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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 
 

ADE: adverse drug events 

PIMs: potentially inappropriate medication 

OTC: over the counter 

ED: emergency department 

ΤΕΠ: τμήμα επειγόντων περιστατικών 

ΔΑΦΑ: δυνητικά ακατάλληλη φαρμακευτική αγωγή 

ΜΗΣΥΦΑ: μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 

ADL: activities of daily living 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή: Οι πτώσεις σε συνδυασμό με τι επακόλουθες  επιπλοκές τους (κακώσεις, 

κατάγματα) αποτελούν συχνό κλινικό φαινόμενο μεταξύ των ευάλωτων ηλικιωμένων 

ασθενών. Η έκθεση σε πολυφαρμακία αυξάνει την πιθανότητα λήψης  δυνητικά 

ακατάλληλων  φαρμάκων (Potentially inappropriate medications PIMs)  που αποτελούν ένα 

σημαντικό παράγοντα που συνεισφέρει σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση πτώσης στους 

ασθενείς άνω των 65 ετών. 

Σκοπός: Να καθοριστεί το ποσοστό των ασθενών ηλικίας ≥65 ετών που επισκέφτηκαν το ΤΕΠ 

δευτεροβάθμιου νοσοκομείου  με διάγνωση πτώσης, της εμφάνισης ή όχι κατάγματος ως 

μείζονος επιπλοκής, της εκτίμησης άλλων παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση 

πτώσης/κατάγματος . Μελετήθηκε ακόμη  αν προκύπτει συσχέτιση μεταξύ της 

πολυφαρμακίας αλλά και της λήψης δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων , με  τη συχνότητα 

εμφάνισης κατάγματος μετά από πτώση ως δείκτης μηχανικά πιο επικίνδυνων πτώσεων. 

Άλλο ερώτημα που μελετήθηκε είναι το κατά πόσο οι ιατροί του ΤΕΠ καθώς και οι ιατροί των 

κλινικών ανιχνεύουν σύνδρομα που οφείλονται σε δυνητικά ακατάλληλη συνταγογράφηση 

και κατά πόσο παρεμβαίνουν σε αυτή κατά την έξοδο του ασθενούς από το ΤΕΠ ή από την 

κλινική. 

Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης  στην οποία συμμετείχαν 

ασθενείς άνω των 65 ετών οι οποίοι προσήλθαν  στο ΤΕΠ του Βενιζέλειου ΓΝ Ηρακλείου  

έπειτα από  πτώση και παρείχαν  συναίνεση συμμετοχής στη μελέτη. Το χρονικό διάστημα 

που μελετήθηκε ήταν από 1/12/2020-30/3/2021 με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το 

χειρουργικό και ορθοπεδικό  ΤΕΠ.  Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής 

δημογραφικών στοιχείων, φαρμακευτικής αγωγής, frailty score, σκορ εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων ADL, έκβασης νόσου. Η χρήση PIMs ανιχνεύτηκε 

χρησιμοποιώντας τα αναθεωρημένα κριτήρια Beers του 2019 της Αμερικάνικης γηριατρικής 

εταιρείας.  

Αποτελέσματα: Συνολικά στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 143 ασθενείς με μέση ηλικία 

79,5±8 έτη, 41 άνδρες και 102 γυναίκες. Σημαντικά περισσότερες γυναίκες εμφάνισαν 

κάταγμα σε σύγκριση με τους άνδρες (74,5% vs. 43,9%, p=0,001). Είναι ενδιαφέρον ότι οι 
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ασθενείς που εμφάνισαν κάταγμα εκτιμήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους γιατρούς 

ότι η πτώση τους είχε δυνητική συσχέτιση με την λήψη PIMs (86% vs. 54,8%, p<0,001). H 

κλινική πρόβλεψη πιθανής διάγνωσης κατάγματος αποδείχθηκε πιθανότερη σε ασθενείς με 

χαμηλότερο βάρος σώματος και μικρότερο δείκτη BMI.  Tο σημαντικά μεγαλύτερο Frailty 

score συσχετίσθηκε με κατάγματα μετά από πτώση (74% vs. 25% για σκορ 4, 78% vs. 22% για 

σκορ 5, 73% vs. 27% για σκορ 6, p<0,02). 

Συμπεράσματα: Το ΤΕΠ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κομβική υγειονομική δομή για την 

αναθεώρηση της συνταγογράφησης των ηλικιωμένων μετά από κάθε επίσκεψη ώστε να 

μειωθεί  ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων από δυνητικά 

ακατάλληλα φάρμακα  και οι  εκ νέου επισκέψεις  και νοσηλείες  στις υγειονομικές δομές. 

  

SUMMARY 

 

Background: Falls and the resulting complications (injuries, fractures) are common among frail 

older adults. Polypharmacy raises the possibility of potentially inappropriate medication use 

which are an important factor contributing to increased fall risk in geriatric patients. 

Objective: To determine the proportion of patients over the age of 65 admitted to ED with 

diagnosis of fall   with or without subsequent   fracture. To   estimate the presence of other 

risk factors for falls or fractures among older adults.  To investigate possible correlation 

between polypharmacy and PIM use with frequency of fractures related to fall as a marker of   

higher force fractures. Do ED doctors trace drug related clinical syndromes in order to reassess 

routine medication of these patients   and   proceed to cease   or reduce dose regimen at 

discharge from hospital (deprescribing). 

Methods: In this observational study were enrolled patients   over the age of 65 years who 

admitted to ED after an episode of fall and   signed to participate between December 1st and 

March 31s 2021. Data were   collected from both the surgical and orthopedics department. At 

discharge from hospital or clinic the patient filled out a questionnaire about demographic 

data, routine medications, frailty score, ADL score (activities of daily living) and outcomes. Use 

of PIMs was recorded   by using the   Beers criteria 2019 by the American geriatric society 

updated in 2019.  
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Results: A total of 143 patients were included with mean age 79, 5±8 years and 102 were 

women and 41 were men.  Fractures among patients   revealed female preponderance (74, 

5% vs. 43, 9%, p=0,001. Interestingly, patients who ultimately diagnosed with   a fracture were 

assessed by physicians   as having possible inappropriate drug related fall (86% vs. 54, 8%, 

p<0,001). According to physician’s estimation   , possible fracture diagnosis was more likely to 

happen to patients with lower body weight and lower Body Mass Index BMI respectively.  

Ultimately, patients who presented  with a higher frailty score seemed more likely to be 

susceptible to a fall related fracture (74% vs. 25% για σκορ 4, 78% vs. 22% για σκορ 5, 73% vs. 

27% για σκορ 6, p<0,02). 

Conclusions:  Emergency Medicine physicians could contribute to the evaluation of patients’ 

medication during an ER visit. They should be also encouraged to use the current tools for 

detecting potentially inappropriate prescription in the elderly in order to minimize the risk of 

adverse drug events and subsequent emergency visits or unplanned hospitalizations.     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γήρας και νοσηρότητα 

Η γήρανση του πληθυσμού , λόγω  αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης,   αποτελεί μία  

παγκόσμια δημογραφική τάση με καταλυτική επίδραση στη δημόσια  υγεία .  Εκτιμάται ότι 

σε παγκόσμια κλίμακα ο πληθυσμός των ηλικιωμένων (> 65 ετών ) θα διπλασιαστεί από 8% 

το  2010 σε 16% το 2050.  Συγχρόνως, αυξάνεται και ο επιπολασμός της  πολυνοσηρότητας 

όπως αυτή ορίζεται ως η ύπαρξη περισσότερων από δύο χρόνιων νοσημάτων σε έναν 

ασθενή. (1) 

Λόγω συσχέτισης της ηλικίας με την πολυνοσηρότητα , η τελευταία  είναι αρκετά συχνή στους 

ηλικιωμένους και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα υγείας καθώς οι ασθενείς 

αυτοί συχνά παρουσιάζουν πολύπλοκες ιατροφαρμακευτικές ανάγκες και αρνητική έκβαση 

στην υγεία τους συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ποσοστών θνητότητας, αναπηρίας, 

μειωμένης ποιότητας ζωής και ανεπιθύμητων φαρμακευτικών ενεργειών. Όσον αφορά δε 

στις αναπτυγμένες χώρες ,   οι  χρόνιες  μη μεταδοτικές ασθένειες έχουν καταστεί ως οι κύριες 

αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στη τρίτη ηλικία. Επομένως , η  διαρκής  αύξηση του 

αριθμού των ηλικιωμένων πιέζει ανοδικά τα ποσοστά νοσηρότητας  και συμπαρασύρει τη 

φαρμακευτική χρήση.  (2) 

 Είναι  γεγονός ότι η πολυνοσηρότητα σχετίζεται με αυξημένο αριθμό λαμβανόμενων 

φαρμάκων για τη ρύθμιση των  νοσημάτων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς με πολυνοσηρότητα 

να εκτίθενται σε πολυφαρμακία . Η πολυφαρμακία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο 

λήψης δυνητικά ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής (PIMs) φαρμάκων δηλαδή που ο 

κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας από τη χρήση τους είναι μεγαλύτερος από το 

κλινικό όφελος κυρίως δε  όταν υπάρχουν πιο ασφαλείς και πιο  αποτελεσματικές 

εναλλακτικές που συστήνονται στην ομάδα των ηλικιωμένων. (3) 

Ο κυριότερος παράγοντας που διαμορφώνει τις φαρμακευτικές ανάγκες του πληθυσμού 

είναι η νοσηρότητα. Οι πλέον συνηθισμένες παθολογικές καταστάσεις που παρατηρούνται 

στη τρίτη ηλικία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες:  α) χρόνιες 

εκφυλιστικές παθήσεις που εξελίσσονται προοδευτικά, όπως διαφόρων τύπων κακοήθειες ή 

η νόσος Alzheimer, που οδηγούν σε  έκπτωση της λειτουργικότητας β) οξέα  συμβάντα, όπως 

η ισχαιμική καρδιοπάθεια , τα ΑΕΕ,  τα κατάγματα και γ) το φυσιολογικό γήρας πλαισιωμένο 

από μικροαλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες εξαιτίας παθήσεων μέτριας βαρύτητας.  
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Μελετώντας το ρόλο του γήρατος στις πιο συχνές  χρόνιες παθήσεις διαπιστώθηκε ότι,  

μείζον πρόβλημα για τους περισσότερους ηλικιωμένους, τόσο σε επίπεδο νοσηρότητας όσο 

και θνησιμότητας, αποτελούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα .  Επιπλέον, η υπέρταση, η 

στεφανιαία νόσος, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οι αρρυθμίες, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, η ΧΑΠ, η ΧΝΝ, οι παθήσεις του μυοσκελετικού (οστεοπόρωση, 

οστεοαρθρίτιδα), οι εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις, οι συναισθηματικές διαταραχές , 

οι κακοήθειες και οι παθήσεις του γαστρεντερικού αποτελούν βασικές αιτίες νοσηρότητας 

που εμφανίζονται κυρίως στους ηλικιωμένους ασθενείς και αποτελούν τον κύριο λόγο για 

την αυξημένη χρήση των φαρμάκων σε αυτές τις ηλικίες.  

Ωστόσο,  αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δευτερογενείς παράγοντες που συμβάλουν στην 

αυξημένη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Τρίτη ηλικία. Ένας από αυτούς είναι η  

χαμηλή εκτίμηση που έχουν για την υγεία τους αρκετοί ηλικιωμένοι γεγονός που δημιουργεί 

μια εξαρτημένη σχέση με το φάρμακο και σε εκτεταμένη λήψη μη συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων. Ένας άλλος είναι η άσκηση πίεσης προς τον θεράποντα ιατρό προκειμένου να 

χορηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερα σκευάσματα. Τέλος η προσωπική ανασφάλεια των 

ηλικιωμένων συχνά δημιουργεί αμφιβολίες για τα συνταγογραφούμενα από τον ιατρό 

φάρμακα, με συνέπεια να αναζητούν συμβουλές τόσο από άλλους ειδικούς ιατρούς , 

φαρμακοποιούς  όσο και από το φιλικό τους περιβάλλον. Η συμπεριφορά αυτή οδηγεί στη 

χρήση επιπλέον σκευασμάτων και αυξάνει αλόγιστα τον αριθμό των τελικώς 

χρησιμοποιούμενων φαρμάκων .  Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι σε άτομα με χαμηλό  επίπεδο 

εκπαίδευσης  ή που ανήκουν σε σχετικά υποβαθμισμένες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, 

όπως συμβαίνει με πολλούς ηλικιωμένους, η τάση αυτή είναι πολύ έντονη και ο αριθμός των 

λαμβανόμενων φαρμάκων αυξάνεται σημαντικά, με πολλά από αυτά να είναι ακατάλληλα. 

Επιπρόσθετα σε όλα τα παραπάνω,  η μείωση των ορίων ασφαλείας για διάφορες παθήσεις 

π.χ. υπέρταση, δυσλιπιδαιμία , διαβήτης, όπως υπαγορεύεται από τα νεότερα επιστημονικά 

δεδομένα, και τα νέα φάρμακα που έχουν προκύψει  έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν με τη 

σειρά τους στην αύξηση της φαρμακευτικής ζήτησης στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Όμως  οι ηλικιωμένοι,   σε σύγκριση  με τους νεότερους ασθενείς  διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (ADE) οφειλόμενων σε φαρμακευτική αγωγή 

αφενός λόγω  λήψης περισσότερων φαρμάκων για τον έλεγχο  χρόνιων νοσημάτων,  και αφ’ 

ετέρου  λόγω βιολογικών αλλαγών που σχετίζονται με το γήρας. (4) 

 Η συνταγογράφηση  επομένως στην ομάδα των ηλικιωμένων , αποτελεί μία πρόκληση για 

τους υγειονομικούς καθώς εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές στη φαρμακοκινητική σε σχέση 
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με άτομα νεότερης ηλικίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζονται  η  απορρόφηση, η   

κατανομή, ο μεταβολισμός  και η  απέκκριση των φαρμάκων.  Επιπλέον, οι μέγιστες 

θεραπευτικές  δόσεις που έχουν εγκριθεί για κάθε σκεύασμα, ώστε να υπάρχει κλινικό 

όφελος,  δεν είναι πάντα κατάλληλες για τους ηλικιωμένους ασθενείς, ειδικά αν εμφανίζουν 

κάποιου βαθμού έκπτωση  της ηπατικής ή της νεφρικής τους λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, 

η μειωμένη ηπατική  κυκλοφορία που παρατηρείται στους ηλικιωμένους θεωρείται ότι 

ευθύνεται για το μειωμένο μεταβολισμό των  φαρμάκων στο φαινόμενο πρώτης διόδου 

(εντεροηπατική κυκλοφορία) οδηγώντας σε αλλαγές στη βιοδιαθεσιμότητα πολλών 

σκευασμάτων. Επιπροσθέτως, με τη γήρανση παρατηρείται έκπτωση της νεφρικής 

λειτουργίας (μείωση του GFR   κατά  8 ml/min/1.73 m2  περίπου ανά έτος μετά το 40ο έτος )  

ακόμα και επί απουσίας νεφρικής νόσου γεγονός που επηρεάζει την απέκκριση των 

υδατοδιαλυτών φαρμάκων, ενώ  αυξάνεται ο χρόνος ημίσειας ζωής ( t1/2 ) τους  και άρα η 

συγκέντρωσή τους στο πλάσμα. (5)  Αλλαγές όμως σημειώνονται   και στον όγκο κατανομής 

των φαρμάκων λόγω αύξησης του ποσοστού του σωματικού λίπους σε σχέση με τη μυϊκή 

μάζα που παρατηρείται στους ηλικιωμένους. Οι τελευταίες φαρμακοδυναμικές αλλαγές 

εκφράζονται ως αυξημένη ευαισθησία των ηλικιωμένων  σε σκευάσματα όπως οι 

βενζοδιαζεπίνες, τα  αντιισταμινικά πρώτης γενιάς καθώς και τα οπιοειδή που εναποτίθενται 

στο λίπος και απελευθερώνονται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα ακόμα και μετά την 

διακοπή τους. 

Στις  παραπάνω ιδιαιτερότητες προστίθεται και η  πολυφαρμακία,  που τυπικά ορίζεται ως η 

χρήση 5 ή παραπάνω φαρμάκων, η οποία συνδέεται σταθερά με υψηλότερα ποσοστά 

εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ειδικά στους ηλικιωμένους.  Αυτή η πολύπλοκη 

συνθήκη δείχνει να επηρεάζει  τελικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνει το φορτίο διαχείρισης (επισκέψεις στο ΤΕΠ, νοσηλείες) από  τα συστήματα υγείας. 

 

Πολυφαρμακία 

Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO),  ως πολυφαρμακία θεωρείται η 

ταυτόχρονη λήψη διαφορετικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και συχνά ορίζεται ως η 

καθημερινή λήψη πέντε ή περισσότερων φαρμάκων από ένα άτομο. Σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο φαρμακοεπαγόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών στους ηλικιωμένους . Σε αυτό τον 

ορισμό συμπεριλαμβάνονται και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC) καθώς και τα 

διάφορα συμπληρώματα που μπορεί να λαμβάνει ένας ασθενής . (6) Ως μείζονα 
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πολυφαρμακία ορίζεται η ταυτόχρονη λήψη πάνω από δέκα φαρμακευτικών σκευασμάτων.   

Ανεξάρτητα από την ποσοτική προσέγγιση του ορισμού της πολυφαρμακίας ,  συστήνεται  

από το WHO να δίδεται περισσότερη έμφαση στην επιστημονικά αποδεδειγμένη ένδειξη για 

το κάθε χορηγούμενο φάρμακο με απώτερο σκοπό να περιοριστεί  η ακατάλληλη 

πολυφαρμακία και να διασφαλιστεί η κατάλληλη με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το 

προφίλ του κάθε ασθενούς. Αυτή η στρατηγική αξιολόγησης   της συνταγογράφησης ,  

προτείνεται στους υγειονομικούς  όχι μόνο κατά την έναρξη κάθε καινούργιας 

φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και σε κάθε  επίσκεψη των ασθενών σε διάφορες  υγειονομικές 

δομές.(6) 

Πολλές φορές η χρήση συνδυασμού ποικίλων φαρμάκων μπορεί να είναι αιτιολογημένη  και 

απαραίτητη στα ηλικιωμένα άτομα για την επίτευξη  του  θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Όταν  αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η θεραπεία , με τη σύγχρονη 

συμμόρφωση του ασθενούς,  και να μειώνεται ο  κίνδυνος  εμφάνισης ανεπιθύμητων 

αντιδράσεων , τότε αναφερόμαστε στην κατάλληλη πολυφαρμακία. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα κατάλληλης πολυφαρμακίας είναι η χορήγηση φαρμάκων για τη δευτερογενή 

πρόληψη του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Αντιθέτως , ακατάλληλη πολυφαρμακία 

υπάρχει όταν ένα ή περισσότερα από τα συνταγογραφημένα φάρμακα κρίνεται ανώφελο, σε 

περίπτωση που ένα φάρμακο δεν έχει τεκμηριωμένη ένδειξη, όταν η δόση χορήγησης καθώς 

και η διάρκεια θεραπείας δεν είναι οι κατάλληλες, όταν ένα ή περισσότερα σκευάσματα δεν 

επιτυγχάνουν  το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, όταν ένας συνδυασμός 

φαρμάκων προκαλεί σοβαρές  ανεπιθύμητες ενέργειες  (drug-drug, drug-disease 

interactions) , όταν κάποια φάρμακα θέτουν τον ασθενή σε κίνδυνο εμφάνισης 

ανεπιθύμητων ενεργειών, ή ακόμα και όταν ο ασθενής δεν επιθυμεί ή δεν κατορθώνει να 

συμμορφωθεί με την συνιστώμενη από τον γιατρό του φαρμακευτική αγωγή. (7) 

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς άνω των 65 ετών  αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευάλωτοι στις 

συνέπειες της πολυφαρμακίας.  Οι κυριότερες από αυτές  είναι ανεπιθύμητες ενέργειες,  

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων σκευασμάτων, αυξημένος κίνδυνο πτώσεων- 

καταγμάτων με επακόλουθο  αυξημένο αριθμό επισκέψεων στα ΤΕΠ καθώς και νοσηλειών  

στο νοσοκομείο,  γνωστική δυσλειτουργία,  μειωμένη συνολική λειτουργικότητα,  

διατροφικές διαταραχές. Η μη συμμόρφωση του ασθενούς με την αγωγή του είτε λόγω του 

μεγάλου αριθμού φαρμάκων/δόσεων ή λόγω οικονομικής αδυναμίας για κάλυψη του 

κόστους είναι επίσης σημαντικό πρόβλημα. Επομένως, κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός  

μεταξύ κατάλληλης και ακατάλληλης πολυφαρμακίας καθώς στην πρώτη περίπτωση για τους  
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ασθενείς με πολυνοσηρότητες καθίσταται αναγκαία και ωφέλιμη ενώ αντίθετα, η χρήση 

δυνητικά ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής (PIMs) είναι επικίνδυνη και επιζήμια. (8) 

Επίσης συχνά στη τρίτη ηλικία απαντάται ο καλούμενος «καταρράκτης συνταγογράφησης», 

που ξεκινάει όταν μία ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου αποδίδεται εσφαλμένα σε ένα νέο 

νόσημα. Τότε ένα νέο φάρμακο συνταγογραφείται και ο ασθενής τίθεται σε αυξημένο 

κίνδυνο να αναπτύξει επιπλέον παρενέργειες σχετιζόμενες με τη δυνητικά ακατάλληλη  

θεραπεία. Καθώς η χρήση φαρμάκων αυξάνεται με το γήρας, όπως αποτυπώνεται και στη 

διακύμανση της φαρμακευτικής δαπάνης σε αρκετές φαρμακοοικονομικές μελέτες , ολοένα 

και περισσότεροι ηλικιωμένοι ασθενείς ακολουθούν πολυφαρμακευτικές αγωγές, με 

συνέπεια ο κίνδυνος από τις παρενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις συνεχώς να αυξάνεται. 

Μεγάλος αριθμός εκτάκτων εισαγωγών ηλικιωμένων ασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα 

αποδίδεται σε ιατρογενή σύνδρομα που σχετίζονται με την εκτεταμένη χρήση δυνητικά 

ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, ενώ υπολογίζεται ότι η πιθανότητα εκδήλωσης 

ανεπιθύμητων ενεργειών σε ασθενείς ηλικίας 60-70 ετών είναι επταπλάσια σε σχέση με 

ασθενείς ηλικίας 20-30 ετών. (9) 

 

PIMs 

Αν και οποιοδήποτε φάρμακο δύναται να έχει  ανεπιθύμητες ενέργειες, εντούτοις  εκείνα 

που εμπεριέχονται στην κατηγορία της Δυνητικά  ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής 

(Potentially inappropriate medications,  PIMs ) παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

προκαλέσουν βλάβη παρά όφελος κυρίως στην πιο ευάλωτη ομάδα των ασθενών άνω των 

65 ετών και επομένως συστήνεται ιδανικά η αποφυγή  τους  ή η χορήγησή τους με προσοχή  

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (έλεγχος πιθανών αλληλεπιδράσεων με άλλα 

συγχορηγούμενα φάρμακα, προσαρμογή δόσης με βάση το GFR) . (10)  Επιπλέον, όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των χορηγούμενων δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων, ανάλογα και με 

την ηλικία και το λειτουργικό status του ασθενή, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης 

ανεπιθύμητων φαρμακευτικών ενεργειών , πτώσεων, γνωσιακής έκπτωσης , ο   αριθμός 

επισκέψεων στο ΤΕΠ,  των νοσηλειών  στο νοσοκομείο ,   επιδείνωσης της ποιότητας ζωής 

και εξάντλησης των ιατροφαρμακευτικών πόρων. Στις ΗΠΑ το 39% των ασθενών άνω των 65 

ετών λαμβάνουν πάνω από 5 φαρμακευτικά σκευάσματα ημερησίως, ενώ στην Ευρώπη το 

25% των τροφίμων  σε υγειονομικές μονάδες λαμβάνει περισσότερα από 10 φάρμακα. (4) 
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Με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση 

φαρμακευτικών ουσιών στη τρίτη ηλικία ασχολήθηκε  πρώτος o Mark H. Beers προτείνοντας  

ειδικές λίστες φαρμάκων που αντενδείκνυνται στους ηλικιωμένους ασθενείς 1991 . Τα 

τελευταία 30 έτη έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες, τόσο αναδρομικές όσο και προοπτικές, 

παρεμβάσεων  που χρησιμοποίησαν διάφορα κριτήρια (Beers, Stopp, Start, Forta) 

προτείνοντας στρατηγικές αντιμετώπισης της ακατάλληλης πολυφαρμακίας στους 

υπερήλικες.  Τα κριτήρια Beers της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρίας, που δημοσιεύτηκαν 

για πρώτη φορά το 1991,  επικαιροποιούνται πλέον ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την 

τελευταία έκδοση να έχει βγει το 2019. Τα κριτήρια αυτά είναι ο πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενος και ακριβής  οδηγός  περιορισμού  της δυνητικά ακατάλληλης 

συνταγογράφησης και στοχεύουν  στη βελτίωση της φροντίδας των ηλικιωμένων, τη μείωση 

της πολυφαρμακίας, και την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων 

φαρμακευτικών  ενεργειών. 

Μολονότι γίνονται συνεχώς παροτρύνσεις για βελτίωση της συνταγογράφησης στους 

ηλικιωμένους , στο 20%  αυτών των ασθενών εξακολουθεί να συνταγογραφείται τουλάχιστον 

ένα ακατάλληλο σκεύασμα. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό  και καθιστά το πρόβλημα του 

«καταρράκτη συνταγογράφησης» πολύ ισχυρό παράγοντα αύξησης της φαρμακευτικής 

χρήσης αλλά και δείκτη πρόβλεψης χορήγησης PIMs στη τρίτη ηλικία. Τα πιο συχνά, 

ακατάλληλα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι  τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη 

Φάρμακα (ΜΣΑΦ)  ,  οι μακράς δράσης βενζοδιαζεπίνες, οι αναστολείς της αντλίας 

πρωτονίων (PPIs), τα αντικαταθλιπτικά, τα άτυπα αντιψυχωσικά. (11)  Άτομα με άνοια ή  

Alzheimer's καθώς άτομα που λαμβάνουν περισσότερα νευροληπτικά φάρμακα είναι 

εξαιρετικά επιρρεπή στο να βιώσουν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου ή 

φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.  Επιπρόσθετα, στο 25% των ασθενών ηλικίας 60-80 ετών 

χορηγούνται φάρμακα, που είναι πιθανό να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ στις ηλικίες 

άνω των 80 ετών το ποσοστό αυτό αγγίζει το 36% . (12)  Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

καλά οργανωμένες μελέτες σε αυτό το θέμα. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών, που ερευνούν τις φαρμακευτικές συνήθειες των 

πολιτών, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αν όμως ληφθούν 

υπόψη και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), συμπεριλαμβανομένων και των 

συμπληρωμάτων διατροφής και των φυτικών προϊόντων, τότε η χρήση φαρμάκων ανέρχεται 

σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα και η αναλογία των ασθενών που ακολουθούν 

πολυφαρμακευτική αγωγή είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

ΜΗΣΥΦΑ έχει βρεθεί ότι είναι τα αναλγητικά, οι βιταμίνες, τα αντιόξινα και τα ήπια 
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καθαρκτικά . Στη συνείδηση των περισσότερων ασθενών τα ΜΗΣΥΦΑ είναι ακίνδυνα και 

ασφαλή. Στην πραγματικότητα όμως προκαλούν σημαντικές παρενέργειες και ευθύνονται 

για το 20% των σχετικών με φάρμακα εισαγωγών στα νοσοκομεία. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς 

είναι, και πάλι, πιο ευάλωτοι και πολλές φορές τα ΜΗΣΥΦΑ που χρησιμοποιούν μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που ήδη λαμβάνουν  ή ακόμα και να 

αναιρούν τη δράση τους. Οι περισσότεροι ασθενείς γνωρίζουν τις βασικές τους ενδείξεις, 

αγνοούν όμως τι πρέπει να προσέχουν κατά τη χρήση τους (αλληλεπιδράσεις, αντενδείξεις, 

ανεπιθύμητες ενέργειες). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ασθενείς, στους οποίους, 

ενώ χορηγούνται σκευάσματα ακετυλοσαλικυλικού οξέος για μακρά χρονικά διαστήματα ως 

αντιαιμοπεταλιακά, από δική τους πρωτοβουλία και για άλλη ένδειξη λαμβάνουν μη 

συνταγογραφούμενα σκευάσματα μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών ουσιών, όπως 

παυσίπονα, αυξάνοντας το κίνδυνο πρόκλησης αιμορραγιών. 

 Η όξυνση της πολυφαρμακίας στα ηλικιωμένα άτομα, σε συνδυασμό με την έξαρση 

κρουσμάτων και περιστατικών που σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων στην 

ίδια ηλικιακή ομάδα, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, που διαρκώς επιδεινώνεται 

καταδεικνύοντας την αυξητική τάση της χρήσης φαρμάκων στη τρίτη ηλικία.   Για τις ΗΠΑ το 

ετήσιο κόστος, που συνδέεται με τη σχετιζόμενη με φάρμακα θνησιμότητα και νοσηρότητα, 

το 1995 ήταν περίπου 76.6 δις $ ενώ το 2000 ανήλθε  στα 177.4 δις $, με εκτιμήσεις για 

περαιτέρω αύξηση της επόμενες δεκαετίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότερες 

ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων μπορούν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν. Η 

πολυφαρμακία και η υπέρ- ή υπο-δοσολογία στη συνταγογράφηση συνδυάζονται με 

ιατρογενή ανεπιθύμητα συμβάντα. Όταν στα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της 

πολυφαρμακίας προστεθούν οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας και περιπτώσεις 

ιδιοσυγκρασιακής ανεπιθύμητης ενέργειας, οι θάνατοι από φαρμακευτική αγωγή και οι 

εισαγωγές στα νοσοκομεία από παρενέργειες φαρμάκων αγγίζουν συχνότητες και ποσοστά 

που απειλούν την δημόσια υγεία. 

Συμπερασματικά λοιπόν,  η καλή γνώση τόσο των κριτηρίων Beers όσο και άλλων κανόνων 

και εργαλείων εντοπισμού PIMs,   μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση των ιατρών για την 

πιο προσεκτική συνταγογράφηση στους υπερήλικες με πολλές συννοσηρότητες, ώστε να 

επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της βέλτιστης θεραπείας των χρόνιων νοσημάτων και της 

ελαχιστοποίησης των κινδύνων απότοκων της πολυφαρμακίας.  Ωστόσο,  η διεισδυτικότητα 

κανόνων αυτού του τύπου δεν είναι έως τώρα η επιθυμητή. Επίσης,  πιθανότατα και η γιατροί 

της επείγουσας ιατρικής συμμετέχουν στην διόγκωση του προβλήματος, συνταγογραφώντας 

φάρμακα αυτής της κατηγορίας σε υπερήλικες που επισκέπτονται το ΤΕΠ για ένα οξύ 
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πρόβλημα, ενώ στη συνέχεια αδυνατούν να παρακολουθήσουν τυχόν επιπλοκές τους. Σε μια 

πρόσφατη μελέτη από τον Καναδά αναδείχθηκε ότι η λήψη από τους υπερήλικες  δυνητικά  

ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μετά από μια νοσηλεία στο νοσοκομείο φτάνει σε 

ποσοστά το 50-70% και οδηγεί σε 13% αύξηση στις επισκέψεις στο ΤΕΠ (ΟΡ 1,13, 95% CI 1.03-

1.26). (4) Έτσι,  γίνεται σαφές ότι η βελτίωση της συνταγογραφικής κουλτούρας σε θέματα 

δυνητικά  ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στην 

ποιότητα φροντίδας των υπερηλίκων και στην μείωση των επιπτώσεων της πολυφαρμακίας. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που 

αναγράφονται στις λίστες των κριτηρίων Beers της Αμερικάνικης γηριατρικής εταιρίας  δεν 

έχουν άδεια κυκλοφορίας ή δε χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και γι’ αυτό το λόγο 

προέκυψαν ανά τα έτη  και άλλα εργαλεία ελέγχου και καταγραφής των PIMs όπως τα START, 

STOPP, FORTA και λοιπά. (13)(14) 
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ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της  παρούσας  μελέτης ήταν  να διερευνήσει τον επιπολασμό   του φαινομένου της 

πολυφαρμακίας στους ηλικιωμένους που προσέρχονται ΤΕΠ ενός  Ελληνικού  νοσοκομείου , 

καθώς επίσης και την πιθανή συσχέτιση αυτού με άλλους δημογραφικούς, ιατρικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια προσπάθεια καταγραφής του 

ποσοστού  των υπερήλικων ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο  λόγω πτώσης και  

λαμβάνουν ταυτόχρονα  πολλαπλά  φαρμακευτικά σκευάσματα, αλλά και φάρμακα  που 

εμπεριέχονται σε λίστες φαρμάκων που χαρακτηρίζονται ως Πιθανόν Ακατάλληλη 

Φαρμακευτική Αγωγή (PIMs).  Μελετήθηκε ακόμη  αν προκύπτει συσχέτιση μεταξύ της 

πολυφαρμακίας αλλά και της λήψης δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων με  τη συχνότητα 

εμφάνισης κατάγματος μετά από πτώση ως δείκτης μηχανικά πιο επικίνδυνων πτώσεων.   

Τέλος η μελέτη των πτώσεων παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο διότι αποτελεί συχνή 

επιπλοκή της πολυφαρμακίας και της λήψης PIMs,  αλλά και γιατί δύναται να επηρεάσει 

σοβαρά το λειτουργικό status των ηλικιωμένων ασθενών ειδικά όταν οδηγούν σε μείζονες  

επιπλοκές  όπως τα κατάγματα.  

Ένα άλλο ερώτημα που μελετήθηκε είναι το κατά πόσο  η πολυφαρμακία και η δυνητικά 

ακατάλληλη συνταγογράφηση ανιχνεύονται ικανοποιητικά  από τους υγειονομικούς τόσο 

στο ΤΕΠ όσο και στις κλινικές. Η γνώση αυτής της πληροφορίας   θα είχε σαν  όφελος  όχι 

μόνο  την ενθάρρυνση καίριων  παρεμβάσεων στη συνταγογράφηση (deprescribing), αλλά 

και την εκπαίδευση των ιατρών των ΤΕΠ στην αποφυγή της συνταγογράφησης δυνητικά 

ακατάλληλων σκευασμάτων (PIMs) κατά το εξιτήριο των ηλικιωμένων  ασθενών.  
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

 
Επρόκειτο για μια προοπτική  μελέτη παρατήρησης  στην οποία συμμετείχαν ασθενείς άνω 

των 65 ετών οι οποίοι προσήλθαν  στο ΤΕΠ του Βενιζέλειου ΓΝ Ηρακλείου  έπειτα από  πτώση 

και παρείχαν  συναίνεση συμμετοχής στη μελέτη. Το χρονικό διάστημα που μελετήθηκε ήταν 

από 1/12/2021-30/3/2021 με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το χειρουργικό και ορθοπεδικό  

ΤΕΠ. Αναμενόταν ότι 50-60% των ασθενών που θα συμμετείχαν στη μελέτη θα λάμβαναν 

Δυνητικά Ακατάλληλη Φαρμακευτική Αγωγή. 

Με την λήψη της συναίνεσης λαμβανόταν η άδεια για ανάλυση της συνταγογράφησης  πριν 

και μετά την επίσκεψη ή νοσηλεία , για καταγραφή του αιτίου προσέλευσης στο ΤΕΠ και 

πληροφοριών για την πορεία των ασθενών περίπου 30 ημέρες μετά από την επίσκεψη στο 

ΤΕΠ.  Οι καταγραφές περιλάμβαναν δημογραφικά στοιχεία, ατομικό αναμνηστικό , 

φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες και έξεις, αίτιο προσέλευσης στο ΤΕΠ, τελική διάγνωση, 

frailty score πριν την προσέλευση και 30 ημέρες μετά, εισαγωγή ή όχι στο νοσοκομείο και 

τελική έκβαση. Στο τέλος ο γιατρός που συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο κατέγραφε την 

εκτίμησή του για την δυνητική συσχέτιση της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς με την 

παρούσα επίσκεψη στο ΤΕΠ. Τα φάρμακα που ελάμβανε ο ασθενής και κυρίως τα δυνητικά 

ακατάλληλα θεωρήθηκε ότι πιθανά συμβάλλουν στην πτώση αν οι ανεπιθύμητες ενέργειες 

ή οι αλληλεπιδράσεις τους μπορούσαν να αποτελούν το αίτιο ή να εγείρουν συμπτώματα 

που να συσχετίζονται με επεισόδια πτώσεων όπως για παράδειγμα η ορθοστατική υπόταση. 

Αν κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η φαρμακευτική αγωγή συνεισέφερε στην πτώση τότε η 

πτώση του ασθενούς  που τα ελάμβανε καταγράφονταν ως φαρμακοεπαγόμενη. Αντίθετα, 

εάν η πτώση  παρουσίαζε μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης εξαιτίας των συννοσηροτήτων 

, της πιθανής αστοχίας βηματισμού ή λόγω άλλων εξωγενών παραγόντων τότε η 

λαμβανόμενη  φαρμακευτική αγωγή δε θεωρούνταν πιθανό αίτιο αυτής. Η μελέτη έλαβε 

όλες τις απαραίτητες άδειες για ζητήματα βιοηθικής από τις αρμόδιες νοσοκομειακές 

επιτροπές και τηρήθηκαν οι αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (General Data Protection Regulation). 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν κατά την προσέλευση στο ΤΕΠ ή έπειτα από 

τηλεφωνική επικοινωνία (συνέντευξη) με τον ασθενή ή κάποιον οικείο του.  
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Για την εκτίμηση του λειτουργικού status του κάθε ασθενούς χρησιμοποιήθηκαν τα εξής 

εργαλεία: 

1) Σκορ ευπάθειας. Περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως Clinical Frailty Scale (Rockwood 

version updated 2019).  Το σκορ αυτό χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μία καναδική 

μελέτη (15) για την υγεία και τη γήρανση και ουσιαστικά βοηθά στο να εκτιμήσει ο 

υγειονομικός ( έμπειρος  κλινικός ιατρός)  το συνολικό επίπεδο φυσικής κατάστασης 

ή ευαλωτότητας των ηλικιωμένων ασθενών . Αυτή η κλίμακα διαβάθμισης έχει  9 

(εννέα) στάδια όπου στο 1(ένα) κατατάσσονται οι ασθενείς που βρίσκονται σε άριστη 

φυσική κατάσταση, ενώ στο στάδιο 9 (εννέα) βρίσκονται οι ασθενείς τελικού σταδίου 

νόσου με εκτιμώμενο προσδόκιμο επιβίωσης < των 6 μηνών. Με αυτό τον τρόπο 

επιχειρήθηκε η ποσοτικοποίηση του συνολικού status υγείας των ασθενών. (εικόνα) 

 

 

2) Την κλίμακα επίτευξης καθημερινών δραστηριοτήτων ADL staircase  ( activities of 

daily living ) όπως αναφέρεται βιβλιογραφικά  (16)  και χρησιμοποιήθηκε πρώτη 
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φορά από τον Katz S et al το 1963. Πρόκειται για ένα εργαλείο ποσοτικής 

αξιολόγησης του λειτουργικού status των ασθενών το οποίο διαχρονικά παρουσίασε 

μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία σε μελέτες  κυρίως στην ομάδα των 

ηλικιωμένων.  

Η κλίμακα ADL  περιλαμβάνει  6 (έξι) βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας 

και μετρά την ικανότητα των ατόμων να τις εκτελέσουν α)  με βοήθεια(εξαρτημένοι), 

β) με λίγη βοήθεια (ηπίως εξαρτημένοι), γ) με μεγάλη βοήθεια (μέτρια εξαρτημένοι) 

ή δ) χωρίς καμία  βοήθεια από άλλο άτομο(ανεξάρτητοι) . Οι δραστηριότητες αυτές 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επίτευξης της προσωπικής  υγιεινής, της σίτισης, της 

χρήσης της τουαλέτας, της ένδυσης / αφαίρεσης ένδυσης, της λειτουργικότητας των 

σφιγκτήρων (ούρηση, αφόδευση), της κινητικότητας τόσο σε επίπεδη επιφάνεια όσο 

και σε κλίμακα. Η ψυχομετρική αυτή αξιολόγηση απαιτεί για τη βέλτιστη καταγραφή 

των πληροφοριών,  όχι μόνο με τη λήψη συνέντευξης από τον ασθενή  αλλά και με 

την παρακολούθηση της γνωστικής και λειτουργικής του ικανότητας όταν αυτό είναι 

εφικτό. 

 

Η ανάλυσή μας περιλάμβανε  

1. Περιγραφική στατιστική με ανάλυση του ποσοστού των ασθενών που λαμβάνανε  

Δυνητικά Ακατάλληλη Φαρμακευτική Αγωγή (ΔΑΦΑ) και τις κύριες κατηγορίες 

φαρμάκων που λαμβάνανε. 

2. Μελέτη των  διαφορών μεταξύ των ατόμων που παρουσίασαν μείζονα επιπλοκή με 

κάταγμα μετά την πτώση. 

 

Επίσης έγινε Multivariate regression analysis με binary outcome για την εμφάνιση 

διάγνωσης/επιπλοκής σχετιζόμενη με την φαρμακευτική αγωγή, και διόρθωση for multiple 

comparisons. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Ασθενείς 
Για την μελέτη έγινε  καταγραφή  τελικά σε 143  ασθενείς άνω των 65 ετών που προσήλθαν 

στο ΤΕΠ έπειτα από πτώση . Αρχικά συλλέχθηκαν στοιχεία από 198 ασθενείς οι οποίοι 

προσήλθαν στο ΤΕΠ το εν λόγω διάστημα  έπειτα από πτώση και πληρούσαν τα κριτήρια 

εισόδου στη μελέτη (πτώση, ηλικία ≥ των 65 ετών).  Από αυτούς τους ασθενείς οι 48 

αρνήθηκαν συμμετοχή στη μελέτη, οι 5 απεβίωσαν κατά τη νοσηλεία ή λίγο αργότερα οπότε 

ήταν δυσχερής η συλλογή πληροφοριών και σε 2 ασθενείς η τηλεφωνική συνέντευξη ήταν 

μη αποδοτική για τη λήψη δεδομένων (πίνακας)   

 

 

 

Συνολικά στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 143 ασθενείς με μέση ηλικία 79,5±8 έτη, 41 άνδρες 
και 102 γυναίκες. Τα δημογραφικά των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία ασθενών της μελέτης 

 mean SD Median (25η – 75η ΕΘ) 
Ηλικία 79.5 8.3 79.5 (73-87) 
Βάρος 69.7 9.8 70 (65-75) 
Ύψος 161.4 10.8 160 (160-165) 
BMI 26.5 3.4 26 (24.5-28) 
ADLtotal 91.3 17 100 (95-100) 

 

Η ηλικιακή κατανομή των ασθενών παρουσιάζεται στο ιστόγραμμα της Εικόνας 1. 

 

Περιγραφή του υπό μελέτη πληθυσμού (n=198), μέθοδος συλλογής δεδομένων και λόγοι 
αποκλεισμού 
 n          % 
 
Δείγμα πληθυσμού                                                                              198        100 
  Χωρίς συναίνεση                                                                                   48         24 
  Θάνατος                                                                                                   5         2.5  
  Αδύνατη επικοινωνία                                                                            2           1 
  Συλλογή δεδομένων: ΤΕΠ                                                                    40         20  
  Συλλογή δεδομένων: τηλεφωνική συνέντευξη                              103        52 
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Εικόνα 1. Ιστόγραμμα ηλικιακής κατανομής ασθενών  

 

Κατάγματα – παράγοντες κινδύνου 
 

Σημαντικά περισσότερες γυναίκες εμφάνισαν κάταγμα σε σύγκριση με τους άνδρες (74,5% 
vs. 43,9%, p=0,001) (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Κατανομή καταγμάτων ανά φύλο 
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Οι ασθενείς που είχαν κατάγματα ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και είχαν μικρότερο βάρος 
σώματος (ANOVA, Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Συσχέτιση δημογραφικών δεδομένων με τη συχνότητα καταγμάτων 

Χαρακτηριστικό Κάταγμα Όχι κάταγμα P value 
 mean SD mean SD  
Ηλικία 80.7 8.3 77.1 8 0.018 
Βάρος 68.4 10 72.6 8 0.028 
Ύψος 161 6.6 161 17 0.931 
BMI 26.2 3.4 27.2 3.3 0.126 
ADL total 91.3 17 94.6 14.5 0.098 

 

Όπως αναμενόταν οι ασθενείς που εμφάνισαν κάταγμα μετά από πτώση είχαν μεγαλύτερο 

ποσοστό εισαγωγών σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν απλό τραυματισμό μετά από 

πτώση (96% vs. 45%, p<0,001). Είναι ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς που εμφάνισαν κάταγμα 

εκτιμήθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους γιατρούς ότι η πτώση τους είχε δυνητική 

συσχέτιση με την λήψη δυνητικά ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής (86% vs. 54,8%, 

p<0,001). Επίσης τα κατάγματα συσχετίστηκαν με την μειωμένη ικανότητα του ασθενούς να 

ανεβαίνει σκάλες (p<0,03), ή να κάνει μπάνιο (p<0,05) μόνος του.  

Άλλες ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς ή η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων 

(αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες, υπναγωγά, αντιψυχωσικά, αντιεπιληπτικά και οπιοειδή) 

, PPI, οποιασδήποτε κατηγορίας  φαρμάκων από τη λίστα Beers, καθώς και αριθμού ιατρών 

που συνταγογραφούσαν φάρμακα ανά ασθενή δεν συσχετίσθηκαν με την επιρρέπεια των 

ασθενών στο να υποστούν οποιοδήποτε κάταγμα ή ειδικότερα κάταγμα του ισχίου (x2 and 

exact tests, p>0,05).  

Κάταγμα ισχίου συχνότερα καταγράφηκε σε γυναίκες (p=0,003), σε ασθενείς με υψηλό σκορ 

επηρεασμένης κατάστασης υγείας ή με μικρό σκορ ADL stairs (p=0,02) και φυσικά σε 

εκείνους που εισήχθησαν σε κλινική (p=0,001).  

 

Παράγοντες ανεξάρτητα σχετιζόμενοι με κάταγμα σε υπερήλικες 
 

Σε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression, backward conditional) 

ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση κατάγματος ήταν το γυναικείο φύλο 
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(exp(B) 0.22, p=0.002) και η επιβαρυμένη κατάσταση των ασθενών (frailty score) (exp(B) 1.74, 

p=0.26). 

 

 

 

Κλινική εκτίμηση συσχέτισης τραύματος με λήψη φαρμάκων 
 

Η κλινική εκτίμηση των ιατρών για το αν το τραύμα/κάταγμα του ασθενούς σχετιζόταν με 

λήψη δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.  

 

Εικόνα 3. Κλινική πρόβλεψη πιθανής διάγνωσης κατάγματος με λήψη φαρμάκων 

 

H κλινική πρόβλεψη πιθανής διάγνωσης κατάγματος αποδείχθηκε πιθανότερη σε ασθενείς 

με χαμηλότερο βάρος σώματος και μικρότερο δείκτη BMI (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Κλινική πρόβλεψη πιθανής διάγνωσης κατάγματος με βάρος σώματος και BMI 

 
Frailty score – συσχετίσεις – επιπτώσεις 
 

Ασθενείς επιβαρυμένης κατάστασης (υψηλό frailty score) χαρακτηριζόταν από συχνότερη 

λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων (Εικόνα 5) ή οποιουδήποτε φαρμάκου της λίστας BEERS 

(Εικόνα 6). 
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Εικόνα 5. Κατανομή frailty scores σε σχέση με τη λήψη ψυχοφαρμάκων 

 

Εικόνα 6. Κατανομή frailty scores σε σχέση με τη λήψη φαρμάκων της λίσταs BEERS 

 

Οι ασθενείς επιβαρυμένης κατάστασης (υψηλό frailty score) ήταν μεγαλύτερης ηλικίας 

(p<0,001), είχαν περιορισμένες ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης (p<0,001) και μικρότερο 

βάρους σώματος (p=0,002). Στους ασθενείς αυτούς, το σημαντικά μεγαλύτερο Frailty score 

συσχετίσθηκε με κατάγματα μετά από πτώση (74% vs. 25% για σκορ 4, 78% vs. 22% για σκορ 

5, 73% vs. 27% για σκορ 6, p<0,02) (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7. Κατανομή καταγμάτων υπερηλίκων ασθενών σχετιζόμενη με την επιβαρυμένης 

κατάστασης (υψηλό frailty score) 

Ο αριθμός των ιατρών που συνταγογραφούσαν σε κάθε ασθενή δεν συσχετίσθηκε με την 

βαρύτητα της κατάστασής του. Αντίθετα,  η ικανότητα του ασθενούς να εξυπηρετηθεί ο ίδιος 

στο φαγητό, το μπάνιο, την τουαλέτα, την κίνηση, τη χρήση κλίμακος (ανεβαίνει ή κατεβαίνει 

σκάλες) και άλλες προσωπικές δραστηριότητες σχετιζόταν σημαντικά με καλύτερη γενική 

κατάσταση (μικρό σκορ frailty) της υγείας του (p<0.01). 

 

Παράγοντες σχετιζόμενοι με εισαγωγή από τα ΤΕΠ 

 

Μικρά σκορ ADL για άνοδο ή κάθοδο σκάλας ή γενικότερης κίνησης σε υπερήλικες που 

προσήλθαν στα ΤΕΠ με τραύμα, σχετίσθηκαν σημαντικά με αυξημένη πιθανότητα εισαγωγής 

σε κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση (Εικόνες 8-9). 
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Εικόνα 8. Κατανομή ADL σκορ για άνοδο ή κάθοδο σκάλας σχετιζόμενη με εισαγωγή σε 

κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση  

 

 

Εικόνα 9. Κατανομή ADL σκορ γενικότερης κίνησης υπερηλίκων ασθενών σχετιζόμενη με 

εισαγωγή σε κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση  
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Διαφοροποιήσεις ανά φύλο 

 

Οι γυναίκες εμφάνιζαν συχνότερα κάταγμα μετά από πτώση (74,5%) σε σύγκριση με τους 

άνδρες (44%, p=0,001). Η κλινική εκτίμηση συσχέτισης ενός τραύματος με λήψη φαρμάκων 

είχε συχνότερη εφαρμογή σε γυναίκες σε σχέση με άνδρες υπερήλικες (42,2% vs. 17%, 

p=0,006). Δεν σημειώθηκε διαφορά μεταξύ των δυο φύλων όσον αφορά το Frailty score, τον 

αριθμό φαρμάκων από τη λίστα  BEERS, τον αριθμό ιατρών που τους παρακολουθούσαν, την 

ικανότητά τους να αυτοεξυπηρετούνται, να κινούνται ή ανεβαίνουν σκάλες και την 

πιθανότητα εισαγωγής (x2 test, exact test, p>0,01). 

 

 

   

                                  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Όπως είναι γνωστό οι πτώσεις παρατηρούνται στο 1/3 των ηλικιωμένων ασθενών ≥ των 65 

ετών κάθε χρόνο ενώ αποτελούν το κύριο αίτιο του γηριατρικού τραύματος.  (17) Στην 

παρούσα προοπτική  μελέτη παρατηρήθηκε ότι σε  ποσοστό  34, 9% των ηλικιωμένων που 

επισκέφτηκαν το ΤΕΠ έπειτα από πτώση, η πτώση αυτή θεωρήθηκε ότι πιθανόν σχετίζονταν 

με την λήψη δυνητικά ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής (PIMs). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

από την  ανάλυση της συνταγογράφησης τους, οι περισσότεροι από τους ηλικιωμένους 

ασθενείς που προσήλθαν με κάποια πτώση  ελάμβαναν  κατά την επίσκεψή τους  στο ΤΕΠ 

ένα ή και περισσότερα φάρμακα που χαρακτηρίζονται ως δυνητικά ακατάλληλα, ακόμα και 

αν δεν θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με την τραυματισμό της συγκεκριμένης επίσκεψης. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι εκτός από την πολυφαρμακία που θεωρείται 

εξωγενής παράγοντας   υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα 

κατάγματος στους ηλικιωμένους  έπειτα από πτώση και ιδίως του κατάγματος ισχίου όπως  

η αυξημένη ευαλωτότητα των ασθενών   λόγω γήρατος , η προυπάρχουσα διαταραχή της  
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ισορροπίας, η  γνωσιακή έκπτωση, η  άνοια , το φύλο, η μειωμένη μυϊκή μάζα  και οι 

πολλαπλές συννοσηρότητες.   

Ειδικά στην περίπτωση που η πτώση σχετιζόταν με κάποιο κάταγμα εκτιμήθηκε ότι υπήρχε  

θετική συσχέτιση  της πτώσης με  την ταυτόχρονη  λήψη των δυνητικά ακατάλληλων 

φαρμάκων γεγονός που κατατάσσει την πολυφαρμακία και τη λήψη PIMs  σε  μείζονες 

παράγοντες αυξημένου κινδύνου για πτώση.  Σε μία σκανδιναβική  cross sectional μελέτη 

επιπολασμού των πτώσεων που συσχετίστηκαν με κατάγματα ισχίου σε ηλικιωμένους 

(Andersen et al. 2020)  (18) εκτιμήθηκε ότι στο 41% των πτώσεων αυτών των ασθενών υπήρχε 

υποψία παρενέργειας φαρμάκου ως αιτίου πρόκλησης των πτώσεων. Επιπλέον , σε αυτή τη 

μελέτη ανιχνεύτηκε η λήψη  τουλάχιστον ενός δυνητικά ακατάλληλου φαρμάκου (FRIDs, 

PIMs) στο 90% των ασθενών με υποψία φαρμακοεπαγόμενης πτώσης. Σε μία άλλη 

αναδρομική μελέτη κοορτής των Nagai et al, 2020   (19)  εκτιμήθηκε ότι ο επιπολασμός των 

PIMs σε ασθενείς που μετά από πτώση εμφάνισαν κάταγμα στο άπω άκρο της κερκίδας ήταν 

42.3%, ενώ παρατηρήθηκε ότι αριθμός των συνταγογραφούμενων PIMs πιθανόν να αυξάνει 

τον κίνδυνο επακόλουθων πτώσεων μετά το αρχικό κάταγμα στην πηχεοκαρπική άρθρωση 

σε βαθμό μεγαλύτερο και από τα κατάγματα ισχίου.  Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και 

σε μία άλλη αναδρομική μελέτη χειρουργικού τμήματος όπου σε  71,2% των γηριατρικών 

ασθενών που προσήλθαν στο νοσοκομείο με τραυματική κάκωση είχε συνταγογραφηθεί 

τουλάχιστον ένα PIM και στο 73.1% αυτών των περιπτώσεων αφορούσε πτώσεις (Walter S et 

al, 2019)  (20) .  Στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε επίσης ότι στο ηλικιακό γκρουπ των ασθενών 

μεταξύ 75 έως 84 ετών ήταν το πιο ευαίσθητο στη χρήση δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων.  

Τα δυνητικά ακατάλληλα σκευάσματα μπορούν να θεωρηθούν τροποποιήσιμοι παράγοντες 

κινδύνου στους περισσότερους ασθενείς με πτώση οφειλόμενης  πιθανόν σε  παρενέργεια  

φαρμάκου.  Ως εκ τούτου, η αναθεώρηση της συνταγογράφησης κατά την επίσκεψη στις 

διάφορες υγειονομικές δομές ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο των πτώσεων που 

σχετίζονται με τη λήψη δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων. Παρόλα αυτά,  ακόμα και στους 

ασθενείς υψηλού ρίσκου  για πρόκληση πτώσης  και επακόλουθων επιπτώσεων (κατάγματα)  

ο κίνδυνος μίας πτώσης δεν μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς γεγονός που σημαίνει ότι 

ενδεχομένως το ποσοστό των ύποπτων ως φαρμακοεπαγόμενων πτώσεων να είναι 

μικρότερο τελικά.  

Σε προηγούμενες μελέτες, τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα 

που συσχετίστηκαν με κίνδυνο εμφάνισης  πτώσεων οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων 

(PPIs, χρόνια  λήψη > 6 εβδομάδες), τα ψυχοτρόπα φάρμακα (TCAs, SSRIs, SNRIs, 
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βενζοδιαζεπίνες, άτυπα αντιψυχωσικά) , και τα αντιυπερτασικά  (21). Τα φάρμακα αυτά 

έχουν γνωστές από τη βιβλιογραφία ανεπιθύμητες ενέργειές όπως κεφαλαλγία, διάρροιες, 

δυσκοιλιότητα, ναυτία, συχνότερη εμφάνιση πνευμονίας κοινότητας, ηλεκτρολυτικές 

διαταραχές, οστεοπόρωση και κατάγματα   για  τα PPIs , αταξία , ψυχοκινητικές διαταραχές 

και συγκοπτικά επεισόδια για τα ψυχοτρόπα, ορθοστατική υπόταση για τα αντιυπερτασικά 

(22). Έτσι η ευρεία χρήση τους στους ηλικιωμένους εκτιμάται ότι είναι ένα σημαντικό 

πρόβλημα δημόσιας υγείας. Οφείλουμε  να εστιάσουμε σε αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων 

κατά τον έλεγχο της συνταγογράφησης των ηλικιωμένων ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος των 

φαρμακοεπαγόμενων πτώσεων. Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν από την αναδρομική 

μελέτη παρατήρησης των Erin Francis et al, 2014  που μελέτησαν τη συχνότητα λήψης PIMs 

σε ηλικιωμένους ασθενείς με πτώση και νοσηλεία σε ορθοπεδική κλινική καθώς και τις 

αλλαγές που προέκυψαν στην αγωγή των ασθενών αυτών κατά τη νοσηλεία  (17) . Και σε 

αυτή τη μελέτη η προχωρημένη ηλικία, οι πολλαπλές συννοσηρότητες καθώς και η 

πολυφαρμακία συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και με χαμηλότερο 

δείκτη μάζας σώματος BMI (οστεοπενία, μειωμένη μυϊκή μάζα ) παρουσίασαν μεγαλύτερη 

επιρρέπεια για εμφάνιση κατάγματος μετά από επεισόδιο  πτώσης.  Επομένως οι πτώσεις 

στους ηλικιωμένους ασθενείς δεν οφείλονται μόνο σε εξωγενείς παράγοντες όπως είναι τα 

φάρμακα αλλά και σε ενδογενείς όπως είναι η γνωσιακή έκπτωση,  η ευαλωτότητα, το φύλο 

καθώς και η ηλικία. Η γνωσιακή διαταραχή και η άνοια είναι γνωστό ότι σχετίζονται με 

αυξημένο κίνδυνο   πτώσεων. (23) Όσον αφορά στην ευπάθεια  των ασθενών, αυτή  αποτελεί 

σχετικό παράγοντα κινδύνου για πτώσεις, πιθανόν διότι όσο πιο ευάλωτοι γίνονται οι 

ασθενείς τόσο περισσότερο δυσκίνητοι καθίστανται  με αποτέλεσμα αυτό να τους 

προδιαθέτει σε πτώσεις  (23) Βέβαια από ένα σημείο και έπειτα ο κίνδυνος αυτός μετριάζεται 

καθώς μειώνεται η κινητικότητά τους.  

Στην παρούσα μελέτη τόσο το γυναικείο φύλο όσο και το σκορ ευαλωτότητας (frailty score 

FS) θεωρήθηκαν ανεξάρτητοι παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς που είχαν 

αυξημένο frailty score   εμφάνιζαν μεγαλύτερη τάση για έκθεση σε πολυφαρμακία και ειδικά 

στην κατηγορία των  δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων.  Κάτι άλλο που παρατηρήθηκε όσον 

αφορά στο σκορ ευαλωτότητας είναι το γεγονός ότι στους ασθενείς με αυξημένο FS που κατά 

κανόνα ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία και είχαν χαμηλότερο BMI βρέθηκε  θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στο αυξημένο FS και στην εμφάνιση κατάγματος ως επιπλοκής μετά από την πτώση. 
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Από την άλλη,   σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών εμφάνισαν κάταγμα μετά από 

πτώση σε σύγκριση με τους άνδρες (74,5% vs 43.9%). Στη βιβλιογραφία τόσο σε μελέτες 

παρατήρησης (cross sectional-prevalence) όσο και σε αναλυτικές μελέτες προοπτικές και 

ασθενών μαρτύρων οι γυναίκες παρουσιάζουν μία τάση για  επιρρέπεια στις πτώσεις και σε 

επακόλουθα κατάγματα  σε σχέση με τους άνδρες αν και ουσιαστικά το εύρημα αυτό δεν 

καθίσταται σταθερό  και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γενικευθεί. Ειδικά στην περίπτωση του 

κατάγματος  του ισχίου το γυναικείο φύλο, το αυξημένο σκορ ευαλωτότητας καθώς και το 

μειωμένο σκορ επίτευξης καθημερινών δραστηριοτήτων ADL αποτελούσαν χαρακτηριστικά 

των ασθενών που εισήχθησαν για νοσηλεία. Συνολικά, οι ασθενείς που υπέστησαν κάταγμα 

μετά από επεισόδιο πτώσης σε σχέση με εκείνους που εμφάνισαν πιο ήπια κάκωση είχαν 

μεγαλύτερη πιθανότητα για νοσηλεία στο νοσοκομείο, κάτι το οποίο όμως ήταν 

αναμενόμενο. 

Σε όλα τα παραπάνω αξίζει να προστεθεί ότι ο αυξημένος κίνδυνος πτώσης που συσχετίζεται 

με λήψη δυνητικά ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής στους ηλικιωμένους ασθενείς 

παρατηρείται και σε νεότερους ασθενείς . Οι Adam et al, 2019. σε μια αναδρομική μελέτη 

παρατήρησης , που περιελάμβανε ασθενείς με τραύμα μεταξύ των ηλικιών 18-64 ετών 

παρατήρησαν συσχέτιση ανάμεσα σε λήψη φαρμάκων από συγκεκριμένες κατηγορίες των 

Beers κριτηρίων και επεισοδίων πτώσης . (24) Επομένως, τα ευρήματα από τις μελέτες των 

ηλικιωμένων όσον αφορά στον αυξημένο κίνδυνο πτώσεων σχετιζόμενο με τη λήψη δυνητικά 

ακατάλληλων φαρμάκων πιθανόν να έχουν εφαρμογή και σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες, 

όπου βέβαια οι πτώσεις είναι σπανιότερες. Κάτι τέτοιο απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για 

να στοιχειοθετηθεί μολονότι η μελέτη αυτή συστήνει την αιτιολογημένη και ορθολογική 

χρήση των φαρμάκων τόσο στους  ηλικιωμένους όσο και στους νεότερους ενήλικες ασθενείς. 

Παρά τις ενδιαφέρουσες συσχετίσεις που προέκυψαν,  η μελέτη είχε κάποιους 

περιορισμούς.  Αρχικά ο πληθυσμός που μελετήθηκε ήταν σχετικά μικρός, ενώ προερχόταν 

από ένα μόνο νοσηλευτικό ίδρυμα. Δεύτερον,  ο υπό μελέτη πληθυσμός δεν αντιστοιχήθηκε 

με πληθυσμό αναφοράς (control) που θα επέτρεπε να προκύψουν πιο ισχυρές συσχετίσεις 

μεταξύ των διαφόρων παραγόντων κινδύνου με άλλες διαγνώσεις με τις οποίες προσήλθαν 

οι ηλικιωμένοι στο ΤΕΠ και πιθανά οφείλονταν σε δυνητικά ακατάλληλη φαρμακευτική 

αγωγή. Κατά τη λήψη του ιστορικού των φαρμάκων δεν ήταν πάντα πλήρης η καταγραφή 

των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που ελάμβανε ο ασθενής και που πιθανά να 

εμπλέκονταν στο μηχανισμό της κάκωσης.  Τέλος, δεν αξιολογήθηκαν πλήρως τυχόν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων ώστε να προκύψει συμπέρασμα για το αν η πιθανή 
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συνέργεια φαρμάκων επηρέαζε τον κίνδυνο εμφάνισης πτώσης και επακόλουθων 

επιπλοκών.   

Αντίθετα, στα θετικά της μελέτης παραμένει το γεγονός ότι στους  ηλικιωμένους   ασθενείς 

που μελετήθηκαν έπειτα από επεισόδιο πτώσης με επακόλουθο κάκωση ή κάταγμα υπήρχε 

πρόσβαση σε κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα καθώς και λεπτομερής καταγραφή του 

μηχανισμού της πτώσης από ορθοπεδικό όσο και από παθολόγο ώστε να αποσαφηνιστεί 

κατά το δυνατόν αν υπήρχε άμεση/έμμεση συσχέτιση της πτώσης με παρενέργεια φαρμάκου 

(PIM) ή όχι. Επίσης, ο πληθυσμός της μελέτης προήλθε από την καταγραφή διαδοχικών 

ασθενών με πτώση από το μητρώο ασθενών του ΤΕΠ χωρίς να γίνει επιλογή από διάσπαρτες 

πηγές. 

Η επικράτηση του γυναικείου φύλου, της αυξημένης ευαλωτότητας κυρίως λόγω 

συννοσηροτήτων,  σε σχέση με τις πτώσεις και τις μείζονες επιπλοκές τους  έρχονται σε 

αντιστοιχία με προηγούμενες μελέτες κυρίως από σκανδιναβικές χώρες κάποιες από τις 

οποίες παρατέθηκαν και παραπάνω. (18) (25) 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης  των υγειονομικών ώστε 

να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης παρενεργειών από δυνητικά 

ακατάλληλα φάρμακα κατά την επίσκεψη των ασθενών στις διάφορες υγειονομικές δομές. 

Με αυτό τον τρόπο δύνανται να αναθεωρούν  και ακολούθως  να αποκλιμακώνουν δόσεις 

φαρμάκων ή και να διακόπτουν φαρμακευτικές αγωγές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για 

εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Η χρήση των διάφορων κριτηρίων ακατάλληλης 

συνταγογράφησης βέβαια δεν αντικαθιστά την κρίση του κλινικού ιατρού και θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή σύμφωνα με τις συννοσηρότητες του και 

τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου.   (26) (27) 

Παράλληλα, θα πρέπει να εκπαιδεύονται και οι ασθενείς ώστε να συμμορφώνονται με την 

προτεινόμενη χρόνια ή βραχυχρόνια  φαρμακευτική αγωγή για το εκάστοτε νόσημα, να μη 

λαμβάνουν σκευάσματα χωρίς να ενημερώνουν το θεράποντα ιατρό τους καθώς και να 

ενημερώνουν για πιθανές παρενέργειες φαρμάκων.  

Φαίνεται λοιπόν , από διάφορες μελέτες,  ότι η αναθεώρηση της συνταγογράφησης κατά την 

επίσκεψη στο ΤΕΠ ή κατά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο των ηλικιωμένων με επακόλουθη 

μείωση των δυνητικά ακατάλληλων σκευασμάτων ενδεχομένως να μειώσει αλλά όχι και να 

εξαλείψει σε αυτή την ομάδα  τον κίνδυνο πτώσης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.  (28)  Για 

να προκύψουν πιο ισχυρά συμπεράσματα προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να 
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σχεδιαστούν μελέτες παρεμβάσεων στο μέλλον. Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να 

αποτελέσει βάση για τον σχεδιασμό μελλοντικών μελετών είτε με μεγαλύτερο αριθμό 

ηλικιωμένων ασθενών με κατάγματα   είτε επικεντρωμένες σε ομάδες ασθενών υψηλού 

κινδύνου οι οποίες θα επιτρέψουν την εξαγωγή πιο ισχυρών συμπερασμάτων. Οι 

μελλοντικές αυτές μελέτες θα μπορούσαν επίσης να απαντήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια 

στο ερώτημα αν η διακοπή των δυνητικά ακατάλληλων φαρμάκων μειώνει εν τέλει τον 

κίνδυνο των πτώσεων. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πολυφαρμακία και ειδικά η λήψη φαρμάκων που θεωρούνται δυνητικά ακατάλληλα 

για τους ηλικιωμένους, σχετίζονται με αυξημένη εμφάνιση πτώσεων που οδηγούν σε 

κατάγματα. 

Το ΤΕΠ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κομβική υγειονομική δομή για την αναθεώρηση 

της συνταγογράφησης των ηλικιωμένων μετά από κάθε επίσκεψη για κάποιο επείγον 

συμβάν. 

Με την υιοθέτηση της νοοτροπίας για πιο δομημένη συνταγογράφηση εκτιμάται ότι θα    

μειωθεί  ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων από 

δυνητικά ακατάλληλα φάρμακα  και οι  εκ νέου επισκέψεις  και νοσηλείες  στις 

υγειονομικές δομές. 
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