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Upadanie w nauce chodu. 
Trening padania i wstawania

Problem upadków i związanych z nimi urazów narządu ruchu jest wiodącą przy-
czyną niepełnosprawności osób starszych – to powód nawet do 87% wszystkich 
złamań. Około 6% ludzi w wieku podeszłym doznaje złamań i wymaga hospitali-
zacji (340 tys. osób rocznie w Stanach Zjednoczonych) [1]. Do najczęściej wystę-
pujących powikłań po upadku zalicza się złamania: przezkrętarzowe kości udowej, 
dystalnej części kości promieniowej, kompresyjne kręgosłupa, a także urazy 
czaszkowo-mózgowe (najgroźniejsze są zwłaszcza stłuczenia mózgu i krwawienia 
śródczaszkowe). Te ostatnie mogą być nawet bezpośrednią przyczyną zgonu lub 
podnosić poziom jego ryzyka [4]. U kobiet średnio połowa urazów obejmuje koń-
czynę górną, u mężczyzn – ok. 1/3. Ryzyko uszkodzenia stawu biodrowego u kobiet 
wynosi z kolei 18%, natomiast nieco większe jest w przypadku mężczyzn – 24% 
[3]. Blisko połowa pacjentów poddawanych leczeniu spowodowanemu powyższy-
mi przyczynami nie jest w stanie osiągnąć poziomu sprawności sprzed wypadku 
[1]. Nie można przy tym zapominać o często współwystępujących długotrwałych 
stanach lękowych niepozostających bez wpływu na stan aktywności dnia codzien-
nego. W obawie przed kolejnym upadkiem i jego następstwami chory może zmie-
niać postawę ciała podczas poruszania [3]. Nagła utrata równowagi, często tra-
giczna w skutkach, występuje już u niemal 14% populacji w wieku od 50 do 60 
lat, w przedziale wiekowym 60–70 lat ryzyko wzrasta do 22%, a u osób powyżej 
80. roku życia dotyczy aż 33% [6]. 60% wszystkich upadków następuje w kierun-
ku przednim w wyniku potknięcia się o podłoże.

Wyprostowana postawa charakteryzuje się pionowym ustawieniem osi ciała 
w odniesieniu do stosunkowo niewielkich rozmiarów płaszczyzny podporowej, 
zawartej między zewnętrznymi obrysami obu stóp. Ten rodzaj orientacji całego 
ciała w przestrzeni, które znajduje się w polu grawitacyjnym, w połączeniu z wielo- 
segmentową budową organizmu, względnie znaczną wysokością oraz wspomnianym 
wyżej niewielkim polem powierzchni podparcia, sprzyja niestabilności postawy 
stojącej. Jej utrzymanie gwarantuje nieustanna aktywna regulacja odbywająca się 
za pośrednictwem systemu kontroli równowagi, który zapewnia statyczne i dyna-
miczne równoważenie destabilizujących momentów sił grawitacji i bezwładności 
poprzez kreowanie przeciwstawnych momentów sił generowanych przez mięśnie 
[3]. System kontroli równowagi ma trzy „wejścia” umożliwiające sterowanie pro-
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cesami utrzymywania stabilności. Zaliczamy do nich: układ przedsionkowy, narząd 
wzroku i receptory czucia głębokiego znajdujące się w mięśniach, stawach oraz 
skórze. W warunkach fizjologicznych informacje z tych struktur docierające do 
ośrodkowego układu nerwowego pozwalają na określenie przestrzennego położenia 
ogólnego środka ciężkości ciała i, w przypadku jego zbyt znacznego przemieszcze-
nia w okolice granic pola podporowego, adekwatną reakcję układu mięśniowego. 
Reakcja ta jest sygnałem wyjściowym układu sterującego. Warto zauważyć, że 
znaczna liczba informacji otrzymywanych przez ośrodkowy układ nerwowy powo-
duje, iż pojawiające się dysfunkcje poszczególnych jego struktur nie powodują od 
razu odczuwalnych zaburzeń funkcjonowania systemu równowagi i są bardzo szyb-
ko kompensowane [3].

Stabilność postawy zmienia się wraz z rozwojem osobniczym człowieka. Od 
okresu dzieciństwa aż do starości niezbędna jest ciągła kontrola postawy dostosowu-
jąca się do zmiennych warunków środowiskowych. Niezależnie od tego zachodzą 
modyfikacje kontroli postawy w związku z zachodzeniem zarówno rozwojowych, 
jak i patologicznych zmian w organizmie. Stabilizacja postawy, począwszy od naro-
dzin, osiągana jest ok. 7.–8. roku życia. Po przekroczeniu wieku 30 lat następuje 
stopniowa degradacja funkcji układu równowagi ciała, aczkolwiek widoczne rezul-
taty tego procesu pojawiają się dopiero w okresie późnej starości. Niewydolność 
systemu równowagi stanowi wtedy przyczynę upadków, a interwencje medyczne na 
tym etapie są już ograniczone ze względu na nieodwracalne zmiany ośrodkowego 
układu nerwowego [3]. 

Do najczęstszych przyczyn upadków Beckers [1] zalicza:
tt osłabienie równowagi i ruchomości,
tt zmniejszenie siły mięśniowej,
tt zaburzenia czucia głębokiego,
tt reakcje ortostatyczne,
tt zaburzenia widzenia,
tt dysfunkcje w obrębie stopy,
tt nieprawidłowo wykorzystywane podczas poruszania się zaopatrzenie ortope-

dyczne,
tt sprzyjające upadkom czynniki środowiskowe.

Praktycznie wszystkie z wymienionych tu przyczyn wiążą się z upośledzeniem 
funkcji narządów zmysłów, takich jak: wzrok, układ przedsionkowy czy propriocep-
cja, a także funkcji motorycznych, do których zaliczamy: siłę, koordynację nerwowo-
-mięśniową i wytrzymałość. Procesom starzenia się organizmu towarzyszy stopniowe 
zwyrodnienie wszystkich układów anatomicznych i czynnościowych. Wraz z wiekiem 
dochodzi do procesów inwolucyjnych, m.in.: lokalnego i ogólnego starzenia się tka-
nek, spowolnienia procesów biologicznych, redukcji tempa przemiany materii czy 
wyhamowania procesów regeneracyjnych. Suma zaburzeń funkcjonalnych skutkuje 
osłabieniem na poziomie integracji poszczególnych układów, co przekłada się na 
osłabienie czasu reakcji i pogorszenie podzielności uwagi (niemożność wykonywania 
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kilku zadań jednocześnie) [4]. Postępujące upośledzenie funkcji systemu ruchowego 
i posturalnego musi w związku z tym wpłynąć na stabilność całej postawy człowieka, 
która zależy od wydolności właśnie tych składowych [3]. 

Podstawową metodą badań stabilności postawy ciała jest posturografia. Umożliwia 
ona oszacowanie wielkości zmian granic stabilności człowieka, a także różnych 
stanów odbiegających od normy, upośledzających kontrolę stabilności postawy. 
Szczegółowe omawianie metodyki badań posturograficznych wykracza poza ramy 
niniejszego tekstu, a w związku z praktycznym jego charakterem zostaną poniżej 
omówione testy oceny stabilności postawy możliwe do wykonania w codziennych 
warunkach klinicznych. Są to testy funkcjonalne, które pozwalają na określenie sta-
nu systemu kontroli równowagi oraz zmian spowodowanych terapią. Opierają się 
zazwyczaj na wykonywaniu przez pacjenta prostych i nieskomplikowanych zadań 
ruchowych, które terapeuta powinien ocenić w kilkustopniowej skali. 

Jednym z nich jest Functional Reach Test, który służy do szybkiej oceny problemów 
z równowagą i ryzyka upadku starszych osób [5]. Pacjent stoi przy ścianie bokiem 
w taki sposób, że jego miednica kontaktuje się ze ścianą, a bliżej niej znajdująca się 
kończyna górna jest zgięta w stawie ramiennym pod kątem 90°. Należy oznaczyć 
miejsce kontaktu wybranego palca tej kończyny ze ścianą. Następnie pacjent wyko-
nuje wychylenie tułowia do przodu, zwracając uwagę, aby stopy i miednica nie 
zmieniły swojego ustawienia. Terapeuta ponownie oznacza miejsce kontaktu ze 
ścianą wybranego palca. Pomiar odległości pomiędzy dwoma palcami obrazuje nam 
stopień ryzyka upadków – gdy odległość ta wynosi 15–25 cm, wzrasta ono dwukrot-
nie, przy 0–15 cm podwyższa się nawet czterokrotnie. Normy dla pacjentów w wie-
ku do 69 lat to 37,9 cm dla mężczyzn oraz 35,1 cm dla kobiet, natomiast dla osób 
powyżej 70 lat odpowiednio – 33,5 i 26,7 cm. 

Inny test oceniający równowagę, który jest bezpieczny i odpowiedni zwłaszcza 
dla pacjentów po udarach, to Funkcjonalna Skala Równowagi Berga [2]. Zawiera ona 
14 aktywności oraz pięciostopniową skalę oceny każdej z nich (od 0 do 4). Wśród 
nich są takie zadania ruchowe, jak zmiana pozycji z siadu na stanie, obrót o 360°, 
podnoszenie przedmiotu z podłogi w pozycji stania, stanie na jednej nodze wybranej 
przez pacjenta i stanie z zamkniętymi oczami. Wynik końcowy testu poniżej 20 pkt 
obrazuje wysokie ryzyko upadku, wynik w zakresie 21–40 pkt wskazuje na średnie 
ryzyko, a powyżej 41 – sygnalizuje, że pacjent jest niezależny i ryzyko upadku w jego 
przypadku pozostaje niskie. Skala Berga ma bardzo wysoki stopień zgodności – 98% 
zgodności wyników testu uzyskanych przez różnych terapeutów. Charakteryzuje ją 
jednak niższa czułość, ponieważ tylko w 53% umożliwia zidentyfikowanie osób ze 
skłonnościami do upadku. Natomiast zapewnia wysoką specyficzność sięgającą 96% 
w rozpoznawaniu osób niezagrożonych ryzykiem upadku [3]. 

Popularnym testem wydolności układu równowagi jest Test Tinettiego przezna-
czony dla osób starszych. Na test ten składa się dziewięć zadań ruchowych ocenia-
jących równowagę w siadzie i podczas chodzenia, z których każde punktowane jest 
w trzystopniowej skali od 0 do 2. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej na twardym 
krześle bez oparcia, a zadania, które musi wykonać, to m.in. próba wstawania, rów-
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nowaga w pierwszych 5 s stania, równowaga w staniu, przy trąceniu łokciem czy 
siadanie [7]. Zaletą tego testu jest wysoka, bo sięgająca nawet 85%, zgodność wyni-
ków uzyskiwanych podczas badania przez różnych terapeutów, a także czułość – 
umożliwia wykrycie u badanych skłonności do upadków z prawdopodobieństwem 
93% [3].

Istnieje wiele innych testów, które fizjoterapeuci mogą wykorzystać w gabinecie 
w celu monitorowania postępów terapii ukierunkowanej na zapobieganie upadkom 
lub określenie stopnia ich ryzyka. Zaliczamy do nich test Up & Go oraz Falls Effica-
cy Scale. Dla skutecznego i optymalnego doboru narzędzi terapeutycznych ważna 
jest kwestia rozstrzygnięcia, czy przyczyna zaburzeń tkwi w układzie przedsionko-
wym, somatosensorycznym, mięśniowo-szkieletowym, wzrokowym, percepcyjnym, 
planowaniu ruchu, czy w układzie sercowo-naczyniowym. Z uwagi na szeroki wa-
chlarz możliwych przyczyn niezbędna jest interdyscyplinarna współpraca fizjotera-
peuty, usprawniającego pacjenta narażonego na upadki, z innymi specjalistami, taki-
mi jak neurolog, laryngolog, kardiolog czy okulista. 

W terapii upadania i wstawania szczególnie wysokie wymagania należy postawić 
kończynom dolnym – wystarczający poziom siły odbicia jest istotny zwłaszcza dla 
odzyskania równowagi. Trening prewencyjny powinien obejmować podskoki, szyb-
kie kroki, ćwiczenia równowagi i właściwych reakcji w trakcie upadku. Natomiast 
przygotowanie do prawidłowego padania należy zaczynać od pozycji siedzącej; na-
stępnie stopniowo „podwyższa się” pozycję wyjściową aż do stania – to kolejne 
etapy w przypadku treningu upadku do tyłu. Ważne jest także to, aby kontrolować 
głowę. Gdy celem jest nauka prawidłowego padania do przodu lub na bok, należy 
uczyć pacjenta diagonalnego pozycjonowania ramienia i ręki, a także obrotu na bark. 
Kolejnym zagadnieniem będącym integralną częścią treningów upadku i chodu jest 
nauka wstawania z podłogi. Można je trenować przez klęk jednonóż, przysiad i wsta-
wanie „na misia” [1].

W praktyce klinicznej wydaje się, że koncepcja PNF dysponuje bardzo wartościo-
wą liczbą narzędzi terapeutycznych, które można wykorzystać do przeprowadzenia 
skutecznej i bardzo celowanej terapii skierowanej na naukę padania, wstawanie po 
upadku oraz stabilność postawy stojącej. Metoda oferuje idealne przygotowanie 
dzięki aktywnościom na macie (obroty, aktywności na czworakach, w klęku, w klęku 
jednonóż, w przysiadzie, wstawanie „na misia” itd.), a także takim technikom, jak 
kombinacja skurczów izotonicznych, stabilizacja zwrotna i rytmiczna. Istnieje oczy-
wiście wiele innych metod fizjoterapeutycznych, których elementy z powodzeniem 
można wykorzystywać do realizowania opisanych celów; poniżej zostaną zaprezen-
towane techniki znane w zdecydowanej większości z koncepcji PNF. Jeżeli pacjent 
ma problemy z wykonaniem globalnego ćwiczenia (jak np. padanie do przodu, 
wstawanie z wykorzystaniem krzesła), należy pracować nad poszczególnymi etapa-
mi poprzez ćwiczenia szczegółowe (jak np. „masywne zgięcie” w celu nauki obra-
cania z pleców na brzuch).
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Rycina 1

Rycina 2
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Rycina 3

Rycina 4
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Ryciny 1–5. Nauka padania do przodu. Do przeprowadzenia treningu padania do przodu 
terapeuta wykorzystuje pas, który przepleciony jest przez miednicę pacjenta. Terapeuta za 
pośrednictwem pasa kontroluje stopniowe pochylanie się pacjenta do przodu. Pacjent przej-
muje stopniowo ciężar ciała na ręce, jednocześnie rotując miednicę w taki sposób, aby stawy 
kolanowe ustawić bokiem do podłoża. Następnie ciężar ciała amortyzowany jest poprzez 
jednoczesne zgięcie stawów łokciowych oraz kontakt miednicy i bocznej powierzchni uda 
z podłożem. W ostatniej fazie upadania ciężar przenoszony jest na klatkę piersiową przy jed-
noczesnym odwiedzeniu ramienia (zwiększa powierzchnię kontaktową) i rotacji głowy.

Rycina 5
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Rycina 6

Rycina 7
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Rycina 8

Rycina 9
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Ryciny 6–10. Nauka padania bokiem. Terapeuta stopniowo kontroluje upadek pacjenta 
bokiem. Po pierwszym kontakcie z podłożem za pośrednictwem dłoni oraz miednicy i bocznej 
powierzchni uda pacjent w celu dalszej amortyzacji ciężaru ciała ugina łokieć, a następnie 
ramię, pozwalając tym samym na stopniowy obrót tułowia na plecy. Terapeuta, przykładając 
ręce w odpowiedni sposób, może stosować aproksymację (osiowy nacisk wzdłuż kości ra-
miennej – ryc. 7 i 8) w celu nauki odpowiednich reakcji

Rycina 10

.
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Rycina 11

Rycina 12
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Ryciny 11–14. Nauka padania do tyłu. Pacjent z pozycji wyprostowanej przechodzi do po-
zycji kucznej. Ręce pacjenta z przodu skrzyżowane na klatce piersiowej, głowa w lekkim 
zgięciu. Terapeuta stoi za pacjentem tak, aby w bezpieczny sposób umożliwić mu przejście 
do pozycji leżenia tyłem. Pacjent powoli przenosi ciężar ciała do tyłu, aż do pełnego kontaktu 
pleców z podłożem. Przez cały czas kontrolowane jest zgięciowe ustawienie głowy. W miarę 
treningu należy rozpoczynać ćwiczenie z coraz wyższych pozycji wyjściowych, aż do pozycji 
wyprostowanej.

Rycina 13

Rycina 14
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Rycina 15

Rycina 16
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Rycina 17

Rycina 18
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Rycina 19

Rycina 20
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Rycina 21

Rycina 22
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Ryciny 15–24. Nauka wstawania z leżenia przodem z wykorzystaniem krzesła. Pacjent 
w pozycji leżenia przodem przechodzi do podporu na przedramionach, a następnie do klęku 
podpartego. W tej pozycji chwyta za krzesło, przechodząc w ten sposób do klęku prostego. 
Z niego wykonuje przejście do klęku jednonóż i wstaje z wykorzystaniem krzesła. 

Rycina 23

Rycina 24
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Rycina 25

Rycina 26
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Ryciny 25–28. Nauka wstawania sposobem „na misia”. Pacjent znajduje się w pozycji 
klęku podpartego. Podpierając się przez cały czas o podłoże, prostuje stawy kolanowe, 
a następnie, opierając ręce na kolanach, udach i miednicy, osiaga całkowicie wyprostowaną 
postawę.

Rycina 27

Rycina 28
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Ryciny 29, 30. Nauka obrotu z leżenia tyłem/leżenia na boku do leżenia przodem. Tera-
peuta przykłada ręce w taki sposób, aby wykorzystując techniki koncepcji PNF, stymulować 
pracę miednicy do elewacji przedniej oraz łopatki do depresji przedniej (tzw. masywne zgięcie). 

Rycina 29

Rycina 30
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Rycina 31. Nauka wstawania – podpór na przedramionach. Pacjent znajduje się w pozycji 
podporu na przedramionach. Terapeuta stosuje technikę aproksymacji z koncepcji PNF w celu 
ustabilizowania pozycji.

Rycina 32. Nauka wstawania – podpór na przedramionach i kolanach. Pacjent znajduje 
się w pozycji podporu na przedramionach i kolanach. Terapeuta stosuje technikę aproksyma-
cji z koncepcji PNF w celu ustabilizowania pozycji.
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Ryciny 33, 34. Nauka wstawania. Pacjent znajduje się w pozycji siadu klęcznego. Terapeuta 
przykłada ręce do miednicy pacjenta w taki sposób, aby zaoporować jej przemieszczanie 
w kierunku osiągnięcia pozycji klęku prostego.

Rycina 33

Rycina 34
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Rycina 35. Nauka wstawania – klęk prosty. Pacjent znajduje się w pozycji klęku prostego. 
Terapeuta stosuje technikę PNF stabilizacji zwrotnej w celu ustabilizowania pozycji.

Rycina 36. Nauka wstawania – przejście z klęku prostego do klęku jednonóż. Pacjent 
znajduje się w pozycji klęku prostego. Terapeuta asekuruje pacjenta poprzez chwyt za ramio-
na, a pacjent wspierając się na jego barkach, stara się przejść do pozycji klęku jednonóż, cały 
czas utrzymując wyprostowany tułów.
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