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Zespół słabości – analizy w POLSENIOR 2
metodologia

Zespół słabości – frailty (3/5)

Stan zagrożenia zespołem słabości – pre-frailty (1-2/5)

Niezamierzona utrata masy ciała Niezamierzona utrata masy ciała: 4,5kg/6 m-cy lub 5% mc/6 m-cy

Mała aktywność fizyczna Spaceruje Pan mniej niż 2,5 godziny/tydzień? 
Spaceruje Pani mniej niż 2 godziny/tydzień? 

Spowolnienie ruchowe Prędkość chodu na dystansie 3m (m/s)

Obniżenie siły mięśniowej Oceniane dynanometrem ręcznym (kg)

Wyczerpanie • Wszystko, co robiłem(am) w ciągu ostatniego tygodnia, sprawiało mi 
trudność.

• Nie mogłem(am) rozpocząć aktywności (zebrać się w sobie)

Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, Seeman T, Tracy R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA; Cardiovascular Health
Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Mar;56(3):M146-56. 



Zespół słabości – znaczenie



Zespół słabości – wyniki w POLSENIOR 2

Ogółem: 15,9% (95%CI: 14,6-17,1)



Stan zagrożenia zespołem słabości 
– wyniki w POLSENIOR 2

Ogółem: 55,8%  (95%CI: 53,3-58,2)



Zespół słabości– wyniki w POLSENIOR 2

Ogółem: frail: 15,9% (95%CI: 14,6-17,1), pre-frail: 55,8% (95%CI: 53,3-58,2), sprawny: 28,4% (95%CI: 25,7-31,1)



Wykształcenie Mężczyźni Kobiety Razem

Podstawowe, niepełne podstawowe 25,0 (20,1-29,8) 30,0 (26,2-33,8) 28,3 (25,2-31,4)

Zasadnicze zawodowe 11,1 (8,3-13,8) 13,3 (9,9-16,7) 12,0 (9,7-14,3)

Gimnazjalne, średnie, pomaturalne 11,8 (8,7-14,9) 12,2 (9,7-14,6) 12,0 (9,8-14,2)

Wyższe 8,6 (6,3-10,9) 9,6 (5,9-13,3) 9,2 (6,8-11,6)

Zespół słabości a poziom wykształcenia. Wyniki przedstawiono jako wartości procentowe z 95% przedziałami ufności.   

Zespół słabości- wykształcenie



Wykształcenie Mężczyźni Kobiety Razem

Podstawowe, niepełne podstawowe 56,0 (50,2-61,8) 58,6 (53,9-63,4) 57,8 (53,9-61,7)

Zasadnicze zawodowe 57,1 (51,6-62,6) 57,9 (51,8-64,0) 57,4 (53,0-61,9)

Gimnazjalne, średnie, pomaturalne 53,7 (48,5-58,9) 56,3 (52,2-60,4) 55,3 (52,0-58,6)

Wyższe 51,7 (43,4-59,9) 48,0 (40,8-55,1) 49,5 (44,2-54,9)

Stan zagrożenia zespołem słabości a poziom wykształcenia. Wyniki przedstawiono jako wartości procentowe z 95% przedziałami ufności.   

Stan zagrożenia zespołem słabości- wykształcenie
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Zespół słabości– poszczególne składowe

Ogółem: mała aktywność fizyczna: 16,5% (95%CI: 14,8-18,3), obniżona siła mięśniowa: 26,9% (25,4-28,4), spowolnienie prędkości chodu: 56,3% (52,7-60)
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Niezamierzona utrata masy ciała

Wyczerpanie

Zespół słabości– poszczególne składowe

Ogółem: niezamierzona utrata masy ciała: 9,4% (95%CI: 8,4-10,3), wyczerpanie: 19,2% (95%CI: 17,6-20,8)



• Częstość występowania zespołu słabości wzrasta z wiekiem.

• Zespół słabości częściej występuje u kobiet.

• Ponad połowa osób starszych jest zagrożona rozwojem zespołu słabości.

• Zaledwie 1/3 populacji osób starszych jest sprawna i nie prezentuje żadnej 
składowej zespołu słabości.

• Spowolnienie prędkości chodu jest najczęściej występującym elementem 
zespołu słabości.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW



WNIOSKI I REKOMENDACJE

Problem zespołu słabości dotyczy niemal co 6 osoby, 
a zagrożenie wystąpieniem zespołu słabości co 2 osoby starszej, 

w związku z tym rekomendujemy:

• przesiewową diagnostykę w kierunku występowania 
zespołu słabości

+

• identyfikację indywidualnych deficytów osoby starszej 
ze spersonalizowanym postępowaniem leczniczym 
i zapobiegawczym.



1. Konieczna jest edukacja profesjonalistów ochrony zdrowia 
w zakresie zespołu słabości - rozpoznawania oraz zasad 
postępowania z osobami zagrożonymi zespołem słabości 
oraz prezentującymi typowy obraz kliniczny.

2. Wskazane jest przygotowanie i wdrożenie kwestionariuszy 
przesiewowych, które mogą być stosowane w obszarze 
m.in. Podstawowej Opieki Zdrowotnej – łatwe i szybkie 
do zastosowaniu przez różnych profesjonalistów ochrony 
zdrowia, np. pielęgniarkę, fizjoterapeutę (nie wymagając 
zaangażowania lekarza, tym bardziej geriatry). 



3. Konieczne jest zwiększenie dostępu do rehabilitacji 
usprawniającej dla osób z zespołem słabości lub nim 
zagrożonych, a zwłaszcza po epizodzie ostrego 
pogorszenia/zachorowania wymagającej hospitalizacji.

Wskazane jest wsparcie organizacyjne i finansowe, zwłaszcza 
na poziomie samorządowym, zajęć sportowych dla osób 
starszych (np. Nordic Walking, zajęcia na pływalni, gimnastyka 
dla seniorów).

4. Konieczne jest zwiększenie dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego.



5. Wskazane jest zwiększenie sieci wsparcia socjalnego 
dla osób z zespołem słabości, np. poprzez rozwój  mieszkań 
wspomaganych dla seniorów czy zwiększenie wsparcia 
opiekunów MOPR/MOPS.  Może to przedłużyć 
funkcjonowanie tych osób w środowisku domowym 
i oddalić konieczność instytucjonalizacji. 

6. Konieczne jest edukowanie seniorów w zakresie korzyści, 
jakie mogą odnieść z regularnej aktywności fizycznej 
i prawidłowej diety –interwencji, które mogą zmniejszyć 
ryzyko zespołu słabości oraz jego niekorzystne skutki.


