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Co to jest pomy?lne starzenie si?. Rola aktywno?ci ruchowej w promocji
zdrowia u osób starszych
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Starzenie si? ludno?ci Europy i Polski jest prawdopodobnie najwa?niejszym wyzwaniem
zdrowotnym i spo?eczno-politycznym nadchodz?cych lat. Przewiduje si?, ?e w roku 2050 osoby w wieku
60-79 lat b?d? stanowi? jedn? czwart? ca?ej ludno?ci Unii Europejskiej. Utrzymanie satysfakcjonuj?cego
stanu zdrowia i sprawno?ci funkcjonalnej seniorów, w tym zwi?kszenie mo?liwo?ci zatrudnienia i
ograniczenie kosztów leczenia chorób s? priorytetowymi dzia?aniami Komisji Europejskiej.

Niestety, coraz d?u?sze ?ycie ludzkie nie zawsze jest ?yciem w pe?ni szcz??liwym i owocnym. Wraz
z wiekiem obni?a si? potencja? biologiczny cz?owieka. Zmniejsza si? wydolno?? tlenowa (aerobowa) oraz
masa i moc mi??ni szkieletowych, prowadz?c z czasem do niemo?no?ci wykonania nawet najprostszych
czynno?ci. Odsetek wyst?powania niepe?nosprawno?ci gwa?townie wzrasta w starszych grupach
wiekowych, osi?gaj?c prawie 50% u osób powy?ej 80 roku ?ycia. Wzrasta równie? ilo?? wspó?istniej?cych
chorób przewlek?ych. Czy jeste?my skazani na ten niezbyt optymistyczny obraz procesu starzenia si? i
staro?ci, czy te? mo?emy ten proces w jakim? stopniu modyfikowa?? Wydaje si?, ?e na szcz??cie chyba
tak.

Jednym z najwa?niejszych problemów geriatrii jest utrzymanie na odpowiednim poziomie jako?ci
?ycia osób starszych. Zmian zwi?zanych ze starzeniem nie mo?na unikn??, mo?liwe jest jednak ich
z?agodzenie poprzez stosowanie odpowiednich dzia?a? leczniczych, rehabilitacyjnych, piel?gnacyjnych i
socjalnych. Jeszcze do niedawna g?ówne wysi?ki ochrony zdrowia koncentrowa?y si? na leczeniu chorób,
je?li za? wyleczenie nie by?o mo?liwe, wówczas celem dzia?ania stawa?o si? chocia?by przed?u?enie
?ycia. Obecnie polityka i programy prozdrowotne dotycz?ce procesu starzenia coraz cz??ciej skupiaj? si?
bardziej na identyfikowaniu sposobów poprawy jako?ci ?ycia i stanu zdrowia ni? na wyd?u?aniu okresu
?ycia.

&bdquo;Successful ageing&rdquo; czyli &bdquo;pomy?lne starzenie si?&rdquo;
Podstawowe warunki pomy?lnego starzenia si? definiowane s? nast?puj?co:
1) Utrzymanie

zadowalaj?cego

stanu

zdrowia (niezale?no?ci

funkcjonalnej)

2) Utrzymanie niezale?no?ci finansowej i mieszkaniowej
3) Utrzymywanie wi?zi rodzinnych i spo?ecznych
4) Mo?liwo?? kszta?cenia si? i samorealizacji

Jednym z najwa?niejszych (a by? mo?e najwa?niejszym) czynników umo?liwiaj?cych tzw.
"pomy?lne starzenie si?" (successful ageing) jest regularna aktywno?? ruchowa.
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G?ównym korzystnym oddzia?ywaniem aktywno?ci ruchowej u osób starszych jest wyd?u?enie
okresu fizycznej sprawno?ci i niezale?no?ci - poprawa jako?ci ?ycia. Trening fizyczny zwi?ksza wydolno??
fizyczn? i opó?nia spadek VO2max o oko?o 10 do 20 lat u aktywnych fizycznie w porównaniu do
prowadz?cych siedz?cy tryb ?ycia osób. Drugim, obok wydolno?ci aerobowej, podstawowym wska?nikiem
determinuj?cym sprawno?? fizyczn? i niezale?no?? funkcjonaln? u osób starszych jest si?a mi??niowa.
Badania z ostatnich lat wykazuj?, ?e mo?liwy jest wzrost masy i si?y mi??niowej pod wp?ywem treningu
o charakterze si?owym u osób starszych, nawet w bardzo zaawansowanym wieku. Aktywno?? ruchowa
odgrywa równie? istotn? rol? w prawid?owym od?ywianiu i stanie od?ywienia u osób starszych.

Poni?ej przedstawiono udokumentowane efekty systematycznej aktywno?ci
ruchowej u osób starszych. Regularna aktywno?? ruchowa u osób starszych:
1. Poprawia ogólne samopoczucie, polepsza ogólne zdrowie fizyczne i psychiczne.
2. Pomaga zachowa? niezale?ny tryb ?ycia.
3. Pomaga opanowa? okre?lone stany i choroby (stres, oty?o??, cukrzyc?, hipercholesterolemi?).
4. Zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby (chorob? wie?cow?, nadci?nienie t?tnicze,
cukrzyc?, osteoporoz?).
5. Pomaga minimalizowa? skutki pewnych niesprawno?ci, mo?e pomaga? w leczeniu stanów
bólowych.
6. Mo?e pomaga? w zmianie stereotypowych perspektyw wieku podesz?ego.

Oprócz tych korzystnych efektów fizjologicznych i psychologicznych,
bardzo wa?ne s? spo?eczne efekty zwi?kszonej aktywno?ci fizycznej u
osób w wieku starszym:
1. Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej.
2. Zwi?kszenie zdolno?ci do pracy osób starszych.
3. Promocja pozytywnego i aktywnego obrazu osób starszych.
Szczególna ranga i aktualno?? zagadnienia powoduj?, ?e szereg
renomowanych organizacji w ostatnim okresie czasu opublikowa?o
rekomendacje dotycz?ce propagowania i programowania aktywno?ci ruchowej
u osób starszych, m.in. WHO i Ameryka?skie Towarzystwo Medycyny
Sportowej. Nale?y podkre?li?, ?e regularna aktywno?? ruchowa jest
wskazana u osób w ka?dym wieku. O ile jeszcze stosunkowo niedawno
uwa?ano, ?e wysi?ek fizyczny jest niewskazany u osób powy?ej 80-85 roku
?ycia, w chwili obecnej istnieje wystarczaj?co du?o dowodów na to, by
odrzuci? te dawniejsze pogl?dy.

Jak powinna wygl?da? aktywno?? fizyczna u osób starszych? Powinna oddzia?ywa? na trzy
podstawowe elementy:
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a) poprawia? wydolno?? tlenow? (aerobow?)
b) wzmacnia? si?? mi??ni
c) poprawia? gibko??, równowag? i koordynacj? ruchów.

Oczywi?cie, dobór aktywno?ci ruchowej jest w ogromnym stopniu
indywidualny. Zale?y on przede wszystkim od stanu zdrowia danej osoby
oraz od stopnia sprawno?ci fizycznej. Mo?na jednak sformu?owa? pewne
zalecenia ogólne. Regularna aktywno?? fizyczna u osób starszych powinna
zawiera? trzy ww. elementy: ?wiczenia wytrzyma?o?ciowe, si?owe oraz
rozci?gaj?ce. ?wiczenia aerobowe (wytrzyma?o?ciowe), czyli marsz, bieg,
p?ywanie, jazda na rowerze, powinny by? wykonywane 2 razy w tygodniu,
po co najmniej 20 minut. Intensywno?? ?wicze? powinna by? taka, aby
?wiczenia odbywa?y si? na poziomie 40-60% rezerwy cz?sto?ci skurczów
serca (ró?nicy pomi?dzy maksymaln? cz?sto?ci? skurczów serca w czasie
próby wysi?kowej i w spoczynku). Drug? miar? oceny intensywno?ci
wysi?ku jest tzw. skala Borga, czyli skala ci??ko?ci odczuwania wysi?ku
fizycznego. W 20-stopniowej wersji tej skali wysi?ek powinien by? na
poziomie 11-13 punktów, to oznacza wysi?ek lekki do umiarkowanego.
?wiczenia si?owe (oporowe) powinny by? wykonywane 2 razy w tygodniu, po
20 minut, i zawiera? 1 zestaw obejmuj?cy 8-10 ?wicze? anga?uj?cych
najwa?niejsze grupy mi??niowe. Intensywno?? obci??e? powinna by?
dobierana w ten sposób, aby ka?de ?wiczenie wykonywa? 10-15 razy (10-15
powtórze? danego ruchu). I wreszcie ?wiczenia rozci?gaj?ce (gimnastyka,
stretching) powinny by? wykonywane najlepiej codziennie, 5-10 minut.

Korzystaj?c z tych zalece? zwi?kszamy szans? nie tylko d?ugiego, ale
równie? aktywnego ?ycia o kilkana?cie lat. Nie tylko dodajemy lat do
?ycia, lecz równie? ?ycia do lat.
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