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Upadki 
 

Informacje 
ogólne  

 

Upadki zdarzają się często i są główną przyczyną kalectwa 
lub śmierci starszych osób. Ponad 1/3 osób powyżej 65 

roku życia doświadcza upadku co najmniej raz w roku.  

Obrażenia poniesione w wyniku upadku zaczynają się od 
trywialnych siniaków, aż do zagrażających życiu urazów. 

Urazy głowy i złamania kości długich (na przykład 
złamania szyjki kości udowej) są na czele tej listy. Ważne 

zatem, aby zdać sobie sprawę, że skutki urazu głowy 
mogą wystąpić z opóźnieniem.  

Nawet upadki, które nie doprowadzą do powstania urazów, 
mogą mieć negatywny wpływ na osoby starsze. Po 

upadku, pacjenci w podeszłym wieku często dobrowolnie 
ograniczają swoją aktywność w obawie przed kolejnym 

upadkiem. Ta redukcja aktywności prowadzi do dalszego 
osłabienia, co z kolei zwiększa ryzyko kolejnego upadku - 

błędne koło.  

 

Kto jest 

narażony na 
upadki?  

Każdy jest narażony, a ryzyko upadków zwiększa się z 

wiekiem. To zwiększone ryzyko upadku jest 
prawdopodobnie wynikiem zmian, które pojawiają się wraz 

z wiekiem, a dodatkowo różnych stanów chorobowych, 
takich jak zapalenie stawów, zaćma lub operacja stawu 

biodrowego. 

  

Jak mogę 
ograniczyć 

swoje 
ryzyko 

upadku?  

Do większości upadków dochodzi w domu. Możesz 
upewnić się, że dom jest bezpieczny, postępując według 

poniższych wskazówek:  
 Upewnij się, że masz dobre oświetlenie w domu. W 

twoim wieku, mniej światła dociera do dna oka, gdzie 
zlokalizowany jest ośrodek wzroku. Używaj nocnych lamp 

w sypialni, przedpokoju, oraz łazience.  
 Dywaniki powinny być solidnie przymocowane do podłogi 

lub mieć antypoślizgowe spody. Luźne końce powinny 

być przyczepione do podłoża.  



    

   

 

Jak mogę 
ograniczyć 

swoje 

ryzyko 
upadku?  

c.d.  

 

 Należy przesunąć przewody elektryczne tak, aby nie 
leżały na podłodze w miejscach, gdzie się chodzi.  

 Należy rozmieścić poręcze w łazience przy wannie, 

prysznicu i toalecie.  
 Nie powinno się korzystać ze schodów bez poręczy po 

obu stronach. Należy upewnić się, że schody są dobrze 
oświetlone.  

 W kuchni należy upewnić się, że rzeczy są w zasięgu 
ręki. Nie powinno się przechowywać rzeczy zbyt wysoko 

lub zbyt nisko. Wtedy nie będzie potrzeby wchodzenia 
na drabinę lub taboret.  

 Należy nosić buty z mocną antypoślizgową podeszwą 
firma. Powinno się unikać noszenia luźnych kapci, w 

których można się poślizgnąć.  
 

Co jeszcze 
mogę 

zrobić?  

 Raz w roku należy badać wzrok.  
 Należy dbać o swoje stopy, a jeśli pojawia się ból lub 

trudności z chodzeniem, należy je zbadać.  

 Należy porozmawiać z lekarzem na temat skutków 
ubocznych stosowanych leków. Niektóre działania 

niepożądane mogą przyczyniać się do upadków.  
 W przypadku pojawiania się zawrotów głowy należy 

skonsultować się z lekarzem.  
 Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pojawiają się 

problemy z nietrzymaniem moczu.  
 Jeśli lekarz sugeruje, że należy używać laski lub 

chodzika, aby się wspomóc w chodzeniu, proszę ich 
używać! To daje dodatkową stabilność podczas 

chodzenia, a może pomóc uniknąć niebezpiecznego 
upadku.  

 Przy wychodzeniu z łóżka rano lub w nocy do toalety, 
usiądź na brzegu łóżka na kilka minut przed wstaniem. 

Potrzebne jest trochę czasu, aby ciśnienie krwi 

ustabilizowało się, kiedy siadasz lub wstajesz. Jeśli 
podniesiesz się zbyt gwałtownie, ciśnienie krwi może nie 

być w stanie "utrzymać" się. To może to spowodować 
zawroty głowy, przez co można stracić równowagę i 

upaść.  
 Jeśli zdarzył Ci się upadek, należy poinformować 

lekarza, - ocena medyczna jest wskazana i może być 
pomocna!  

 
 


