, a tak˝e zaawansowanych çwi-
czeniach sensomotorycznych (np. trening
na niestabilnym podło˝u). l

* autor jest fizjoterapeutà w Centrum Re-
habilitacji Sportowej, licencjonowanym in-
struktorem PZT i PTR Professional oraz fi-
zjoterapeutà reprezentacji Polski w tenisie
(www.prosportsupport.com)
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