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Okoliczności i czynniki ryzyka upadków
powtarzających się i występujących
sporadycznie w domach pomocy
społecznej
The circumstances and risk factors of recurrent
and single falls in nursing homes

Abstract
Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. In the frame of     the EUNESE project (funded by EU) registration of falls has been implemented in
7 nursing homes (NHs) in Krakow, Poland. One of the aims was to discover whether there is a difference
between circumstances of recurrent and rarely-happening falls.
Methods.Methods.Methods.Methods.Methods. 302 consecutive falls were registered among 165 out of 822 elderly persons living in NHs from 1st July
2005 until 31st December 2006. The rate of falling was defined as the ratio of the number of falls to the number
of days of observation multiplied by 100. The group was divided into three categories according to the value of
the rate of falling: less than 0.22; 0.22–0.43 or more than 0.43 falls per 100 days of observation. The groups
consisted of 72, 66 and 164 falls (70, 41 and 54 fallers), respectively. Afterwards, chi-square test was applied to
determine if there is a relation between the frequency of falling and certain circumstances and consequences of
falls.
ResultsResultsResultsResultsResults. Among the three groups, balance impairment (respectively: 23.6% v. 34.8% v. 44.5%; p < 0.01) and
seizers (respectively: 2.8% v. 0% v. 8.5%; p < 0.001) were reported as a possible reason for recurrent falls. On
the other hand alcohol intoxication was related to rarely-happening falls (5.6% v. 6.1% v. 0.6%; p < 0.03). The
recurrent falls resulted in more frequent head injuries (29.2% v. 37.9% v. 48.8%; p < 0.02), skin cuts (9.7%
v. 16.7% v. 27.4%; p < 0.004), feeling fear (1.4% v. 10.6% v. 3.0%; p < 0.03) and need of wound dressing
(19.4% v. 21.2% v. 33.5%; p < 0.04).
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The persons experienced with recurrent falling require extensive preventive procedure due to
greater frequency of consequences of falling such as injury and need of medical care.
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Wstęp
Etiologia upadków jest wieloczynnikowa [1]. Powta-
rzające się upadki niezwykle rzadko mają jedną przy-
czynę [2, 3]. Na podstawie dotychczasowych badań
opisano wiele czynników ryzyka, dzieląc je na ze-
wnętrzne, powiązane z warunkami życia, oraz
wewnętrzne, związane ze stanem zdrowia. Wśród
wewnętrznych czynników sprzyjających upadkom naj-
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częściej wyróżnia się zaburzenia równowagi i cho-
du, działanie niektórych leków, hipotonię ortosta-
tyczną, zaburzenia wzroku, ograniczenie samodziel-
ności w zakresie czynności życia codziennego i upo-
śledzenie funkcji poznawczych [1]. Ponadto ryzyko
upadków zwiększają również choroba Parkinsona,
stan po udarze mózgu, schorzenia przebiegające
z bólem przewlekłym umiejscowionym w układzie
mięśniowo-szkieletowym [4–6].
Znaczenie tych czynników różni się w zależności od
miejsca przebywania osoby starszej oraz jej kondycji
fizycznej i zdrowotnej. W środowisku domowym czę-
ściej upadają osoby z zaburzeniami sprawności lub
niedołężne, co zwykle wiąże się ze złym stanem zdro-
wia [7, 8]. Upadki ludzi sprawnych, chociaż rzadsze,
są jednak groźniejsze w skutkach, ponieważ częściej
prowadzą do poważnych urazów [8]. Zwykle są one
konsekwencją braku ostrożności w związku z co-
dzienną aktywnością, poruszaniem się w nieuporząd-
kowanych pomieszczeniach lub na schodach. Ponad-
to sprawne osoby starsze spędzające czas wolny
w sposób aktywny są bardziej narażone na upadki poza
mieszkaniem w związku z pokonywaniem nierów-
ności terenu, przeszkód architektonicznych i niedo-
godności transportu [9, 10]. W placówkach opiekuń-
czych, gdzie pacjenci są mniej sprawni i swoją
aktywność ograniczają do najbliższego otoczenia,
częściej dochodzi do upadków w pokoju w związku
z czynnościami wchodzącymi w zakres samoobsługi.
Podkreśla się, że przyczyną powtarzania się upad-
ków, częściej niż w przypadku upadków sporadycz-
nych, są zwykłe codzienne czynności, tj. chodzenie,
zmiana pozycji. Towarzyszy temu gorsze wykonywa-
nie testów wstawania z krzesła, chodu (walking test),
stania stopa za stopą (tandem stand) i wychyleń środ-
kowo-bocznych na platformie (medio-lateral sway)
[11, 12]. Według Boele van Hensbroek i wsp. czynni-
kami ryzyka powtarzających się upadków są: zabu-
rzenia równowagi i chodu, lęk przed upadkiem, hi-
potonia ortostatyczna, zaburzenia wzroku, wysokie
ryzyko osteoporozy i zaburzenia nastroju [13]. Z ko-
lei Pluijm i wsp. wśród tych czynników wymieniają
również zawroty głowy, ograniczenie sprawności,
obniżenie siły mięśniowej, a Nevitt i wsp. zwracają
uwagę na znaczenie prognostyczne choroby Parkin-
sona i zmian zwyrodnieniowo-zapalnych stawów oraz
pozytywnego wywiadu odnośnie do upadku zakoń-
czonego urazem lub co najmniej 3 upadków w roku
poprzedzającym [12, 14]. Powyższe ustalenia są wy-
nikiem badań środowiskowych.
W placówkach opiekuńczych wykazano, że niektóre
problemy zdrowotne, jak nietrzymanie moczu i za-

burzenia zachowania [15], a także hipotonia orto-
statyczna [16], istotnie zwiększają ryzyko powtarza-
nia się upadków. Luukinen i wsp. zwrócili również
uwagę na znaczenie spowolnienia chodu i zmniej-
szenia siły mięśniowej mięśni kończyn dolnych, sto-
sowania leków antydepresyjnych i słabego wzrostu
tętna w trakcie próby ortostatycznej [17].
W Polsce badania Żaka zmierzały do ustalenia czyn-
ników powiązanych z powtarzaniem się upadków
u pensjonariuszy domów pomocy społecznej (DPS)
i osób starszych mieszkających w środowisku. Ustalo-
no, że niezależnie od miejsca pobytu badanych osób
starszych powtarzalność upadków istotnie koreluje
z poziomem sprawności fizycznej, wynikiem testu Tinet-
ti (POMA, Performance Oriented Mobility Assesment),
objawami poczucia depresji w Geriatrycznej Skali Oceny
Depresji (Geriatric Depression Scale) i lęku przed kolej-
nym upadkiem oraz liczbą zażywanych leków [18].
W cytowanych badaniach nie analizowano powią-
zania okoliczności upadków z częstością upadania.
Ustalenie takiego związku mogłoby stanowić wska-
zówkę dla personelu placówek opiekuńczych, w jaki
sposób zapobiegać powtarzaniu się upadków.
W ramach projektu EUNESE (European Network for
Safety among the Elderly) wprowadzono rejestrację
upadków w 7 DPS jako jeden z elementów prewen-
cji upadków w placówkach opiekuńczych. Następ-
nie przeprowadzono serię badań. Celem jednego
z nich było porównanie okoliczności i konsekwencji
upadków występujących sporadycznie i powtarzają-
cych się u mieszkańców DPS. Intencją badania było
wskazanie czynników, które mogą stwarzać większe
zagrożenie powtarzaniem się upadków. Wiedza
o tych czynnikach pomoże skuteczniej chronić pen-
sjonariuszy przed urazami.

Materiał i metoda
W ramach projektu EUNESE opracowano Kartę Reje-
stracji Upadków (aneks), którą następnie wdrożono
w 7 DPS (ogółem 822 mieszkańców w podeszłym
wieku, przewlekle somatycznie lub psychicznie cho-
rych) w Krakowie. Po wcześniejszym godzinnym prze-
szkoleniu dotyczącym wypełniania karty pielęgniarki
i opiekunowie mieli obowiązek odnotować okolicz-
ności każdego kolejnego upadku (tj. godzinę, datę,
miejsce, czynności poprzedzające upadek), środowi-
skowe i zdrowotne czynniki ryzyka upadku, leki za-
żywane w dniu upadku, konsekwencje (miejsce i cha-
rakter urazu) oraz rodzaj udzielonej pomocy lub
interwencji. Rejestracji podlegały upadki zdefiniowane
jako nagła, niezamierzona zmiana pozycji ciała
w wyniku utraty równowagi (bez udziału sił zewnętrz-
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nych, np. celowego popchnięcia, uderzenia przez
pojazd) w czasie chodzenia lub wykonywania innej
czynności, wskutek czego poszkodowany znajduje
się na podłodze, ziemi lub innej niżej położonej po-
wierzchni. Ten opis upadku jest zbieżny z definicją
nieco później zaproponowaną przez grupę ProFaNe
[2]. Obowiązek rejestracji dotyczył również upadków,
które mogły być spowodowane napadem drgawek,
hipoglikemią, świeżym udarem lub innymi przyczy-
nami zdrowotnymi.
W efekcie tego działania zarejestrowano wszystkie
kolejne upadki w okresie od 1 lipca 2005 do 31 grud-
nia 2006 roku w 3 DPS (łącznie dla 344 mieszkań-
ców) oraz w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grud-
nia 2006 roku w 4 DPS (dla 478 mieszkańców). We
wspomnianych okresach odnotowano 302 upadki
u 165 spośród 822 mieszkańców DPS. Czas obser-
wacji różnił się w przypadku poszczególnych osób
z powodu zgonu (37), wypisania z DPS przed ukoń-
czeniem obserwacji (4) lub przyjęcia do DPS po roz-
poczęciu obserwacji (19). Dlatego przed przystąpie-
niem do analizy dla każdej osoby, która doświadczy-
ła upadku, wyznaczono częstość upadania, dzieląc
liczbę upadków przez liczbę dni obserwacji i mno-
żąc ją razy 100 dni. Następnie tak obliczoną czę-
stość upadania przypisano wszystkim upadkom wy-
stępującym w okresie obserwacji tej osoby.
Rozkład częstości upadków rozpatrywanej jako ce-
cha upadków okazał się skośny (średnia 0,56; me-
diana 0,30; odchylenie standardowe 1,0; min. 0,15;
maks. 9,01) i nie dawał podstaw do wyróżnienia
dwóch grup, które można by nazwać upadkami osób
często upadających bądź upadających rzadko. Za-
tem upadki podzielono na 3 grupy ze względu na
częstość upadania. Wyróżniono 3 przedziały: poni-
żej 0,22; 0,22–0,43 oraz ponad 0,43 upadku/100
dni obserwacji.
Następnie analizowano, czy częstość upadania ma
związek z występowaniem określonych okoliczności

upadków (tj. godziny, daty, miejsca upadku, czyn-
ności poprzedzających upadek), środowiskowych
i zdrowotnych czynników ryzyka upadków, konse-
kwencji oraz rodzajem udzielonej pomocy. W celu
porównania częstości występowania wymienionych
cech upadków w zależności od częstości upadania
zastosowano test chi². Analizę statystyczną przepro-
wadzono przy użyciu pakietu statystycznego SAS.

Wyniki
Liczba osób upadających we wspomnianych grupach
wyniosła odpowiednio 70, 41 i 54 osób. Przeciętny
wiek tych osób nie różnił się w sposób istotny staty-
stycznie (tab. 1).

Charakterystyka okoliczności upadków
Rozkład występowania upadków w ciągu dnia istot-
nie różnił się w zależności od godziny doby (chi²
= 23,69; df = 11; p < 0,02). Większość upadków
odnotowano w godzinach porannej zmiany — po-
między godziną 5 a 13 (41,52%; n = 125) oraz
w godzinach wieczornych pomiędzy 17 a 20 (aż 59,
czyli 19,60% upadków w ciągu 3 godzin). W czasie
8 godzin nocnych (od 20 do 5 rano) zaobserwowa-
no 54 upadki (17,94%).
Upadki podzielono na 3 kategorie ze względu na
częstość upadania. W wyniku zastosowania analizy
z użyciem testu chi² wykazano, że częstość upada-
nia nie różniła się w zależności od miesiąca (chi²
= 26,4; df = 22; p = 0,237), dnia tygodnia (chi²
= 6,4; df = 12; p = 0,896) i godziny (chi² = 35,1;
df = 46; p = 0,878). Nie stwierdzono zatem, by
osoby, które upadają częściej, upadały o określonych
porach dnia, tygodnia czy roku. W badanym zbiorze
(301 upadków; 1 brak danych) wykazano, że upadki
najczęściej występowały w trakcie chodzenia
(36,88%; n = 111), wstawania z łóżka (24,25%;
n = 73), krzesła, sedesu lub wózka inwalidzkiego
(12,29%; n = 37). Inne aktywności, takie jak osunię-

Tabela 1. Charakterystyka 3 grup upadków mieszkańców DPS w zależności od częstości upadania
Table 1. Characteristics of three groups of falls in NHs residents depending on their falling rate

Podział upadków ze względu Razem
na częstość upadania

Częstość upadania (F)Częstość upadania (F)Częstość upadania (F)Częstość upadania (F)Częstość upadania (F) F < 0,22 0,22 £ F £ 0,43 F > 0,43
[liczba upadków/100 dni obserwacji]

Liczba upadkówLiczba upadkówLiczba upadkówLiczba upadkówLiczba upadków 72 66 164 302

Średnia wieku (SD)Średnia wieku (SD)Średnia wieku (SD)Średnia wieku (SD)Średnia wieku (SD) 73,5 (12,5) 77,1 (11,3) 75,0 (14,6) 74,9 (13,0)

Liczba osób, które upadłyLiczba osób, które upadłyLiczba osób, które upadłyLiczba osób, które upadłyLiczba osób, które upadły 70 41 54 165
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cie z pozycji stojącej lub siedzącej (8,64%; n = 26),
chodzenie po schodach (6,31%; n = 19), siadanie
(3,99%; n = 12) lub osunięcie z łóżka (3,32%; n =
= 10), zdecydowanie rzadziej wiązały się z upadkiem.
Nie stwierdzono jednak, aby osoby, które upadają
częściej, robiły to w trakcie wykonywania określonych
czynności (tzn. nie wykazano związku pomiędzy
rodzajem czynności poprzedzającej upadek a często-
ścią upadania).
Do ponad połowy zarejestrowanych upadków do-
szło w pokoju mieszkańca (52,16%; n = 157). Pozo-
stałe wystąpiły na korytarzu (14,95%; n = 45),
w toalecie lub łazience (8,97%; n = 27), na scho-
dach lub w windzie (7,64%; n = 23), poza budyn-
kiem placówki (7,31%; n = 22), w pokoju dziennym
lub jadalni (6,98%; n = 21), w sali fizjoterapii, kapli-
cy lub innych miejscach (2,00%; n = 6). Nie wykaza-
no natomiast, aby osoby, które upadają częściej, ro-
biły to ciągle w określonych tych samych miejscach
(tzn. nie wykazano związku pomiędzy miejscem
upadku a częstością upadania).
Upadki najczęściej były spowodowane potknięciem
(14,57%; n = 44), śliską lub mokrą podłogą (9,93%;
n = 30), niewłaściwym oświetleniem (5,96%; n =
= 18), niedostosowanym obuwiem (5,63%; n = 17)
lub przeszkodami na podłodze, jak dywan, kable
(4,30%; n = 13). Inne czynniki, tj. brak sprzętu po-
mocniczego, np. laski (4,64%; n = 14) czy balkoni-
ku (2,32%; n = 7), brak drabinek przy łóżku (2,65%;
n = 8), krępowanie (2,65%; n = 8), brak poręczy/
/uchwytów (1,65%; n = 5), nieoznakowane lub nie-
zabezpieczone schody (1,32%; n = 4), rzadziej wią-
zały się z upadkiem. Analiza z użyciem testu chi² nie
wykazała zależności pomiędzy częstością upadania
a określonymi zewnętrznymi czynnikami ryzyka upad-

ków (tzn. nie stwierdzono, by osoby, które upadały
wielokrotnie, robiły to wskutek oddziaływania po-
wtarzających się tych samych czynników ryzyka).
Najczęściej raportowaną przez pielęgniarki bezpo-
średnią przyczyną upadku powiązaną ze zdrowiem
osoby, która doznała upadku, były zaburzenia rów-
nowagi (37,41%; n = 113) lub chodu (36,42%; n =
= 110) oraz zawroty głowy (15,56%; n = 47) obser-
wowane tuż przed doznaniem upadku. W dalszej
kolejności wśród przyczyn upadków wymieniano:
pobudzenie psychoruchowe (9,27%; n = 47), ogra-
niczenie samodzielności w zakresie czynności życia
codziennego (7,61%; n = 23), spadek ciśnienia tęt-
niczego (5,96%; n = 18), napad drgawek (5,30%;
n = 16), omdlenie (5,00%; n = 15) i zaburzenia
widzenia (3,64%; n = 11). Zdecydowanie rzadziej
upadki występowały w związku z upojeniem alko-
holowym (3,00%; n = 9); hipoglikemią (1,65%; n = 5),
gorączką (1,65%; n = 5), utratą świadomości (1,32%;
n = 4), dusznością (0,66%; n = 2), zaburzeniami ryt-
mu serca (0,33%; n = 1), świeżym udarem (0,33%;
n = 1) i bólem zamostkowym (0,33%; n = 1).
Spośród wymienionych wcześniej czynników ryzyka
jedynie występowanie zaburzeń równowagi (23,61%
v. 34,85% v. 44,51%; chi² = 9,91; p < 0,01) i napa-
dów drgawek (2,78% v. 0% v. 8,53%; chi² = 14,27;
p < 0,001) istotnie częściej wiązały się z dużą czę-
stością upadania. Z kolei upojenie alkoholowe było
powiązane z upadkami występującymi rzadko (5,56%
v. 6,06% v. 0,61%; chi² = 7,70; p < 0,03).

Konsekwencje upadków
Większość urazów w wyniku upadków dotyczyła gło-
wy (41,72%) i kończyn dolnych (16,89%), a mniej-
sza ich część — kończyn górnych (12,58%) lub tuło-

Tabela 2. Występowanie urazów określonych części ciała w zależności od częstości upadania
Table 2. The incidence of injuries of certain body parts depending on rate of falling

                                      Procent i liczba upadków zależnie Razem
od częstości upadania

Liczba upadków n = 72 n = 66 n = 164 n = 302

Częstość upadania (F)Częstość upadania (F)Częstość upadania (F)Częstość upadania (F)Częstość upadania (F) F < 0,22F < 0,22F < 0,22F < 0,22F < 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 £££££ F  F  F  F  F £££££ 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 F > 0,43F > 0,43F > 0,43F > 0,43F > 0,43 Test chi²Test chi²Test chi²Test chi²Test chi² ppppp
[liczba upadków/
/100 dni obserwacji]

GłowaGłowaGłowaGłowaGłowa 29,2% (21)29,2% (21)29,2% (21)29,2% (21)29,2% (21) 37,9% (25)37,9% (25)37,9% (25)37,9% (25)37,9% (25) 48,8% (80)48,8% (80)48,8% (80)48,8% (80)48,8% (80) 41,7% (126)41,7% (126)41,7% (126)41,7% (126)41,7% (126) 8,598,598,598,598,59 < 0,02< 0,02< 0,02< 0,02< 0,02

Tułów 13,9% (10) 9,1% (6) 11,0% (18) 11,3% (34) 0,81 NS

Kończyna górna 13,9% (10) 16,7% (11) 10,4% (17) 12,6% (38) 1,80 NS

Kończyna dolnaKończyna dolnaKończyna dolnaKończyna dolnaKończyna dolna 27,8% (20)27,8% (20)27,8% (20)27,8% (20)27,8% (20) 21,2% (14)21,2% (14)21,2% (14)21,2% (14)21,2% (14) 10,4% (17)10,4% (17)10,4% (17)10,4% (17)10,4% (17) 16,9% (51)16,9% (51)16,9% (51)16,9% (51)16,9% (51) 11,7411,7411,7411,7411,74 < 0,003< 0,003< 0,003< 0,003< 0,003
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wia (11,26%). Wykazano, że urazy głowy częściej były
skutkiem upadków osób, które upadały wielokrot-
nie, natomiast urazy kończyn dolnych istotnie czę-
ściej występowały u osób upadających rzadko. Stwier-
dzono zatem istotny związek urazów głowy i koń-
czyn dolnych z częstością upadania (tab. 2).
Zdecydowana większość upadków spowodowała
krwiaki (42,72%; n = 129) lub rany powłok skór-
nych (20,86%; n = 63), nieco rzadziej otarcia na-
skórka (14,24%; n = 43), a znacznie rzadziej złama-
nia kości (6,62%; n = 20) lub zwichnięcia (0,99%;
n = 3). Jedynie w 77 przypadkach upadki nie wywo-
łały żadnego urazu (25,50%). Przyjmując podział czę-
stości upadania na przedziały poniżej 0,22; 0,22–
–0,43; ponad 0,43 upadku na 100 dni obserwacji,
wykazano, że osoby, które częściej upadały, dozna-
wały ran powłok skórnych istotnie częściej niż osoby
upadające rzadko (ryc. 1). Podobnie osoby, które
upadały często lub bardzo często, istotnie częściej
zgłaszały uczucie lęku w następstwie upadku (1,39%
v. 10,61% v. 3,,,,,05%; chi² = 7,28; p < 0,03).
Zaledwie 12,25% osób, które upadły, podniosło się
samodzielnie po upadku. Pozostałe wstały przy po-
mocy sprzętu lub dzięki innym osobom. Najczęstszą
formą pomocy udzielonej po upadku było podniesie-
nie z podłogi (77,48%; n = 234) i założenie opatrun-
ku (27,48%; n = 83). Rzadziej konieczny był zimny
okład (7,95%; n = 24), przemycie rany (6,95%; n =
= 21), szycie rany (4,97%; n = 15), operacja chirur-
giczna (1,66%; n = 5), założenie gipsowego opatrunku
(1,32%; n = 4), iniekcja dożylna lub domięśniowa
(0,99%; n = 3) i inne zabiegi (3,64%; n = 11). Osoby,
które częściej upadały, istotnie częściej wymagały za-
łożenia opatrunku (ryc. 2).
Najczęściej pomocy po upadku udzielały pielęgniarki
zatrudnione w DPS (90,73%; n = 274). Zdecydowa-
nie rzadziej dochodziło do: interwencji medycznej
w szpitalnym oddziale ratunkowym SOR (10,93%;
n = 33), przyjazdu pogotowia ratunkowego (6,95%;
n = 21), opatrzenia pacjenta w izbie przyjęć (3,31%;
n = 10), hospitalizacji (4,64%; n = 14), wizyty leka-
rza rodzinnego (1,99%; n = 6) lub innych form po-
mocy medycznej (2,65%; n = 8). W wyniku analizy
z użyciem testu chi² nie stwierdzono zależności po-
między częstością upadania a rodzajem udzielonych
świadczeń medycznych. Osoby, które doznawały
wielokrotnych upadków, nie korzystały częściej
z pomocy wymienionych instytucji opieki zdrowotnej.

Dyskusja
Występowanie upadków wiąże się z większą aktyw-
nością pacjentów. Wykazano to w licznych badaniach

środowiskowych [7, 9, 10]. Tym też w przedstawio-
nym badaniu można wytłumaczyć większą częstość
upadków w porze dużej aktywności dziennej (między
godziną 5 a 13) i wieczorem w porze kolacji (od 17
do 20). Dotyczyło to wszystkich upadków bez wzglę-
du na to, jak często badane osoby upadały. Do więk-
szości zarejestrowanych upadków dochodziło w po-
kojach mieszkańców DPS i na korytarzu, a częstość
upadania nie była szczególnie związana z jakimkol-
wiek miejscem. Najczęściej upadki występowały w trak-
cie chodu i wstawania z łóżka, krzesła itp., co zwykle
jest wynikiem osłabienia siły mięśniowej kończyn dol-
nych i zaburzeń równowagi obecnych u niedołężnych
mieszkańców placówek opiekuńczych [19]. Nie wyka-
zano natomiast, aby którakolwiek z rozpatrywanych
czynności poprzedzających upadek istotnie wiązała się
bądź wpływała na częstość upadania.
Upadki najczęściej były spowodowane potknięciem,
śliską lub mokrą podłogą, niewłaściwym oświetle-

Rycina 2. Konieczność założenia opatrunku w zależności
od częstości upadania (Chi² 6,77; p < 0,04)
Figure 2. Demand for wound dressing related to falling
rate (Chi² 6.77; p < 0.04)

Rycina 1. Występowanie ran powłok skórnych w zależno-
ści od częstości upadania (Chi² 11,2; p < 0,004)
Figure 1. Skin cut occurrence as a result of fall depends
on rate of falling (Chi² 11.2; p < 0.004)
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niem. Nie stwierdzono, aby upadki powtarzały się
wskutek oddziaływania określonych środowiskowych
czynników ryzyka. Przeprowadzenie remontów
w okresie ostatnich 10 lat w ramach standaryzacji DPS
spowodowało znaczną poprawę bezpieczeństwa in-
frastruktury tych placówek. W rezultacie liczba upad-
ków, których przyczyną był brak poręczy, uchwytów
lub inne bariery architektoniczne w budynkach, była
bardzo mała.
Wśród wewnętrznych przyczyn upadków najczęściej
raportowano zaburzenia równowagi, chodu i zawro-
ty głowy. Liczne badania potwierdziły wpływ tych
czynników na występowanie powtarzających się
upadków [11, 20, 21]. Jednak należy z ostrożnością
podchodzić do relacji personelu, ponieważ zarówno
pacjenci, jak i pielęgniarki czy opiekunki mogą mieć
problem z określeniem prawdziwej przyczyny upad-
ku. Pacjenci, pytani o przyczynę upadku, najczęściej
podają, że: „zachwiali się”, „nagle stracili równowa-
gę”, „zawróciło im się w głowie”, „potknęli się” lub
„zawadzili o coś nogą”. Na uwagę zasługuje istotny
związek napadów drgawkowych z powtarzaniem się
upadków. Całkowita liczba tych incydentów była
mała (16 przypadków), jednak w większości (14 przy-
padków) dotyczyła upadków występujących wielo-
krotnie. Z kolei upojenie alkoholowe częściej wiązało
się z upadkami sporadycznymi. Można to wytłuma-
czyć tym, że osoby będące pod wpływem alkoholu
upadały wskutek przejściowych zaburzeń równowa-
gi. Po ustąpieniu działania alkoholu zasadniczy czyn-
nik ryzyka upadków tracił swoje znaczenie.
W wyniku powtarzających się upadków istotnie czę-
ściej stwierdzano urazy głowy, co może być wynikiem
spóźnionej asekuracji kończynami górnymi przed
upadkiem. U ludzi w starszym wieku wykazano zabu-
rzenia wzorca aktywacji mięśni. W wyniku ruchomo-
ści podłoża, na którym pacjent stoi, najpierw urucha-
miane są mięśnie proksymalne, a później dystalne, co
nie sprzyja utrzymaniu stabilności postawy [22]. Skurcz
mięśni działających przeciwstawnie może opóźniać
aktywację mięśni [23]. Z kolei mniejsza zdolność do
wykonania nagłego skrętu w stawach kończyn dol-
nych utrudnia powrót do równowagi [23, 24]. Do tych
zmian dołączają się efekty zmniejszenia powierzchni
przekroju oraz stłuszczenia mięśni, które wiążą się
z obniżeniem masy i siły mięśniowej [25].
Powtarzające się upadki częściej skutkowały zranie-
niem powłok skórnych i koniecznością założenia
opatrunku. Częściej towarzyszyło im uczucie lęku, co
znajduje potwierdzenie w innych badaniach [26].
Pozostałe konsekwencje upadków, np. złamania ko-
ści, zwichnięcia w stawach, utrata świadomości, zda-

rzały się rzadko. Mała liczebność tych zdarzeń unie-
możliwiła ustalenie ich związku z powtarzaniem się
upadków. Należy jednak pamiętać, że badania du-
żych populacji osób starszych, które doznały złamań
lub innych urazów, wskazują na duży udział upad-
ków jako ich przyczyny [27]. W piśmiennictwie pod-
kreśla się znaczenie rozpoznawania czynników ryzy-
ka powtarzania się upadków, argumentując to tym,
że wielokrotne upadki prowadzą do większej liczby
urazów, epizodów hospitalizacji i przyjęć do placó-
wek opiekuńczych, co powoduje wysokie koszty po-
noszone przez sektory opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej [28]. Z tego powodu zgodnie z nowymi
wytycznymi zapobiegania upadkom rutynowy wy-
wiad lekarski powinien zawierać pytanie o liczbę
upadków w roku poprzedzającym badanie. Jeśli pa-
cjent raportuje 2 upadki lub więcej, należy urucho-
mić procedurę kompleksowego badania przyczyn
upadków i wdrożyć odpowiednie działania zapobie-
gawcze [29]. Stwierdzenie powtarzania się upadków
jest wystarczającym powodem do uruchomienia peł-
nego algorytmu zapobiegania im.
Wartością przedstawionego badania jest zastosowa-
na metoda polegająca na prospektywnej rejestracji
upadków prowadzonej na bieżąco. Można przyjąć,
że relacje pielęgniarek, które raportują upadek bez-
pośrednio po zdarzeniu, są bardziej wiarygodne lub
obarczone mniejszym błędem niż dane uzyskiwane
w badaniach retrospektywnych polegających na py-
taniu pacjentów o liczbę i okoliczności upadków
w okresie roku poprzedzającego badanie. W wielu
analizach arbitralnie wyznaczano liczbę co najmniej
2 upadków w roku jako kryterium częstego upadania.
W niniejszym badaniu zaprezentowano inne podejście,
które odnosi się do matematycznie wyznaczonych
przedziałów częstości upadania. Z teoretycznego
punktu widzenia takie podejście może być bardziej
uzasadnione. Podsumowując, etiologia upadków
z powodu swojej złożoności wymaga dalszych ba-
dań, a prezentowana praca stanowi pewien wkład
do polskich badań tego zagadnienia.

Podsumowanie
Na podstawie danych uzyskanych w wyniku prospek-
tywnej rejestracji upadków wykazano, że zewnętrzne
okoliczności upadków u osób, które upadają częściej,
nie różnią się istotnie od okoliczności upadków osób
upadających rzadko. Wśród przyczyn związanych ze
zdrowiem pensjonariuszy jedynie zaburzenia równo-
wagi i napady drgawek podawano jako częściej wy-
stępujące u osób doświadczających powtarzających
się upadków.
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Konsekwencjami powtarzających się upadków były:
częstsze występowanie urazów głowy, zranień po-
włok skórnych, lęku poupadkowego i konieczności
założenia opatrunku. Większa urazowość w wyniku
powtarzających się upadków powinna skłaniać leka-
rzy do wnikliwej oceny ich przyczyn i stosowania ak-
tualnych zaleceń zapobiegania.

Finansowanie
Badanie zrealizowano w ramach międzynarodowe-
go projektu EUNESE — Europejskiej Sieci dla Bez-
pieczeństwa Osób Starszych: Rozwój i planowanie
działań w celu kontroli urazowości i promowania
bezpieczeństwa wśród mieszkańców starszych wie-
kiem (EUropean NEtwork for Safety among Elderly:

Development and Action Planning for Injury Con-
trol and Safety Promotion among Senior Citizens),
finansowanego przez Komisję Europejską w ramach
Europejskiego Programu Zdrowia Publicznego
w latach 2005–2007 (Grant Agreement 2003316)
z częściowym dofinansowaniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (decyzją nr 164/Zdrowie Pu-
bliczne/2007/7).

Aneks
Karta Rejestracji Upadków opracowana przez Kata-
rzynę Szczerbińską w wyniku projektu EUNESE do
stosowania w domach pomocy społecznej i zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych.....

Streszczenie
Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. Wstęp. W ramach finansowanego przez Komisję Europejską projektu EUNESE wprowadzono rejestrację upad-
ków w 7 domach pomocy społecznej (DPS) w Krakowie. Jednym z celów badania było ustalenie, czy okoliczności
i konsekwencje powtarzających się upadków różnią się od tych, które wiążą się z upadkami występującymi
rzadko.
Metody.Metody.Metody.Metody.Metody. W okresie od 1 lipca 2005 do 31 grudnia 2006 roku zarejestrowano 302 kolejne upadki u 165 spośród
822 mieszkańców DPS. Częstość upadania została wyznaczona przez podział liczby upadków przez liczbę dni
obserwacji pomnożoną przez 100 dni. Następnie wyznaczono 3 grupy ze względu na wartość częstości upada-
nia: mniej niż 0,22; 0,22–0,43 oraz ponad 0,43 upadku/100 dni obserwacji. Liczba upadków we wspomnianych
grupach wyniosła odpowiednio 72, 66 i 164, a u osób, które doznały upadku, 70, 41 i 54. W celu ustalenia
związku pomiędzy częstością upadania a określonymi okolicznościami i konsekwencjami upadków zastosowano
test chi².
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. W grupach     o większej częstotliwości upadków zaburzenia równowagi (odpowiednio: 23,6% v. 34,8%
v. 44,5%; p < 0,01) i napady drgawek (odpowiednio: 2,8% v. 0% v. 8,5%; p < 0,001) zgłaszano częściej jako
potencjalną przyczynę powtarzających się upadków. Upojenie alkoholowe było powiązane z upadkami występu-
jącymi rzadko (5,6% v. 6,1% v. 0,6%; p < 0,03). Konsekwencjami powtarzających się upadków były: częstsze
występowanie urazów głowy (29,2% v. 37,9% v. 48,8%; p < 0,02), zranień powłok skórnych (9,7% v. 16,7%
v. 27,4%; p < 0,004), lęku (1,4% v. 10,6% v. 3,0%; p < 0,03), konieczności założenia opatrunku (19,4% v.
21,2% v. 33,5%; p < 0,04).
Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Osoby, które wielokrotnie doznają upadków, wymagają wzmożonych działań zapobiegawczych ze
względu na częstsze występowanie konsekwencji w postaci urazów i konieczności interwencji medycznej.

Gerontol. Pol. 2011; 19, 3–4, 161–170
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