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Europoje ir visame pasaulyje sparčiai
daugėja pagyvenusių ir senyvo amžiaus
žmonių. Senėjimo tema yra viena aktualiausių
šiandieninės visuomenės kontekste. 

Dėl nuolatinio gyvenimo trukmės ilgėjimo Europos Sąjungoje (toliau – ES) senų žmonių

skaičius sparčiai auga. 2005 m. senų žmonių buvo apie 18,8 milijono, o iki 2030 m. bus

maždaug 34,7 milijono. Europos Sąjungoje ir Lietuvoje šiuo metu kas penktas gyventojas

yra sulaukęs 65 ir daugiau metų. 2030-aisiais pagyvenusio amžiaus žmonės sudarys

ketvirtadalį ES žmonių populiacijos, 2050-aisiais – apie 30 proc. Didės ir ilgaamžių

gyventojų populiacijos dalis. 2018 m. ES buvo 2,7 proc. 85 metų ir vyresnio amžiaus

žmonių. Prognozuojama, kad 2050-aisiais jų bus 6,2 proc.

Skirtingų mokslo krypčių atstovai (medikai, teisininkai, psichologai, socialiniai darbuotojai)

neturi vieningos nuomonės nuo kada žmogus yra laikomas pagyvenusiu, o kada – seno

amžiaus. Kiekvienas žmogus iš vienos gyvenimo fazės į kitą pereina individualiai, veikiant

skirtingoms vidinėms (asmeninės patirties, išsilavinimo, individualių bruožų ir kt.) ir išorinėms

sąlygoms (namų aplinka, netinkama avalynė ir drabužiai, oro sąlygos ir kt.). Pagyvenusiais

asmenimis Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) siūlo laikyti asmenis nuo 65 metų

amžiaus.

Viena iš dažniausių priežasčių, turinčių bene didžiausią įtaką Europos žmonių gyvenimo

trumpėjimui ir mirtingumui – traumos. Dėl sveikatos problemų, eisenos bei pusiausvyros

sutrikimų vyresni nei 65 metų žmonės dažniau patiria griuvimo traumas negu jaunesni.

Trečdalis 65 m. ir vyresnių asmenų bei pusė 80 m. ir vyresnių asmenų griūva kiekvienais

metais. Dažniausia išorinė vyresnio amžiaus žmonių mirties priežastis Lietuvoje – griuvimai,

kurie sudaro 20 proc. mirčių atvejų.

Pagyvenusių žmonių griuvimų ir traumų nuo jų prevencijai turėtų būti skiriamas prioritetinis

dėmesys nacionaliniu ir vietiniu sveikatos politikos lygmenimis.

ĮVADAS
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Įvairiuose pasaulio regionuose vyresnio amžiaus žmogaus sąvoka interpretuojama skirtingai.
Jungtinės Tautos rekomenduoja senatvės slenksčiu laikyti 60 metų amžiaus ribą, o Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO) – 65 metų amžiaus ribą. Vertinant Lietuvos gyventojų senėjimo
rodiklius, vadovaujamasi PSO rekomendacija. Darbingo amžiaus žmonių grupei priskiriami
15–64 metų asmenys. 

1. Vyresnių ir senyvo amžiaus
žmonių traumos ir sužalojimai

5

 PSO rekomendacijose žmogaus amžius skirstomas į šiuos tarpsnius:

Iki 44 metų 
Jaunas

Nuo 45 iki 59 metų 
Vidutinio amžiaus

Nuo 60 iki 74 metų 
Pagyvenęs

Nuo 75 iki 90 metų 
Senas

Nuo 60 iki 74 metų 
Ilgaamžis

Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos

Visuomenės senėjimas tampa vis aktualesne problema, nes pagyvenusių ir senyvo amžiaus
žmonių populiacija vis didėja. Tuo pačiu metu didėja įvairių ligų ir negalių paplitimas. Gera
pagyvenusių žmonių sveikata priklauso nuo gyvensenos ypatumų – pakankamo aktyvumo,
sveikos mitybos, geros emocinės būsenos. 

1.1. Griuvimų priežastys
Dėl sveikatos problemų, eisenos bei pusiausvyros sutrikimų vyresni nei 65 metų žmonės
dažniau patiria griuvimo ir kritimo traumas negu jaunesni. Senėjimas yra natūralus
fiziologinis procesas. Senstant visose organizmo sistemose pasireiškia natūralūs
fiziologiniai ir patologiniai (ne visuomet) pokyčiai. Individui fiziologiškai ir anatomiškai
subrendus (apytiksliai tarp 20-ųjų ir 30-ųjų gyvenimo metų) organizmo funkcijos pradeda
laipsniškai silpnėti.



Nesaugiai suprojektuotas pastatas, slidžios grindys ir laiptai,
nepakankamas apšvietimas ir kt.

Griuvimas (angl. fall) – netyčinis kūno padėties
pakeitimas į žemesnę, dažniausiai – ant žemės ir
grindų. Jis skiriasi nuo smurtinio griuvimo, sąmonės
netekimo, staigios paralyžiaus pradžios.

Išvengti griuvimų padeda jų priežasčių supratimas.
Griuvimų ir dėl jų patiriamų sveikatos sužalojimų
priežastis Pasaulio sveikatos organizacija skirsto į
keturias pagrindines grupes: biologinės kilmės,
elgsenos, aplinkos ir socialines – ekonomines.

6Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos

Amžius, lytis, pusiausvyros sutrikimai, lėtinės ligos, pažintiniai
sutrikimai ir kt.1 BIOLOGINĖS

PRIEŽASTYS 

Vaistų vartojimas, alkoholio vartojimas, nepakankamas fizinis
aktyvumas, netinkamos avalynės naudojimas ir kt.2 ELGSENOS

PRIEŽASTYS 

3 APLINKOS
PRIEŽASTYS 

Žemas pajamų ir išsilavinimo lygis, netinkamos gyvenimo
sąlygos, bendravimo stoka ir kt.4 SOCIALINĖS

PRIEŽASTYS 

Pavojingas elgesys, didinantis tikimybę patirti griuvimo traumas

Nepatogios, netinkamos,
slidžios avalynės dėvėjimas

Vaikščiojimas slidžia lauko
danga (sniegu, ledu, šlapiais
takais)

Ilgų, nepatogių drabužių
dėvėjimas

Staigūs judesiai, pvz. staigus
kėlimasis iš lovos, nuo kėdės
(jei keliantis dažnai svaigsta
galva, temsta akyse, būtina
kreiptis į gydytoją)

Sunkios rankinės ar nešulio,
trikdančio pusiausvyrą, nešimas

Alkoholio vartojimas (iki
pusiausvyros sutrikimų ar sveikos
nuovokos praradimo)

Bandymas pasiekti sunkiai
pasiekiamus daiktus (reikėtų
paprašyti kito žmogaus pagalbos)

Neapdairus vaistų, kurie veikia
koordinaciją, slopina reakciją
(raminamieji, migdomieji ir pan.),
vartojimas
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Nors griuvimai būdingi įvairaus amžiaus žmonėms, tačiau
žmogui senstant rizika nugriūti padidėja trečdaliu. 65 m. ir
vyresnio amžiaus asmenys traumas gali patirti kasmet.

Pagrindinės sėkmingo kasdienio gyvenimo bei mėgstamos
veiklos prielaidos - gera pusiausvyra ir mobilumas. Esminis
mobilumo aspektas yra gebėjimas saugiai, be griuvimų
vaikščioti ir judėti. Dažni griuvimai tarp vyresnio amžiaus
žmonių neretai lemia rimtus pažeidimus, savarankiškumo
praradimą ir slaugą namuose.

Senėjimas – tai sudėtingas procesas, kurio eigoje kinta visų
žmogaus organų ir sistemų struktūra, funkcijos ypatumai ir
mažėja adaptacijos galimybės. Senatvėje kinta laikysena,
eisena, judesiai, retėja kaulinis audinys, kaulai tampa
trapūs, lengviau lūžta. Dažniausiai pasitaikantys lūžiai –
šlaunies, riešo ir žasto kaulų srityse. 

Vyresniame amžiuje griuvimų pasekmės rimtesnės: fiziniai
sužalojimai, lūžiai, dėl kurių sumažėja savarankiškumas
kasdienėje veikloje, didėja priklausomybė nuo kitų,
mirštamumas, rizika pakliūti į sveikatos priežiūros instituciją.

Lėtinės ligos ir būsenos: insultas, Parkinsono liga, artritas, širdies ligos, cukrinis
diabetas ir kt.

Ūmios ligos (pvz. infekcijos).

Traumų rizika, susijusi su sveikatos būkle

Jutimo požymiai, susiję su amžiumi: regos, klausos pablogėjimas, lytėjimo jautrumo
silpnėjimas, lokomotorikos sutrikimas.

Psichikos sveikata: depresija, alkoholio vartojimas, demencija, miego bei maisto
trūkumas.

Vaistų, kurių pašalinis poveikis gali būti susijęs su galvos svaigimu ir pusiausvyros
sutrikimu, vartojimas.

Judrumo problemos, įskaitant sulėtėjusius refleksus, raumenų silpnumą, pusiausvyros
bei eisenos sutrikimus.

1.2. Griuvimų pasekmės

Ar žinote, kad

Dėl kaulų retėjimo
vyresniame amžiuje
šlaunikaulį galima
sulaužyti 2 – 2,5 karto
mažesne jėga, negu
jaunystėje.
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Lūžiai, ypač klubo ar dilbio srityje. Griūvantysis paprastai į žemę atsiremia ranka, tuo
atveju lengvai lūžta dėl osteoporozės išretėję dilbio kaulai. Dažniausiai griūvama ant
šono, o tai sukelia dubens bei šlaunikaulio lūžius.

Skausmas ar diskomfortas. Sumušimo vietoje jaučiamas skausmas bei matosi
kraujosruvos. Dėl to sumažėja judesio amplitudė ir fizinis aktyvumas. 

Fizinės griuvimų pasekmės

Medicininės būklės ar sveikatos problemos dėl ilgalaikio nejudrumo. Dėl priverstinės
nejudros asmuo tampa neįgalus arba padidėja jo esama negalia. 

Sunkumas ar nesugebėjimas savarankiškai judėti. Dėl skausmo ar hospitalizacijos
sumažėja asmens savarankiškumas ir gebėjimas apsitarnauti.

Netvirtas ėjimo būdas. Dėl skausmų ir riboto judėjimo sumažėja asmens gebėjimas eiti,
judėjimo atstumas ir trukmė. Dėl to gali būti prarandami gebėjimai vaikščioti. 

Savarankiškumo praradimas. Dėl patirtų traumų griūvant senyvo amžiaus asmenys gali
tapti visiškai priklausomi nuo aplinkinių pagalbos.

Kasdienės rutinos pokyčiai. Dėl hospitalizacijos ir savarankiškumo praradimo gali
pasikeisti gyvenamoji vieta. Kasdienė rutina tampa visiškai priklausoma nuo
aptarnaujančio personalo ar artimųjų.

Socialinės griuvimų pasekmės

Finansinės hospitalizavimo išlaidos. Atsiranda papildomų išlaidų higienos ir
medicininėms priemonėms.

Socialinių kontaktų praradimas dėl ilgalaikio hospitalizavimo. Bendravimo galimybes
apriboja sumažėjęs asmens mobilumas. 

Pablogėjusi žmogaus gyvenimo kokybė.

Ar žinote, kad

Griuvimas gali būti naujos ir rimtos medicininės problemos, kurią
reikia gydyti, ženklas. Pavyzdžiui, pagyvenęs žmogus gali
susilpnėti ir nugriūti dėl tokių priežasčių kaip dehidratacija ar
rimta šlapimo takų infekcija. 
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Nusivylimas praradus savarankiškumą vykdyti kasdienes veiklas. 

Dėl baimės vėl nugriūti prarandamas saugumo jausmas.

Psichologinės griuvimų pasekmės

Jaučiamas neapibrėžtumas ir nerimas.

Sąmonės sutrikimas dėl sužalojimų.

Prarandama savigarba dėl nesugebėjimo pasirūpinti savimi po nugriuvimo.

Šlaunikaulio viršutinės dalies lūžiai yra grėsmingiausios sveikatai ir daug negrįžtamų
asmeninių ir socialinių-ekonominių problemų sukeliančios griuvimų pasekmės. Po
šlaunikaulio lūžių dalis (apie 20–40 proc.) senų žmonių miršta per pirmuosius metus, o kas
antras nebegali savarankiškai judėti. Neigiamą reikšmę žmogaus gerovei turi ir
psichologinės griuvimų pasekmės: baimė vėl nugriūti, susižeisti, depresija, nerimas ir
nepasitikėjimas savimi. Gali būti, kad net nepatyrusiems fizinių griuvimų traumų išsivysto
vadinamasis „pogriuviminis sindromas“, kurį lydi nepasitikėjimas savimi, neryžtingumas,
ribotas aktyvumas.  

1.3. Griuvimų rizikos vertinimas
Griuvimų rizikos veiksniai aprašomi moksliniuose darbuose, sukurtos metodikos griuvimų
rizikai įvertinti, žinomos griuvimų prevencijos priemonės. Šios priemonės ypatingai svarbios
visuomenei dėl didelės griuvimų sukeliamos žalos – ne tik fizinių, psichologinių bei
socialinių pasekmių, bet ir dėl finansinių išlaidų.
Egzistuoja daug griuvimus lemiančių veiksnių, kurie vadinami rizikos veiksniais. Dažniausiai
veikia ne viena priežastis, bet kelios. 
Griuvimų rizikos veiksniai yra skirstomi į du tipus: vidinius (susijusius su pačiu žmogumi) ir
išorinius, t.y. aplinkos rizikos veiksnius.
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 Pagrindiniai vidiniai griuvimų rizikos veiksniai
vyresnis amžius

ūmi liga

hipotenzija pavalgius

ankstesni griuvimai

pažinimo sutrikimai

elgesio problemos

sutrikusi kasdienė veikla

sumažėjusi raumenų jėga,
sutrikusi pusiausvyra

sutrikusi eisena, pagalbinių
priemonių naudojimas

judėjimas neįgaliojo vežimėliu

antidepresantų vartojimas,
polipragmazija

regos sutrikimas
cukrinis diabetas

Išoriniai griuvimų rizikos veiksniai apima netinkamą aprangą, nesaugią aplinką, oro
sąlygas. Fizinė aplinka, kurioje gyvena pagyvenusio amžiaus žmonės, glaudžiai susijusi su
griuvimais. Daugiausiai pagyvenusių žmonių griuvimai įvyksta patalpose, namuose.

Vyrai dažniau griūva lauke, o moterys – namuose. Namie įvyksta 48 proc. visų griuvimų, iš
jų daugiausiai vonioje ir miegamajame. Daugelis griuvimų įvyksta užsiimant kasdiene veikla:
einant, sėdantis, stojantis, dirbant namų ruošos darbus. Apie 32 proc. griuvimų įvyksta
keliantis iš lovos, apie 10 proc. – lipant laiptais.

Judėjimo galimybių praradimas ir pakankamo fizinio aktyvumo nebuvimas ilgainiui labai
pabloginti žmogaus sveikatą. Žmogus gali atsiriboti nuo įprastų veiklų, patirti socialinę
izoliaciją, depresiją. Kiekvieną dieną judėti, nueiti net mažus atstumus gali būti gyvybiškai
svarbu.

Griuvimų rizikos vertinimas

Anksčiau griuvimai buvo laikomi nelaimingais
atsitikimais, normalia senėjimo proceso dalimi. Dabar
šis požiūris pasikeitė. Naudojant įvairias priemones
galima įvertinti aplinkos veiksnius, nustatyti, kurie
vyresnio amžiaus asmenys turi didelę griuvimų riziką.
Įprastai galima nustatyti nors kelis griuvimą sukėlusius
veiksnius. Juos identifikavus galima efektyviai
sumažinti griuvimų riziką.

Griuvimų riziką turinčius asmenis rekomenduojama
nuolat apklausti siekiant gauti informacijos apie
buvusius griuvimus. Žmonės ne visada tai prisimena,
neįvardija kaip griuvimo, pavyzdžiui, teigia, kad tik
suklupo, apsvaigo galva.
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Nors griuvimų rizikos vertinimas nuo jų neapsaugo, tačiau įvertinus ir nustačius rizikos
veiksnius bei imantis konkrečių priemonių, galima apsaugoti vyresnio amžiaus asmenį nuo
pasikartojančių griuvimų. Buvusių griuvimų registravimas, nepriklausomai nuo kitų rizikos
veiksnių, specialistams gali padėti parinkti tinkamas griuvimų prevencijos priemones.
Svarbus vaidmuo turi būti skiriamas vyresnio amžiaus asmenų mokymui. Jie turi būti
supažindinti su griuvimų rizikos veiksniais bei žinoti, kaip tinkamai elgtis vienu ar kitu atveju.

Griuvimų riziką vertiname surinkdami anamnezę, analizuodami vidinius ir išorinius rizikos
veiksnius, vartojamus medikamentus, atlikdami fizinį paciento ištyrimą, vertindami judėjimo
funkciją ir aplinkos veiksnius. 

griuvimų skaičių;
griuvimų aplinkybes;
kada, kur, kaip tai įvyko;
kokie simptomai buvo prieš nugriūnant;
ar žmogus galėjo pats atsikelti
ar patyrė sužalojimus
ar jaučia baimę vėl nugriūti.

Jei vyresnio amžiaus asmuo per paskutinius
metus griuvo, svarbu sužinoti:

Svarbu išsiaiškinti ar vyresnio amžiaus žmogus per
paskutinius metus buvo nugriuvęs. Jei taip, jam
dvigubai padidėja tikimybė nugriūti. Griuvimą
patyręs žmogus neretai tampa pernelyg atsargus ir
apriboja savo aktyvumą, o tai sukuria padidėjusios
griuvimo rizikos ciklą. Jei žmogus anksčiau nebuvo
nugriuvęs, griuvimo baimė gali vesti prie
neveiklumo ir pusiausvyros problemų, kurios
padidina griuvimo riziką. 

Dažnai vyresnio amžiaus žmonės mano, kad
griuvimu laikomas visiškas nugriuvimas ant žemės
ir susižeidimas, tačiau nesupranta, kad “beveik
nugriuvimas” (angl. near fall) yra svarbus jų
funkcionavimo lygio rodiklis ir kad imantis
atitinkamų priemonių jie gali sumažinti griuvimų
riziką. Taigi, nepakanka paklausti ar vyresnio
amžiaus žmogus griuvo, svarbu išsiaiškinti ar jis
nebuvo praradęs pusiausvyros, suklupęs.

Anamnezės rinkimo žingsniai
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 Griuvimų rizikai kasdieninėje veikloje vertinti
naudojamos vertinimo skalės

Griuvimų elgesio skalė pagyvenusiems žmonėms
(angl. „The falls behavioral scale for older people“ (FaB)
Skalė vertina tinkamus kasdienius elgesio būdus (tiek įprastus, tiek iš anksto apgalvotus),
kurie leidžia pagyvenusiam žmogui išvengti griuvimų atliekant kasdienę veiklą. Instrumentas
padeda specialistui identifikuoti, kiek pagyvenęs žmogus yra sąmoningas ir supranta, kaip
gali išvengti griuvimų. Skalė daugiausia dėmesio skiria kasdieninėms situacijoms ir elgesiui
jų metu. Siekiama nustatyti pagyvenusio žmogaus elgesį ir įpročius, kurie gali apsaugoti
nuo griuvimo. Matavimo skalę sudaro 30 teiginių, apibūdinančių įprastos kasdienės veiklos
užsiėmimus.  

Morse griuvimų skalė
Vertinami buvę griuvimai, gretutinė patologija, pagalba vaikščiojant, intraveninė terapija,
eisena, judėjimas, protinė būklė.

 Senyvo amžiaus žmonių pusiausvyros ir fizinio
aktyvumo vertinimas 

Laiku atliktas griuvimų rizikos ir pusiausvyros vertinimas yra efektyvi žmogaus sveikatos
išsaugojimo prielaida.
 
Statinę pusiausvyrą vertinantys testai ir skalės taikomos siekiant įvertinti asmens gebėjimą
išlaikyti kūno svorio centrą atramos ploto ribose, kai pacientas neveikiamas atramos ploto
pokyčių erdvėje. Kitos pusiausvyros skalės vadinamos „dinaminiais testais” ir naudojamos
įvertinti liemens atsaką į priverstinius paties asmens inicijuojamus ar išorinius kūno padėties
pokyčius.

Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą yra būtina sąlyga kiekvieno žmogaus savarankiškumui.
Pusiausvyra - tai gebėjimas išlikti stabiliam ne tik stovint, bet ir judant. Išlaikyti pusiausvyrą -
tai gebėti išlaikyti bendrą kūno masės centrą atramos ploto ribose einant, stovint, sėdint.
Pusiausvyra yra būtina kasdieninei funkcinei veiklai, o pusiausvyros kontrolė yra sudėtinis
bei daugiafunkcinis veiksnys. Asmuo, kuris geba labai gerai išlaikyti pusiausvyrą ramiai
stovėdamas, nebūtinai ją sugeba išlaikyti judėdamas besikeičiančiomis sąlygomis.
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Viena iš labiausiai paplitusių skalių, įvertinančių asmens funkcinį
judrumą ir pusiausvyrą. Ji buvo sukurta specialiai vyresnio amžiaus
žmonėms. Skalė skirta įvertinti žmogaus galimybes saugiai atlikti
keletą kasdienių užduočių. Skalę sudaro 14 užduočių, kurios yra
vertinamos balais. Taip pat šios skalės pagalba galima nustatyti
griuvimo riziką. 

BERG
PUSIAUSVYROS

SKALĖ

 Pusiausvyros ir fizinio aktyvumo vertinimo testai

Testas susideda iš dviejų dalių: pusiausvyros ir eisenos testų.
Griuvimo rizika įvertinama atsižvelgiant į surinktų teste balų skaičių.
Asmens gebėjimas atlikti užduotį yra vertinamas balais. Testas
vertina liemens valdymą sėdint, bandant atsistoti bei stovint,
žingsnio ilgį, aukštį bei simetriškumą.

TINETTI 
TESTAS 

Vertinama asmens pusiausvyra bei mobilumas. Atliekant šį testą
tiriamasis turi atsistoti nuo kėdės, nueiti 3 m atstumą, apsisukti,
grįžti ir sėsti ant kėdės. Užduoties atlikimas neturėtų trukti ilgiau
kaip nei 30 sekundžių, priešingu atveju galima teigti, kad pacientui
kasdieninėje veikloje reikalinga didelė kito asmens pagalba. Yra trys
galimi testo atlikimo būdai. Šis testas priskiriamas funkciniams
dinaminės pusiausvyros tyrimo metodams.

STOTIS IR EITI
TESTAS

(angl. Timed Up

and Go) 

Priemonė sukurta įvertinti dinaminę pusiausvyrą, taip pat asmens
gebėjimus keisti ėjimo parametrus, keičiant užduotį. Šis testas
įvertina gebėjimą pritaikyti ėjimą prie kitų užduočių, su kuriomis
susiduriame kasdieniame gyvenime. Testas trunka iki 10 minučių, jį
sudaro 8 užduotys. Dinaminis eisenos indeksas padeda išmatuoti
mobilumą ir dinaminę pusiausvyrą taip pat lipimą laiptais. Indeksas
apima ėjimą su greičio pokyčiais, ėjimą su galvos pasukimu, ėjimą ir
gebėjimą apeiti daiktus ir lipimą laiptais aukštyn bei žemyn.

Dinaminės
eisenos indeksas
(Shumway-Cook) 

Testas pagrįstas prielaida, kad pusiausvyrai išlaikyti reikia bent
dviejų iš trijų gerai funkcionuojančių jutimo sistemų (vestibulinės,
regos, somatosensorinės). Vertinimo metu asmuo turi stovėti tiesiai
suglaustomis kojomis, ištiestomis rankomis ir užmerktomis akimis,
taip eliminuojant regėjimo įtaką pusiausvyros išlaikymui.

ROMBERGO
TESTAS

Ši skalė yra priemonė, kuria vertinamas fizinio aktyvumo lygis 65
metų ir vyresnio amžiaus asmenims. PASE sudaro savarankiškos
darbo veiklos, namų apyvokos ir laisvalaikio veiklos, per vienos
savaitės laikotarpį. Gali būti įvertinama telefonu, elektroniniu paštu
arba apklausiant asmenį tiesiogiai. PASE gali būti naudojamas
siekiant išmatuoti fizinį aktyvumą tyrimuose vyresnio amžiaus
asmenims ir vertinti intervencijų veiksmingumą.

Fizinio aktyvumo
skalė senyvo

amžiaus
asmenims

(angl. Physical

Activity Scale for

the Elderly)

(PASE) 
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 Griuvimų rizikai kasdieninėje veikloje vertinti
naudojamos vertinimo skalės

Desmond griuvimų rizikos klausimynas
Klausimynas skirtas nustatyti veiksnius, lemiančius griuvimų riziką. Įrankis sudarytas iš 15
klausimų, kurių atsakymas gali būti teigiamas arba neigiamas. Kiekvienas teigiamas
atsakymas nurodo veiksnį, lemiantį griuvimų riziką.

Specifinių veiklų pusiausvyros pasitikėjimo skalė
(angl. Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale)
Skalės pagalba vertinami buvę griuvimai, gretutinė patologija, pagalba vaikščiojant,
intraveninė terapija, eisena, judėjimas, protinė būklė.

Dėl baimės nugriūti gali sumažėti žmogaus
aktyvumas, jis gali tapti socialiai atsiribojęs.
Dėl įvykusio griuvimo atsiranda baimė vėl
nugriūti. Žmogus stengiasi mažiau judėti,
todėl vystosi raumenų atrofija, formuojasi
kontraktūros, pasireiškia ortostatinės
reakcijos, kyla trombozės grėsmė. Nustatyta,
kad siekiant sumažinti griuvimų sukeltų
nelaimingų atsitikimų, labai svarbu informuoti
ir šviesti vyresnio amžiaus žmonių
bendruomenes apie su griuvimais susijusią
baimę. Reguliarūs fizinės veiklos užsiėmimai
taip pat gali padėti valdyti šią baimę.

1.4. Griuvimų prevencija
Žmonės, kurie jaučia, jog gali būti linkę griūti, turėtų kreiptis į gydytojus. Gydytojai nustatys
ir gydys lėtines ligas, kurios trikdo eiseną ir pusiausvyrą bei sukelia alpimą. Taip pat reikia
rūpestingai parinkti vaistus ir koreguoti jų dozes. Svarbu pasirūpinti visaverte mityba su
pakankamu baltymų ir kalorijų kiekiu. Tikrinamasis dėl kaulų osteoporozės ir rūpinimasis
osteoporozės profilaktika – dar viena svarbi griuvimo prevencijos priemonė. Galima
papildomai vartoti kalcio ir vitamino D.

Patartina, kad pagyvenę žmonės, turintys padidėjusią riziką griūti, naudotų pagalbines
priemones – lazdas, vaikštynes, vežimėlius, avėtų avalynę neslystančiais padais.

Griuvimų prevencijai svarbus saugios namų aplinkos kūrimas, griuvimų riziką didinančių
veiksnių šalinimas, saugos įrenginių, laikiklių naudojimas, konsultavimasis su sveikatos
priežiūros specialistais. Patartina paprašyti pagalbos įrengiant apie griuvimus
informuojančius ženklus ar garso priemones (skambučius, varpelius), ypač tiems žmonėms,
kurie gyvena vieni ar yra ilgalaikio gydymo, slaugos įstaigose, globos namuose. 

Siekiant išvengti vyresnio ir senyvo amžiaus asmenų griuvimų, reikėtų daug dėmesio skirti
žmogaus fizinio pajėgumo savybių bei pusiausvyros išsaugojimui, taip pat gyvenamosios
aplinkos ir joje galimų griuvimus sąlygojančių veiksnių įvertinimui.



Pasaulio sveikatos organizacija pripažįsta aplinkos svarbą ir pabrėžia dvejopą jos poveikį
žmonėms. Šis poveikis pasireiškia kai aplinka padeda žmogui funkcionuoti arba sudaro jam
kliūtis.

Griuvimų prevencijai svarbu kurti saugią namų aplinką, šalinti griuvimų riziką didinančius
veiksnius, taikyti saugumą užtikrinančius įrenginius, konsultuoti bei mokyti.

Dažniausiai senyvo amžiaus žmonės griūva namuose. Daugelis griuvimų įvyksta užsiimant
įprasta, kasdiene veikla: einant, sėdantis, stojantis, lenkiantis, ko nors siekiant, atliekant
namų ruošos darbus. Apie 32 proc. griuvimų įvyksta keliantis iš lovos, apie 10 proc. – lipant
laiptais. Dažnai pagyvenę žmonės nugriūva įlipdami į lovą ar išlipdami iš jos, užkliuvę už
namų apyvokos daiktų, paslydę ant šlapių grindų, avėdami netinkamą avalynę ar
vaikščiodami tik su kojinėmis. 

Švedijoje atliktame tyrime nustatyta, jog namų aplinkoje senyvo amžiaus žmonės
dažniausiai griuvimus patyrė prieškambaryje, vonios kambaryje ar tualete. Tyrėjai atkreipia
dėmesį, jog šiose patalpose paprastai būna ankšta arba slidžios grindys. Taigi, labai svarbu
tinkama, judėjimui pritaikyta aplinka, atitinkanti ergonomikos standartus. 

Viena iš vyresnio amžiaus žmonių griuvimų prevencijos priemonių yra saugios aplinkos
kūrimas.
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Svarbu įvertinti ir stebėti senyvo amžiaus žmonių eisenos ypatumus: kaip žengiant žingsnį
žmogus perkelia svorį nuo vienos kojos ant kitos, koks yra žingsnio ilgis, ar ne per aukštai
(žemai) kelia koją, ar eisena yra nepertraukiama. Jeigu žmogus nesugeba eiti kalbėdamas,
t.y. sustoja ar sutrinka eisenos ritmas, laikoma, kad jis susiduria su padidėjusia tikimybe
nukristi. Tokiais atvejais gali būti reikalingos pagalbinės vaikščiojimo priemonės.

1.4.1. Saugi aplinka ir pagalbinės
priemonės

namuose neturėtų būti slenksčių;
grindų paviršius turėtų būti lygus, bet ne slidus;
neturi būti besipainiojančių elektros, interneto laidų;
neturi būti storų kilimų, užsirietusiais kraštais;
grindų danga turėtų būti tvarkinga, be išmėtytų daiktų;
rekomenduojama, kad kiliminė danga dengtų visą
grindų paviršių.

GRINDYS
Dėl senatvėje pasikeitusios eisenos didėja rizika pargriūti
užkliuvus, todėl vyresnio amžiaus žmogaus namuose
reikėtų atkreipti dėmesį į šias detales, susijusias su
grindimis: 
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Baldus geriau rinktis aukštesnius. Kėdės turėtų turėti
atlošą ir ranktūrius, kad būtų patogu atsisėsti ir atsistoti.
Reikėtų vengti kėdžių su ratukais.
Lova turėtų būti aukštesnė, o čiužinys kietesnis.
Sofų, lovų ir kėdžių aukštis galėtų būti pritaikomas
naudojant tvirtas pagalvėles. 
Kėdės ir lovos aukštis turėtų būti toks, kad sėdint
sulenkus kelio sąnarį 90 laipsnių kampu, pėdos būtų
padėtos ant žemės.

BALDAI
Namų aplinka neturėtų būti perkrauta baldais ir daiktais, o
esantys namuose išdėstyti taip, kad netrukdytų praeiti ir
laisvai judėti.

Laiptai turi būti gerai apšviesti, elektros jungiklis
turėtų būti ir laiptų apačioje ir viršuje.
Laiptai turi būti su turėklais iš abiejų pusių, laiptų
kraštas pažymėtas ryškia juosta. 
Ant kiekvienos laiptų pakopos turėtų būti užklijuota
neslystanti juostelė.
Laiptų pakopos turi būti tvarkingos, neaptrupėjusios,
neslidžios, neaukštos.
Kilimai turi būti tvarkingai pritvirtinti prie laiptų.
Lipant laiptais reikėtų nusiimti skaitymo akinius.
Lipant laiptais svarbu neskubėti, lipti lėtai.

LAIPTAI, LAIPTINĖ
Apie 10 proc. griuvimų įvyksta lipant laiptais. Griūvant
ant laiptų sužeidimai būna sunkesni nei lygioje vietoje,
todėl laiptinių aplinkos pritaikymas labai svarbus.

labai svarbus tinkamas miegamojo apšvietimas. Šalia
lovos turėtų būti lengvai pasiekiama lempa - tam, kad
žmogus saugiai nueitų į vonios kambarį;
kelyje nuo miegamojo iki vonios kambario neturi būti
jokių kliūčių: baldų, kilimų, laidų, ant grindų besimėtančių
daiktų;
rengtis saugiau atsisėdus ant lovos ar kėdės. Jei sunkiau
apsirengti apatinę kūno dalį, gali būti naudojamos
apsirengimą palengvinančios pagalbinės priemonės,
pvz. kojinių apsimovimo priemonė, griebtuvas.

MIEGAMASIS KAMBARYS
Apie trečdalis namuose įvykstančių griuvimų atsitinka
miegamajame kambaryje, todėl:

Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos



naudoti guminį kilimėlį, kurio apačia neslidi;
prie tualeto ir vonios įsirengti ranktūrius;
duše ir vonioje naudoti kėdutę ar vonios lentą;
tualete naudoti paaukštintą tualeto sėdynę;
nesilaikyti už rankšluosčių, tualetinio popieriaus ar kitų
laikiklių. 
pašalinti dureles po kriaukle, kad stovint būtų
pakankamai vietos kojoms.
čiaupai turėtų būti lengvai atsukami. 
rekomenduojami užapvalinti praustuvo kraštai.

VONIA IR TUALETAS
Nepatogumai tualete ir vonioje yra patys nemaloniausi, nes
tai yra vieta, kur žmogus nori jaustis saugiai ir būti
nepriklausomas. Tai pats svarbiausias savitarnos dalykas,
kurio dažniausiai siekia asmuo būdamas namuose. Siekiant
sukurti saugią aplinką vonioje ir tualete, rekomenduojama:

Virtuvėje reikia vengti pasilipimui skirtų kėdučių. 
Sunkesni daiktai turi būti sudėti žemesnėse lentynose. 
Prieš įeinant į patalpą reikia įsitikinti, kad grindys nėra
šlapios.
Jei ant grindų išsipylė skystis, jis turi būti nedelsiant
išvalomas, kad žmogus nepaslystų. 
Svarbu prašyti pagalbos jei sudėtinga pasiekti reikiamus
daiktus. 

VIRTUVĖ
Dažnai naudojami daiktai turi būti sudėti patogiose, lengvai
pasiekiamose vietose. 

Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos

4 dažniausiai pasitaikantys vyresnio amžiaus
žmonių griuvimo rizikos veiksniai namų aplinkoje

Neįrengti laikikliai Slidžios grindys Kilimėliai Slidus vonios dugnas

17



18Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos

Techninės pagalbos priemonės
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – tai techninės pagalbos priemonių
skyrimas asmeniui, kuriam nustatytas poreikis. Techninės pagalbos priemonės – tai žmonių
su negalia naudojami specialūs ar standartiniai gaminiai, įrankiai, įrangos ar techninės
sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų
įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Teisę gauti techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat
užsieniečiai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti
specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

Jei kyla sunkumų persikeliant iš vonios ir į vonią, rekomenduojama naudoti pagalbines
maudymosi vonioje priemones.

Vonios suoliukas
Saugiai kabinamas ant
vonios kraštų ir įleidžiamas
į vonią. Suoliukas gali būti
su atlošu.  

Vonios lenta
Neslidus lentos
paviršius ir pasilaikymo
rankena užtikrina visišką
saugumą.

Laipteliai į vonią
Užtikrins
saugesnį
persikėlimą į
vonią ir iš vonios.

Maudymosi vonioje pagalbinės priemonės

Dušo kėdutė
Gali būti pastatoma, su
porankiais, atlošu,
tvirtinama prie sienos,
atlenkiama.

Dušo-tualeto
kėdė-vežimėlis
Galima naudoti duše, užvežti
ant unitazo. Reguliuojami
porankiai, pakojai.

 Tualete naudojamos pagalbinės priemonės

Naktipuodžio kėdutė
Padeda tuo atveju, jei
dažnai reikia keltis ir
skubėti į tualetą, ypač
nakties metu. 

Paaukštinta tualeto
sėdynė
Gali palengvinti
atsisėdimą bei atsistojimą
nuo tualeto.
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 Apatinės kūno dalies apsirengimą palengvinančios priemonės

Kojinių, pėdkelnių
apsimovimo priemonė
Rekomenduojama
žmonėms, kuriems
sunku pasilenkti. 

Rankinės plokščiosios replės
Gali būti naudojamos kaip pagalbinė
priemonė apatinei kūno daliai
nusirengti, taip pat ant žemės
esantiems daiktams pakelti.

 Pagalbinės vaikščiojimo priemonės 

Mobilumas yra labai svarbus pagyvenusių žmonių gyvenime. Nesant galimybės judėti
namuose ar savoje aplinkoje, daugelis įprastų ir kasdienių užduočių tampa sunkios ar net
neįmanomos. Pagalbinių priemonių naudojimas gali sumažinti kasdienio gyvenimo
sunkumus, baimę nugriūti ir mirtingumo riziką. 

Siekiant gerinti žmogaus galimybes judėti, apsitarnauti, orientuotis aplinkoje, bendrauti,
dalyvauti darbinėje, kultūrinėje ir sportinėje veikloje, naudojamos pagalbinės vaikščiojimo
priemonės. 

Kuo
vaikščiojimo
priemonės yra
naudingos?

didėja fizinis aktyvumas;
gerėja bendra sveikatos būklė;
ilgėja gyvenimo trukmė;
gerėja gyvenimo kokybė;
didėja pasitikėjimas savimi;
suaktyvėja socialinis gyvenimas.

Vaikščiojimo priemonės dažnai yra naudingos pagyvenusiems žmonėms,
turintiems pusiausvyros sutrikimų. Jas naudojant vyksta tokie pokyčiai: 

Ar vaikščiojimo
priemonės
užkerta kelią
griuvimui?

Nėra tvirtų įrodymų, kurie aiškiai parodytų, kad vaikščiojimo priemonės
sumažina griuvimus. Vaikščiojimo priemonės gali pagerinti pusiausvyrą ir
pasitikėjimą savimi, o tai sumažina griuvimus. Labai svarbu mokyti senyvo
amžiaus žmones tinkamai naudotis kompensacine technika, nes tai
pozityviai veikia jų nepriklausomumą, sveikatą ir gerovę.

Yra daug įvairių vaikščiojimo pagalbinių priemonių, todėl gali būti sunku
pasirinkti sau tinkamą. Kineziterapeutas padės išsirinkti saugią, judėjimui
tinkamą priemonę, įvertindamas rizikas, žmogaus gebėjimus bei
galimybes judėti. Jei pagyvenę žmonės pasižymi ribotu judrumu ir reikia
pagalbos judant namuose ar lauke, yra daugybė įvairių judėjimui skirtų
pagalbinių priemonių, tokių kaip lazdelės, ramentai, vaikščiojimo rėmai,
vaikštynės, mechaniniai ir elektriniai vežimėliai.

Kaip pasirinkti
tinkamą
pagalbinę
priemonę?
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Lazdelės
Lazdelės yra bene
labiausiai paplitusi,
įprasta pagalba
vaikščiojimui, kurią gali
naudoti vyresnio amžiaus
žmonės. Lazdelės
padeda išlaikyti
pusiausvyrą, stabilumą.
Jos yra lengvos,
patogios, reguliuojamos
ir sulankstomos.  

Pagalbinių vaikščiojimo priemonių tipai

Alkūniniai ir pažastiniai
ramentai
Ramentai – tai judėjimą
lengvinančios pagalbinės
priemonės, kurių paskirtis
yra suteikti papildomą
atramos tašką, sumažinti
kojoms ir stuburui
tenkančias apkrovas.
Ramentai užtikrina saugumą
senyvo amžiaus žmonėms,
jaučiantiems kojų silpnumą
bei turintiems pusiausvyros
ir koordinacijos sutrikimų.

Vaikščiojimo rėmai
Vaikščiojimo rėmą sudaro
metalinis rėmas su
keturiomis kojomis. Ant
dviejų priekinių kojų
esantys ratukai padeda
žmogui lengviau judėti į
priekį. Vaikščiojimo rėmai
skirti saugiam
vaikščiojimui vidaus
patalpose, namų
aplinkoje.

Vaikštynės
Vaikštynės suteikia daugiau
atramos, pusiausvyros bei
stabilumo nei lazdos arramentai.
Kineziterapeutas padeda
pasirinkti ir išmoko naudotis
vaikštyne atsižvelgiant į žmogaus
fizinį pajėgumą bei kitus
gebėjimus. 

Vežimėliai
Pagyvenusiems žmonėms skirtos vaikščiojimo
priemonės ne visada yra geriausias pasirinkimas.
Jomis naudojantis dažnai sunku manevruoti, ypač
lauke. Lauke esančios dangos aukštis, bortai,
nelygumai, ilgi atstumai ir kitos panašios kliūtys
trukdo saugiai judėti. Dėl šių priežasčių žmogui gali
būti siūloma naudotis mechaniniu arba elektriniu
vežimėliu.

Pagalbinių priemonių poreikį nustato gydantis gydytojas. Kompensacinė technika vyresnio
amžiaus žmonėms dažniausiai suteikiama nemokamai, tačiau išnykus poreikiui, priemonės
grąžinamos. Aprūpinimo tvarka reglamentuota 2006 m. gruodžio 19 d. Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų
aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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 Tinkama avalynė

Įvertinus pagyvenusių žmonių, gulinčių stacionare, avalynės saugumą, nustatyta, kad
pacientai griūdami dažniausiai avėjo įspiriamas šlepetes. Siekiant sumažinti griuvimų riziką,
vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduojama dėvėti tinkamą avalynę.

Švedijoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad net pusė griuvusių asmenų griuvimo metu
avėjo netinkamą avalynę:

Dėvėjo netinkamo dydžio batusBuvo tik su kojinėmis Avalynė buvo įspiriama

Tinkamumas ir patogumas

Batai turi būti tinkamo pločio. Tai
padeda užtikrinti komfortą ir yra
ypač svarbu žmonėms, kurių kojos
linkę tinti.
Jei naudojami vidpadžiai, svarbu
įsitikinti, kad jie neapriboja vietos
bate.
Svarbu išsirinkti tinkamus batus,
kurie nebūtų per laisvi ar per ankšti.
Netinkamas batų dydis gali apriboti
pėdą, pakenkti pusiausvyrai bei
vaikščiojimui.
Batai su raišteliais taip pat gali kelti
pavojų. 

Tvirtumas ir stabilumas

Avalynė turėtų būti su žema
pakulne, kuri užtikrina stabilumą
einant. Per aukšta pakulnė didina
traumų ir griuvimo tikimybę.
Bato medžiaga turėtų būti šiek tiek
lanksti, tampri, tačiau ne per
minkšta, kad išlaikytų bato formą.
Batų padas turi būti platus, nes tai
užtikrina didesnį pėdos stabilumą. 
Vengti batų siauru padu ar pakulne,
kurie neužtikrina pakankamo
stabilumo pėdai. Padai turėtų būti
sugeriantys smūgius, kad sumažėtų
sąnariams tenkantis krūvis. 

Neslystantys padai

Batai turi būti kokybiški, gerai su
paviršiumi sukimbančiu padu, kurie
apsaugotų nuo paslydimo judant.
Tinkamas padas sukimba su žeme
drėgnomis ar sausomis sąlygomis.
Namuose reikia vengti šlepečių.
Galima dėvėti kojines neslystančiais
silikoniniais taškeliais ant padų.

Individualūs batai

Nerandantiems tinkamos avalynės
parduotuvėse, yra galimybė
pasirinkti individualiai pritaikytą,
tinkamą, patogią avalynę užsakant
ją specializuotose įmonėse. 
Individuali avalynė gali koreguoti ir
kompensuoti asmens judėjimo
sutrikimus. 
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1.4.2. Fizinis aktyvumas
Su amžiumi ne tik mažėja bendrasis žmogaus fizinis aktyvumas, bet ir reikšmingai kinta jo
pobūdis. Nors pasibaigus aktyviai profesinei bei darbinei veiklai ir išėjus į pensiją laisvo
laiko gerokai padaugėja (vidutiniškai 8–9 val. kasdien), tačiau su laisvalaikiu susijęs fizinis
aktyvumas neretai sumažėja. 

konsultavimasis su fizinio aktyvumo specialistais ir jų rekomendacijų įgyvendinimas
gali veiksmingai padidinti asmens fizinį aktyvumą;

Įrodyta, kad

į vieną veiksnį (pvz. vien į fizinį aktyvumą) sutelktos priemonės veiksmingiau gerina
pagyvenusių žmonių fizinį aktyvumą, nei daugelį rizikos veiksnių apimančios
priemonės;

fizinis aktyvumas didina pagyvenusių žmonių jėgą, judrumą, lankstumą, pusiausvyrą
vaikštant ir stovint;

fiziniai pratimai veiksmingai didina pagyvenusių žmonių gebėjimus;

pirminės sveikatos priežiūros priemonės, tokios kaip trumpa mediko konsultacija ir
raštu teikiama informacija padeda didinti pagyvenusių žmonių fizinį aktyvumą;

trumpas profesionalus asmens konsultavimas (3 – 10 min.) gali būti ne mažiau
efektyvus nei ilgesnis;

teorija pagrįstos fizinio aktyvumo didinimo priemonės nėra veiksmingesnės už
priemones, nepagrįstas pagyvenusių žmonių elgsenos pokyčių teorijomis.

Bendrasis fizinis aktyvumas (neskaitant sporto veiklų), tame tarpe ir pagyvenusių

žmonių, pasireiškia keturiose pagrindinėse gyvenimo srityse: 

Laisvalaikio Profesinėje
(jei žmogus dar dirba)

Namų ruošos
ar ūkio

Mobilumo
(arba transporto)

Griuvimai yra viena iš aktualiausių senyvo amžiaus žmonių problemų, nes jų pasekmės
ženkliai sutrikdo žmonių sveikatą ir didina socialinę izoliaciją. Fiziologiniai senėjimo pokyčiai,
tokie kaip raumenų jėgos sumažėjimas, suvokimo, propriorecepcijos, sąnarių judesių
amplitudės sutrikimai, reakcijos laiko sulėtėjimas, pokyčiai sensorinėje sistemoje daro įtaką
pusiausvyrai ir jos kontrolės sutrikimams.

Tyrimai rodo, kad tarp pagyvenusio amžiaus asmenų labiausiai paplitusi fizinio aktyvumo
rūšis - vaikščiojimas. Pasiekus 60 metų, žmogaus eisenos parametrai pradeda kisti, ėjimo
greitis mažėja. Paprastai yra vaikščiojama lauke, kur dėl įvairių priežasčių įvyksta traumos.
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Veiksmingos profilaktikos programos apima išsamų individualų paciento būklės įvertinimą,
specifines rekomendacijas, susijusias tiek su aplinka, tiek ir su pačiu pacientu, pagalbinių
priemonių naudojimą, psichotropinių vaistų vartojimo ypatumus, jėgos, pusiausvyros,
aerobinės ištvermės, lankstumo, persikėlimo pratimus ir paciento priežiūrą.

Pusiausvyros lavinimas

Pagrindinės pagyvenusių žmonių sužalojimų prevencijos priemonės yra pusiausvyros
lavinimas, fizinio aktyvumo skatinimas ir saugios aplinkos kūrimas. Gera pusiausvyra ir
mobilumas yra pagrindinės sėkmingo kasdienio gyvenimo bei mėgstamos veiklos
prielaidos.

Žmogaus pusiausvyrą lemia amžius, lytis, pažintiniai gebėjimai ir nervų, kaulų bei raumenų
sistemos ypatumai.  Visa tai yra judesių amplitudės, raumenų mechaninės savybės bei
biomechaninė kūno segmentų tarpusavio sąsaja. Dėl fiziologinių senėjimo procesų darosi
vis sunkiau išlaikyti kūno padėtį: blogėja sensorinių sistemų funkcijos, mažėja raumenų
jėga, raumenų apimtys, masė bei raumeninių skaidulų skaičius.

stovėti ant vienos kojos;
atsisėsti - atsistoti;
atsisėsti – atsistoti – eiti;
atsigulti – atsisėsti – atsistoti;
eiti skirtingais būdais (dideliais žingsniais,
žergtomis kojomis, atbulai, šonu ir pan.);
eiti ant stabilių kintančių paviršių (eiti
linija, pėda už pėdos, ant balkio, perlipti
slenkstį ir pan.);
atlikti pratimus ant nestabilių plokštumų;
atlikti koordinacijos pratimus atsimerkus,
užsimerkus ir pan.

Pusiausvyrą lavinantys pratimai gali būti

atliekami stovint, einant, keičiant kūno

padėtis, pavyzdžiui:

Bet kurios pusiausvyros komponento veiklos sutrikimas dėl ligos ar senstant mažina
stabilumą, sutrikdo eiseną, todėl didėja rizika pargriūti. 



Amžius ir raumenų jėga – glaudžiai tarpusavyje susiję. Senstant, ypač po 50-ties metų,
raumenų masė mažėja. Sulaukus 70-ties metų, kasmet sumažėja po 1 proc. raumenų
masės. Raumenų masė nuo 30-ties iki 80-ties metų apytikriai sumažėja 33 proc. Amžiaus
sąlygoti pokyčiai raumenyse vyksta netolygiai ir nevienodai. Jie atskirose raumenų grupėse
skiriasi savo intensyvumu ir pobūdžiu. 

Sumažėjus raumenų jėgai suprastėja eisena, pusiausvyra, todėl padidėja griuvimų rizika.
Siekiant išvengti judėjimo funkcijos bei savarankiškumo sutrikdymo, svarbu nuolat stiprinti
raumenis.
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Jėgos pratimai

atsistojimo ir atsisėdimo veiksmai;
atsispaudimai nuo skirtingo aukščio
plokštumų;
pritūpimai;
pratimai su svarmenimis;
pratimai su pasipriešinimo gumomis;
pratimai su kamuoliais;
pratimai su treniruokliais ir pan.

Jėgos pratimai gali būti atliekami savo

kūno svoriu arba su papildomomis

priemonėmis, pavyzdžiui:

Pagyvenusių asmenų amžiaus sąlygotam raumenų masės, raumenų jėgos ir ištvermės
nykimo intensyvumui turi įtakos ir kiti veiksniai - griaučių raumenų patologija, lėtinės ligos ir
jų medikamentinis gydymas bei vaistų susikaupimas organizme, neracionali, nepilnavertė
mityba, fizinės veiklos trūkumas ir kt.

Lankstumas

Lankstumas - tai maksimali sąnario amplitudė, kai nepatiriamas skausmas ar diskomfortas.
Žmogui senstant raiščiai ir sausgyslės praranda elastingumą, todėl padidėja jų trūkimo
grėsmė, ypač Achilo sausgyslės. Stuburo ir šonkaulių kremzlės bei raiščiai dažnai netenka
elastingumo. Dėl šių pokyčių vyresnio amžiaus žmonių lankstumas mažėja. Sumažėjęs
sąnarių mobilumas gali neigiamai veikti žmonių gebėjimą rūpintis savimi (pvz. nusiprausti,
apsirengti). Be natūralių senatvinių pokyčių lankstumas taip pat mažėja dėl sumažėjusio
fizinio aktyvumo.

Siekiant išlaikyti lankstumą, reikalinga nuolatinė fizinė veikla ir aktyvumas kasdieniame
gyvenime. Vyresnio amžiaus žmonės turėtų mažiausiai 2 kartus per savaitę po 30 minučių
atlikti veiklas, palaikančias ir didinančias lankstumą. Sumažėjęs lankstumas neigiamai veikia
laikyseną. Dėl to prastėja pusiausvyra, trumpėja raumenys bei gali atsirasti nugaros
skausmai. Visa tai labai pablogina gyvenimo kokybę.

Lankstumą lavinantys pratimai nereikalauja papildomų priemonių ar erdvios vietos. Įvairūs
pasitempimai atliekami namų aplinkoje.



Siekiant gerinti ir palaikyti sveikatą, vyresnio amžiaus žmonėms reikia penkis kartus per
savaitę užsiimti vidutinio intensyvumo aerobine veikla po 30 minučių. Vidutinio intensyvumo
aerobinė veikla reikalauja vidutinių pastangų, t.y. kai galime kalbėti atlikdami užduotis.

Dėl skirtingo fizinio pajėgumo lygio kai kuriems vyresniems žmonėms vidutinio
intensyvumo ėjimas yra lėtas ėjimas, o kitiems tai jau yra greitas ėjimas. Šios
rekomenduojamos aerobinės veiklos apimtys yra priedas prie kasdienių lengvo
intensyvumo gyvenimo veiklų (pvz.: rūpinimosi savimi, maisto gaminimo, pasivaikščiojimo ar
apsipirkimo) ar vidutinio intensyvumo veiklų (pvz. vaikščiojimo po namus, parėjimo nuo
parkavimo aikštelės).

25Vyresnio amžiaus žmonių sužalojimų prevencijos rekomendacijos

 Aerobinė ištvermė
 

2. Pagalbos paieškos būdai
Pagyvenusių žmonių informavimui, švietimui ir saugaus elgesio mokymui turėtų būti
skiriamas ypatingas dėmesys. Siekiant vykdyti efektyvią griuvimų prevenciją, svarbu
atkreipti dėmesį į galimas kliūtis, tokias kaip: nepakankamos žinios, nepalaikomos galimų
prevencinių priemonių nuostatos, kliūtys saugios aplinkos kūrimui, nepakankama socialinė
parama, resursų bendruomenėje stoka.

Ką daryti nugriuvus? 

Nebandykite atsistoti iš karto.

Jei jaučiate, kad galite atsikelti savarankiškai, apsidairykite aplink, ieškokite
stabilaus paviršiaus, į kurį remdamasis galėtumėte atsistoti.

Pasukite galvą į tą pusę, link kurios bandysite judėti, tada pradėkite judinti pečius,
klubus, rankas ir kojas.

Remiantis į grindis alkūnėmis pakelkite viršutinę kūno dalį. Kelias sekundes pabūkite
tokioje padėtyje, stabilizuokite savo kūną ir tuomet pradėkite ropoti link stabilaus
baldo - sofos, krėslo arba laiptų. Pasiekę stabilų baldą, rankomis į jį atsiremkite. 

Atsisėdus pailsėkite, neskubėkite atsistoti. 

Jei jaučiate, kad rimtai susižeidėte, bandykite šauktis pagalbos.

Apsidairykite, pažiūrėkite kur yra telefonas. Jei atsistoti nepavyks, bandykite iki jo
nušliaužti, kad galėtumėte išsikviesti pagalbą. 

Jei telefono pasiekti nepavyksta, šaukite, bandykite belsti į grindis, sukelkite
triukšmą namuose belsdami į radiatorių, kad atkreiptumėte dėmesį. 

Bandykite pasiekti antklodę ar drabužį, kad nesušaltumėte kol lauksite pagalbos. 

Būtinai praneškite gydytojui ir šeimos nariams apie griuvimą.
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