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Santrauka
Visuomenės senėjimas yra viena iš svarbiausių XXI 
amžiaus problemų. Pagyvenusiems žmonėms ypač 
pavojingi sužalojimai, nes didina pagyvenusių žmo-
nių mirtingumą, neįgalumą ir blogina gyvenimo ko-
kybę vyresniame amžiuje. 
Darbo tikslas buvo analizuoti pagyvenusių žmonių 
kritimų rizikos veiksnius ir prevencijos galimybes. 
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Naudota do-
kumentų ir dokumentinių šaltinių analizė. 
Tyrimo metu atskleista, kad kritimai yra pagrindi-
nė pagyvenusių žmonių mirties priežastis. Kritimų 
rizikos veiksniai yra vidiniai (susiję su anatomi-
niais - fiziologiniais pokyčiais senatvėje) ir išoriniai 
(susiję su nesaugia aplinka). Kritimų pavojų didina 
pablogėjusi pagyvenusių žmonių eisena, laikysena, 
susilpnėję raumenys. Regos ir klausos problemos 
bei kitos lėtinės ligos taip pat gali būti kritimų ri-
zikos veiksniais. Nesaugi aplinka namuose bei ke-
liuose, pagalbinių įtaisų bei priemonių stoka yra iš-
oriniai kritimų rizikos veiksniai.
Pagrindinės pagyvenusių žmonių sužalojimų pre-
vencijos priemonės yra pusiausvyros lavinimas, fi-
zinio aktyvumo skatinimas ir saugios aplinkos kūri-
mas. Švietimas, informavimas, regos ir klausos pro-
blemų sprendimas, tinkamas medikamentų vartoji-
mas, pagalbinių įtaisų ir priemonių naudojimas yra 
rekomenduotinos priemonės, padedančios stiprinti 
pagyvenusių žmonių saugą ir mažinti kritimų riziką.

Įvadas
Senų žmonių sveikatos išsaugojimas ir funkcinio sava-

rankiškumo išlaikymas keliamas kaip vienas pagrindinių 
uždavinių visam Europos regionui. Svarbu užtikrinti pagy-

venusių žmonių geresnę sveikatą ir gyvenimo kokybę [1]. 
Fiziologiniai senėjimo pokyčiai, tokie kaip raumenų jėgos 
sumažėjimas, suvokimo, sąnarių judesių amplitudės sutri-
kimai, reakcijos laiko sulėtėjimas bei pokyčiai sensorinėje 
sistemoje daro įtaką pusiausvyrai ir jos kontrolės sutriki-
mams [2]. Gera pusiausvyra ir mobilumas yra pagrindi-
nės sėkmingo kasdienio gyvenimo bei mėgstamos veiklos 
prielaidos. Tačiau kritimai yra dažni tarp vyresnio amžiaus 
žmonių, ir jie lemia rimtus sužalojimus, savarankiškumo 
praradimą bei slaugą namuose. Kasmet pasaulyje registruo-
jama apie 37,3 milijonai sunkių sužalojimų dėl kritimų, kai 
reikia gydytojo pagalbos [3]. Mirtingumas nuo nukritimų 
Lietuvoje 100 000 gyventojų padidėjo nuo 9,8 (2010 me-
tais) iki 12,0 (2014 metais), pralenkdamas eilę metų pirma-
vusią išorinių mirties priežasčių kategoriją – eismo įvykius 
[4]. Kritimų rizikos veiksnių supratimas, identifikavimas ir 
prevencinių priemonių taikymas yra svarbūs norint išveng-
ti kritimų ir su jais susijusių traumų. 

Darbo tikslas - analizuoti pagyvenusių žmonių kritimų 
rizikos veiksnius ir prevencijos galimybes.

Medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Naudota doku-

mentų ir dokumentinių šaltinių analizė, aprašomoji analizė. 
Darbe naudoti dokumentai ir dokumentiniai šaltiniai yra 
pirminiai, reguliatyviniai/direktyviniai, komunikatyviniai, 
informaciniai.

Rezultatai ir jų aptarimas
Senėjimas ir senatviniai organizmo pokyčiai. Vi-

suomenės senėjimas yra viena iš svarbiausių XXI amžiaus 
problemų. Prognozuojama, kad iki 2050 metų gimstamu-
mas Europoje didės nežymiai, vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė ilgės, tad senyvo amžiaus žmonių neišvengiamai 
daugės [1]. Senėjimas tampa vis aktualesne problema, nes 
pagyve nusių ir senyvo amžiaus žmonių populiacija vis di-
dėja, tuo pačiu didėja įvairių ligų ir negalių dažnis [2]. Se-
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nėjimas – tai sudėtingas procesas, kurio eigoje kinta visų 
žmogaus organų ir sistemų struktūra, funkcijos ypatumai 
ir adaptacinės galimybės [5]. Amžių, nuo kurio prasideda 
senatvė, demografijos specialistai vertina skirtingai. Jung-
tinės Tautos pagyvenusio amžiaus žmones įvardija kaip 65 
metų amžiaus ir vyresnius [6]. Žmogui senstant atsiranda 
įvairūs fiziologiniai pokyčiai. 

Nervų sistemos pokyčiai. Nervų sistemos pokyčiai 
paveikia visas fiziologines žmogaus organizmo sistemas. 
Neuronai įvairiose organizmo vietose pamažu žūsta, da-
lis praranda aksonus ir dendritus. Pagyvenusio amžiaus 
žmonių refleksai būna sulėtėję, sumažėja kraujo tiekimas 
smegenims, pablogėja trumpalaikė atmintis, gali prasidėti 
kai kurios su amžiumi susijusios nervų ligos, tokios kaip 
Alzheimerio ir Parkinsono ligos. Parkinsono ligos eigoje 
pakinta laikysena ir eisena [7, 8]. 

Jutimo organų pokyčiai. Senstant trinka jutimo organų 
veikla, silpsta rega ir klausa, nes sumažėja nervinių skai-
dulų skaičius regos ir klausos nervuose. Senstant sumažėja 
regos aštrumas, storėja ragena ir akys netenka blizgesio. 
Regėjimą silpnina įvairios akių ligos - senatvinė katarakta 
bei glaukoma. Nusilpsta spalvų skyrimas ir pablogėja prie-
blandinė rega, nes žūsta dalis kolbelių ir lazdelių, kurios 
apsprendžia šį gebėjimą [8]. Vizualinės sistemos perduoda-
ma informacija centrinei nervų sistemai yra nepakankama, 
dėl to gali trikti žmogaus kūno padėties suvokimas erdvėje. 
Regėjimas yra efektyvios pusiausvyros pagrindinis jutiklis, 
tad pusiausvyra žymiai pablogėja silpnėjant regėjimui [9]. 
Vykstant senėjimo procesams keičiasi atstumo suvokimas 
ir reakcijos greitis. 

Judėjimo ir atramos sistema. Senatvėje kinta laikysena, 
eisena, judesiai. Retėja kaulinis audinys, kaulai tampa tra-
pūs, lengviau lūžta [8]. Dažniausiai pasitaikantys lūžiai – 
šlaunies, riešo ir žasto kaulų srityse. Pavyzdžiui, dėl kaulų 
retėjimo šlaunikaulį galima sulaužyti 2 – 2,5 karto mažes-
ne jėga, negu jaunystėje. Nustatyta, kad vyresnio amžiaus 
asmenims dažnai įvyksta šlaunikaulio kaklo lūžiai [10]. 
Viena iš lėtinių ligų, galinčių bloginti pagyvenusių žmonių 
sveikatą, yra osteoporozė. Tai sisteminė kaulų liga, kuriai 
būdinga maža kaulinė masė dėl kaulų tankio sumažėjimo, 
dėl to padidėja kaulų trapumas bei išauga lūžių rizika [11]. 
Lietuvoje ja serga apie 250 000 žmonių [1]. Senatvėje pro-
gresuoja osteochondrozė, vystosi tarpslankstelinių diskų 
distrofiniai ir destrukciniai pakitimai, stuburo raiščiai kie-
tėja ir trumpėja, stuburas deformuojasi [8, 10]. Šie pakiti-
mai gali sukelti laikysenos, pusiausvyros ir eisenos pakiti-
mus, funkcijos sutrikimus ir skausmą.

Kvėpavimo sistemos pokyčiai. Senstant alveolės po 
truputį pradeda nykti, todėl pablogėja dujų apykaita plau-
čiuose. Su amžiumi silpsta kvėpuojamieji krūtinės ląstos 

raumenys, sumažėja plaučių elastingumas, todėl sumažėja 
į plaučius įkvepiamo oro tūris ir arterinio kraujo prisoti-
nimas deguonimi [8, 12]. Dėl šių priežasčių pagyvenusio 
amžiaus žmonėms atsiranda galvos svaigimas.

Širdies ir kraujagyslių sistemos pakitimai. Senstant ar-
terijų sienelė storėja ir standėja, ji praranda tamprumą ir 
elastingumą. Nusilpsta širdis (nes dalį raumeninių ląstelių 
pakeičia skaidulinis audinys), mažėja širdies susitraukimų 
jėga, širdies darbas yra prasčiau suderinamas su apkrova, 
sulėtėja širdies bei kraujagyslių sistemos funkcijos atsista-
tymas po fizinio krūvio, mažėja fizinis pajėgumas [8-10]. 
Senstant didėja sistolinis arterinis kraujospūdis, mažėja ve-
ninis kraujospūdis, mažėja minutinis širdies tūris.

Pusiausvyros pokyčiai senstant. Senstant pablogėja 
pusiausvyra. Senėjimo procesai sukelia gebėjimo išlai-
kyti kūno padėtį erdvėje pablogėjimą, sensorinių sistemų 
funkcijos pablogėjimą, raumenų jėgos, apimties ir masės 
mažėjimą, raumenų skaidulų skaičiaus ir motorinių vienetų 
pokyčius, laikysenos pakitimus ir pusiausvyros kontrolės 
mažėjimą [13]. Bet kurio pusiausvyros komponento vei-
klos nusilpimas žmogaus organizmui senstant mažina sta-
bilumą ir trikdo eiseną [14]. Pusiausvyra blogėja arba yra  
visiškai prarandama, kai sutrinka nors viena pusiausvyros 
grandis. Pusiausvyros kontrolė reikalauja gero regėjimo, 
somatosensorinių vestibulinių funkcijų dalyvavimo ir jų 
prisitaikymo prie kintančių sąlygų [15]. Pagyvenusiems 
žmonėms būdingas somatosensorinės, vestibulinės ir regos 
sistemų pokyčiai bei žymus šių funkcijų pablogėjimas [16]. 
Kai informacija iš regimosios, vestibulinės ir propriorecep-
sinės sistemų nėra tinkamai pajungiama į centrinę nervų 
sistemą galimas pusiausvyros sutrikimas, o tai gali sukelti 
kritimą. Atlikti tyrimai parodė, kad senų žmonių pusiaus-
vyros kontrolė, lyginant su jaunais žmonėmis, yra suma-
žėjusi. Dažniausiai vyresnio amžiaus žmonių pusiausvyros 
sutrikimai yra susiję su sumažėjusiu funkciniu pajėgumu ir 
padidėjusia galimybe nukristi [17].  

Vaistų poveikis pagyvenusiems žmonėms. Pagyvenusių 
žmonių vaistų vartojimas gali sąlygoti pusiausvyros pakiti-
mus. Pasak Bagdono ir kt. (2009), keturi iš penkių pagyve-
nusių žmonių serga lėtine liga. 40 proc. vyresnio amžiaus 
žmonių vartoja penkis ar daugiau, o 12 proc. vartoja 10 ar 
daugiau skirtingų vaistų per savaitę. Šalutinis vaistų povei-
kis yra du kartus dažnesnis 65 metų amžiaus ir vyresniems 
žmonėms, negu jaunesniems asmenims Dėl vaistų varto-
jimo išsivysto vertikalios laikysenos kontrolės sutrikimas, 
todėl gali pasireikšti pusiausvyros nestabilumas, siūbavi-
mas ir silpnumas [9]. 

 Pagyvenusio amžiaus žmonių kritimai. Vyresnio am-
žiaus žmonės yra veikiami senatvinių organizmo pokyčių, 
blogėja jų koordinacija, trinka pusiausvyra, todėl didėja 
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kritimų rizika. Kritimas - įvykis, kai žmogus netyčia nu-
krenta ant žemės, grindų ar kito žemesnio paviršiaus [18]. 
Kritimai yra viena iš aktualiausių pagyvenusių žmonių 
problemų, nes jų pasekmės ženkliai sutrikdo žmonių svei-
katą ir didina jų socialinę izoliaciją. Dažniausiai vyresnio 
amžiaus žmonės susižaloja krisdami. Pagyvenusio amžiaus 
žmonių grupėse kritimai gali sukelti sunkias traumas ir 
mirtį. Sterling ir kt. (2001) nustatė, kad dėl kritimų sužalo-
jimų sunkumas ir mirčių atvejai buvo dvigubai didesni tarp 
vyresnio amžiaus žmonių nei tarp jaunų asmenų. Kiekvie-
nais metais nukrenta kas trečias pagyvenęs žmogus, tačiau 
mažiau negu pusė nukritusių asmenų praneša apie tai savo 
sveikatos priežiūros specialistui [19, 20]. Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose 2013 metais 2,5 mln. pagyvenusių žmonių 
nukrito ir buvo išvežti greitąja medicinos pagalba, daugiau 
nei 734 tūkst. iš jų buvo paguldyti į ligoninę [21]. 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet 
nuo kritimų miršta apie 424 000 žmonių. Didžiausią mir-
tingumą nuo kritimų sudaro žemo ir vidutinio ekonominio 
lygio šalių vyrai ir vyresni nei 70 m. amžiaus suaugusieji. 
Europos regione 2002 metais nuo kritimų mirė beveik 80 
000 žmonių, o 40 proc. mirusių nuo kritimų sudarė 80 metų 
ir vyresnio amžiaus žmonės [22]. Kasmet pasaulyje regis-
truojama apie 37,3 milijonai sunkių sužalojimų dėl kritimų, 
kai reikia gydytojo pagalbos [3]. Tiesioginės ir netiesiogi-
nės šių traumų gydymo išlaidos gerokai didesnės nei kitų 
traumų. Vien Jungtinėse Amerikos Valstijose 2013 metais 
tiesioginės medicininės išlaidos, atsiradusios dėl kritimų, 
sudarė 34 milijardus JAV dolerių [21]. 

Mirtingumas nuo nukritimų Lietuvoje 100 000 gyven-
tojų padidėjo nuo 9,8 (2010 metais) iki 12,0 (2014 metais), 
pralenkdamas eilę metų pirmavusią išorinių mirties prie-
žasčių kategoriją – eismo įvykius [5]. V. Alekna ir bendra-
autoriai (2002), ištyrę 250 vyresnių nei 60 metų amžiaus 
asmenų, nustatė, kad bent vieną kartą per metus krito 34,4 
proc. tiriamųjų, o M. Tamulaitienė ir kt. (2009) savo atlik-
to tyrimo išvadose teigė, kad vieną kartą per metus griuvo 
35,3 proc. tirtų 65 metų ir vyresnio amžiaus moterų [23, 
24]. A. Juozulyno ir kt. (2012) atlikto tyrimo metu paaiš-
kėjo, kad vieną kartą per metus griuvo 30,8 proc. tirtų 60 
metų ir vyresnio amžiaus moterų [1].

Nukritus galimi įvairūs sužalojimai: gali lūžti ar išnir-
ti kaulai, galimi sumušimai, raiščių patempimai, žaizdos, 
galvos ar stuburo smegenų pažeidimai. 2012 metais atlik-
to tyrimo metu buvo nustatyta, kad kas ketvirta nukritusi 
moteris patyrė kaulų lūžius [1]. Po kritimų gali atsirasti 
trumpalaikis ar ilgalaikis neįgalumas, ypač patyrus galvos 
traumą, dėl kurios asmeniui sutrinka judėjimas, mąstymas 
ir jutimai. Mažėjant pagyvenusių žmonių kaulų stiprumui, 
padidėjęs polinkis kristi senatvėje didina kaulų lūžių ri-

ziką. Kanadoje 2008 metais daugiau negu 60% procentų 
stacionare dėl sužalojimų gydytų pagyvenusio amžiaus 
žmonių gydėsi dėl kritimų, kurių metu įvyko šlaunikaulio, 
viršutinių galūnių lūžiai ar smegenų traumos [25]. Pačios 
grėsmingiausios sveikatai kritimų pasekmės yra šlaunikau-
lio viršutinės dalies lūžiai. Didžioji dalis pagyvenusių as-
menų po šlaunikaulio lūžių patiria komplikacijų. Po tokių 
lūžių, 50 proc. senų žmonių judėjimas būna sutrikęs, dalis 
jų nebegali savarankiškai judėti ir net 20 proc. pagyvenusių 
žmonių miršta per pirmuosius metus po traumos [21].

Pagyvenusių žmonių kritimų rizikos veiksniai. Pa-
gyvenusio amžiaus asmenų kritimai skiriasi nuo kritimų 
kitose amžiaus grupėse. Dauguma pagyvenusių žmonių 
kritimų yra susiję su jų anatominiais-fiziologiniais ypatu-
mais bei jų sveikatos problemomis. Kritimų priežasčių gali 
būti daug ir įvairių, gali būti keletas kritimo priežasčių vie-
nu metu, o kartotinių kritimų priežastys gali būti vis kitos. 
Vyresnio amžiaus žmonėms būdinga kelių rizikos veiksnių 
įtaka.

Kritimų rizikos veiksniai yra skirstomi į du tipus: vidi-
nius, susijusius su pačiu žmogumi, ir išorinius, t.y. aplin-

Tipas   Pavyzdžiai Ryšys su trauma
Vidi-
nis

Sumažėjęs kaulų ir kūno stipru-
mas 
Susirgimai/ligos, kurios daro 
įtaką pusiausvyrai ir mobilumui 
Sutrumpėjęs reakcijos laikas, 
sumažėjęs budrumas 
Blogesnė pusiausvyra ir netvir-
ta eisena 
Regėjimo sutrikimai 
Pažintinių funkcijų sutrikimai

Dėl silpnesnių 
kaulų ir kitų ligų, 
kritimų metu gali 
įvykti trauma 
Netikėtas galvos 
svaigimas dėl pu-
siausvyros sutri-
kimo ar ligos 
Susilpnėjęs gebė-
jimas identifikuo-
ti kritimo pavojus 
Sumažėjęs gebėji-
mas pašalinti arba 
koreguoti užkliu-
vimo ir kritimo 
pavojus

Išori-
nis

Medikamentai 
Nepritvirtinti kilimai 
Nėra turėklų ir pagalbinių stry-
pų (vonios kambaryje, tualete, 
kitur) 
Netinkama avalynė, netinkama 
apranga 
Netinkamas apšvietimas 
Nelygūs paviršiai, prastai pri-
žiūrimi šaligatviai ir keliai
Slidi grindų, takų, kelio danga

Skirtingų vaistų 
ar kitų psichoak-
tyvių medžiagų 
vartojimas padidi-
na riziką
Padidėjusi tiki-
mybė prarasti pu-
siausvyrą, užkliūti 
ar nukristi dėl ne-
saugios aplinkos

1 lentelė. Pagyvenusių žmonių sužalojimų nuo kritimų veiksniai 
(parengta autorių, remiantis PSO, 2012 [18]).
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kos rizikos veiksnius [18]. Išoriniai ir vidiniai veiksniai yra 
tarpusavyje susiję ir veikdami vienas kitą didina kritimų 
riziką. Pagyvenusiems žmonėms būdingi vidiniai rizikos 
veiksniai susiję su anatominėmis-fiziologinėmis organiz-
mo savybėmis ir senatviniais pokyčiais. Pagrindiniai vidi-
niai kritimų rizikos veiksniai - sutrikusi pusiausvyra, ne-
stabili eisena, suprastėjusi klausa ir rega bei įvairios ligos, 
veikiančios šiuos aspektus. Kalbant apie kritimų ypatumus, 
didelės reikšmės kritimo metu turi žmogaus anatominės 
savybės, t.y. kūno kompozicija ir aplinkos savybės. Kaulo 
struktūra ir riebalų išsidėstymas turi reikšmės sužalojimų 
sunkumui. 

Traumos sunkumui labai svarbi aplinka. Kritimo aukš-
tis ir kritimo paviršius yra svarbūs veiksniai sužeidimų 
sunkumui – kuo didesnis kritimo aukštis ir kuo kietesnis 
paviršius, ant kurio nukrentama, tuo sunkesnė trauma [18].

1 lentelėje pateikiami sužalojimų nuo kritimų veiksniai 
pagyvenusiems žmonėms. Čia prie išorinių kritimų rizikos 
veiksnių yra priskiriami medikamentai, kuriais gydomos 
įvairios ligos. Kelių, pvz., keturių skirtingų vaistų varto-
jimas gali sutrikdyti žmogaus orientaciją ir koordinaciją 
ir taip padidinti kritimų riziką. Išoriniai rizikos veiksniai 
apima netinkamą aprangą, nesaugią aplinką. Netinkama 
avalynė gali padidinti kritimų riziką. Taigi rekomenduoja-
ma patogi, tinkamo dydžio avalynė žemu kulnu, neslidžiu 
padu, ortopediška ir su tinkamu vidiniu padu, atitinkančiu 
fiziologinį pėdos linkį. Drabužiai turėtų būti ne per dideli, 
ne su ilgais kraštais ir ne palaidi, kad individas neužkliū-
tų ir neužsikabintų už aplinkinių paviršių. Netinkamai pa-
rinktos pagalbinės priemonės taip pat didina kritimų riziką, 
todėl svarbu, kad pagalbinė priemonė būtų geros būklės, 
atitinkamo dydžio, ir kad ji būtų teisingai naudojama. 

Fizinė aplinka, kurioje gyvena pagyvenusio amžiaus 
žmonės, glaudžiai susijusi su kritimais. Dauguma pagyve-
nusių žmonių nukritimų įvyksta patalpose, namuose [23, 
26]. Pagrindiniai kritimų rizikos veiksniai namuose – siauri 
laiptai, laiptai, turintys keturis ir daugiau laiptelių, laiptai, 
prie kurių nėra pritvirtinti turėklai, slidūs paviršiai ir netin-
kamas apšvietimas [27]. Piščalkienės ir kt. autorių (2012) 
atlikto tyrimo metu buvo ištirti 500 asmenų, turinčių 60 
ir daugiau metų. Tyrimas parodė, kad dažniausiai pasitai-
kantys vyresnio amžiaus žmonių kritimų rizikos veiksniai 
namų aplinkoje - laikiklių stoka, slidžios grindys, kilimė-
liai bei slidus vonios dugnas. Viešose aplinkose didžiausią 
riziką kelia netvarkingi šaligatviai ir laiptai, slidūs keliai 
ir šaligatviai [2]. Pasaulio sveikatos organizacija rizikos 
veiksnius, turinčius įtakos pagyvenusių žmonių kritimams 
ir dėl jų patiriamiems sveikatos sužalojimams, suskirstė į 
keturias grupes: biologinius, elgsenos, aplinkos ir socia-
linius–ekonominius [3]. Biologiniai rizikos veiksniai yra: 

amžius, lytis, rasė, lėtinės ligos, pažintiniai sutrikimai. 
Iš elgsenos rizikos veiksnių paminėtini vaistų, alkoholio 
vartojimas, nepakankamas fizinis aktyvumas, netinkamos 
avalynės naudojimas. Ne saugiai suprojektuotas pastatas, 
slidžios grindys, laiptai, kilimai, nepakankamas apšvie-
timas, sutrūkinėję, nelygūs šaligatviai yra vieni iš dauge-
lio aplinkos rizikos veiksnių. Tarp socialinių-ekonominių 
veiksnių yra žemas pajamų, išsilavinimo lygis, netinka-
mos gyvenimo sąlygos, bendravimo stoka ir kiti [3, 28]. 
Nors kritimų priežastys kinta ir yra kompleksinės, tačiau 
labiausiai kritimus lemiantis veiksnys yra eisenos kontro-
lės (pusiausvyros) sutrikimai. Šiuos sutrikimus gali lemti: 
paslydimas, suklupimas, susi dūrimas ar fizinė sąveika su 
judančiais ar nejudančiais daik tais aplinkoje [3]. Tyrimai 
rodo, kad pagyvenę žmonės mažai mankštinasi, ne visi pa-
kankamai skiria dėmesio fizinio aktyvumo veikloms [26]. 
Be to, atliekant mokslinius tyrimus paaiškėjo, kad pagyve-
nę žmonės neturi pakankami informacijos apie nukritimų 
prevencijos galimybes bei prevencines priemones, pade-
dančias išvengti sužalojimų [23, 26]. 

Pagyvenusių žmonių kritimų prevencija. Pagyvenu-
sių žmonių (65 metų amžiaus ir vyresnių) kritimų ir traumų 
nuo jų prevencijai turi būti skiriamas prioritetinis dėmesys 
nacionaliniu ir vietiniu sveikatos politikos lygmenimis. 
Nukritimų prevencijai tinka taikyti pagrindinius sužalo-
jimų prevencijos būdus: švietimą/mokymą/informavimą, 
saugios aplinkos kūrimą bei teisines priemones. Nukritimų 
prevencijai svarbus saugios namų aplinkos kūrimas, kriti-
mų riziką didinančių veiksnių šalinimas, saugos įrenginių, 
laikiklių taikymas namuose, konsultavimasis su sveikatos 
ir medicinos darbuotojais [26]. Aukšto ekonominio lygio 
šalyse jau eilę metų pagyvenusių žmonių sužalojimų pre-
vencija, o ypač nukritimų ir traumų namuose profilaktika 
ir saugos stiprinimas, yra svarbi visuomenės sveikatos 
stiprinimo sritis. Jungtinių Amerikos Valstijų Visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnyba, remdamasi įvykusių kritimų 
priežasčių ir aplinkybių analize, nustatė, kad dviejų treč-
dalių visų mirčių dėl nukritimų potencialiai galima būtų 
išvengti, nustačius ir pašalinus pavojingus aplinkos veiks-
nius namuose bei institucijose [29]. Veiksmingos profi-
laktikos programos apima išsamų individualų paciento 
būklės įvertinimą, specifines rekomendacijas, susijusias 
tiek su aplinka, tiek ir su pačiu pacientu, pagalbinių prie-
monių naudojimą, psichotropinių vaistų vartojimo ypatu-
mus, jėgos, pusiausvyros, persikėlimo pratimus, paciento 
priežiūrą, klubo sąnario apsaugos įtaisų naudojimą, plataus 
profilio mokomąsias programas bei konferencijas. JAV 
esantis Ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. Center 
for Disease Control and Prevention - CDC) išskiria keturių 
veiksmų kritimų prevencijai skirtas rekomendacijas [21]. 
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 Reguliarus fizinis aktyvumas
 Medikamentų peržiūra
 Reguliarios regos patikros
 Namų aplinkos įvertinimas
Siekiant sumažinti vyresnio ir seno amžiaus asmenų 

kritimų skaičių reikėtų kreipti dėmesį į žmogaus fizinio 
pajėgumo savybių bei pusiausvyros išsaugojimą, taip pat 
į gyventojų aplinkos ir joje galimų kritimus sąlygojančių 
veiksnių įvertinimą. Kritimų prevencijoje kaip fizinis ak-
tyvumas rekomenduojami: jėgos ir pusiausvyros mankštos, 
hidroterapija, kineziterapija vandenyje, Tai Chi, kasdieniai 
pasivaikščiojimai (po 30 min.), šokiai ir individualios tre-
nerių ar kineziterapeutų sudarytos fizinių pratimų progra-
mos [30]. Tai Chi treniruotės gerina pusiausvyrą, eiseną, 
lankstumą, mažina stresą bei įtampą [31, 32]. Silsupadol 
su bendraautoriais aprašė įvairius pusiausvyros lavinimo 
metodus (Vienos užduoties metodą, Dviejų užduočių su 
fiksuoto tikslo instrukcijomis metodą, Dviejų užduočių su 
kintančio tikslo instrukcijomis metodą) [33]. Cawthorne ir 
Cooksey pratimų programa gerina pusiausvyros reakcijas 
bei mažina tikimybę pargriūti. Ši pratimų programa nesu-
dėtinga, skirta kaklo ir pečių raumenų atpalaidavimui, akių 
judesių, nepriklausomai nuo galvos judesių, lavinimui, 
pusiausvyros treniravimui esant kintančioms aplinkos są-
lygoms [34]. 

Fizinio aktyvumo nauda neabejotina traumų prevenci-
jai. Pasak Z. Javtoko ir E. Mačiūno (2008), fizinis akty-
vumas didina ištvermę, jėgą, pusiausvyrą ir judrumą, o tai 
padeda gyventi savarankiškai. Be to, fizinė veikla didina 
kaulų tankį ir gali padėti užkirsti kelią osteoporozei[35]. 
Įvairios šalys, tokios kaip Naujoji Zelandija, Australija, 
Jungtinė Karalystė ir JAV, parengė ir įgyvendino mankštų 
programas pagyvenusiems žmonėms, kurios buvo orien-
tuotos į jėgą, pusiausvyrą, lankstumą ir ištvermę. Šių pro-
gramų įvertinimas parodė, kad taikant du ir daugiau šių 
komponentų, sumažėjo kritimų dažnis. Pratimai buvo efek-
tyvūs vykdant juos grupėje su treneriu, arba juos atliekant 
individualiai [36]. Pagyvenusių žmonių kritimų prevencija 
apima ne tik kritimų rizikos veiksnių šalinimą, bet ir fi-
zinio aktyvumo skatinimą. Pagyvenusio amžiaus žmonės 
turi būti skatinami būti fiziškai aktyvūs, siekiant išvengti 
kritimų ir traumų. Stiprinant pagyvenusių žmonių pusiaus-
vyrą bei gerinant eiseną galima sumažinti traumų nuo kri-
timų riziką. Daugybė mokslinių tyrimų buvo atlikta norint 
moksliškai įrodyti fizinių pratimų naudą vyresnio amžiaus 
žmonėms. Tyrimai parodė, kad pratimai pagyvenusiems 
žmonėms gali sumažinti netvirtumą, padidinti ėjimo grei-
tį, padidinti galimybę gyventi nepriklausomai ir padidinti 
tikėjimą gyvenimu. Pratimai ženkliai sumažina širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką ir osteoporozę. Reguliarūs pratimai 

pagerina pusiausvyrą ir sumažina kritimų riziką [37]. Fiziš-
kai aktyvesnių vyresnio amžiaus žmonių pusiausvyra yra 
geresnė nei fiziškai neaktyvių [38]. Pagyvenusio amžiaus 
žmonių reabilitacijoje pagrindinis kineziterapijos tikslas – 
pagerinti judėjimo funkciją. Kineziterapeutai stengiasi pa-
didinti pacientų raumenų jėgą, pagerinti savęs suvokimą, 
koordinaciją, sąnarių stabilumą, judrumą ir pagerinti plau-
čių bei širdies darbo funkcijas. Kineziterapeutų ir fiziotera-
peutų vaidmuo dirbant su pagyvenusio amžiaus žmonėmis 
yra:

- mokyti ir padėti vaikščioti, persėsti, lipti laiptais, nau-
dotis pagalbinėmis priemonėmis;

- įvertinti pagalbinių įtaisų ir prietaisų poreikį ir padėti 
juos įsigyti;

- mankštinti didinant judesių amplitudę, jėgą ir ištver-
mę;

- aprūpinti pakėlimo ir manipuliavimo prietaisais;
- įvertinti ikioperacinę ir pooperacinę funkcinę būklę;
- fizinėmis priemonėmis gydyti skausmą;
- apmokyti specialių pratimų [9]. 
Prieš atliekant bet kokią reabilitaciją būtinas detalus pa-

ciento ištyrimas, funkcijų įvertinimas, reabilitacinių tikslų 
ir uždavinių išsikėlimas. Pagyvenusio amžiaus žmonių ge-
rontologinis tyrimas turi būti kompleksinis: atliekamas fi-
zinis ir funkcijų vertinimas, socialinės padėties įvertinimas 
bei psichologinės būklės įvertinimas [9]. Kadangi tarp pa-
gyvenusių amžiaus žmonių rizika nukristi yra ypač padidė-
jusi, todėl testuojama pusiausvyra ir eisena. Prieš užsiimant 
fizine veikla ir norint įvertinti kritimų riziką, daugelyje kri-
timų prevencijos programų yra skatinami kineziterapeuto 
ar gydytojo atliekami paciento įvertinimai, regos patikros, 
fizinio pajėgumo ištyrimas, pusiausvyros ir eisenos verti-
nimai, praeityje buvusių kritimų apžvalga. Labai svarbu 
peržvelgti individo vartojamus medikamentus, išanalizuoti 
jų poveikį individui, medikamentų sąveikas su kitais varto-
jamais medikamentais. 

Efektyviausia kritimų profilaktikos strategija – rizikos 
veiksnių įvertinimas ir kompleksinių prevencinių priemo-
nių taikymas. Pasak M. Grivnos ir kt. (2014), aplinkos pa-
keitimas naudojant pagrįstus architektūrinius sprendimus 
gali sumažinti kritimų riziką tarp padidintos kritimų rizikos 
grupių, tokių kaip pagyvenę žmonės ir vaikai. Paprasčiau-
si pavyzdžiai kuriant saugią namų aplinką, taikant kritimų 
prevenciją yra tokie – turėklų ir įvairių ramsčių, laikiklių 
montavimas, kilimų ir atšokusių nuo grindų paviršių per-
žiūra ir fiksavimas, slidžių paviršių naikinimas, naudojamų 
kėdžių eksploatavimas saugiame aukštyje [39]. 

Specialus dėmesys turėtų būti skiriamas pagyvenusių 
žmonių informavimui, švietimui ir saugaus elgesio moky-
mui [3]. Norint vykdyti efektyvią kritimų prevenciją svar-
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bu atkreipti dėmesį į galimas kliūtis, tokias kaip: nepakan-
kamos žinios, nepalaikomos galimų prevencinių priemonių 
nuostatos, kliūtys, saugios aplinkos kūrimui, nepakankama 
socialinė parama, resursų bendruomenėje stoka [26]. Prie-
monės šioms kliūtims panaikinti galėtų būti tokios: nemo-
kamos informacijos ir tinkamų nuostatų pateikimas, pagal-
ba montuojant saugius gaminius, kuriant saugią aplinką. 
Visa tai yra neįmanoma be bendruomenės narių įsitrauki-
mo į veiklą, politikų ir vadovybės švietimo, finansinės pa-
ramos ir prevencinių veiksmų palaikymo.

Išvados
1. Kritimai yra pagrindinė pagyvenusių žmonių mirties 

priežastis.  
2. Kritimų rizikos veiksniai yra vidiniai (susiję su ana-

tominiais - fiziologiniais pokyčiais senatvėje) ir išoriniai 
(susiję su nesaugia aplinka). Kritimų pavojų didina pablo-
gėjusi pagyvenusių žmonių eisena, laikysena, susilpnėję 
raumenys. Regos ir klausos problemos, kitos lėtinės ligos 
taip pat gali būti kritimų rizikos veiksniais. Nesaugi aplin-
ka namuose bei keliuose, pagalbinių įtaisų bei priemonių 
stoka yra išoriniai kritimų rizikos veiksniai.

3. Pagrindinės pagyvenusių žmonių sužalojimų pre-
vencijos priemonės yra pusiausvyros lavinimas, fizinio 
aktyvumo skatinimas ir saugios aplinkos kūrimas. Švie-
timas, informavimas, regos ir klausos problemų sprendi-
mas, tinkamas medikamentų vartojimas, pagalbinių įtaisų 
ir priemonių naudojimas yra rekomenduotinos priemonės, 
padedančios stiprinti pagyvenusių žmonių saugą ir mažinti 
kritimų riziką.
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FALLS IN ELDERLY: RISK FACTORS AND 
PREVENTION POSSIBILITIES

V. Strukčinskaitė, S. Norkienė, B. Strukčinskienė
Key words: elderly, falls, risk factors, prevention. 
Summary
Population aging is one of the twenty-first-century problems. 

Injuries are especially dangerous  for elderly people since they 
contribute to the elderly mortality, disability and worsen the quality 
of life in older age.

The aim of the study was to analyze the risk factors of falls, 
and prevention possibilities in elderly. The literature overview and 
the document analysis were performed.

The study showed that falls are a main cause of death for the el-
derly. Fall risk factors are internal (related to the physiological chan-
ges in order age) and external (related to the unsafe environment). 

Vision and hearing problems and other chronic diseases may 
also be risk factors for falls. Unsafe environment at home and on 
the road, the lack of assistive devices and tools are external risk 
factors for falls.

The main measures for the elderly injury prevention are ba-
lance training, physical activity promotion and safe environment 
creation. In addition, education, awareness enhancement, vision 
and hearing problems solution, appropriate use of medication, and 
assistive devices and tools are recommended measures for safety 
promotion and risk of falls reduction in elderly
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