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Zmniejszenie absencji w środowisku pracy przez innowacyjne 
metody profilaktyki upadków u pracowników dojrzałych

Streszczenie

Fakt, że żyjemy coraz dłużej nie powinien kojarzyć się z obowiązkową niesprawnością, ogra-
niczającą tak potrzebną człowiekowi aktywność ruchową. Jednak sprawność funkcjonalna organi-
zmu ludzkiego uwarunkowana jest niezależnym od niego systemem nadzoru i kontroli Ośrodkowego 
Układu Nerwowego (OUN) czerpiącego informacje do najwłaściwszego zarządzania z bardzo licz-
nych receptorów rozsianych po całym organizmie. Niewątpliwie szczególnie w procesie starzenia się 
zdecydowaną rolę w utrzymaniu sprawności ruchowej odgrywają proprioreceptory. Zmniejszająca 
się wraz z wiekiem sprawność tych struktur jest odpowiedzialna także za zwiększającą się u osób 
w grupie wiekowej 50 plus liczbę upadków. Konsekwencje upadków w starszym wieku to także 
problem pracodawców, którzy zobligowani są ponosić tego koszty szczególnie wtedy, gdy pracownik 
jest ważny w systemie organizacji danego przedsiębiorstwa. Autorzy proponują zmianę istniejącego 
status quo wykorzystując innowacyjną, dobrze sprawdzoną i potwierdzoną naukowo metodę treningu 
propriocepcji z wykorzystaniem urządzenia Delos Professional System zaproponowany przez Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Propriocepcji i Postawy.

Słowa kluczowe: system kontroli postawy, propriocepcja, terapia upadków, delos professional sys-
tem.

Kody JEL: J28

Osoby starsze na rynku pracy

Na rynku pracy w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, przybywa osób 
starszych. Starzenie się populacji związane jest z wieloma konsekwencjami społecznymi, 
psychologicznymi, ekonomicznym i politycznymi. 

Seniorzy znajdują się w grupie znaczących konsumentów świadczeń opieki zdrowot-
nej i społecznej. Wiek geriatryczny stanowi naturalny etap ontogenezy człowieka, który 
zazwyczaj charakteryzuje się zmniejszaniem ogólnej wydolności, postępującą degradacją 
fizycznych i psychicznych funkcji. W konsekwencji tych zmian występują różnorodne ogra-
niczenia zdolności jednostki w zakresie jej możliwości samoobsługowych, adaptacyjnych, 
lokomocyjnych oraz efektywnego wypełniania różnych ról społecznych.
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Istotną cechą populacji wieku podeszłego jest statystycznie częstsze występowanie nie-
sprawności i niepełnosprawności, która wykazuje tendencje wzrostowe wraz z wiekiem se-
niora. Tempo procesów starzenia się charakteryzuje wieloczynnikowe zróżnicowanie. Osoby 
w tym samym wieku kalendarzowym mogą różnić się wiekiem biologicznym. Nie tyle sama 
dynamika starzenia się społeczeństwa przesądza więc o potencjalnych korzyściach i zagro-
żeniach dla pracodawców w związku z zatrudnianiem pracowników dojrzałych co poziom 
sprawności tejże populacji i jej zdolność do aktywnego i efektywnego wypełniania swoich 
ról pracowniczych.

Osoby w grupie wiekowej 50 plus stanowią w Polsce znaczne zasoby siły roboczej i ka-
pitału ludzkiego, który powinien mieć swój udział w tworzeniu PKB i wzroście gospodar-
czym oraz zasilać budżet państwa podatkami, a Narodowy Fundusz Zdrowia – płaconymi 
składkami. Według danych GUS, w Polsce stale zwiększa się udział w rynku pracy osób 
z grupy 50 plus. Wzrasta ich aktywność zawodowa i zatrudnienie. Wskaźnik zatrudnienia 
w grupie 55-64 lata wynosi u nas wciąż mało, bo 41%. Dla porównania, w Danii – 63%, 
w Niemczech – 64%, a w Szwecji aż 74%. Zatrzymanie osób starszych na rynku pracy stało 
się więc nie tylko naszym, polskim celem (Program Solidarność Pokoleń), ale potrzebą całej 
Unii Europejskiej. Wynika to nie tylko z sytuacji demograficznej, ale także z korzyści, które 
może przynieść pracodawcy zatrudnianie osób starszych. 

Starzenie się kadry pracowniczej rodzi wiele problemów. Są to m.in. kwestie związane 
z zastąpieniem doświadczonych pracowników, którzy odchodzą, ponoszenia kosztów absen-
cji chorobowej pracowników 50 plus, wzrostu wypadków z udziałem pracowników 50 plus, 
a także kwestie mobilności wewnętrznej i zewnętrznej pracowników po 50. roku życia. 
Należy jednak podkreślić, że pracownicy dojrzali mogą stanowić o kluczowych kompe-
tencjach przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie zawodowe może okazać się cennym 
wsparciem dla młodej kadry przedsiębiorstwa. Pracownicy powyżej 50. roku życia mogą 
być mentorami lub trenerami pracowników młodych, przekazując im stopniowo nabytą 
wiedzę. Do zalet pracowników 50 plus zalicza się: dużą dyspozycyjność, samodzielność 
stanowiskową, silną motywację i szacunek do pracy, lojalność wobec pracodawcy, przywią-
zanie do firmy oraz dużą skłonność do kompromisów. Pracownicy w wieku 50 plus ze swo-
im doświadczeniem i dorobkiem zawodowym stanowią więc ważne aktywa w działalności 
większości firm. Jednak obserwowany wysoki wskaźnik zachorowalności pracowników 
po 50. roku życia skutkującej nierzadko długotrwałą absencją lub trwałą niepełnosprawno-
ścią wiąże się z koniecznością wdrożenia działań przeciwdziałającym tym kosztochłonnym 
nieobecnościom. Nieobecni pracownicy generują koszty z tytułu należnych świadczeń, za-
stąpienia ich w miejscu pracy, przesuwania pracowników pomiędzy stanowiskami, straty 
z tytułu opóźnień czasowych w wykonaniu zadań, straty z tytułu okresowej dezorganizacji 
pracy, a nawet wpływu nieobecnego pracownika na morale współpracowników.

Odpowiedzialni pracodawcy powinni więc poszukiwać i wdrażać efektywne klinicznie 
i ekonomicznie rozwiązania pozwalające na wzmocnienie zasobów zdrowotnych pracow-
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ników dojrzałych oraz przeciwdziałać głównym czynnikom wpływającym na wzrastającą 
w tej grupie wiekowej absencję. Działania podejmowane w ramach programów pomocy 
i ochrony zdrowia muszą uwzględniać predyspozycje i główne problemy zdrowotne osób 
50 plus.

Ryzyko upadków u osób starszych

Proces starzenia się wpływa na upośledzenie funkcji systemu ruchowego i posturalne-
go, od których zależy stabilność postawy. Upadki i towarzyszące im urazy osób starszych 
powodują nie tylko obciążenie zdrowotne, ale i społeczno-ekonomiczne każdego państwa. 
Działania zmniejszające ryzyko upadków są w wielu krajach traktowane priorytetowo.

Upadki także w Polsce należą do wielkich problemów geriatrycznych. Szacuje się, iż 
corocznie w Polsce co czwarta osoba upada (w tym 75% osób upada na tym samym pozio-
mie!), a wiele z tych upadków powoduje hospitalizację osoby poszkodowanej. Co trzecia 
hospitalizacja z powodu upadków związana jest ze złamaniem kości udowej. Połowa z tych 
pacjentów traci zdolność chodzenia.

Upadki mogą prowadzić do złamań, długotrwałego unieruchomienia, a w konsekwencji 
nawet do śmierci (upadki są główną przyczyną zgonów spowodowanych nieszczęśliwymi 
wypadkami w grupie osób powyżej 65. roku życia).

Lekceważonym jeszcze następstwem upadku jest tzw. zespół poupadkowy. Osoba, która 
doświadczyła upadku, w obawie przed kolejnymi zaczyna ograniczać aktywność. Jej spraw-
ność ulega pogorszeniu i paradoksalnie ryzyko następnego upadku jest jeszcze większe. 
Unieruchomienie osoby starszej w łóżku sprzyja izolacji społecznej i istotnie zwiększa ry-
zyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, odleżyn i odparzeń, przewlekłych infekcji układu 
oddechowego, moczowego. Upadki powodują pogorszenie subiektywnej jakości życia, wy-
muszając działania opiekuńcze.

W związku z powyższym zmniejszenie ryzyka upadku u osób starszych jest jednym 
z priorytetowych wyzwań współczesnej geriatrii. Istotą skutecznej profilaktyki upadków 
jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożenia upadkami i konieczności po-
dejmowania indywidualnych środków zapobiegawczych. W pierwszej kolejności potrzeba 
zmodyfikować zagrożenia środowiskowe. 

Skomplikowana sytuacja fizjologiczna wieku podeszłego niejednokrotnie wymusza ko-
rzystanie z różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub pomocniczego 
w środowisku, np. dodatkowe poręcze, balustrady. W celu wyrównania niedoboru siły mię-
śniowej, poprawy równowagi i koordynacji ruchowej zaleca się pracownikom 50 plus za-
grożonym upadkami korzystanie ze sprzętu pomocniczego typu: laski, trójnogi, balkoniki 
oraz ochraniacze na biodra. Są to jednak zalecenia bierne.
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Istotne znaczenie w zmniejszeniu ryzyka upadków mają ćwiczenia fizyczne ukierun-
kowane na stabilizację równowagi, stymulację propriocepcji, zwiększenie siły mięśniowej 
i koordynacji ruchowej. 

Systemy kontroli postawy

Postawa ciała człowieka, jak twierdzi wielu autorów, jest swojego rodzaju aktem rucho-
wym, gdyż ciało ludzkie nie jest sztywną figurą, ale składową wielu segmentów połączonych 
ze sobą. Utrzymanie tych segmentów w pionowej pozycji w warunkach działania grawita-
cji wymagało wytworzenia pewnej kontroli posturalnej o wysokim stopniu automatyzacji. 
Oprócz biernej stabilizacji ciała, za którą odpowiedzialny jest układ kostno-stawowy, istnie-
je również układ czynnej stabilizacji. Za czynną stabilizację odpowiada układ mięśniowy, 
który równoważy momenty sił ciężkości i po każdym wychwianiu z równowagi następuje 
aktywacja odpowiednich struktur korygujących, a dzięki temu następuje powrót do poprzed-
niego, prawidłowego ułożenia. Wszystkie reakcje zapewniające ciału stabilność nie byłyby 
możliwe bez odpowiedniego sterowania z układu nerwowego. Zatem przy prawidłowej bu-
dowie zarówno układu kostno-stawowego, jak i układu mięśniowego, ale bez odpowiedniej 
kontroli układów nadrzędnych, całość układu nie funkcjonowałaby prawidłowo. Mogłoby 
nawet dochodzić do wtórnych zmian w układach podrzędnych czyli w układzie kostno-sta-
wowym i mięśniowym, które miałyby swoje odzwierciedlenie również w postawie ciała. 

Współpraca wyżej wymienionych układów jest możliwa dzięki istnieniu odpowiednich 
receptorów rozmieszczonych w różnych strukturach ciała. Do głównych receptorów zapew-
niających kontrolę ustawienia ciała należą proprioreceptory, receptory narządu równowagi 
oraz receptory wzrokowe.

Pojęcie propriocepcji, jak również interorecepcji oraz eksterorecepcji, wprowadził 
Charles Scott Sherrington w 1906 roku. Eksterorecepcja umożliwia dostarczanie informacji 
pochodzących z zewnątrz ciała (skóra, oczy, uszy). Interorecepcja odpowiada za przekazy-
wanie informacji z narządów wewnętrznych. 

Propriocepcja, zwana inaczej czuciem głębokim, jest zmysłem orientacji, umożliwiają-
cym czucie ruchu i pozycji ciała w przestrzeni. Proprioceptory umiejscowione w mięśniach, 
ścięgnach, więzadłach, powięziach, stawach i kościach przekazują informacje z wymienio-
nych struktur o pozycji części ciała oraz ich ruchach do ośrodków nerwowych na poziomie 
rdzenia kręgowego i śródmózgowia, dając początek reakcjom odruchowym. 

Koncepcja propriocepcji zakłada istnienie komponenty uświadomionej i nieuświado-
mionej. D. Riva w 2000 roku przedstawił pojęcia archeopropriocepcji oraz propriocepcji. 
Archeopropriocepcja odnosi się do przepływu sygnałów pochodzących z proprioceptorów 
obwodowych, docierających do najstarszych, podkorowych struktur OUN (rdzeń kręgowy, 
śródmózgowie, móżdżek). Archeopropriocepcja jest komponentą nieuświadomioną, będącą 
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podstawą odruchów proprioceptywnych niezbędnych do uzyskania funkcjonalnej, statycz-
nej i dynamicznej stabilizacji stawu. 

Komponentą uświadomioną propriocepcji, docierającą do kory mózgowej, jest specjalny 
rodzaj czucia dotyku, informujący o czuciu pozycji i ruchu w stawie (kinestezja). Jednakże 
dowiedziono, iż podczas ruchu stabilizacja stawu generowana jest z odruchów nerwowo-
-mięśniowych utworzonych głównie na poziomie rdzenia kręgowego. Oznacza to, że uświa-
domione czucie pozycji i ruchu w stawie wpływa w niewielkim stopniu na jakość ruchu oraz 
funkcjonalną stabilność stawu. 

Riva zakłada, iż nieadekwatna kontrola postawy świadczy o funkcjonalnej niestabilno-
ści kończyny dolnej, mimo istniejącej mechanicznej stabilności tej kończyny. Zachowanie 
równowagi oraz prawidłowej postawy ciała umożliwia integracja informacji z mechanore-
ceptorów obwodowych, błędnika przedsionkowego oraz siatkówki oka – informacji powsta-
jących na różnych poziomach OUN. Koncepcja Rivy wyróżnia zatem trzy systemy kontroli 
postawy:
a) System proprioceptywny – jest systemem „inteligentnym”, przekazującym informa-

cje z ogromną prędkością (80-120 m/s) z peryferyjnych receptorów umiejscowionych 
w mięśniach, ścięgnach oraz stawach do ośrodków nerwowych na poziomie rdzenia oraz 
śródmózgowia. Informacje te są modyfikowane przez wrzeciona nerwowo-mięśniowe, 
które wywołując natychmiastową, odruchową reakcję mięśni na utratę równowagi ciała, 
aktywują system proprioceptywny jako pierwszy, przed innymi systemami kontroli po-
stawy. 

b) System kontroli wzrokowej – zwiększa precyzyjność systemu proprioceptywnego 
w kontroli ciała w przestrzeni. Fiksacja wzroku umożliwia wykrywanie mikroruchów 
głowy w celu zwiększenia dokładności kontroli postawy. W sytuacjach równoważ-
nych z oczami otwartymi oscylacje głowy są wielkości kilku milimetrów. Zamknięcie 
oczu powoduje zwiększenie częstotliwości oraz amplitudy ruchów głowy. 

c) System westybularny – zlokalizowany w błędniku przedsionkowym. Aktywowany jest 
w sytuacjach utraty równowagi, związanymi ze znacznym przyspieszeniem ruchu gło-
wy. System ten uaktywnia się jako ostatni, gdy system proprioceptywny oraz wzrokowy 
funkcjonują nieprawidłowo.
System kontroli wzrokowej analizuje położenie głowy i oczu w odniesieniu do otaczają-

cych przedmiotów. System proprioceptywny dostarcza informacji o napięciu mięśniowym 
kontrolującym ruchomość stawów oraz o położeniu części ciała w przestrzeni. System we-
stybularny przesyła informacje o ustawieniu głowy podczas przyspieszeń liniowych i kąto-
wych oraz działających sił grawitacji. Wspomniany system kontroli postawy nie różnicuje 
wychyleń głowy w stosunku do wychyleń całego ciała oraz orientacji głowy i ciała wzglę-
dem otaczającej przestrzeni. Znacznie bardziej wrażliwy jest system kontroli wzrokowej 
oraz system proprioceptywny reagujący na zmiany pozycji ciała zarówno w spoczynku jak 
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Rysunek 1
Systemy kontroli postawy (modyfikacja)

 Źródło: Olszewska-Karaban (2015).

Schemat 1
Zamknięte koło przedstawiające wpływ zmniejszonej ilości ruchu  
na możliwości równoważne i stabilizacyjne ciała

Źródło: Permoda (2014).
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i w ruchu. Natomiast system westybularny jest najmniej dokładnym systemem kontroli po-
stawy. 

Propriocepcja, zwana również czuciem głębokim, umożliwia kontrolę i celność ruchu, 
rozwijając wymaganą siłę mięśni oraz szybkość wykonywanego ruchu. 

Zaburzenie systemu proprioceptywnego to zaburzenie ograniczające najbardziej istotną 
dla organizmu informację o stanie napięcia naszego organizmu, a co za tym idzie – o sy-
tuacji w przestrzeni. Brak tych bodźców nie daje możliwości analizy sytuacji przez CUN, 
a w dalszej konsekwencji wydania stosownych poleceń do mięśni o koniecznym wykonaniu 
właściwego i bezpiecznego ruchu. Jeśli połączymy to z faktem słabszej kontroli wzrokowej 
(słabszy wzrok, okulary), a także z ograniczeniami sprawności ruchowej głowy wpływa-
jącej na ruchy kątowe i liniowe, mamy sytuację, która może wywołać zachwianie organi-
zmu, opóźnioną reakcje korekty a w konsekwencji prowadzi do upadku. Ma to także swoje 
dalsze konsekwencje w postaci ograniczenia zakresów ruchu w stawach szczególnie koń-
czyn dolnych, a przez to brak stymulacji receptorów proprioceptywnych. Receptory te na 
szczęście nie zanikają, jednak istotnie ograniczają niezbędną organizmowi do bezpiecznego 
przemieszczania sie wiązkę informacji o stanie organizmu w przestrzeni. I znowu powraca 
zasada zamkniętego koła. Zagrożenia upadkiem stają się bardziej realne i częstsze.

Innowacyjny Program profilaktyki upadków pracowników dojrzałych

Starzenie się kadry pracowniczej i skala ryzyka upadków oraz związanych z nimi na-
stępstw w postaci długotrwałych absencji, czasowej lub trwałej niepełnosprawności pra-
cownika lub jego śmierci wymaga wdrożenia działań w postaci efektywnych programów 
profilaktyki upadków. 

Konstruowanie rzetelnych programów sprzyjać powinno tzw. zdrowemu starzeniu się 
pracowników, gdyż problemem zjawiska starzenia się społeczeństwa nie jest sama eskalacja 
liczby osób starszych. Problemem jest, gdy te osoby są niedołężne, niesamodzielne, absor-
bujące opiekę, koszty społeczne, ekonomiczne i emocjonalne.

Dlatego należy bezwzględnie wspierać, popularyzować i promować przedsięwzięcia 
pozwalające na oddziaływanie kompleksowe profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutyczne 
znacząco przeciwdziałające lub obniżające ryzyko upadków u dojrzałych pracowników.

Szczególną prewencją powinni zostać objęci pracownicy wykazujący zdefiniowane 
czynniki ryzyka upadków.

Innowacyjny Program Profilaktyki Upadków Pracowników Dojrzałych ma na celu na-
turalną stymulację nieużywanych, uśpionych receptorów proprioceptywnych w celu ich 
ponownego nerwowo-mięśniowego torowania. Odtworzenie stymulacji propriocepywnej, 
jeśli nie są uszkodzone mechanicznie drogi przekazu aferentnego i/lub eferentnego, w dobie 
dzisiaj posiadanej techniki wydaje sie być niezwykle skuteczne. Aktywizując w ten sposób 
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osoby starsze przez odtworzenie systemu kontroli równowagi, zapewniamy organizmowi 
stabilizację a także – co równie ważne – dobrą postawę. 

Ideą Programu jest skuteczne odtworzenie aktywności proprioceptywnej, która wraz 
z wiekiem, deficytami ruchowymi, zanika. Przez odpowiednią stymulację i indywidualny 
trening prioprioceptywny, receptory z okolic obwodowych i powięzi stymulujące układ ner-
wowy mają zdolność ponownego uaktywnienia się w liczbie i wrażliwości zbliżonej do tej 
z okresu pełnej aktywności.

Wdrożenie Programu w środowisku pracy należy rozpocząć od kampanii informacyjno-
-edukacyjnej wśród pracowników dojrzałych. Indywidualny trening propriocepcji powinien 
zostać poprzedzony geriatryczną oceną sprawności pracownika oraz zdefiniowaniem czyn-
ników zewnętrznych i wewnętrznych zwiększających ryzyko upadków. Zespół Projektowy 
konsultacyjny dokonuje także oceny równowagi i chodu przy pomocy standaryzowanych 
testów. Następnie wykonywany jest test kontroli postawy na specjalistycznym urządzeniu 
Delos Professional, po czym następuje projektowanie i wdrażanie indywidualnego progra-
mu treningu priopriocepcji i jego ewaluacja. Oceny funkcjonalnego stanu układu kontroli 
postawy wykonuje się przy użyciu testu Static Riva Test, który wykonywany jest na elektro-
nicznej stacji do badań stabilności postawy i propriocepcji.

Fotografia 1
Diagnostyka na urządzeniu Delos Professional

 
Źródło: badania własne.
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Do badania testem Static Riva Test wykorzystuje się Delos Kontroler Pionu (DVC), któ-
ry montuje się każdej osobie na mostku, oraz Asystenta Postawy (DPA), na którym każdej 
osobie poleca się podpieranie się rękoma w przypadku utraty równowagi. Asystent Postawy 
należy dopasować wysokością do każdej z osób, aby zapewnić odpowiednie możliwości 
podparcia. 

Urządzenie jest podłączone do komputera, na którym zainstalowane jest specyficzne opro-
gramowanie (PSM 4.0) odbierające i analizujące informacje z poszczególnych części urządze-
nia. Wyniki uzyskane podczas badania Static Riva Test stanowią podstawę do zaprojektowania 
i realizacji indywidualnego treningu przy użyciu programu Dynamic Riva Test. Terapia ta 
wykorzystuje m.in. zjawisko biofeedbacku. Przeprowadzane badania i treningi ukazują bardzo 
wysoką skuteczność diagnostyki i terapii przy użyciu Delos Professional System.

Dla wzmocnienia i utrzymania uzyskanych efektów terapeutycznych zaleca się syste-
matyczny trening równowagi w warunkach domowych m.in. przy użyciu piłek lub dysków 
sensorycznych, a także elementów jogi oraz Tai Chi.

Fotografia 2
Trening propriocepcji na urządzeniu Delos Professional

 
Źródło: jak w fotografii 1.
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Podsumowanie

Poważniejsze zagłębienie się w problematykę związaną z pracą osób trzeciego wieku 
w Polsce, dość szybko uświadamia badaczowi, iż problem wykracza poza samą kwestię sta-
rzejącej się kadry na rynku pracy. Przedstawione zjawiska demograficzne, w tym starzejące 
się społeczeństwo i niska dzietność, zagrażają rażącym spadkiem siły roboczej i niedoborem 
pożądanej kadry na rynku pracy. Równie poważnym zagrożeniem jest obserwowane wyso-
kie ryzyko załamania się systemu emerytalnego.

Powyższe bezwzględnie wymaga propagowania i wdrażania programów wzmacniają-
cych dobrostan psychofizyczny pracowników w grupie wiekowej 50 plus. Nie jest w chwi-
li obecnej tajemnicą, że wielu pracodawców pożąda w swoich zespołach pracowniczych 
ludzi, którzy jednocześnie są i młodzi, i zdrowi, i doświadczeni oraz znający biegle kilka 
języków obcych, a nierzadko także cechujący się określonymi atrakcyjnymi atutami fizycz-
nymi. Jednak badania obiektywne ukazują zupełnie inny obraz profilu pożądanych cech 
pracowniczych, o których nie przesądza wiek, a jednakże częstokroć są przymiotem wła-
śnie osób starszych – sumienność, doświadczenie, wiedza i specjalistyczne umiejętności, 
dyspozycyjność, cierpliwość, identyfikacja z miejscem pracy, lojalność, traktowanie firmy 
z szacunkiem i dbałością jak o własny dom.

Problemem, który został podniesiony przez autorów w niniejszym artykule jest kwestia 
zmniejszającej się wraz z wiekiem aktywności ruchowej osób starszych. Przyjmowanie 
najczęściej stałych, statycznych i powtarzalnych pozycji w pracy bez stosownej akty-
wizacji ruchowej stanowi rzeczywiste zagrożenie pogorszenia sprawności, a nawet jego 
znaczne ograniczenie. Ten właśnie problem można, a nawet należy poddać pilnej weryfi-
kacji umożliwiając pracownikom w grupie wiekowej 50 plus odtworzenie naturalnych dla 
organizmu – i to niezależnie od wieku – zasobów receptorów proprioceptywnych odpo-
wiedzialnych za dynamiczną sprawność narządu ruchu. Odtworzenie tej sprawności, jak 
dowodzą doświadczenia profesora D. Rivy, jest stosunkowo łatwe. Wykorzystując urzą-
dzenie Delos do treningu sensomotorycznego i biofeedbacku u osób starszych uzyskuje 
się znakomite efekty poprawy sprawności, wydolności i aktywności. Poprawa tych para-
metrów to także znakomity sposób na przeciwdziałanie tak często tragicznym w skutkach 
upadkom.

„Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej: element 
zarządzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają 
na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach 
dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku”. Pracodawcy 
nie unikną skutków przemian demograficznych. Mają natomiast istotny wpływ na podno-
szenie jakości zarządzania wiekiem, także przez uwzględnianie prostej zasady, iż dużo mniej 
kosztuje dbałość o to, by pracownik był zdrowy i mógł efektywnie pełnić swoje role pracow-
nicze niż pokrywanie kosztów jego absencji.
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Reducing Absenteeism in the Working Environment Through 
Innovative Methods of Fall Prevention in Case of Mature Workers

Summary

The fact that we live longer and longer should not be associated with the necessary disability re-
ducing the so necessary for the human being motor activity. However, the functional efficiency of the 
human organism is determined by the independent from him system of supervision and control of the 
central nervous system (CNS) drawing information for the purpose of the most appropriate manage-
ment from very numerous receptors scattered across the whole organism. No doubt, particularly in 
the process of ageing, the decisive role in retention of motor efficacy is played by proprioceptors. The 
declining with age efficiency of these structures is also responsible for an increasing number of falls 
in case of the 50+ age group. Consequences of falls in case of elderly people are also the problem for 
employers who are obliged to incur costs thereof, especially when the employee is important in the 
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system of organisation of a given enterprise. The authors suggest change of the existing status quo 
making use of the innovative, well proved and scientifically confirmed method of training of proprio-
ception with the use of the tool of Delos Professional System proposed by the International Society 
of Proprioception and Posture.

Key words: posture control system, proprioception, fall therapy, Delos Professional System.
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