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Wprowadzenie teoretyczne
Starzenie mimo indywidualnego i zróżnicowanego tempa, dynamiki i rozwoju, nieuniknienie prowadzi do
pogarszania się z wiekiem stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej. Upadki zaliczane są do głównych
problemów geriatrycznych. Strach przed upadkiem jest ważnym czynnikiem psychologicznym związanym
z upadkami u osób starszych. Literatura tematu wskazuje, że lęk związany z możliwością upadku odczuwa od
12% do 73% starszych ludzi (Smee et al. 2012). Zadaniem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest aktywizacja
seniorów, poprawa komfortu życia, zapewnienie dobrej jakość usług edukacyjnych oraz prozdrowotnej
aktywności fizycznej. Celem badań jest ocena ryzyka i poziomu lęku przed upadkiem u słuchaczek
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
Wyniki
Materiał i metody badawcze
Średni wskaźnik ryzyka upadku w badanej grupie kobiet wyniósł
Badaniami objęto 22 kobiet w wieku 65-75 lat . Do
z-score= 0,88, i wskazał na małe zagrożenie upadkiem.
oceny ryzyka upadku wykorzystano Physiological Profil
Wysokie ryzyko stwierdzono u 3 kobiet, umiarkowane u 5,
Assessment (PPA) w wersji skróconej składający się z
łagodne u 11, niskie u 2 i bardzo niskie u 1 osoby. Największe
5 testów określających deficyty funkcji
sensomotorycznych istotnych dla kontroli równowagi. deficyty, obserwowano w zakresie: wzroku (u 19 kobiet), czasie
reakcji na bodziec (u 13 kobiet) i sile mięśnia czworogłowego
Lęk przed upadkiem oceniono kwestionariuszem Falls
Efficacy Scale-International (FES-I), określa on poziom uda (u 8 kobiet). Średnia wartość skali FES-I określająca poziom
lęku przed upadkiem wyniosła 25,2. Nie wykazano związku
niepokoju związany z możliwością upadku podczas
między poziomem lęku przed upadkiem (FES-I-)
aktywności fizycznych i społecznych w domu i poza
a globalnym wskaźnikiem ryzyka upadku (Falls risk score).
domem.
Poziom lęku przed upadkiem korelował natomiast istotnie z siłą
mięśnia czworogłowego uda (tab 2). Im mniejsza siła tym
większa obawa przed upadkiem.
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Wnioski
Zwiększone ryzyko upadku w badanej społeczności kobiet
uczęszczających na UTW dotyczy w stopniu wysokim 13% kobiet i
umiarkowanym 23% kobiet. Dominującym czynnikiem ryzyka upadku
jest pogorszenie funkcji narządu wzroku, spowolnienie czasu reakcji
na bodziec oraz osłabienie siły mięśnia czworogłowego uda. Lek przed
upadkiem odczuwa 45% badanych kobiet. Poziom odczuwanego lęku
nie wykazuje związku ze ryzykiem upadku określonym na podstawie
oceny profilu fizjologicznego.

