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W dniach 19–20 września 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Fizjoterapia w 

geriatrii – nauka i praktyka”.  

 

Inicjatorem i organizatorem Konferencji było Medyczne Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był 

dr hab. prof. nadzw. Marek Żak z Katedry Rehabilitacji Klinicznej, Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. 

Barbara Gryglewska – dyrektor Małopolskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: prof. dr hab. n. 

med. Wojciech Nowak –  JM Rektor UJ, prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Dziekan 

Wydziału Lekarskiego CM UJ oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Laidler – JM Rektor UJ ds. 

CM. Wykłady i warsztaty miały miejsce w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

 

Konferencja miała zasięg ogólnokrajowy, a jej celem było przedstawienie fizjoterapii jako 

istotnego elementu procesu leczenia w złożonej i wielowątkowej problematyce zdrowotnej 

starzejącego się społeczeństwa, stale rosnącej populacji w ostatnich latach – w całej Europie, 

także i w Polsce. Według Eurostatu w Polsce mamy obecnie 18% seniorów, a według 

prognoz w 2050 roku ma ich być blisko 35%.  
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Profesor Marek Żak, gospodarz Konferencji, przywitał zaproszonych gości i uczestników. 

Uroczystego otwarcia dokonał prof. Tomasz Grodzicki. Tytułem wprowadzenia w skrócie 

zarysował aspekty medyczne, psychologiczne, socjalne i ekonomiczne ludzi starszych w 

Polsce. Tematykę tę rozwinął, wygłaszając wykład „Wielkie Problemy Geriatryczne w 

codziennej praktyce lekarskiej”. Ponadto podkreślił, że to właśnie w fizjoterapii upatruje się 

drzemiące pokłady rezerw w uruchamianiu ludzi starszych.  

Do grona gości-prelegentów zaproszono między innymi: dr. n. biol. Zbigniewa Wrońskiego – 

Krajowego Konsultanta w dziedzinie fizjoterapii oraz dr. hab. n. med. Zbigniewa 

Śliwi ńskiego prof. nadzw. – byłego Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii. 

 

Wydarzenie zgromadziło wiele środowisk, ale głównie fizjoterapeutów zajmujących się 

pacjentem geriatrycznym. W Konferencji wzięli udział również przedstawiciele innych 

zawodów medycznych pracujących z osobami starszymi – lekarze geriatrzy, farmaceuci, 
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biolodzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, instruktorzy 

kinezygerontoprofilaktyki.   

 

Tematyka Konferencji była bardzo obszerna. Wykłady i prezentacje starannie dobrane i 

przygotowane poruszały wiele tematów związanych z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją, 

farmakoterapią, edukacją  i profilaktyką szeregu chorób – m.in. chorób przewlekłych 

(kardiologicznych, reumatycznych, metabolicznych), ortopedyczno-urazowych, 

onkologicznych – z którymi na co dzień zmagają się seniorzy.  

Wykłady i prezentacje pozwoliły uczestnikom na zapoznanie się z wybranymi problemami 

diagnostyki i leczenia wielkich problemów geriatrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem  

pogorszenia funkcji poznawczych, sprawności ruchowej i upadków oraz z najnowszymi 

osiągnięciami i trendami w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji w geriatrii, wytycznymi i 

doniesieniami polskich, europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych, dotyczących 

rehabilitacji i profilaktyki chorób wieku podeszłego.  

Przedstawiono perspektywy rozwoju i wyzwań zarówno w geriatrii, jak i fizjoterapii. 
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Szukano odpowiedzi na pytania: geriatria i fizjoterapia – razem czy osobno?, jakie wyzwania 

stoją przed współczesną geriatrią i fizjoterapią?, jak powstrzymać rozwój i postęp 

niepełnosprawności, przedłużyć życie w dobry zdrowiu psychicznym i fizycznym?  

 

U progu XXI wieku problemy zdrowotne ludzi starszych stają się jednym z kluczowych zadań 

stojących przed ludzkością, a jednym z priorytetowych celów powinno być nie tylko wydłużenie 

życia ludzkiego, ale przede wszystkim przedłużenie lat zdrowego, niezależnego życia. 

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego poziomu aktywności 

fizycznej Polaków wynika, że mimo promocji zdrowia w postaci zarówno ogólnopolskich, jak 

i lokalnych programów skupiających osoby starsze zdecydowana większość seniorów 

prowadzi sedenteryjny tryb życia. Kumulacja zmian fizjologicznych (związanych z wiekiem 

danej osoby) w połączeniu z siedzącym trybem życia, nieodpowiednim odżywaniem, 

nadmierną masą ciała oraz czynnikami zmiennymi sprawiają, że spadek funkcji biologicznych 

jest szybszy i gwałtowniejszy. Powoduje to nałożenie się na zmiany fizjologiczne zmian 

patologicznych, co prowadzi do obniżenia poziomu sprawności funkcjonalnej i ograniczenia 

samodzielności. Zmiany inwolucyjne, niestety dotyczą wszystkich układów, co może być 

przyczyną wystąpienia upadków u osób starszych. W związku z tym, że skala problemu jest 

naprawdę poważna, upadki zostały zaliczone do wielkich problemów geriatrycznych. Według 

badań naukowych upadki występują rocznie u 1/3 osób po 65. roku życia i u blisko połowy 

osób po 80. roku życia. Skutki upadków są niejednokrotnie katastrofalne zarówno w sferze 

zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Najgorsze konsekwencje upadku to złamanie, 

krwiaki podtwardówkowe, rozległe stłuczenia, oparzenia. Jeszcze bardziej niebezpieczne są 

upadki związane z unieruchomieniem, zwłaszcza skutkujące zakrzepicą żył głębokich, 

infekcją, czy odleżyną. Upadki dotyczą również osób hospitalizowanych, o czym często się 

zapomina. Są także częstym skutkiem polipragmazji – zażywania przez chorego wielu leków 

równocześnie bez znajomości mechanizmów ich działania i występujących między nimi 

interakcji. Upadki prowadzą do obniżenia poziomu sprawności funkcjonalnej, zmniejszenia 

aktywności fizycznej, zwiększonej zachorowalności i często są przyczyną zgonów. Poza 

upadkami do wielkich problemów geriatrycznych zalicza się: demencję, delirium, depresję, 

nietrzymanie moczu, niedożywienie (zła dieta), ból, odleżyny, zespoły jatrogenne. 

Trzeba pamiętać, że wiele osób starszych zmagających się z tymi problemami wymaga 

całodobowej opieki ze strony rodziny lub osób trzecich. I właśnie w takich sytuacjach 
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przychodzi z pomocą i jest bardzo ważna profesjonalne zaordynowana – w stosownym czasie 

– odpowiednia fizjoterapia, dostosowana do jednostki chorobowej i wieku pacjenta.   

Aby zwiększyć moc skutecznego oddziaływania metod fizjoterapeutycznych, konieczne jest 

zwiększenie ilość ofert specjalistycznych programów fizjoterapeutycznych dla seniorów (ważne 

są programy zindywidualizowane). Okazuje się, że wciąż jest ich za mało, a dotychczas 

oferowane (w tym gimnastyka zdrowotna) nierzadko nie są dostosowane do potrzeb i możliwości 

osób starszych. Istotną kwestią, która dość często przewijała się w wypowiedziach było społeczne 

uzasadnienie dbania o profilaktykę zdrowotną, która poza odpowiednim leczeniem, 

odpowiednią i kontrolowaną rehabilitację przyczynia się do poprawy stanu wydolności 

organizmu w szerokim tego słowa znaczeniu, sprawności funkcjonalnej osób w starszym 

wieku – prowadzi to m.in. zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, 

zwiększenie zdolności do pracy osób w wieku podeszłym, a także propagowanie 

pozytywnego i aktywnego obrazu osób starszych.  

 

W czasie dwudniowej Konferencji zostały również zaprezentowane wyniki własnych badań  

i programów prowadzonych przez naukowców i praktyków w dziedzinie geriatrii, fizjoterapii 

i rehabilitacji.   

 

Uzupełnieniem wykładów i prezentacji były warsztaty, w ramach których analizowano 

praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów w praktyce zawodowej 

przedstawicieli zawodów medycznych pracujących z osobami starszymi – zwłaszcza 

fizjoterapeutów. Szczegółowo zostały przedstawione metody: NDT Bobath, Kinesiology 

Taping  i Fizjoterapeutyczne Metody Globalnych Wzorców Posturalnych (Reeducation 

Posturale Globale RPG®) –  ich działanie i znaczenie w pracy z pacjentem geriatrycznym. 

 

Ostatnim punktem, z pewnością miłym, było wręczenie wyróżnień autorom najlepszych prac 

prezentowanych w czasie Konferencji. 

 

Zamykając Konferencję organizatorzy zwrócili uwagę na konieczność wspólnych działań 

ekspertów, naukowców oraz praktyków pracujących z pacjentem geriatrycznym, dzięki 

którym poprzez ustawiczne/systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, wymianę 

poglądów w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji, nieuniknione choroby wieku podeszłego (ich 

konsekwencje) nie muszą być aż tak dotkliwe i pozwolą ludziom starszym godnie się starzeć, 

w dobrym zdrowiu i kondycji fizycznej. Wspólna platforma, koordynacja działań, dyskurs, 
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zintegrowane środowisko lekarzy, fizjoterapeutów, farmaceutów i psychologów, oparte na 

wzajemnym zaufaniu oraz ścisła współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami – 

ośrodkami badawczymi, ekspertami i praktykami pracującymi z pacjentem geriatrycznym 

może zagwarantować wypracowanie najbardziej skutecznych, zgodnych z najnowszymi 

europejskimi i światowymi wytycznymi metod leczenia, rehabilitacji i prewencji chorób 

przewlekłych wieku podeszłego. 

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, co dało nadzieję 

organizatorom na kontynuację cyklu spotkań związanych z tematem dotyczącym fizjoterapii 

geriatrycznej.  


