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Komentarz
dr Marek Żak, Katedra
Rehabilitacji Klinicznej AWF,
Kraków
Upadki osób starszych to istotny problem społeczny mający
konsekwencje zarówno medyczne, jak i ekonomiczne, gdyż ta
populacja cechuje się największą niepełnosprawnością oraz
umieralnością wskutek tych zdarzeń. W tej grupie wiekowej urazy spowodowane upadkiem oraz ich następstwa często mają
bardzo poważne skutki uboczne, których rezultatem nieraz
jest znaczne przyspieszenie ogólnego procesu starzenia się
czy też konieczność objęcia opieką instytucjonalną.
W polskich warunkach oba te zagadnienia – upadki i ich następstwa – pomijane są milczeniem, jak gdyby problem ten nie
występował lub był zjawiskiem marginalnym. Tymczasem, jak
zwracają uwagę autorzy artykułu – Sarah Berry i Ram Miller
– upadek aż u 31% osób starszych zakończony jest urazem wymagającym pomocy lekarskiej, a 10-15% upadków kończy się
złamaniem.
Złamania, do których dochodzi wskutek upadków, powodują, że osoba starsza wymaga hospitalizacji, często długotrwałej, czego konsekwencją jest z reguły pogorszenie ogólnego stanu zdrowia oraz poważny wzrost kosztów leczenia.

Choć w Polsce koszty związane z upadkami i ich następstwami nie zostały oficjalnie oszacowane, z wieloletnich obserwacji własnych wynika, że muszą być one co najmniej równie
wysokie jak w krajach, gdzie dokonuje się takich analiz, co bardzo wnikliwie zostało przedstawione przez autorów na przykładzie wydatków amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.
Autorzy artykułu podejmują też próbę ukazania problemu
upadków poprzez przedstawienie epidemiologii tego zjawiska
oraz bardzo rzetelną analizę czynników ryzyka upadków i kosztów ich następstw. Przegląd licznego piśmiennictwa i wyników
badań naukowych pozwolił również wskazać zależności między
upadkami a złamaniami. Artykuł godny jest więc polecenia nie
tylko lekarzom, ale też wszystkim, którzy w codziennej praktyce stykają się z problemem upadków wśród osób starszych.
Podsumowując, upadki osób z tej grupy wiekowej są nie tylko
główną przyczyną złamań, ale również innych urazów fizycznych
i psychicznych, które odpowiadają za większą niepełnosprawność i umieralność wśród tej populacji. Dlatego też między innymi upadki zaliczane są do tzw. wielkich problemów geriatrycznych.
Duża liczba upadków osób starszych w Polsce, wykazywana także w badaniach własnych, jest poważnym, choć wciąż pomijanym
problemem społecznym i nakazuje podejmować działania, których
celem jest szeroko rozumiana prewencja. Zapobieganie upadkom
osób w podeszłym wieku należy do najtrudniejszych wyzwań dla
wielu specjalistów, a zatem wszelkie działania zmierzające do
zmniejszenia ich liczby powinny mieć charakter systemowy. Ogólnokrajowa koordynacja tychże działań powinna natomiast jak najszybciej znaleźć się na liście priorytetów państwowego systemu
opieki zdrowotnej. Kierując się doświadczeniem innych krajów, należy pamiętać, że tylko działania o charakterze prawdziwie kompleksowym dają jakąkolwiek szansę na skuteczne zmierzenie się
z narastającą skalą tego problemu.
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