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Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyki

Ćwiczenia pilates dla seniorów 
zachowawczym sposobem leczenia NTM

Zaledwie co czwarta Polka cierpiąca na nie-
trzymanie moczu (NTM) przyznaje, że kie-
dykolwiek ćwiczyła mięśnie dna miednicy. 

Tymczasem ćwiczenia te nie tylko zapobiegają 
i pomagają leczyć nietrzymanie moczu, lecz 
także wzmacniają kręgosłup i mięśnie brzucha, 
poprawiają postawę, ogólną kondycję ciała 
oraz jakość życia, w tym życia seksualnego.
Mięśnie dna miednicy, zwane także mięśnia-
mi Kegla, tak jak wszystkie niećwiczone mię-
śnie z upływem lat słabną. Proces ten nasila 
się ze względu na nieprawidłowy styl życia, 
stres, ciężką pracę fizyczną czy przebyte poro-
dy. Osłabienie mięśni dna miednicy skutkuje 
problemami z niewłaściwą postawą, bólami 
pleców a także często nietrzymaniem moczu.
Nie zwlekaj! Zacznij dbać o siebie już od dziś! 
Spróbuj wykonać kilka ćwiczeń!

Ćwiczenie 1
Ustaw stopy na szerokość bioder, równolegle 

do siebie, plecy proste, 
ściągnięte łopatki, barki 
opuszczone, odsunięte 
od uszu, długa szyja, 
ręce wzdłuż tułowia, 
bardzo delikatnie wcią-
gnięty pępek. Wdech 
nosem. Z wydechem 

(wydech przez lekko uchylone usta) przenieś 
ciężar ciała na jedną nogę, drugą nogę unieś 
tyle ile chcesz, możesz uginając kolano do przo-
du delikatnie napjąć mięśnie dna miednicy. Ko-
lano nogi na której stoisz zostaw rozluźnione, 
delikatnie ugięte. Utrzymaj się chwilę na jednej 
nodze. Miednica jest cały czas ustawiona rów-
nolegle do podłoża, nie wypychaj biodra w bok. 
Cały czas wydłużaj swoje ciało, rośniesz do sufi-
tu. Powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana strony. 
Wykonaj po 6 powtórzeń na każdą ze stron. 

Ćwiczenie 2
Ustaw stopy szerzej niż biodra, delikatnie ugnij 
kolana, plecy proste, łopatki ściągnięte, barki 
opuszczone, odsunięte od uszu, długa szyja, ręce 
oparte na biodrach, bardzo delikatnie wciągnięty 

pępek. Wykonaj krążenia biodrami, staraj się od-
naleźć i delikatnie napiąć mięśnie dna miednicy. 
Po sześć okrążeń w każdą stronę. Podczas krą-
żenia biodrami staraj się utrzymać barki i głowę 
nieruchomo, w jednym miejscu.

Ćwiczenie 3
Połóż się wygodnie na plecach., wydłuż boki cia-
ła, wyciągnij kręgosłup, ściągnij łopatki, odsuń 
barki od uszu, bardzo delikatnie wciągnij pępek, 
ugnij kolana, stopy oprzyj na podłożu, rozstaw 
je na szerokość bioder, ręce ułóż  wzdłuż tuło-
wia. Zacznij, na przemian wyginać kręgosłup, 
bez odrywania bioder z podłoża, maksymalnie 

do sufitu w literę D oraz maksymalnie „rozpłasz-
czać”– wciskać w matę. Następnie wykonuj 
wygięcia coraz delikatniej i spokojniej, aż zatrzy-
masz się pomiędzy jednym a drugim wygięciem 
– to jest twoja neutralna pozycja kręgosłupa. 
Poczuj jak w tym ułożeniu mięśnie dna miednicy 
są delikatnie napięte, ponieważ trzymają kręgo-
słup w neutralnym ustawieniu i nie pozwalają 
mu się zupełnie położyć. Wykonaj 8–10 spokoj-
nych oddechów.

Ćwiczenie 4
Pozostań w pozycji leżącej. Ułóż się wygodnie, 
wydłuż boki ciała, wyciągnij kręgosłup, ściągnij 
łopatki, odsuń barki od uszu, delikatnie wciągnij 
pępek, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte 
na podłożu, rozstawione na szerokość bioder, 
kręgosłup w neutralnej pozycji, ręce wzdłuż tu-
łowia. Unieś ręce do sufitu i w rytm oddechu 

zacznij rękoma rysować koła na suficie, tak jak-
byś rozgarniała chmury, wydech na zewnątrz, 
wdech do środka. Jednocześnie koncentruj 
uwagę na miednicy. Sprawdzaj czy twój krę-
gosłup się nie wygiął, nie zmienił ułożenia i czy 
cały czas utrzymujesz małe napięcie mięsni dna 
miednicy, które tworzą „gorset” dla twojego tu-
łowia. Wykonaj po 8 okrążeń w każdą stronę.

Ćwiczenie 5
Połóż się na plecach, pozycja wyjściowa jak wyżej. 
Wydłuż boki ciała, wyciągnij kręgosłup, ściągnij 
łopatki, odsuń barki od uszu, delikatnie wciągnij 
pępek, nogi ugięte w kolanach, stopy oparte na 
podłożu, rozstawione na szerokość bioder, ręce 
wzdłuż tułowia. Z wydechem kręg po kręgu unieś 
biodra do góry, do momentu aż twoje barki, bio-
dra i kolana ustawią się w jednej linii, w pozycji 
tzw. skoczni narciarskiej – postaraj się wydłużyć 
całe ciało, tak jakby ktoś ciągnął cię za kolana 
w górę, w skos. Na górze wdech i z wydechem 
opuść biodra, kładąc na podłożu kręgosłup kręg 
po kręgu. Zobacz jak pracują twoje mięśnie dna 
miednicy, czy czujesz ich delikatne napinanie się 
w momencie unoszenia bioder i rozluźnianie  
w momencie ich opuszczania? Powtórz ćwicze-
nie 5–6 razy.

Na zakończenie ćwiczeń wyprostuj nogi, zadrzyj 
palce stóp do sufitu, wypchnij pięty jak najdalej, 
przenieś ręce za głowę i wyciągnij całe swoje ciało. 
Rozluźnij się… a następnie wyciągnij jeszcze raz. 
Dla odprężenia przyciągnij kolana do brzucha  
i pooddychaj spokojnie, zamknij na chwilę oczy 
i odpychaj od siebie wszystkie myśli jakie przy-
chodzą Ci do głowy. Ponieważ ćwiczenie mięśni 
dna miednicy nie jest proste, dobrze jest zacząć 
trening od kilku indywidualnych lekcji z instruk-
torem, żeby wiedzieć, czy pracujemy poprawnie. 
Nie wolno się od razu zniechęcać, nawet jeżeli 
nie widać natychmiast rezultatów. Zainwestuj 
trochę czasu i cierpliwości a zobaczysz, że to się 
sprawdza i że było warto!  ■
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