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Streszczenie

Wraz z wydłużaniem średniej długości życia, coraz większej uwagi wymagają specyficzne problemy wieku starszego, do 
których należą upadki. Każdego roku co 3 osoba po 65. roku życia doznaje upadku. Upadki są najważniejszą przyczyną 
urazów i związanej z nimi niepełnosprawności w tej grupie wiekowej. Etiologia upadków jest złożona, w związku z czym 
diagnostyka ich przyczyn, jak i postępowanie zapobiegawcze muszą mieć charakter wielokierunkowy. Elementem, który 
należy uwzględnić w profilaktyce upadków jest aktywność fizyczna. Celem pracy jest omówienie roli aktywności fizycznej 
w profilaktyce upadków w populacji pacjentów geriatrycznych oraz przedstawienie programów treningowych mających 
zastosowanie w tym wskazaniu. (Gerontol Pol 2018; 26; 140-146)
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Abstract

An increase in the mean lifetime duration leads to the increased significance of specific medical problems of the elderly, 
including falls. Each year, one-third of people older than 65-years-of-age experience a fall at least once. Falls are a major 
cause of injuries and disability in this group. The etiology of falls is complex, and their diagnostics and prevention should 
be multidirectional. Physical activity belongs to the complex prophylaxis of falls. The aim of this review is to discuss the 
role of physical activity in prevention of falls in geriatric patients, and to present training programs that may be used in 
this indication. (Gerontol Pol 2018; 26; 140-146)
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Postęp nauk medycznych wiąże się z wydłużaniem 
się średniej długości życia. Obecnie w Polsce popula-
cja osób powyżej 65 roku życia stanowi 16%, a w 2050 
roku przewiduje się wzrost tej grupy do 33% społeczeń-
stwa [1]. Pociąga to za sobą zmiany w zakresie potrzeb 
medycznych społeczeństwa i konieczność zwrócenia 
większej uwagi na specyficzne problemy wieku starsze-
go, czyli t.zw. wielkie problemy geriatryczne. Jednym 
z takich problemów są upadki. Według danych Świato-
wej Organizacji Zdrowia (World Helath Organization, 
WHO) rocznie 28-35% osób powyżej 65. roku życia 
doznaje upadku [2]. Według badania PolSenior, w 2009 
roku w Polsce 23,1% osób powyżej 65 roku życia do-
znało upadku. Częstość upadków zwiększa się z wie-
kiem – w ciągu roku upada od 12,0% osób w wieku 65–
69 lat do 35,9% osób powyżej 89. roku życia [3]. 

Upadki są głównym powodem urazów i związanej 
z nimi niepełnosprawności. Są najczęstszą przyczyną 
zgonów z powodu wypadków wśród osób powyżej 65 

roku życia [4]. Po upadku niemożność wykonywania 
czynności dnia codziennego dotyczyła 35%, natomiast 
aktywność społeczna i fizyczna była ograniczona u po-
nad 15% badanych [5]. Większość upadków zdarza się 
podczas czynności dnia codziennego – 67% podczas 
chodzenia, 28% podczas wstawania i siadania, a 21% 
podczas innych czynności [3]. 

Pięć procent upadków kończy się złamaniem, 
w związku z tym również możliwym unieruchomieniem 
[6]. Mogą wówczas wystąpić powikłania takie jak za-
krzepica żył głębokich, zapalenie płuc lub majaczenie, 
które w konsekwencji prowadzą do przedłużonych po-
bytów w szpitalu, zwiększonej śmiertelności i niejedno-
krotnie do konieczności umieszczenia chorego w domu 
opieki [7]. Jedynie co czwarta osoba starsza powraca 
do samodzielności funkcjonalnej po złamaniu bliższego 
końca kości udowej [6]. 

Upadki mają również ogromny wpływ na psychi-
kę pacjenta. Lęk przed ponownym upadkiem (zespół 




