
A ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe
www.profane.eu.org) a Német Egészségügyi Miniszté-
riummal együtt 2007. június 12-én Berlinben „Preven-
tion of Falls – next steps to be taken” (Esésmegelõzés –
melyek a következõ lépések, amiket meg kell tennünk)
címmel egynapos konferenciát tartott.

A konferencia az Európában bevált esésmegelõzõ mo-
dellekre és a civil szervezetek szerepére összpontosított;
célja volt, hogy a kormányzati testületeket, döntéshozó-
kat, egészségügyi menedzsereket, a non profit szerveze-
tek képviselõit informálja az esésmegelõzéssel kapcsola-
tos legújabb információkról.

A konferencia elsõ elõadója Johan Lund (Norwegian
Safety Forum, Oslo), az EUNESE (European Network
for Safety among Elderly http://www.eunese.org ) egyik
koordinátora az idõskorúak esésmegelõzésének fontossá-
gáról tartott elõadást. Chris Todd (The University Man-
chester, UK) a ProFaNE igazgatója, pedig a ProFaNE
szerepét ismertette.

C. Todd egy felmérésrõl is beszámolt, amelyben a
ProFaNE tagjai idõs emberek esésmegelõzéssel kap-
csolatos nézeteit vizsgálták Németországban, Svájcban,
Dániában és Görögországban. A vizsgált személyek atti-
tûdje érdekes módon közel azonos volt mindegyik or-
szágban és minden kontextusban. A mozgásprogramok-
ban résztvevõket nem az esések megelõzés motiválta el-
sõsorban, hanem maga a programhoz való csatlakozással
járó kíváncsiság, annak érdekessége, a jobb egészség és
a függetlenség megõrzésének, visszaszerzésének lehetõ-
sége. Az egészségügyi szakemberek invitálása, a család
és a barátok támogató magatartása is részvételre bátorí-
tott. Akadályt jelentett viszont a programokon való rész-
vételben, hogy a résztvevõk nem ismerték az elesés koc-
kázatait, azt gondolták, hogy nincs szükség külön esés-
megelõzõ rendszabályokra. Szerepet játszottak természe-
tesen olyan tényezõk is, mint például az utazás, költség
és maga a programmal járó igénybevétel. A szerzõk azt a
konklúziót szûrték le a vizsgálat során, hogy sok idõsko-
rúnál az „esés” szó említése nem kívánatos, legalábbis
eleinte. Sokkal inkább a programokon való részvétel
azonnali jótékony hatását célszerû kidomborítani, az
egészség javítását, a függetlenség megõrzését és a fitt-
séget, mint a hosszabb távú célként kitûzött esésmeg-
elõzést. 

D. A. Skelton (The University Manchester, UK), a
ProFaNE tudományos koordinátora, a közösségekben élõ
idõs emberek esésmegelõzõsérõl adott áttekintést. Beszámolt
arról, hogy idõsotthonokban élõk esetében gondosan kialakí-
tott célzott mozgásprogramok csökkentik az elesések és a tö-
rések kockázatát. A FAME (Falls Management Exercise)
vizsgálatban az esési kockázatot a csoportos mozgásprogram
felére csökkentette a kontrollcsoporthoz képest. Elõrehala-
dott oszteoporózisban szenvedõ idõsödõ nõkben a célzott
mozgásprogramok javították az egyensúlyt, az izomerõt,
csökkentették a fájdalmat és a törések incidenciáját. Az elõ-
adó rávilágított a mozgás bizonyított hatására a multifakto-
riális esésmegelõzõ programokban, és arra is, hogy a mozgás
önmagában is hatásos a prevencióban, és a rehabilitációban.

C. Becker (Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart, D)
idõsotthonokban végtett esésmegelõzõ programok eredmé-
nyeirõl számolt be Az esések okozta sérülések a leggyako-
ribb velejárói a hosszú távú betegellátásnak (LTC). Európá-
ban a csípõtáji törések 30%-a idõsotthonokban fordul elõ.
Ezért igen hasznos a szûrés és az egyéni, valamint az inté-
zet jelentette rizikófaktorok elemzése, értékelése. Progresz-
szív erõnléti és egyensúlyjavító programok, átgondolt kör-
nyezeti adaptáció, a gyógyszerelés felülvizsgálata, D vita-
min- és kalciumpótlás, a lábbelik, valamint a látás vizsgá-
lata mind része annak a prevenciós törekvésnek, amely az
LTC során az esések megelõzését kívánja csökkenteni. Az
elõadó megemlítette, hogy Svédországban és Németor-
szágban elvégzett sikeres vizsgálatok eredményei szerint
LTC-ben a törések száma 40%-a volt csökkenthetõ.

P. Holmes (Help the Aged, London) a non-profit szer-
vezetek proaktiv szerepére hívta fel a figyelmet az esés-
megelõzõ programok kivitelezésével kapcsolatban.

S. Iwarsson elõadásában öt európai országban élõ
1918 nagyon öreg, egyedül élõ személy bevonásával ké-
szített felmérés (ENABLE-AGE) eredményeit ismertet-
te, amely nemcsak a környezeti tényezõket vette figye-
lembe az idõs személyek napi teljesítõképességének
megítélésében, hanem személyes, és az aktivitásra vonat-
kozó komponenseket is, melynek alapján megbízható és
érvényes prevenciós javaslatot tudtak kidolgozni. 

(Forrás: http://www.profane.eu.org/directory/tree.php?
category=1232 )
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