
KRHKOST- Fizioterapevtska intervencija

Izsledki raziskav vpliva telesne dejavnosti na 
krhkost in priporočila programov 

kinezioterapije v domačem in bolnišničnem 
okolju

Tjaša Knific, dipl. fiziot., nacionalni promotor zdravja NIJZ



Prebivalstvo se danes stara hitreje kot nekoč.

Med leti 2015 in 2050 se bo na globalni ravni število 
starejših podvojilo (iz 12 na 22%).

Leta 2020 smo dosegli mejnik, ko je delež oseb, 
starejših od 60 let večji od deleža otrok, mlajših od 5 
let.

Do leta 2050 bo več kot 80 % starejših oseb živelo v 
državah z nizkim ali srednjim dohodkom.

Vse države sveta se soočajo z izzivi prilagajanja 
zdravstvenih in socialnih sistemov, ki bi ublažili
napovedujoče demografske spremembe. 

Vir: https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1 <20.10.2021>

Svetovno prebivalstvo se stara…

https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1


Celostna 
geriatrična 

ocena 
(CGA/GEM)

Vir: Smernice za obravnavo starejših oseb, živečih doma ali v lokalni skupnosti Britanskega
združenja za geriatrijo, 2017



Vir: 



• Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila dekado staranja  2021-2030 ter
pripravila portal, kjer so objavljene aktualnosti na področju aktivnega in zdravega
staranja. 

DEKADA STARANJA 2021-2030

Vir: https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing

https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing


Vir: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing


SSKJ: opolnomôčenje samostalnik srednjega spola

• 1. zagotovitev ustreznih pogojev za polno uporabo, razvoj 
sposobnosti koga, zlasti z izobraževanjem

European patient forum (EPF): Opolnomočenje je proces, ki 
osebi omogoča povečanje nadzora nad lastnim življenjem, 
hkrati ji omogoča vplivanje na proces in izide njegovega 
zdravljenja.  

Opolnomočenje

Vir: https://fran.si

https://www.fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/4418539/opolnomocenje?View=1&Query=opolnomo%c4%8denje
https://www.fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/4418539/opolnomocenje?View=1&Query=opolnomo%c4%8denje#pom_1
https://fran.si/
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SMERNICE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O 
TELESNI DEJAVNOSTI IN SEDEČEM VEDENJU (2020)

ZA KOGA?

• Otroke in mladostnike (5 do 17 let)

• Odrasle (18 so 64 let)

• Starejše odrasle (65 let in več)

• Nosečnice in ženske po porodu

• Odrasle in starejše odrasle (18 let in več)

s kroničnimi stanji

• Otroke in mladostnike (5 do 17 let)

in odrasle (18 let in več) živeče z 
oviranostmi

Vir: WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior: at glance. Geneva: World Health Organization; 2020 



KLJUČNA SPOROČILA SMERNIC SZO O TELESNI DEJAVNOSTI IN SEDEČEM VEDENJU 

Vir: Pustivšek S, Backović Juričan A, Knific T (2021). Smernice za telesno dejavnost in sedeče vedenje. Ljubljana; NIJZ (gradivo 
v izdajanju) 



Smernice za telesno dejavnost starejših odraslih (stari 65 let in več)

Vsi starejši naj 
bodo redno 

telesno dejavni.

Za dodatne koristi za zdravje: več 
kot 300 minut zmerno 

intenzivne aerobne telesne 
dejavnosti ali več kot 150 minut 

visoko intenzivne aerobne 
telesne oz. kombinacijo obeh 

intenzivnost. 

Vsaj 2 ali večkrat na 
teden izvajajo vaje za 
krepitev mišic zmerne 
do večje intenzivnosti

Starejši odrasli 
naj omejijo čas, 
ki ga preživijo 

sede.

Za izboljšanje funkcionalnih 
sposobnosti in 

preprečevanje padcev, vsaj 
3 ali večkrat na teden 
izvajajo raznoliko več 
komponentno telesno 

dejavnost zmerne ali večje 
intenzivnosti.

Znatne koristi za zdravje : vsaj 
150-300 minut zmerno 

intenzivne aerobne telesne 
dejavnosti ali vsaj 75-150 
minut visoko intenzivne 

aerobne telesne dejavnosti 
oz. kombinacijo obeh 

intenzivnost. Za zmanjšanje škodljivih učinkov
velike količine sedečega vedenja 

na zdravje, bi morali izvajati 
večje količine zmerno do visoko 
intenzivne telesne dejavnosti od 

priporočene. 



Odrasli z zmanjšano zmožnostjo in/ali invalidnostjo (stari 18 let in več)

Vsi naj bodo 
redno telesno 

dejavni.

Za dodatne koristi za zdravje: 
več kot 300 minut zmerno 

intenzivne aerobne telesne 
dejavnosti ali več kot 150 
minut visoko intenzivne 

aerobne telesne oz.
kombinacijo obeh 

intenzivnost. 

Vsaj 2 ali večkrat na 
teden izvajajo vaje za 
krepitev mišic zmerne 
do večje intenzivnosti.Omejijo naj 

čas, ki ga 
preživijo sede.

STAREJŠI ODRASLI: za
izboljšanje funkcionalnih 

sposobnosti in preprečevanje
padcev, vsaj 3 ali večkrat na 
teden izvajajo raznoliko več 

komponentno telesno 
dejavnost zmerne ali večje 

intenzivnosti.

Znatne koristi za zdravje : vsaj 
150-300 minut zmerno 

intenzivne aerobne telesne 
dejavnosti ali vsaj 75-150 
minut visoko intenzivne 

aerobne telesne dejavnosti 
oz. kombinacijo obeh 

intenzivnost. 

Za zmanjšanje škodljivih učinkov
velike količine sedečega vedenja 

na zdravje, bi morali izvajati večje 
količine zmerno do visoko 

intenzivne telesne dejavnosti od 
priporočene. 



VSAK GIB ŠTEJE
BODIMO AKTIVNI. VSAKDO. VSEPOVSOD. VSAK DAN. 



Navarrete-Villanueva D, Gómez-Cabello A, Marín-Puyalto J, 
Moreno LA, Vicente-Rodríguez G, Casajús JA (2021). Frailty and Physical Fitness in Elderly People: A Systematic Review and 
Meta-analysis. Sports Medicine 51:143–160 https://doi.org/10.1007/s40279-020-01361-1

Frailty and Physical Fitness in Elderly People

Mišična moč, ravnotežje, hitrost hoje in
aerobna zmogljivost so močno povezani s krhkostjo.



• Na krhkost najbolj občutljiva spremenljivka je hitrost sproščene hoje, sledijo ji aerobna zmogljivost, hitrost hitre
hoje, mišična moč spodnjega dela telesa in zmogljivost prijema. 

• Najboljša biomarkerja za napovednost krhkosti sta zmogljivost prijema in zmanjšana mišična moč, kasneje tudi
slabše statično in dinamično ravnotežje. 

• Meja maksimalne aerobne zmogljivosti za neodvisno življenje (VO2max)- 18 mL/kg/min,  meja maksimalne
aerobne zmogljivosti za funkcionalno nezmožnost (VO2max)- 15 mL/kg/min (Pulz et al., 2008)

Pulz C, Diniz RV, Alves ANF, Tebexreni AS, Carvalho AC, de Paola AAV, et al. Incremental shuttle and six-minute walking tests in the assessment of functional capacity in chronic 
heart failure. Can J Cardiol. 2008;24:131–5

Priporočila in usmeritve



Aguirre LE, Villareal DT (2015). Physical Exercise as Therapy 
for Frailty. Nestle Nutr Inst Workshop 11; 83: 83–92. 
doi:10.1159/000382065

Physical Exercise as Therapy for Frailty

Priporočila in usmeritve :

- vadba je bolj učinkovita pri krkih institucionaliziranih starejših, 
kot pri krhkih starejših, ki živijo v skupnosti.

- vadba je bolj učinkovita v zgodnejši fazi krhkosti.

- za preprečevanje krhkosti je najbolj učinkovita vadba, ki združuje aerobno vadbo in vadbo 
proti uporu. 

- večkomponentna vadba je učinkoviteje vplivala na funkcionalno sposobnost krhkih starejših.

- trajanje vadbene enote naj bi bilo od 30–45 minut.

- spremembe v življenjskih navadah krhkih starejših, ki vodijo do trajnih sprememb lahko 
predstavljajo poseben izziv.

Vadba proti uporu lahko znatno izboljša mišično moč, zlasti pri hospitaliziranih krhkih bolnikih za ~110%.

Pri zdravih starejših odraslih je štirimesečna progresivna vadba proti uporu povečala mišično maso za 16-23 %, medtem ko 
se je mišična masa povečala za 2–9 % pri krhkih starejših odraslih.

Pri krhkih starejših odraslih, ki živijo v domu za ostarele in v skupnosti, se je izkazalo, da deset tednov treninga proti uporu 
znatno izboljša hitrost hoje.



Kidd et al. (2019). What are the most effective interventions
to improve physical performance in pre-frail and frail adults? 
A systematic review of randomized control trials. 
BMC Geriatrics 19:184 https://doi.org/10.1186/s12877-019-
1196-x

What are the most effective interventions to improve physical 
performance in pre-frail and frail adults ?

• Multikomponentne intervenicije niso bile učinkovitejše od eno
komponentnih intervencij.

• Primarna raven ZV
Skupinska vadba, ciljana na izboljšanje ravnotežja, moč rok in 
nog, funkcijska vadba ki posnema dnevne aktivnosti; 2× T 45 
min; 12 tednov; vzdrževanje stanja 36 tednov po končani
aktivnosti.

• Sekundarna raven ZV
Vadbene intervencije po OP posegih, ciljana na izboljšanje
splošne mobilnosti. 

• Multikomponentna intervencija
10 FT obiskov v 12 mesecih; cilj je izboljšanje ravnotežja in mišične
moči; dodajanje proteinskih dodatkov pri osebah z ITM < 18.5.

Intervencije vodene s strani oskrbovalcev: priročnik z opisanim
vadbenim programom, dnevnik vadbe, slaba vadbena adhereneca
44% !!! 



Priporočila in usmeritve

• Učinkovite so le specifične, ciljane intervencije , usmerjene v izboljšanje telesnega fitnesa (npr. 
izboljšanje vzdržljivosti v moči pri vadbi proti uporu).

• Intrevencije, ki so združevale vadbo proti uporu in vadbo za izboljšanje ravnotežja so bile najbolj 
uspešne pri zmanjševanju krhkosti in števila padcev.

• Nadzorovane intervencije na primarnem in sekundarnem nivoju so bile učinkovitejše od 
nenadzorovanih.

• Nadzorovane intervencije so izboljšale adherenco za vadbo, ki je ključna za dolgotrajni uspeh.

• Velik potencial v na daljavo nadzorovani vadbi na domu (asistenca preko telefona, mobilne
aplikacije): stroškovno učinkovite intervencije, primerne za krhke starejše z ovirami pri transport 
(čas, oddaljenost).

• Zaznam problem: Podhranjenost večine krhkih starejših. Nujna je uvedba presejanja na 
podhranjenost v klinikah pri sprejemu in odpustu. 



Lopez P et al (2017). Benefits of resistance training in physically frail elderly: a systematic review. Aging Clinical and 
Experimental Research 30:889–899. https://doi.org/10.1007/s40520-017-0863-z

FITT princip za vadbo mišične moči:
Frekvenca: 1-6 × tedensko
Intezivnost: 30–70 % 1-RM
Trajanje: 6–15 ponovitev
Tip vadbe:  vadba usmerjena v izboljšanje mišične moči in 
funkcionalnih gibalnih vzorcev

Vadba proti uporu spodbuja mišično hipertrofijo pri šibkih 
starejših. Ne izboljša le velikosti mišic, temveč tudi strukturo. 

Šibki starejši lahko ohranjajo svojo mišično plastičnost in so 
sposobni povečati velikost mišic.

Benefits of resistance training in physically frail elderly



Nunan D (2019). Delaying and reversing frailty: a systematic review of primary care interventions. 
Br J Gen Pract 69(678):e61–e69. doi: 10.3399/ bjgp18X700241

Trdni dokazi potrjujejo ugoden učinek vadbe za izboljšanje
ravnotežja in funkcijskega gibanja z ali brez vadbe proti uporu
na zmanjšanje padcev, ne pa tudi na druge dejavnike krhkosti.

Delaying and reversing frailty

Priporočila in usmeritve

Obstoječe smernice priporočajo vadbo za izboljšanje moči in
ravnotežja kot del multikomponentne vadbe.

Kot neučinkovita vadba pri visoko krhkih starejših se je izkazala
nizkointenzivna vadba (hoja) ali neciljane skupinske vadbe.



Travers J, Romero Ortuno R, Jade Bailey J, Cooney MT (2019). Delaying and reversing frailty: a systematic 
review of primary care interventions. Br J Gen Pract; 1;69(678):e61-e69.

Figure 3. Overview of types of interventions for frailty 30/46 studies (65%) had more than one intervention.
CBT = cognitive behavioural therapy.
DHEA = dehydroepiandrosterone

Presejanje na krhkost se vedno bolj priporoča, jasnih smernic za
zagotavljanje učinkovitih intervencij pri ugotovljeni krhkosti trenutno ni. 

Delaying and reversing frailty



Figure 4. Comparison of 
interventions for frailty.
CBT = cognitive behavioural therapy
CGA = comprehensive geriatric assessment
DHEA = dehydroepiandrosterone. meds rv = 
medication
review.



Figure 5. Overview of key intervention clusters.
CGA = comprehensive geriatric assessments

Najboljši vadbeni režim za preprečevanje krhkosti na 
primarnem nivoju: 

 20–25 minutna vadbena enota na domu
 4 krat tedensko
 15 vaj: 3 vaje za mišično moč rok, 

7 vaj za mišično moč nog, 
5 vaj za ravnotežje in koordinacijo. 

 10 ponovitev, 30 sec. odmora med serijami
 Napredovanje na 15 ponovitev v 2-3 mesecih

Adherenca TD: sodelovanje pri telesni vadbi je ostalo
visoko (90 %), pri nekaterih se je znižala na 50 %.

Napredek opazen v 3-6 mesecih, v manjšem obsegu
tudi 12 mesecev po vadbenem programu.



European guide for management of frailty at individual level including 
recommendations and roadmap



 Telesna dejavnost je varna in učinkovita intervencija, ki lahko obrne 
proces krhkosti.

 Zmerno intenzivna telesna dejavnost lahko zmanjša napredovanje 
krhkosti v nekaterih starostnih skupinah (65+), visoko intenzivna 
telesna dejavnost pa znatno zmanjša možnost za nastanek krhkosti.

 Nizko intenzivna telesna dejavnost je bila neučinkovita pri 
upočasnitvi procesa krhkosti.

 Izboljšanje ravnotežja in zmanjšanje tveganja za padce je bolj 
pomembno za starejše s krhkostjo, ki so že izpostavljeni povečanemu 
tveganju padcev in poškodb.

 Organizirane, nadzorovane intervencije so učinkovitejše od 
samostojno izvedenih na domu starejše osebe. 

 Pozitivni učinki večkomponentnih vadbenih programov na 
funkcionalne sposobnosti in splošno zdravje ljudi s krhkostjo.

 Vadbeni program naj sestavljen iz vzdržljivostne vadbe, vadbe za 
izboljšanje gibljivosti, ravnotežja in mišične moči.

 FITT: 3× na teden, nizka do zmerna intenzivnost, 30-45-minut. 
 Vadba je učinkovitejša v zgodnejši fazi krhkosti. 



“Preprečevanje padcev lahko pomaga doseči cilje trajnostnega
razvoja, povezane z zdravjem in blaginjo, dostojnim delom in 
varnimi, vključujočimi mesti. Svetovna skupnost bi morala aktivno
iskati priložnosti za zmanjšanje naraščajoče škode, trpljenja in 
izgube, ki je/so posledica padcev”.

Step safely- WHO

Strategija dostopna na: https://www.who.int/publications/i/item/978924002191-4

https://www.who.int/publications/i/item/978924002191-4


Sherrington C et al (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. 
Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No.: CD012424.
DOI: 10.1002/14651858.CD012424.pub2.

Priporočena minimalna doza telesne dejavnosti, ki
učinkuje pri preprečevanju padcev starejših je 50 ur,
enakomerno razporejenih v 3-6 mesečno intervencijo.

Exercise for preventing falls in older 
people living in the community
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PREVENTIVNO PRESEJANJE V PATRONAŽNEM VARSTVU

1.Družinska anamneza

2. Vključevanje v presejalne programe

3. Vedenjski dejavniki tveganja:
Prehrana, Telesna dejavnost, 

Kajenje in izpostavljenost prahu ter kemikalijam, 

Pitje alkoholnih pijač (AUDIT10), 

Doživljanje stresa, Depresija (PHQ9).

4. Osteoporoza (FRAX)

5. Socialne determinante zdravja

6. Meritve

7. Sedem opozorilnih znamenj za raka

8. Varnostna vprašanja

9. Vprašalnik družinski APGAR                                       

10. Vprašalnik družina in problemi v družini  

11. Ocena dejavnikov tveganja preiskovane 

osebe za padce (pri starejših od 64 let)

Enako kot 

v ADM

Dodatno v 

PV

Vprašalnik za preventivni pregled na področju kroničnih nenalezljivih 
bolezni v patronažnem varstvu
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ALGORITEM PRESEJANJA ZA PADCE V PV

Rezultati Ocene dejavnikov tveganja za padce v projektu MoST

80 let

5984

67 % žensk 

33 % moških

V povprečju živi na 

domu 61,7 % Slovencev, 

starejših od 64 let za 

katere lahko 

pričakujemo, da bodo v 

prihodnjem letu 

vsaj enkrat padli. .

Pri 83,35% vseh 

testiranih je dosežen 

rezultat funkcijskega 

testa 12 sekund ali več, 

kar jih avtomatično uvrsti 

med osebe z vsaj 

srednjim tveganjem za 

padce.

Ocena potreb in ovir s strani 
uporabnika
Ocena izvedljivosti intervencije s 
strani izvajalca

K
V

A
N

TITATIV
N

A
   

K
V

A
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N
A

4037

U
K

R
E

P
I Preverjanje varnosti doma s 

svetovanjem

Rezultati funkcijskega testiranja (TUG) v projektu MoST
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ALGORITEM ZA OCENO TVEGANJA ZA PADCE IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE PADCEV PRI STAREJŠIH OSEBAH NA DOMU
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UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE 

PADCEV 

TD, mišična
zmogljivost,  
ravnotežje in 

hoja

Prilagoditev 
domačega

okolja

Prilagoditev 
prehrane

Ureditev
jemanja
zdravil, 
pregled
stopal in 
obutve

Obravnava 
ortostatske
hipotenzije, 
motenj vida

Skrb za
duševno
zdravje



FUNKCIJSKA 
MANJZMOŽNOST

KRHKOST

SARKOPENIJA

PADEC

FUNKCIJSKA 
NEZMOŽNOST

Slovenski zdravstveni sistem

Primarni nivo: ZVC/CKZ
Preventivno naslavljanje
krhkosti skozi gibalno
opismenjevanje z “vadbo
na napotnico” 

vse fiziot. ambulante, 
bolnišnična FT, DSO

Primarni nivo: od leta
2021 sistematično
presejanje za padci na 
domu (DMS v PV)
Bolnišnice ?
DSO ?

DSO, vse fiziot. amb., 
specialistične amb. In 
klinike

Preprečevanje krhkosti- preventiva Rehabilitacija krhkosti- kurativa
in sekundarna preventiva

Presejanje na
funkcijsko
manjzmožnost in 
testiranje telesne
zmogljivosti starejših
v CKZjih



34tjasa.knific@nijz.si
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