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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα αυτή μελέτησε την πολυφαρμακία των ηλικιωμένων- μελών των (Κέντρων 

Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πατρέων και την πιθανή 

συσχέτιση αυτής με άλλους δημογραφικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Παράλληλα, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση της πολυφαρμακίας με τη συμμόρφωση 

των ατόμων στη φαρμακευτική τους αγωγή. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 120 άτομα άνω των 60 ετών, από τα 3 Κ.Α.Π.Η. 

(Ζαρουχλέικα, Αγυιά, Προσφυγικά) της Πάτρας, για την μέγιστη δυνατή ομοιόμορφη 

κατανομή του δείγματος. Στο δείγμα χορηγήθηκαν 2 ερωτηματολόγια, προσωπικά και 

εξατομικευμένα υπό μορφή δομημένης συνέντευξης. Το πρώτο ερωτηματολόγιο 

περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις 

σχετιζόμενες με φάρμακα και παθήσεις, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετιζόμενες με την 

λήψη υπηρεσιών από τα Κ.Α.Π.Η.. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε ήταν το 

«Morisky medication adherence scale 8 item (MMAS-8)» για την εκτίμηση της 

συμμόρφωσης των ηλικιωμένων στην φαρμακευτική τους αγωγή. Η επεξεργασία των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSSv.19. 

Η πολυφαρμακία, ως ένα σύνολο χρήσης 5 και άνω φαρμάκων, συναντάται στο 45,8% 

του δείγματος. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ηλικία και την πολυφαρμακία, καθώς επίσης, συσχέτιση εμφανίστηκε και μεταξύ του 

μορφωτικού επίπεδου και του φύλου, και της πολυφαρμακίας. Όσον αφορά τη 

συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στο  

συγκεκριμένο δείγμα το 36% είχε μέτρια συμμόρφωση, το 33,3% είχε υψηλή 

συμμόρφωση και το 26,7% είχε χαμηλή συμμόρφωση.  

 Στην πλειονότητά τους τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τη διεθνή 

βιβλιογραφία και τις αρχικές υποθέσεις. 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Πολυφαρμακία, Τρίτη Ηλικία, Δημόσια Υγεία, Συμμόρφωση  
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ABSTRACT 

This research studied the polypharmacy in the elderly, who are members of the Elderly 

Open Protection Centers (KAPI) in the city of Patras and the correlation of this with other 

demographic, medical and social factors. At the same time, the possible association 

between polypharmacy and the individuals’ compliance to their medication was 

investigated. 

The sample consisted of 120 people over 60 years old, from three Elderly Open 

Protection Centers (Zarouchleika, Agia, Prosfigika) in the city of Patras, for the 

maximum uniformity of the distribution of the sample. Each person of the sample was 

given two questionnaires and was interviewed. The first questionnaire included closed 

questions, demographic information, questions related to drugs and diseases, as well as, 

related to the Elderly Open Protection Centers’ services provision, questions. The second 

questionnaire that was used, was the «Morisky medication adherence scale item 8 

(MMAS-8), aiming to assess the compliance of the elderly to their medication. The 

collected data have been processed using SPSSv.19 statistical program. 

Polypharmacy, as a set of 5 and above drugs in use, was found in 45.8% of the sample. 

The findings showed that there is a strong positive correlation between age and 

polypharmacy, and between the educational status and the gender, and polypharmacy.  

Regarding the adherence to medication, the outcomes of this study showed that in this 

specific sample, 36% of the people had medium adherence, 33,3% of the people had high 

adherence, and 26,7% of the people had low adherence.  

The majority of the findings of this study agree with the international literature and the 

initial assumptions. 

 

 

 

 

Key words: Polypharmacy, Elderly, Public Health, Adherence 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

«Η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και 

όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Αυτός ο ορισμός της αποτέλεσε κατά 

κάποιο τρόπο και το έναυσμα για την επιλογή του θέματος της συγκεκριμένης εργασίας. 

Διότι, η έννοια της υγείας, στη σημερινή εποχή σχετίζεται άμεσα με τη χρήση 

φαρμάκων, καθώς η χρήση ακόμη και καθημερινών φαρμάκων για την άμεση 

αντιμετώπιση συμπτωμάτων, αυξάνεται όλο και περισσότερο. 

Η επιλογή του θέματος έγινε ύστερα από αρκετή σκέψη και αναζήτηση πηγών. 

Κυριότερο λόγος, όμως, ήταν η επιθυμία να διερευνηθεί κάτι σχετικό με την Τρίτη 

Hλικία, αφού είναι ουσιαστικά μία ευάλωτη ομάδα, η οποία δεν φροντίζεται όπως ίσως 

θα έπρεπε από το Σύστημα Υγείας.   

Η έρευνα αυτή διεξήχθη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη 

Δημόσια Υγεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εργασία μου ανατέθηκε από την 

καθηγήτρια κα. Γελαστοπούλου Ελένη η οποία ήταν και η υπεύθυνη για την εποπτεία και 

συνολικότερα για τον έλεγχο της προόδου της. Στο σημείο αυτό λοιπόν, είναι αναγκαίο 

να ευχαριστήσω θερμά όσους βοήθησαν στη δημιουργία και την ολοκλήρωση της 

διπλωματικής μου εργασίας. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σημερινή εποχή και στους γρήγορους ρυθμούς που έχει εισέλθει η ζωή όλων, ένα 

ενδιαφέρον και βασικό θέμα για τη Δημόσια Υγεία είναι το κατά πόσο τα άτομα κάνουν 

ορθολογική χρήση των φαρμάκων και ειδικά οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι από μόνοι τους 

αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί το φαινόμενο της πολυφαρμακίας 

στην Τρίτη ηλικία. Επίσης ένα ακόμη ερώτημα που διερευνά η εργασία είναι το πώς 

σχετίζεται η πολυφαρμακία με παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η συνταγογράφηση, το 

μορφωτικό επίπεδο, η συννοσηρότητα και η συμμόρφωση και ποιες είναι οι επιπτώσεις 

του φαινομένου στη Δημόσια Υγεία. Στόχος είναι να αποδειχθεί πώς οι παράγοντες αυτοί 

σχετίζονται θετικά μεταξύ τους, όπως υποστηρίζει η διεθνής βιβλιογραφία. 

Με τα δεδομένα αυτά, η διάρθρωση της εργασίας διαμορφώνεται στα παρακάτω 

κεφάλαια. Στο Γενικό Μέρος (Α) γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος. Στο 

κεφάλαιο Α.1. διερευνάται βιβλιογραφικά η πολυφαρμακία, και χωρίζεται σε 

υποκεφάλαια που περιγράφουν τον ορισμό και την έννοια (Α.1.1.), τις συνέπειες της 

πολυφαρμακίας (Α.1.1.1), τον ορισμό και τη  χρήση του φαρμάκου (Α.1.2.), τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση (Α.1.3.), την ορθολογική χρήση των φαρμάκων σε σχέση με την 

πολυφαρμακία (Α.1.4.), τη συμμόρφωση ασθενούς (Α.1.5.) και τη σχέση της 

πολυφαρμακίας με τους δημογραφικούς παράγοντες (Α.1.6.).  Στο κεφάλαιο Α.2. γίνεται 

εκτενής αναφορά στην Τρίτη Ηλικία, με υποκεφάλαια που αναφέρονται σε ορισμούς και 

έννοιες (Α.2.1.), στην κοινωνική ένταξη και τον αποκλεισμό ατόμων της Τρίτης Hλικίας 

(Α.2.1.1.), στην παθολογία και συννοσυρότητα στην Τρίτη Ηλικία (Α.2.2.) και στη 

σχέση της Τρίτης Ηλικίας με την πολυφαρμακία (Α.2.3.). Στο κεφάλαιο Α.3. διερευνάται 

η σχέση της Δημόσιας Υγείας με την πολυφαρμακία, αναφέροντας τον ορισμό και την 

έννοια της Δημόσιας Υγείας (Α.3.1.), τις επιπτώσεις της πολυφαρμακίας στη Δημόσια 

Υγεία (Α.3.2.), την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και τον τρόπο λειτουργίας των 

ΚΑΠΗ (Α.3.3.) και κάνοντας εκτενέστερη αναφορά στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πατρέων 

(Α.3.3.1.). Στο 4ο κεφάλαιο του Γενικού μέρους γίνεται η Συστηματική Ανασκόπηση 

(Α.4.).   
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Το ειδικό μέρος (Β) αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας. Αρχικά αναφέρονται ο 

σκοπός και οι στόχοι της μελέτης (Β.1.), στη συνέχεια αναλύονται η μεθοδολογία και το 

υλικό της έρευνας (Β.2.), τα αποτελέσματα (Β.3.), η συζήτηση (Β.4.), τα συμπεράσματα 

και οι περιορισμοί της έρευνας (Β.5.), και τέλος (Β.5.1) οι τρόποι αντιμετώπισης – προτάσεις  

Ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας, η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

βιβλιογραφικές παραπομπές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη εργασία. Μετά 

τη βιβλιογραφία παρατίθεται το παράρτημα με τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα, την άδεια χορήγησής τους και την έγγραφη 

συναίνεση. 

 

Α.1. Πολυφαρμακία 

Α.1.1. Ορισμός και Έννοια της Πολυφαρμακίας 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός της πολυφαρμακίας. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hovstadius et al. (2010), Fulton & Allen (2005) και 

Richardson et al. (2012) η πολυφαρμακία ορίζεται από τον αριθμό των φαρμάκων, που 

λαμβάνονται από τον ασθενή: 

1. Υπερβολική (Μείζονα) πολυφαρμακία: η ταυτόχρονη χρήση δέκα ή 

περισσότερων διαφορετικών φαρμάκων. 

2. Πολυφαρμακία (PP): η χρήση από πέντε έως εννέα φάρμακα. 

3. Μη ύπαρξη πολυφαρμακίας: η λήψη τεσσάρων ή λιγότερων φαρμάκων 

(συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων των ατόμων που δε λαμβάνουν κανένα 

φάρμακο).  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1985) πολυφαρμακία είναι η 

λήψη από τον ασθενή πέντε ή περισσότερων φαρμάκων ταυτόχρονα και η υπερβολική 

χρήση των φαρμάκων, π.χ. η χρήση περισσότερων φαρμάκων από αυτά που ενδείκνυνται 

κλινικά ή η χρήση υπερβολικού αριθμού ακατάλληλων φαρμάκων (WHO, 2004). 

Επίσης, προσδιορίζεται και ως η περιττή υπερβολική χρήση φαρμάκων (Avorn, 2004) 

και, συνήθως, θεωρείται ως η ταυτόχρονη συνταγογράφηση τουλάχιστον τεσσάρων ή 

πέντε φαρμάκων (Payne &Avery, 2011).  

Η πολυφαρμακία περιλαμβάνει τη χρήση της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, καθώς 

επίσης και τη φαρμακευτική αγωγή για σύντομες περιόδους. Γενικά, η πολυφαρμακία 
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προορίζεται για να αποδώσει ένα σύνολο ταυτόχρονα χρησιμοποιούμενων φαρμάκων 

από τον ασθενή. (Viktil et al., 2007. Aronson, 2006). Mελέτες έχουν υποστηρίξει, ότι η 

επιλογή των κατάλληλων ορίων για τον αριθμό των φαρμάκων μπορεί να μην είναι 

αποδοτική σε πληθυσμούς με πολλαπλή νοσηρότητα (Fulton & Allen, 2005). 

 

Α.1.1.1. Συνέπειες της πολυφαρμακίας 

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με την πολυφαρμακία. 

Συγκεκριμένα, η λήψη πολλαπλών φαρμάκων έχει συσχετισθεί με το αυξημένο κόστος 

της  υγειονομικής περίθαλψης, με τον αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών των 

φαρμάκων, με αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, με την μη τήρηση της 

φαρμακοθεραπείας, με τη μειωμένη λειτουργική ικανότητα και τα πολλαπλά γηριατρικά 

σύνδρομα (Maher et al., 2014).  

1. Αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης: Η πολυφαρμακία συμβάλλει 

στην αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης τόσο για τον ασθενή όσο 

και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Μια αναδρομική, μελέτη κοόρτης 

στην Ιαπωνία διαπίστωσε ότι η πολυφαρμακία συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 

με τη λήψη μιας δυνητικά ακατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και με αυξημένο 

κίνδυνο των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία και με τη νοσοκομειακή 

περίθαλψη να αυξάνει κατά προσέγγιση 30% τις ιατρικές δαπάνες (Akazawa et 

al., 2010). Μια άλλη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, ανέφερε ότι 

όσοι λάμβαναν πέντε ή περισσότερα φάρμακα είχαν αύξηση 6,2% στη 

συνταγογράφηση φαρμάκων και εκείνοι που λάμβαναν 10 ή περισσότερα 

φάρμακα είχαν μια αύξηση 7,3% (Hovstadius &Peterson, 2013). 

2. Ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου: Το 2005, υπολογίστηκε ότι πάνω από 4,3 

εκατομμύρια επισκέψεων υγειονομικής περίθαλψης αποδόθηκαν σε ανεπιθύμητες 

ενέργειες φαρμάκων (Bourgeois et al., 2010). Έχει αναφερθεί ότι έως και 35% 

των εξωτερικών ασθενών και το 40% των νοσηλευόμενων ηλικιωμένων θα 

βιώσουν μια ανεπιθύμητη ενέργεια από φάρμακο. Επιπλέον, σε μια αναδρομική 

ανασκόπηση διαγραμμάτων τυχαία επιλεγμένων επισκέψεων στα τμήματα 

επειγόντων περιστατικών από ασθενείς πάνω από την ηλικία των 65 ετών 

βρέθηκε, ότι περίπου το 10% των περιστατικών αποδίδονται σε ανεπιθύμητες 
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ενέργειες φαρμάκων (Hohl et al., 2001). Σε μια άλλη μελέτη σε εξωτερικά 

ιατρεία και σε τμήματα επειγόντων περιστατικών, οι εξωτερικοί ασθενείς που 

λάμβαναν πέντε ή περισσότερα φάρμακα είχαν 88% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

μιας ανεπιθύμητης ενέργειας σε σύγκριση με εκείνους που έπαιρναν λιγότερα 

φάρμακα (Bourgeois et al., 2010). Μια αναδρομική μελέτη κοόρτης σε κατοίκους 

γηροκομείων διαπίστωσε ότι τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν 

σημειωθεί, είναι διπλάσια σε ασθενείς που λαμβάνουν εννέα ή περισσότερα 

φάρμακα σε σύγκριση με εκείνους που λαμβάνουν λιγότερα (Nguyen et al., 

2006). Μια άλλη αναδρομική μελέτη αξιολόγησε απρογραμμάτιστες νοσηλείες 

και διαπίστωσε ότι ένας ασθενής που λαμβάνει περισσότερα από πέντε φάρμακα 

είναι σχεδόν τέσσερις φορές πιο πιθανό να νοσηλευτεί από ανεπιθύμητες 

ενέργειες φαρμάκων (Marcum et al., 2012). Τα κοινά φάρμακα που σχετίζονται 

με ανεπιθύμητες ενέργειες είναι τα αντιπηκτικά, τα μη-στεροειδή αντι-

φλεγμονώδη, φάρμακα για καρδιαγγειακές παθήσεις, τα διουρητικά, τα 

αντιβιοτικά, τα αντισπασμωδικά, οι βενζοδιαζεπίνες και τα υπογλυκαιμικά 

φάρμακα (Hohl et al., 2001. Gurwitz et al., 2003. Marcum et al., 2012). 

3. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα: Οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με 

πολυφαρμακία έχουν προδιάθεση για αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα (Mallet 

et al., 2007). Η πιθανότητα ενός φαρμάκου να αλληλεπιδράσει με άλλα αυξάνεται 

με τον αριθμό των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, ένας ασθενής που λαμβάνει 5-9 

φάρμακα είχε μια πιθανότητα 50%, ενώ ο κίνδυνος αυξήθηκε σε 100%, όταν ένας 

ασθενής βρέθηκε να λαμβάνει 20 ή περισσότερα φάρμακα (Doan et al.,, 2013). Σε 

μια μελέτη με δείγμα ηλικιωμένους ενήλικες που διεξήχθη για την ανίχνευση της 

συχνότητας της δυναμικής της αλληλεπίδρασης των φαρμάκων, σχεδόν το 50% 

των ασθενών είχε μία αλληλεπίδραση φαρμάκων (Bjorkman et al., 2002). Οι 

αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα είναι μια συχνή αιτία αποτρέψιμων 

ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων που σχετίζονται με νοσηλείες (Gurwitz et al., 

2003. Juurlink et al., 2003). Σε κάποιες μελέτες έχει αναφερθεί ότι ο κίνδυνος από 

τις αλληλεπιδράσεις είναι μερικές φορές μεγαλύτερος από ό,τι ο κίνδυνος από 

την ίδια την ασθένεια, γεγονός που είναι πιο πιθανό να συναντηθεί (15 - 40%) 

στους ηλικιωμένους ασθενείς. Ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων έχει 
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αποδειχθεί ότι αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των φαρμάκων (Lindblad et 

al., 2005. Lindblad et al., 2006). 

4. Μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής: Η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής 

από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας έχει συσχετιστεί με πολύπλοκες 

φαρμακευτικές αγωγές και πολυφαρμακία (Hajjar et al., 2007. Vik et al., 2004. 

Lee et al., 2013. Colley & Lucas, 1993. Salazar et al., 2007). Τα ποσοστά της μη 

τήρησης των ηλικιωμένων ενηλίκων έχει αναφερθεί ότι είναι μεταξύ 43% και 

100% (Vik et al., 2004. Lee et al., 2013). Η μεγάλη διακύμανση στα ποσοστά της 

μη τήρησης μπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές μεθόδους, εργαλεία και  

κατώτατα όρια προσκόλλησης, καθώς και στη ποικιλία των πληθυσμών που 

μελετήθηκαν. Σε μια μελέτη παρατήρησης, το ποσοστό της μη τήρησης των 

ασθενών ήταν 35% όταν ο ασθενής έπαιρνε τέσσερα ή περισσότερα φάρμακα 

(Rollason & Vogt, 2003). Η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής συνδέεται με 

την πιθανή ασθένεια σε εξέλιξη, την αποτυχία της θεραπείας, τη νοσηλεία και τις 

ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, αιτίες που θα μπορούσαν να είναι απειλητικές 

για τη ζωή (Vik et al., 2004.Salazar et al., 2007. Rollason & Vogt, 2003). 

5. Μειωμένη λειτουργική ικανότητα: Η πολυφαρμακία έχει συσχετιστεί με τη μείωση 

της λειτουργικής ικανότητας των ηλικιωμένων ασθενών. Σε μια προοπτική 

μελέτη κοόρτης ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας η αυξημένη συνταγογράφηση 

φαρμάκων σχετίστηκε με μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής και με μειωμένη σωματική λειτουργικότητα (Magaziner et al., 

1989). Σε μια μελέτη με στόχο την αξιολόγηση της χρήσης φαρμάκων από 

γυναίκες με ειδικές ανάγκες, βρέθηκε ότι η χρήση πέντε ή περισσότερων 

φαρμάκων σχετίζεται με μειωμένη λειτουργική ικανότητα (Crenstil et al., 2010). 

Μια άλλη προοπτική μελέτη κοόρτης περίπου 300 ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας 

(75 ετών και άνω) στη Φινλανδία έγινε για να καθοριστεί η συσχέτιση μεταξύ της 

πολυφαρμακίας και της λειτουργικής ικανότητας. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς 

που λαμβάνουν 10 ή περισσότερα φάρμακα είχαν μειωμένη λειτουργική 

ικανότητα και παρουσίαζαν πρόβλημα στην εκτέλεση καθημερινών καθηκόντων 

(Jyrkka et al., 2010). Επίσης, η πολυφαρμακία έχει συνδεθεί με περιστατικά 

αναπηρίας σε ηλικιωμένες γυναίκες (Rosso et al., 2013). Η ανάλυση των 
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δεδομένων από μία μελέτη που διεξήχθη στο Άμστερνταμ σε κοινότητα που ζουν 

ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, έδειξε ότι τα άτομα με μεγαλύτερη χρήση 

φαρμάκων ήταν πιο πιθανό να έχουν έκπτωση λειτουργικής ικανότητας (Stel et 

al., 2004). 

6. Γνωστική δυσλειτουργία: Η γνωστική δυσλειτουργία, που παρατηρείται τόσο στο 

παραλήρημα όσο και στην άνοια, έχει συσχετιστεί με την πολυφαρμακία. Μια 

προοπτική μελέτη, με στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου για το παραλήρημα σε 

νοσηλευόμενους ηλικιωμένους ασθενείς, ανέφερε ότι ο αριθμός των φαρμάκων 

ήταν ένας παράγοντας κινδύνου για το παραλήρημα (Martin et al., 2000). Σε άλλη 

προοπτική μελέτη κοόρτης έλαβαν μέρος  294 ηλικιωμένοι. Το 22% των ατόμων 

που λάμβαναν πέντε ή λιγότερα φάρμακα, βρέθηκαν να έχουν λιγότερο 

διαταραγμένη γνωστική λειτουργία σε αντίθεση με το 33% των ασθενών που 

λαμβάνουν έξι έως εννέα φάρμακα και 54% σε ασθενείς που λαμβάνουν 10 ή 

περισσότερα φάρμακα (Jyrkka et al., 2010). 

7. Πτώσεις: Οι πτώσεις σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε 

ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και μπορεί να ενταθεί με ορισμένα φάρμακα. Μια 

μελέτη που συνέκρινε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν σημειώσει πτώση σε 

σύγκριση με όσους έχουν πέσει μία φορά και με εκείνους που έχουν πέσει πολλές 

φορές, ανέφερε ότι ο αριθμός των φαρμάκων συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο 

πτώσεων (Fletcher et al., 2009). Μια συγχρονική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 

ηλικιωμένους εξωτερικούς ασθενείς στην Ιαπωνία για να προσδιοριστεί η σχέση 

μεταξύ του κινδύνου πτώσης με συνοδά νοσήματα και φάρμακα. Αναφέρθηκε 

πως όταν ο αριθμός των φαρμάκων αυξάνεται, ο βαθμός κινδύνου πτώσης 

αυξάνεται (Kojima et al., 2011). Άλλες έρευνες έδειξαν πως η χρήση τεσσάρων ή 

περισσότερων φαρμάκων συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο πτώσης (Tromp et 

al., 2001) και οι ασθενείς με άνοια που αναφέρουν πτώσεις είχαν αυξημένο 

επιπολασμό της πολυφαρμακίας (Lee et al., 2011).  

8. Ακράτεια ούρων: Η ακράτεια ούρων είναι ένα ακόμη πρόβλημα που σχετίζεται με 

τη χρήση πολλών φαρμάκων. Σε μια βασισμένη στον πληθυσμό, διαχρονική 

μελέτη γυναικών ηλικίας 70 ετών και άνω, η πολυφαρμακία συσχετίστηκε με 



22 | Σ ε λ ί δ α  
 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων του ουροποιητικού συστήματος 

(Nuotio et al., 2005). 

9. Διατροφή: Η πολυφαρμακία έχει επίσης αναφερθεί ότι μπορεί να επηρεάσει τη 

διατροφική κατάσταση τους ασθενούς. Μια προοπτική μελέτη κοόρτης 

διαπίστωσε ότι το 50% των ασθενών που έλαβαν 10 ή περισσότερα φάρμακα 

βρέθηκαν να υποσιτίζονται ή να κινδυνεύουν από υποσιτισμό (Jyrkka et al., 

2010). Μια έρευνα σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας που κατοικούν εντός μιας 

κοινότητας, διαπίστωσε ότι η πολυφαρμακία συσχετίστηκε με μειωμένη 

πρόσληψη φυτικών ινών, βιταμινών του συμπλέγματος Β, και ανόργανων 

στοιχείων καθώς και αυξημένη χοληστερόλη και πρόσληψη γλυκόζης και νατρίου 

(Heuberger & Caudell, 2011). 

10. Ενδεχόμενη ακατάλληλη συνταγογράφηση: Η χρήση πολλαπλών φαρμάκων έχει 

συσχετισθεί με δυνητικά ακατάλληλη συνταγογράφηση σε ενήλικες μεγαλύτερης 

ηλικίας. Μια συγχρονική μελέτη διεξήχθη σε ογκολογικές κλινικές για τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την πολυφαρμακία και 

την ενδεχόμενη ακατάλληλη συνταγογράφηση των νεοδιαγιγνωσκόμενων 

ασθενών με καρκίνο άνω των 65 ετών. Βρέθηκε, ότι η χρήση 5 ή περισσότερων 

φαρμάκων προερχόταν από ενδεχομένως ακατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, 

όπως ορίζεται από τα κριτήρια Beers 2003 (Prithviraj et al., 2012). Τα κριτήρια 

Beers για τους ηλικιωμένους αποτελούν μία λίστα από μία σειρά πιθανώς 

ακατάλληλων φαρμάκων, φαρμάκων που συνίσταται η τροποποιημένη και 

προσεκτική χορήγησή τους και φαρμάκων που πρέπει πάντα να αποφεύγεται η 

χορήγησή τους. Η λίστα με τα κριτήρια Beers δημιουργήθηκε το 1991 και 

ακολούθησαν ανανεώσεις κατά τα έτη 1997, 1999, 2003 και 2012. Το 2015 

ακολούθησε η πιο πρόσφατη ανανέωση της λίστας αυτής (Τhe American 

Geriatrics Society 2015 Beers Criteria Update Expert Panel) και είναι 

εφαρμόσιμη σε όλους τους ενήλικες ασθενείς 65 ετών και άνω με εξαίρεση 

εκείνων που είναι σε παρηγορητική φροντίδα και κατ’οίκον νοσηλεία (Fick et al., 

2015). 
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Α.1.2. Ορισμός και χρήση του φαρμάκου 

To φάρμακο μπορεί να οριστεί ως ένα αντικείμενο, που προορίζεται για χρήση στη 

διάγνωση, τη θεραπεία, την άμβλυνση, την περίθαλψη ή την πρόληψη μιας νόσου, ή ένα 

αντικείμενο που προορίζεται να επηρεάσει τη δομή ή την οποιαδήποτε λειτουργία του 

σώματος (Dorland's Medical Dictionary for Health Consumers, 2007). Συνήθως, τα 

φάρμακα ρυθμίζονται από ειδικούς νόμους προσδιορίζοντάς τα σε συνταγογραφούμενα 

φάρμακα, τα οποία μπορούν να διανέμονται με συνταγή από έναν εξουσιοδοτημένο 

εδικό που εκ του νόμου έχει το προνόμιο να συνταγογραφήσει (π.χ. ένα γιατρό, έναν 

οδοντίατρο ή μια νοσηλεύτρια, ανάλογα τη χώρα) και σε φάρμακα άνευ συνταγής, τα 

οποία μπορούν να αγοραστούν χωρίς συνταγογράφηση από ειδικό. Σε πολλές χώρες, τα 

φάρμακα άνευ συνταγής χωρίζονται σε διάφορες υποομάδες σύμφωνα με τους 

περιορισμούς υπό τους οποίους πωλούνται τα φάρμακα χωρίς συνταγή (non prescription 

drugs, 2009). 

Η χρήση των φαρμάκων μπορεί απλά να οριστεί ως η χορήγηση ενός φαρμάκου κατά τη 

διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Ανάλογα με το σκοπό, η χορήγηση μπορεί 

να είναι σε μία μέρα, μια εβδομάδα, ένα μήνα, ένα έτος ή μόνο μια φορά στη ζωή. Η 

χρήση του φαρμάκου έχει επίσης έναν ευρύτερο ορισμό: η συνταγογράφηση, η 

παράδοση και η χορήγηση των φαρμάκων (Lee &Bergman, 2005). Ο ορισμός που δίνει ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO, 1977) για τη χρήση των φαρμάκων είναι ακόμη 

ευρύτερος: «Η προώθηση, η διανομή, η συνταγογράφηση και η χρήση ενός φαρμάκου σε 

μια κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιατρικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες». 

Και οι δύο ευρύτεροι ορισμοί για τη χρήση των φαρμάκων αναφέρονται, εμμέσως, στα 

συνταγογραφημένα φάρμακα, παρόλο που δεν αποκλείονται και τα υπόλοιπα φάρμακα. 

Η χρήση φαρμάκων ορίζεται ως η τακτική χρήση (κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα) και 

περιλαμβάνονται στοματικά, παρεντερικά, τοπικά, οφθαλμολογικά και εισπνεόμενα 

φάρμακα. 

Ως ταυτόχρονη χρήση ορίζεται η τακτική χρήση τουλάχιστον δύο φαρμάκων (Qato et al., 

2009). 
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Α.1.3. Φαρμακοεπαγρύπνηση 

Η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου και εξασφάλισης της ασφάλειας 

και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, των εμβολίων και των υπόλοιπων 

φαρμακευτικών προϊόντων (WHO, 2011). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως φαρμακοεπαγρύπνηση ορίζεται «η 

επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την 

κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων ή όποιων άλλων 

προβλημάτων σχετίζονται με τα φάρμακα» (WHO, 2002). Η φαρμακοεπαγρύπνηση 

περιλαμβάνει τη «συλλογή και διαχείριση δεδομένων που αφορούν την ασφάλεια των 

φαρμάκων, την ανίχνευση των δεδομένων και την λήψη αποφάσεων με βάση τα 

ζητήματα ασφάλειας, τις ενέργειες για προστασία της δημόσιας υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής των ρυθμιστικών διατάξεων του νομοθετικού 

πλαισίου, την επικοινωνία με εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων και τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων» (Δεμέτζος, 2008). Μέσω αυτής αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι 

και οι παράγοντες κινδύνου από την χρήση ενός φαρμάκου στο συντομότερο δυνατό 

χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν βλάβες που μπορεί αυτό να προκαλέσει να αποφευχθούν 

(Δεμέτζος, 2008).  

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι πρωταγωνιστικός στην αναφορά των 

ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. Η φαρμακοεπαγρύπνηση αφορά ασθενείς, 

επαγγελματίες υγείας, φαρμακευτικές εταιρίες και οργανισμούς φαρμάκων. Οι 

επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται είναι ιατροί, φαρμακοποιοί και νοσηλευτές 

(Δεμέτζος, 2008). Οι επαγγελματίες υγείας και οι ιατροί οφείλουν να υπηρετούν και να 

προωθούν την ορθολογική, αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των φαρμάκων. 

 

Α.1.4. Ορθολογική χρήση των φαρμάκων και πολυφαρμακία 

Το φάρμακο παγκοσμίως θεωρείται αναγκαίο κοινωνικό αγαθό, που χορηγείται με στόχο 

να διατηρήσει την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Τα φάρμακα είτε ανήκουν στην 

κατηγορία των συνταγογραφούμενων είτε όχι, έχουν ενδείξεις και αντενδείξεις, για 

αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά και αυθαίρετα. Η μη 

ορθολογική χρήση έχει επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού που τα λαμβάνει, αλλά 

ταυτόχρονα έχει επιπτώσεις και στην υγεία του υπόλοιπου πληθυσμού και στο σύστημα 
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υγείας γενικότερα, αφού η αυθαίρετη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων σημαίνει 

τη στέρηση πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν στη βελτιστοποίηση του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα βελτιώνουν σημαντικά το 

εύρος των αποτελεσμάτων στην υγεία, αλλά επίσης  μπορούν να προκαλέσουν σημαντική 

βλάβη. Περίπου το 6,5% του συνόλου των εισαγωγών στα επειγόντων περιστατικών στα 

νοσοκομεία οφείλονται σε ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων και τουλάχιστον τα μισά 

από αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί (Pirmohamed et al., 2004.  Howard et al., 

2007). 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων έχουν γίνει πιο συχνές, τόσο ως αιτία της 

εισαγωγής σε νοσοκομείο (Burgess et al., 2005),  όσο και ως αιτία για τις επισκέψεις στα 

εξωτερικά ιατρεία (Bourgeois et al., 2010). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων 

και οι σοβαρές βλάβες συμβαίνουν σε όλες τις ηλικίες, αν και συναντώνται συχνότερα σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι πιο ευάλωτα στην τοξικότητα των φαρμάκων 

λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία στη φαρμακοκινητική (την 

απορρόφηση, την κατανομή, τον μεταβολισμό και την απέκκριση των φαρμάκων) και 

στη φαρμακοδυναμική (μηχανισμός δράσης των φαρμάκων και τα αποτελέσματα 

χορήγησής τους), λόγω της πολλαπλής αδυναμίας, και λόγω της πολυφαρμακίας 

(Bourgeois et al., 2010. Barnett et al., 2012. Shah & Hajjar, 2012. Gandhi et al., 2003). 

Ο κατάλληλος αριθμός των φαρμάκων για ένα άτομο μεταβάλλεται ανάλογα με τις 

συνθήκες ζωής και τη λειτουργική του κατάσταση, το προσδόκιμο ζωής, και τις 

προτιμήσεις (Aronson, 2006. Steinman & Hanlon, 2010). Μεταξύ των ηλικιωμένων που 

λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα, συχνά υπάρχουν ενδείξεις ταυτόχρονης υπερ- και υπο-

θεραπείας (χορήγηση ακατάλληλων-περιττών φαρμάκων, μη τήρηση αγωγής, μη 

συνταγογράφηση απαραίτητων φαρμάκων) με τους γιατρούς και τους ασθενείς συχνά να 

αγωνίζονται να ισορροπήσουν το όφελος και τη βλάβη στο πρόσωπο της 

πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας (Steinman & Hanlon, 2010). Αυτό αντανακλά, εν 

μέρει, ότι η απόδειξη του οφέλους συχνά προέρχεται από μελέτες που συνήθως 

αποκλείουν τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με πολλαπλή λήψη 

φαρμάκων (VanSpall et al., 2007. Masoudi et al., 2003. Travers et al., 2007.Saunders et 

al., 2013), και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές συστήνουν συχνά χρόνιες θεραπείες με τα 

οφέλη να είναι εμφανή μόνο σε μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη ρητή αναφορά 
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στους ανθρώπους με μικρότερο προσδόκιμο ζωής (Hughes et al., 2013. Guthrie et al., 

2012. Boyd et al., 2005).  Η πολυφαρμακία συνδέεται σταθερά με υψηλότερα ποσοστά 

σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, αν και η αυξανόμενη χρήση των 

ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων με αυτόματη ανίχνευση της αλληλεπίδρασης έχει 

μειώσει τον κίνδυνο αυτό με την πάροδο του χρόνου (Bourgeois et al., 2010. Johnell & 

Klarin, 2007.Haider et al., 2007. Nobili et al., 2009. Obreli Neto et al., 2011. Lin et al., 

2011. Guthrie et al., 2011). Αν και η πολυφαρμακία δεν είναι πάντα ακατάλληλη, είναι 

συχνά προβληματική, και η διαχείριση των ανθρώπων σε πολλαπλή χρήση φαρμάκων 

και πολυφαρμακία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς και τα 

συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο (Barnett et al., 2012. Guthrie et al., 2012). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, παρόλο που η βιβλιογραφία σε σχέση με την πολυφαρμακία 

επικεντρώνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η πολυφαρμακία συναντάται σε ένα 

σημαντικό ποσοστό ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών, ιδιαίτερα στους πιο 

κοινωνικοοικονομικά στερημένους πληθυσμούς, όπου κατά μέσο όρο εμφανίζεται 10 

έως 15 χρόνια νωρίτερα από ό, τι στους πιο εύπορους πληθυσμούς (Barnett et al., 2012). 

 

Α.1.5. Συμμόρφωση ασθενούς και πολυφαρμακία 

 «Η συμμόρφωση περιγράφει το αν και πόσο η συμπεριφορά του ασθενούς (σε σχέση με 

τη λήψη φαρμάκων ή την εμφάνιση αλλαγών στον τρόπο ζωής του) συνάδει με το 

θεραπευτικό πλάνο και τις συμβουλές του θεράποντα ιατρού» (Blackwell, 1973. Evans, 

1983. McDonald et al., 2002. Stryker et al 2010).  

«Ως μη συμμόρφωση θεωρείται η εκούσια ή η ακούσια αδυναμία τήρησης του 

θεραπευτικού σχήματος του ιατρού, όσον αφορά στη χορήγηση τοπικών ή συστηματικών 

φαρμάκων» (Konstas et al., 2000. Hong et al., 2010. Rees et al., 2010).  

Υπάρχουν διάφορες μορφές και κατηγορίες μη συμμόρφωσης των ασθενών στη 

θεραπευτική αγωγή: 

1. Η αδυναμία λήψης φαρμάκων (Sleath et al., 2009). 

2. Η υπερβολική λήψη φαρμάκων, επειδή ο ασθενής θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο θα 

έχει αυξημένα αποτελέσματα. Είναι η λιγότερο συχνή μορφή μη συμμόρφωσης και 

συναντάται περισσότερο στα ψυχιατρικά νοσήματα (Blackwell, 1973. Pappa et al., 

2006).   
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3. Ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει τα φάρμακα ή δεν τηρεί το θεραπευτικό σχήμα που 

του έχει δοθεί από τον γιατρό. Ο ασθενής μπορεί να μην είναι συνεπής ως προς την ώρα 

λήψης του φαρμάκου ή δεν μπορεί να εντάξει την αγωγή του στο καθημερινό του 

πρόγραμμα (Budenz, 2009. Tsai, 2009). Οι ασθενείς αυτοί πιθανώς αδυνατούν να 

ενσωματώσουν την χορήγηση της φαρμακευτικής τους αγωγής στο καθημερινό τους 

πρόγραμμα (Neutel & Smith, 2003. Tsai, 2009). 

4. Η χρήση της αγωγής για λάθος λόγο. Είναι πιο σύνηθες στους ασθενείς που 

λαμβάνουν πολλαπλές αγωγές να μπερδεύονται σε ό,τι αφορά τη λήψη κάθε φαρμάκου. 

Στην περίπτωση των ασθενών που λαμβάνουν πολλά φάρμακα ταυτόχρονα, έχει 

παρατηρηθεί σύγχυση για το ποιο φάρμακο αντιστοιχεί σε ποια θεραπεία (Budenz, 2009. 

Sleath et al., 2009. Tsai, 2009). Για παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί να αυξήσει τη 

δόση της αντιβίωσης, επειδή έτσι θεωρεί ότι θα κατευνάσει τα συμπτώματα του 

πονοκεφάλου (Budenz 2009, Sleath et al 2009, Tsai 2009). 

Στην περίπτωση των μακροχρόνιων θεραπευτικών αγωγών παρατηρείται επίσης η 

εμμονή και επιμονή στη συνέχιση της λήψης των φαρμάκων, γεγονός που από μόνο του 

αποτελεί μια μορφή μη συμμόρφωσης (Cramer, 2002. Tsai, 2009. Rees et al., 2010. 

Stryker et al., 2010).  

Γενικά, το πιο πιθανό είναι πως όσο στοχευμένο και δραστικό και να είναι το φάρμακο, 

αν δεν λαμβάνεται από τον ασθενή με τον τρόπο που έχει προταθεί, δεν θα έχει τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα (Claxton et al., 2001. Bhosie et al., 2007. Curtis et al., 2009. 

Higginbotham, 2010). 

Η μη συμμόρφωση, σχετίζεται και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μερικοί από τους 

οποίους είναι: 

1. Οι παρενέργειες των φαρμάκων (Konstas et al., 2000. Detry, 2006). 

2. Η πολυπλοκότητα της αγωγής (Robin & Covert, 2005). 

3. Οι παραλείψεις των συναντήσεων με τον θεράποντα ιατρό (Kosoko et al., 1998). 

4. Η (μη) κατανόηση της σοβαρότητας της ασθένειας (Konstas et al., 2000). 

5. Η έλλειψη ανησυχίας για την υγεία (Norell, 1980). 

6. Η παρατεταμένη αναμονή για τα ραντεβού με κάποιον επαγγελματία υγείας 

(Kosoko et al., 1998). 

7. Η κακή εντύπωση για τον επαγγελματία υγείας (Zimmerman, 1978).   
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8. Η ψυχιατρική ασθένεια και το ασταθές οικογενειακό περιβάλλον (Muir et al., 

2006. Kahook & Noecker, 2007. Budenz, 2009. Lacey et al., 2009. Stryker et al., 

2010). 

Οι χρόνιες ασθένειες, όπως είναι ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια, η υπέρταση, η 

οστεοπόρωση, η σχιζοφρένεια και οι διάφορες πνευμονικές νόσοι, έχουν απασχολήσει 

περισσότερο τους ερευνητές, αφού η θεραπεία είναι μακροχρόνια, γεγονός που κάνει πιο 

δύσκολη τη συμμόρφωση σε αυτή (Blackwell, 1973. Neutel, 2003). Η μη συμμόρφωση 

βρέθηκε υψηλότερη σε περιστατικά, όπως η πνευμονική νόσος και ο διαβήτης, που 

απαιτούν μακροχρόνιες και συχνά πολύπλοκες φαρμακευτικές αγωγές. Η συμμόρφωση 

συνδέεται με τον καλό έλεγχο αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς ασθενείς, ενώ η 

ασυνέπεια στις συναντήσεις με τον ιατρό σε ασθενείς με διαβήτη συνδέονται με τον 

ελλιπή έλεγχο γλυκαιμίας (Wang et al., 2004. Curtis et al., 2009. Amfilochiou et al., 

2009). 

Στις παθήσεις που η θεραπεία συνεχίζεται προληπτικά ή όταν το περιστατικό είναι ήπιο 

και χωρίς συμπτώματα ή όταν οι συνέπειες από τη διακοπή της λήψης των φαρμάκων 

αργούν να εμφανιστούν, η μη συμμόρφωση είναι σχεδόν δεδομένη (Neutel, 2003. 

Chrysohoou et al., 2009). Σύμφωνα με έρευνες το ένα τρίτο όλων των συνταγών δεν 

εκτελούνται και πάνω από τις μισές εκτελούνται και γίνεται λανθασμένη χορήγηση 

(Cramer, 2002, Peterson et al., 2003). 

Η Αμερικανική Εταιρία Καρδιολογίας προτείνει τη χρήση στρατηγικών παρέμβασης για 

την ενίσχυση της συμμόρφωσης με στόχο να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 

από καρδιαγγειακές παθήσεις και εμφράγματα λόγω ανεπαρκούς ή μη τηρήσιμης 

θεραπείας (Cramer, 2002. Karavidas et al., 2010). 

Έχει βρεθεί πως στις Ηνωμένες Πολιτείες το 10% όλων των εισαγωγών στα νοσοκομεία 

συνδέονται με τη μη συμμόρφωση σε φαρμακευτική αγωγή (Peterson et al., 2003). 

Περίπου το 25% έως 50% των εξωτερικών ασθενών δε λαμβάνουν σωστά τη 

φαρμακευτική τους αγωγή (Schwartz et al., 2009. Okeke et al., 2009). Οι μελέτες και τα 

στοιχεία αναφέρονται σε διαφορετικές παθήσεις και φαρμακευτικές αγωγές, επομένως, 

δείχνουν πως η μη συμμόρφωση αποτελεί σύνηθες πρόβλημα (Schwartz et al., 2009. 

Hahn, 2009. Stryker et al., 2010). Η συμμόρφωση παρουσιάζεται ως προβληματική σε 
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όλους τους τομείς, γεγονός που έχει συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού (Schwartz et 

al., 2009. Stryker et al., 2010).  

Ο βαθμός της συμμόρφωσης μπορεί να επηρεάσει το συνολικό ποσό, που δαπανάται από 

το κράτος για την υγεία, ανάλογα πάντα με τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ένα 

συγκεκριμένο σύστημα περίθαλψης (Peterson et al., 2003).  

Μέχρι σήμερα, οι μέθοδοι που ακολουθούνται για τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη 

φαρμακευτική αγωγή χρονίων νοσημάτων είναι πολύπλοκες και ανεπαρκείς (Gray et al., 

2009). Αυτή τη στιγμή χρειάζονται καινοτόμες μελέτες συμμόρφωσης, που θα 

βοηθήσουν τους ασθενείς να τηρήσουν το θεραπευτικό πλάνο που προτείνει ο ιατρός 

(McDonald et al., 2002. Iskedjian et al., 2002. Spaeth et al., 2006. Okeke et al., 2009. 

Hahn et al., 2010). 

Φαίνεται πως η συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την κατανόηση της φύσης της πάθησης από τον ασθενή, την 

αιτιολογία της φαρμακευτικής θεραπείας και των οδηγιών χρήσης των φαρμάκων. Ο 

ασθενής πρέπει ενημερώνεται για τα παραπάνω από τον ιατρό και τον φαρμακοποιό 

(Tsai, 2009. Hong et al., 2010. Stryker et al., 2010). 

Σε πολλές μελέτες, η σχέση του ιατρού με τον ασθενή παίζει σημαντικό ρόλο σχετικά με 

το βαθμό της συμμόρφωσης στη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και την 

αποτελεσματικότητά της (Friedman et al., 2008. Stryker et al., 2010). Συχνά ο ιατρός 

θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση είναι λάθος μόνο του ασθενούς, παρότι πολλές φορές 

ευθύνονται και οι ίδιοι για την έλλειψη καλής επικοινωνίας ή καλής σχέσης με τον 

ασθενή (Hahn, 2009). Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι ιατροί είναι η 

εσφαλμένη εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης του ασθενούς (Schwartz et al., 2009). 

Έρευνα έχει δείξει πως οι γιατροί υπερεκτιμούν τη συμμόρφωση του ασθενούς κατά 50% 

και οι ασθενείς μπορεί να υπερεκτιμήσουν τη δική τους συμμόρφωση έως και 100% 

(Schwatz et al., 2009. Hahn, 2009). Τέτοιες εσφαλμένες εκτιμήσεις είναι πιθανό να 

αποπροσανατολίσουν τους ιατρούς και τους ερευνητές (Schwatz et al., 2009. Hahn, 

2009). Σε κλινικές μελέτες η σημαντική υπερεκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης μπορεί 

να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα (Hahn, 2009. Hahn et al., 2010. Stryker et 

al., 2010).   
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Ο φαρμακοποιός βοηθά με τη σειρά του στη συμμόρφωση, μη δίνοντας φάρμακα χωρίς 

ιατρική συνταγή (όπως για παράδειγμα αντιβιοτικά), εξηγώντας στον ασθενή τη δράση 

και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και συμβουλεύοντας τους ασθενείς τους 

να συνεχίσουν την αγωγή τους όπως τους έχει συστήσει ο θεράποντας ιατρός τους και 

παρέχοντας πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων (Koshy, 2012. Burns et 

al., 2012).  

 

Α.1.6. Πολυφαρμακία και δημογραφικοί παράγοντες  

Η πολυφαρμακία εξετάζεται και σε σχέση με τους δημογραφικούς παράγοντες που την 

επηρεάζουν, αλλά ταυτόχρονα από δύο πλευρές: από την πλευρά των ιατρών που 

συνταγογραφούν τα φάρμακα και από την πλευρά των ληπτών-ασθενών που λαμβάνουν 

τα φάρμακα. Στην παρούσα μελέτη η πολυφαρμακία εξετάζεται από την πλευρά των 

ληπτών τρίτης ηλικίας, όμως κρίνεται σκόπιμο βιβλιογραφικά να αναφερθούν και οι δύο 

πλευρές. 

Από την πλευρά των επαγγελματιών, οι άνδρες ιατροί φαίνεται πως συνταγογραφούν 

περισσότερα νέα φάρμακα σε σύγκριση με τις γυναίκες ιατρούς (Tamblyn et al., 2003), 

ενώ οι γυναίκες γιατροί συνταγογραφούν λιγότερα φάρμακα γενικά (Stevenson et al., 

1999).  

Ο Loubloy (2014) σε έρευνά του υποστηρίζει πως οι δημογραφικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τις συνταγογραφικές συνήθειες των γιατρών είναι η ηλικία, η επαγγελματική 

εμπειρία και το επίπεδο προηγούμενης εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, όσο αυξάνεται η ηλικία 

του γιατρού τόσο λιγότερο επηρεάζεται από φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και άλλους 

κοινωνικούς παράγοντες (Kasliwal, 2013).  

Σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι ιατροί 

του δημόσιου τομέα επηρεάζονται λιγότερο από τη φαρμακολογική πληροφόρηση των 

ιατρικών αντιπροσώπων των φαρμακευτικών εταιριών (Kotwani et al., 2010). Οι γιατροί 

του ιδιωτικού τομέα δίνουν σημασία στην κλινική αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 

και όχι τόσο στο κόστος, σε σχέση με τους ιατρούς του δημοσίου (El-Dahiyat et al., 

2014). Επίσης οι ιδιώτες ιατροί συνταγογραφούν με μεγαλύτερη ευκολία καινοτόμες 

φαρμακευτικές αγωγές σε σχέση με αυτούς του δημόσιου τομέα, πιθανόν και λόγω της 
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συχνότερης επαφής τους με τους φαρμακευτικούς αντιπροσώπους των εταιριών (Lin et 

al., 2011).  

Οι ιατροί της περιφέρειας και των απομακρυσμένων περιοχών συνταγογραφούν λιγότερα 

φάρμακα και εμμένουν περισσότερο στα παλαιά, επειδή ίσως δεν έρχονται τόσο συχνά 

σε επαφή με φαρμακευτικούς αντιπροσώπους και συναδέλφους (Ohlsson et al., 2009). 

 Επιπλέον, όσο περισσότερο συνταγογραφούνται φάρμακα από μία συγκεκριμένη 

εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να συνταγογραφεί ο ιατρός φάρμακα από 

την ίδια εταιρία (Liu et al., 2011).  

Από την πλευρά των ληπτών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των 

ηλικιωμένων, αφού έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο ζωής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

και η κατανάλωση των φαρμάκων αναλογικά με την ηλικία (Masoodi, 2008. Bushardt et 

al., 2008). Οι  ηλικιωμένοι είναι η πληθυσμιακή ομάδα με την μεγαλύτερη κατανάλωση 

φαρμάκων και η μεγαλύτερη ομάδα σε  πολυφαρμακία (Rozenfeld et al., 2008).  

To μεγαλύτερο ποσοστό ληπτών φαρμάκων στην Αμερική είναι οι γυναίκες ηλικίας 65 

χρονών και άνω, εκ των οποίων το 12% παίρνει συνολικά δέκα ή περισσότερα φάρμακα 

την ημέρα, ενώ το 23% λαμβάνει τουλάχιστον πέντε φάρμακα την ημέρα (Kaufman et 

al., 2002). Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη βάση στα συμπτώματα και αναζητούν την 

θεραπεία σε σύγκριση με τους άνδρες (Merete et al., 2003. Johnell et al., 2009). 

Η μετακίνηση των ηλικιωμένων στο γηροκομείο ή στο νοσοκομείο, επίσης, οδηγεί στην 

αύξηση της λήψης φαρμάκων και πολλές φορές οδηγεί σε πολυφαρμακία (Simons et al., 

1992). 

Τέλος, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά 

νοσηρότητας και τη χρήση περισσότερων φαρμάκων (Obermeyer et al., 2004).  

 

Α.2. Τρίτη Ηλικία 

Α.2.1. Ορισμοί και Έννοια 

«Γήρας ονομάζεται η περίοδος της ζωής που ακολουθεί την ώριμη ηλικία και προηγείται 

του φυσικού θανάτου. Στις προηγμένες χώρες, θεωρείται ότι το γήρας αρχίζει στα 60 

χρόνια, ηλικία στην οποία αρχίζει συνήθως η παροχή σύνταξης ή η αποχώρηση από την 

ενεργό επαγγελματική ζωή. Σήμερα ο άνθρωπος, χάρη στις προόδους της επιστήμης, ζει 

πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν» (Αθανασίου και συν., 2005). Ουσιαστικά το 
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γήρας ξεκινά από την εφηβεία ως μια συνεχής διαδικασία κατά τη διάρκεια της ενήλικης 

ζωής. Η γήρανση, λοιπόν, αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία μη αναστρέψιμων 

μεταβολών που τελούνται σε επίπεδο κυττάρων και επέρχονται προοδευτικά με την 

πάροδο του χρόνου (Cauley et al., 1996). Κοινωνικά, τα άτομα που θεωρούνται 

ηλικιωμένα διαφέρουν πολιτισμικά και από γενιά σε γενιά. Οικονομικά, ηλικιωμένοι 

θεωρούνται όσοι συνταξιοδοτηθούν, αν και πλέον στις μέρες μας οι άνθρωποι 

εργάζονται μέχρι και μετά τα 65 τους χρόνια.  Χρονολογικά, η ηλικία χρησιμοποιείται 

για να προσδιορίσει το προσδόκιμο της ζωής. Η σχέση της χρονολογικής ηλικίας και των 

βιολογικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων διαφέρει από χώρα σε χώρα (WHO 

Expert Committee, 1989). 

Γενικά, τα 60 έτη καθορίζουν το πέρασμα στην τρίτη ηλικία. Σε αρκετές χώρες όμως, η 

ηλικία των 65 ετών χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την Τρίτη ηλικία, καθώς 

τότε συνήθως τα άτομα συνταξιοδοτούνται. Συχνά οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι προσδιορίζουν 

την τρίτη ηλικία ως ένα στάδιο που η λειτουργική, πνευματική και φυσική τους 

κατάσταση εξασθενεί και είναι πιο ευάλωτοι σε ασθένειες ή αναπηρίες (United Nations 

Population Fund, 2012). 

Η γήρανση του πληθυσμού είναι παγκόσμια δημογραφική τάση. Η γήρανση αποτελεί 

κρίσιμη διαδικασία για κάθε άτομο, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά αλλαγών στην 

εργασία, στην οικογένεια και στην υγεία και όλες  οι βιολογικές, ψυχολογικές και 

κοινωνικές προκλήσεις επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του (Escuder-Mollοn & 

Cabedo, 2014). Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας, είναι σημαντικό 

να αλλάξει η πεποίθηση ότι οι ηλικιωμένοι είναι ευάλωτοι και αποτελούν βάρος για την 

κοινωνία. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο οι 

ηλικιωμένοι μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά (Orimo et al., 2006). 

Τα γηρατειά συνοδεύονται από μια σειρά από αναπόφευκτες μεταβολές: τη φθίνουσα 

πορεία της φυσικής και της πνευματικής κατάστασης, την συνταξιοδότηση, τις αλλαγές 

στο οικογενειακό περιβάλλον και την αίσθηση της περιθωριοποίησης από την πλευρά 

της οικογένειας και της κοινωνίας (Παπασταμάτης, 2010). 

Στην Ελλάδα, το 2010 οι ηλικιωμένοι αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού, ενώ το 2030 

αναμένεται ότι το 25% του συνολικού πληθυσμού θα είναι άτομα Τρίτης Ηλικίας. Οι 
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δημογραφικές μεταβολές που παρατηρούνται έχουν επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της 

κοινωνίας (Κονταξάκης, 2000). 

Η δημογραφική τάση που παρατηρείται, αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης, δηλαδή κατοικίας, διατροφής και υγιεινής ζωής, την εκτέλεση προγραμμάτων 

προληπτικής ιατρικής,  την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης με αποτέλεσμα την επινόηση 

φαρμάκων και την θεραπεία επικίνδυνων ασθενειών στα πρώιμα στάδιά τους 

(Τεπέρογλου, 2004). 

«Τα γηρατειά, είναι πρώτα κοινωνικό φαινόμενο και μετά βιολογικό. Δεν είναι μια 

καινούρια ηλικία αλλά μια κατάληξη, άμεσα επηρεαζόμενη από τα κοινωνικά δεδομένα. 

Υπάρχουν κάποια κοινωνικά αίτια τα οποία επιταχύνουν τα γηρατειά, αυτά είναι η 

περιθωριοποίηση του ηλικιωμένου, η αδράνεια, η απομόνωση, η κοινωνική και 

ψυχολογική αποξένωση από το κοινωνικό του περιβάλλον αλλά και από τον υπόλοιπο 

πληθυσμό και τέλος ο εγκλεισμός σε ιδρύματα» (Παναγιωτάκης, 2008). 

 

Α.2.1.1. Κοινωνική ένταξη και αποκλεισμός ατόμων Τρίτης ηλικίας 

Οι παράγοντες αποκλεισμού που σχετίζονται με την Τρίτη ηλικία είναι (Scharf et al., 

2003): 

 Η στέρηση υλικών πόρων-φτώχεια (θέρμανση, τροφή, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) 

 Η κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές 

δραστηριότητες και σε κοινωνικές ομάδες 

 Η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και στην υγεία  

 Οι συνθήκες και η αίσθηση ασφάλειας στη γειτονιά  

Ο αποκλεισμός στους ηλικιωμένους βιώνεται όταν το άτομο δεν απολαμβάνει έναν ή 

περισσότερους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την ποιότητα της ζωής του. Είναι 

μια εμπειρία που χαρακτηρίζεται από στέρηση και αδυναμία πρόσβασης σε κοινωνικά 

δίκτυα, δραστηριότητες και υπηρεσίες που έχει ως αποτέλεσμα μια φτωχή ποιότητα 

ζωής.  

 

Α.2.2. Παθολογία και Συννοσυρότητα στην Τρίτη Ηλικία 

Το ανθρώπινο σώμα αρχίζει να εξασθενεί σταδιακά και τα όργανα να μην λειτουργούν 

σωστά και ολοκληρωμένα όπως πριν. Δεν γερνούν όλα τα όργανα με την ίδια ταχύτητα 
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καθώς το μυαλό παρακμάζει πρώτο σε κάποιες περιπτώσεις ενώ σε άλλες πρώτα 

αρχίζουν να έχουν προβλήματα η καρδιά ή οι πνεύμονες ή άλλα όργανα .  

Επιπλέον, η σωματική μάζα των ηλικιωμένων αλλάζει και ο λιπώδης ιστός αυξάνεται, 

ενώ παράλληλα το ποσοστό του υγρού στοιχείου μειώνεται κατά 20% περίπου. Στο 

στομάχι δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα αφού μειώνεται η έκκριση των οξέων 

και της πεψίνης που βοηθούν τον οργανισμό να κάνει σωστή πέψη και να απορροφήσει 

τις θρεπτικές ουσίες των τροφών καθώς και της βιταμίνης Β12, του φυλλικού οξέος, της 

βιταμίνης D και του ασβεστίου που είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του 

οργανισμού (Δαρδαβέσης, 2004). 

Με την αύξηση της ηλικίας αυξάνονται και τα προβλήματα υγείας. Τα παραπάνω 

επηρεάζουν τους ηλικιωμένους να φέρουν εις πέρας καθημερινές υποχρεώσεις τους με 

συνέπεια να μειώνεται η ποιότητα ζωής τους. Το γήρας επίσης οδηγεί σε βασικούς 

περιορισμούς όπως είναι η διατροφή, η αυτοεξυπηρέτηση, το ανέβασμα σκάλας, το 

λύγισμα του σώματος και πολλά άλλα. Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός των ηλικιωμένων 

πέφτει κατά 10-20% ενώ οι ενεργειακές ανάγκες μειώνονται κατά 3% κάθε δεκαετία. 

Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες κινδύνου εμφάνισης 

παχυσαρκίας (Ζαμπελάς, 2003. Drewnowski & Shultz, 2001). Από την άλλη μεριά, η 

ταυτόχρονη ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων και η χρήση φαρμάκων αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες κινδύνου για αλλαγές στο σωματικό βάρος (π.χ. ανορεξία) (Donini, 

2003.Robertson & Montagnini, 2004). 

Οι κεφαλαλγίες και οι φοβίες μπορεί να αποτελέσουν σύνηθες φαινόμενο της τρίτης 

ηλικίας και επομένως ακόμα και τα απλά παυσίπονα που λαμβάνονται από πολλούς 

ανθρώπους καθημερινά υπάρχει ενδεχόμενο να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση κα 

μεγαλύτερες ποσότητες από τους ηλικιωμένους (Χατζηναντωνίου, 2005). 

Η διεθνής βιβλιογραφία (Drag & Bieliauskas, 2010) δείχνει ότι η αύξηση της ηλικίας και 

η σωματική και γνωσιακή έκπτωση είναι αλληλένδετα στοιχεία κι έχουν ως αποτέλεσμα 

δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες, στην αυτόνομη διαβίωση και στη μνήμη. 

Με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνησιμότητα. Ωστόσο, το 

επίπεδο υγείας των ηλικιωμένων είναι καλύτερο από ό,τι γενικά θεωρείται και διαφέρει 

σημαντικά από άτομο σε άτομο (Binder, 2002).   



35 | Σ ε λ ί δ α  
 

Η αύξηση της νοσηρότητας που παρατηρείται στους ηλικιωμένους έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Brassington et al., 2000): 

1. Υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης. 

2. Εμφάνιση των ασθενειών του γήρατος. 

3. Επιβράδυνση της ίασης 

4. Πολλαπλή νοσηρότητα 

5. Συχνότερη χρήση υπηρεσιών υγείας 

Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας συχνά παρουσιάζουν πολλαπλή νοσηρότητα (Boyd & 

Fortin 2010. Mercer et al., 2009. Valderas et al., 2009). Συγκεκριμένα, πάνω από το 50% 

των ηλικιωμένων έχουν τρία ή περισσότερα χρόνια νοσήματα (Anderson, 2010). 

«Η πολλαπλή νοσηρότητα συνδέεται με αρνητικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του 

θανάτου, της αναπηρίας, της ιδρυματοποίησης, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη χρήση των 

πόρων υγειονομικής περίθαλψης, τη φτωχότερη ποιότητα ζωής και την αύξηση του 

ποσοστού των ανεπιθύμητων επιπτώσεων της θεραπείας ή των παρεμβάσεων» (Boyd & 

Fortin, 2010. Boyd et al., 2005. Tinetti et al., 2004.  Barnett et al., 2003). 

Λόγω των αλλαγών στις λειτουργίες του οργανισμού κατά τη γήρανση, οι ηλικιωμένοι 

είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. (Espinoza & Walston, 2005. Rockwood et al., 2005). 

Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας ποικίλλουν. 

Καρδιαγγειακά νοσήματα 

Ένα μεγάλο μέρος των ηλικιωμένων διαγιγνώσκεται με καρδιολογικά προβλήματα και 

υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων λόγω αναιμίας ή αγγειακής δυσλειτουργίας. Προβλήματα 

παρατηρούνται στην κυκλοφορία του αίματος και τα πιο συχνά φαινόμενα είναι τα 

εμφράγματα του μυοκαρδίου και οι αρτηρίες που έχουν υποστεί στένωση (Ryden, 2012). 

Η εκτίμηση της καρδιαγγειακής λειτουργίας ασθενών προχωρημένης ηλικίας είναι 

εξαιρετικά δυσχερής, κυρίως λόγω της αυξημένης επίπτωσης της ισχαιμικής 

καρδιοπάθειας στα άτομα αυτά. (Σεβαστιανός, 2011). Στη στεφανιαία νόσο, η 

αθηρωμάτωση των επικάρδιων στεφανιαίων αρτηριών αποτελεί την κυρίαρχη αιτία 

θανάτου στην τρίτη ηλικία. Το 50% των καρδιακών επεισοδίων συμβαίνει σε ηλικίες 

άνω των 65 (Μανωλάτος, 2011).   
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Η συχνότητα της στένωσης της αορτικής βαλβίδας αυξάνει με την ηλικία και αποτελεί 

την πιο σημαντική κλινικά βαλβιδοπάθεια που απαντάται στα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

(Μανωλάτος, 2011). 

Η επίπτωση της υπέρτασης, ιδιαίτερα της συστολικής υπέρτασης, αυξάνει με την ηλικία. 

Μεγάλος αριθμός μελετών καταλήγει ότι η καρδιαγγειακή θνητότητα και θνησιμότητα 

αυξάνουν παράλληλα με την αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης στα άτομα της 

τρίτης ηλικίας. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική θεραπεία της υπέρτασης σε αυτές τις 

ηλικίες έχει αποδειχτεί ότι συνοδεύεται με μείωση της θνητότητας και θνησιμότητας 

(Μανωλάτος, 2011). 

Η επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής αυξάνει εντυπωσιακά με την πρόοδο της ηλικίας, 

από 1 τοις 1000 σε ηλικίες από 25-35 ετών σε 40% στις ηλικίες των 80-90 ετών 

(Μανωλάτος, 2011). 

Αναπνευστικό σύστημα 

Το αναπνευστικό σύστημα αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του γεγονότος πως αλλάζει 

το θωρακικό τοίχωμα και το ίδιο συμβαίνει και με τους αναπνευστικούς μύες. Τα αέρια 

του αίματος και η παθολογία των πνευμόνων οφείλονται σε ιστορικό καπνίσματος, 

χρόνια νοσήματα ή και το ίδιο το φαινόμενο της πολυφαρμακίας (Ryden, 2012). 

Ο ολικός πνευμονικός όγκος δεν διαφοροποιείται στη διάρκεια του χρόνου, αλλά η 

ζωτική χωρητικότητα μειώνεται. Η ικανότητα αερισμού μειώνεται με την ηλικία, με 

βραδύτερο όμως ρυθμό στους μη καπνιστές συγκριτικά με τους καπνιστές. Αυτές οι 

μεταβολές στην πνευμονική λειτουργία αντανακλούν τη μείωση της ελαστικότητας των 

πνευμόνων και της ισχύος των αναπνευστικών μυών, αλλά οι συνέπειες των μεταβολών 

είναι ελάχιστες όσον αφορά στην επίδρασή τους στα αέρια του περιφερικού αίματος 

(Σεβαστιανός, 2011). Γεροντικές αλλοιώσεις προκαλούν σοβαρές δυσλειτουργίες του 

αναπνευστικού συστήματος και κυρίως μείωση της ζωτικής χωρητικότητας που στα 60-

65 χρόνια φτάνει στο μισό του φυσιολογικού. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

και άλλες παθήσεις των πνευμόνων είναι αρκετά συχνές στη μεγάλη ηλικία ενώ τα 

τελευταία χρόνια ελέγχονται οι φυματιώδεις παθήσεις του πνεύμονα. Όλες οι παθήσεις 

του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να προκαλέσουν έμμεσα και άλλες παθολογικές 

καταστάσεις όπως καρδιοπάθεια, οστεοπάθεια, παθήσεις του αίματος κλπ. Η συχνότητα 

της πνευμονίας είναι αυξημένη στους ηλικιωμένους και αποτελεί μια από τις πιο συχνές 
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αιτίες θανάτου. Στους ηλικιωμένους οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος 

συμβαίνουν συχνά, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες και οι επιπλοκές από πνευμονία και 

γρίπη καταλήγουν σε πολλές χιλιάδες θανάτων κάθε χρόνο (Σεβαστιανός, 2011). 

Ουροποιητικό σύστημα  

Η επίδραση της ηλικίας στη νεφρική λειτουργία είναι δεδομένη. Οι νεφροί παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του όγκου των υγρών του σώματος, ενώ από τα νεφρά 

αποβάλλονται και επαναρροφούνται υγρά, ηλεκτρολύτες και άχρηστες ουσίες (π.χ. 

φάρμακα) (Cogan, 1991). Η λειτουργία των νεφρών επηρεάζεται από το πέρασμα των 

χρόνων και για αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ της πρόσληψης και 

αποβολής υγρών μιας και οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένο το αίσθημα της δίψας και 

προσλαμβάνουν υγρά τις περισσότερες φορές ως απάντηση στη δίψα τους (Rolls & 

Phillips, 1990). Η μείωση της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, καθώς και η πρόσληψη 

πολλών φαρμάκων και ταυτόχρονα η ύπαρξη ασθενειών προδιαθέτουν τους 

ηλικιωμένους για υπογλυκαιμία (Shorr et al., 1996). Η μείωση της ευαισθησίας στη δίψα, 

με την πρόοδο της ηλικίας, είναι ένας από τους λόγους που οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν 

αυξημένο κίνδυνο αφυδάτωσης. Η επίδραση αυτής της μεταβολής, μπορεί να είναι 

υπερβολική, εάν για παράδειγμα ένας ηλικιωμένος περιορίσει εκούσια την πρόσληψη 

υγρών, στην προσπάθεια έλεγχου της ούρησης, της ακράτειας ή της αποφυγής έκκλησης 

νοσηλευτικής βοήθειας κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας στο νοσοκομείο (Σεβαστιανός, 

2011). Αρκετοί ηλικιωμένοι λαμβάνουν μακροχρόνια διουρητική αγωγή. Οι 

σχετιζόμενες με αυτήν ανεπιθύμητες ενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων η υποογκαιμία, η ορθοστατική υπόταση, η υπονατριαιμία και οι διαταραχές της 

ομοιοστασίας του καλίου, δυνατόν να επιδεινώσουν περεταίρω την ήδη βεβαρυμμένη 

κατάσταση του ασθενούς. Επίσης, τα διουρητικά μπορεί να προκαλέσουν 

υπερουριχαιμία και κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας ή/και να αποσταθεροποιήσουν τον 

ηλικιωμένο ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη (Σεβαστιανός, 2011). 

Η ακράτεια ούρων είναι κοινή διαταραχή στους ηλικιωμένους. Η συχνότητα εμφάνισής 

της αυξάνει με την ηλικία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Συνυπάρχουσες 

παθήσεις όπως παχυσαρκία, εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

κ.λ.π, προδιαθέτουν στην εμφάνιση ακράτειας στους ηλικιωμένους. Η ύπαρξη ακράτειας 

ούρων επηρεάζει αρνητικά την αυτοεκτίμηση, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 
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εμφάνισης κατάθλιψης, επηρεάζει την κοινωνική ζωή και τις καθημερινές 

δραστηριότητες και αυξάνει την εξάρτηση του ηλικιωμένου από αυτούς που του 

παρέχουν φροντίδα (Ξωξάκος & Κοντοθανάσης, 2011). 

Η οξεία εμφάνιση ακράτειας στους ηλικιωμένους είναι συνήθως παροδική και οφείλεται 

σε μη ουρολογικά αίτια, όπως η πολυφαρμακία (Ξωξάκος & Κοντοθανάσης, 2011). 

Οι ουρολοιμώξεις και η ασυμπτωματική βακτηριουρία εντοπίζονται συχνά στους 

ηλικιωμένους (Ξωξάκος & Κοντοθανάσης, 2011). 

Η ηλικία είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την έναρξη των 

αποφρακτικών συμπτωμάτων του κατωτέρου ουροποιητικού που σχετίζονται με την 

καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Η ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για 

την εμφάνιση μετεγχειρητικής στυτικής δυσλειτουργίας. Η ηλικία θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου προστάτη (Ξωξάκος & Κοντοθανάσης, 

2011). 

Ενδοκρινικό σύστημα  

Το ορμονολογικό σύστημα επιδέχεται αλλαγές, επίσης, αφού τα οιστρογόνα και η 

τεστοστερόνη μειώνονται και αντίθετα υπάρχει αύξηση των γιοναδοτροφικών και της 

δεσμευτικής σφαιρίνης. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιβαρύνεται καθώς οι επιθηλιακοί 

φραγμοί του δέρματος και οι βλεννογόνοι δεν λειτουργούν κανονικά και επομένως είναι 

πιο πιθανό να υπάρξει διείσδυση παθογόνων οργανισμών. Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί 

δεν λειτουργούν σωστά και οι ηλικιωμένοι που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι επιρρεπείς 

σε λοιμώξεις βαριές και θανατηφόρες (Μελπίδου, 2012). 

Πέραν από τις προφανείς αλλαγές στη λειτουργία των ωοθηκών με την εμμηνόπαυση, 

παρατηρείται και μια μικρή μείωση των κυκλοφορούντων επιπέδων των θυρεοειδικών 

ορμονών καθώς και του ρυθμού της έκκρισης και της ευαισθησίας των ιστών στην 

ινσουλίνη. Η απελευθέρωση της αντιδιουρητικής ορμόνης, ως απάντηση στις οσμωτικές 

μεταβολές του ορού, αυξάνει, πιθανώς σε συνδυασμό με τη μειωμένη νεφρική απόκριση 

και τις αλλαγές στην ευαισθησία των ογκοϋποδοχέων. (Σεβαστιανός., 2011). 

Σακχαρώδης διαβήτης 

Η ανοχή στη γλυκόζη προοδευτικά μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Σε αυτό 

συμβάλλουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη γήρανση: αύξηση του 
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λιπώδους ιστού, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, φάρμακα, συνυπάρχοντα νοσήματα 

και ελαττωματική έκκριση ινσουλίνης (Κοντοπούλου, 2014). 

Οι ηλικιωμένοι διαβητικοί παρουσιάζουν μειωμένη μυϊκή ισχύ, αλλαγή της σωματικής 

σύστασης και προοδευτική απώλεια της λειτουργικότητας των κάτω άκρων, τα οποία 

οδηγούν σε μειωμένη κινητικότητα ή και ακινητοποίηση. Ο διαβήτης  στους 

γηριατρικούς ασθενείς συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων. Οι 

παράγοντες που προδιαθέτουν σε κατάγματα και σχετίζονται με το σακχαρώδη διαβήτη 

είναι η τροποποιημένη σωματική σύσταση, η αμφιβληστροειδοπάθεια, η περιφερική και 

αυτόνομη νευροπάθεια, τα υπογλυκαιμικά επεισόδια και τέλος η λήψη αντιδιαβητικών 

δισκίων και ιδιαίτερα θειαζολιδινδιονών (Κοντοπούλου, 2014). 

Μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στη συνταγογράφηση φαρμάκων για το διαβήτη 

στους ηλικιωμένους. Το κόστος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν, δεδομένου ότι οι 

ηλικιωμένοι λαμβάνουν συνήθως πολλά φάρμακα (Κοντοπούλου, 2014). 

Αναιμία 

Μετά τα 65 η αναιμία μεγαλώνει λόγω έλλειψης θρεπτικών ουσιών, χρονίων νοσημάτων 

και έλλειψη σιδήρου και φυλλικού οξέος. Πολλοί ηλικιωμένοι παρουσιάζουν και 

σιδηροπενική αναιμία (Edwards et al., 2005). 

Είναι συχνή σε άτομα άνω των 65 και παρατηρείται στο 10% αυτών που ζουν στην 

κοινότητα και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτών που ζουν σε ιδρύματα. Διάφοροι 

παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την αναιμία των ηλικιωμένων, η ανεπάρκεια σιδήρου, 

παρεμπίπτουσες λοιμώξεις, νεφρική ανεπάρκεια που απαντάται συχνότερα στους 

ηλικιωμένους, ενδοκρινική ανεπάρκεια, υποσιτισμός και μυελοδυσπλασία. Οι συνέπειες 

της αναιμίας στους ηλικιωμένους περιλαμβάνουν κίνδυνο πτώσεων, αδυναμία, 

κατάθλιψη, ακινητοποίηση και κακή ποιότητα ζωής (Κοντοπούλου, 2014). 

Γαστρεντερικό σύστημα  

Τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι δυνατόν να εμφανίσουν όλο το φάσμα των 

γαστρεντερικών διαταραχών. Η αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα είναι συχνή και 

συνδέεται στενά με την τακτική λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η 

δυσκοιλιότητα αποτελεί ακόμη ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των ηλικιωμένων (Καπίρης, 

2011).   
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Το γαστρεντερικό σύστημα είναι αρκετά ευάλωτο στους ηλικιωμένους. Ναυτία και 

δυσκοιλιότητα είναι οι πιο συχνές παρενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος καθώς 

διατροφή και φαρμακευτική αγωγή σχετίζονται άμεσα. Η επίδραση της δυσκοιλιότητας 

στην ποιότητα της ζωής θα πρέπει να λαμβάνεται σημαντικά υπόψη (Gallegos-Oronzo et 

al., 2012). Οι ηλικιωμένοι με δυσκοιλιότητα γενικά έχουν εξασθενημένη ποιότητα ζωής, 

σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (Belsey et al., 2010). 

Νεοπλασματικά νοσήματα  

Ο δεύτερος παράγοντας θανάτου στους ηλικιωμένους είναι οι διάφορες μορφές 

καρκίνου. Η παθογένεια του καρκίνου παρουσιάζει μία πολυδιάστατη ανάπτυξη ενώ 

στους άνδρες κυρίως η συχνότερη μορφή είναι ο καρκίνος του προστάτη. Οι καρκινικοί 

δείκτες αυξάνονται με την ηλικία. 

Η αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών της τρίτης ηλικίας αποτελεί ένα σημαντικό 

κομμάτι της καθημερινής πρακτικής. Είναι αναγκαίο να γνωρίζει κανείς τις 

ιδιαιτερότητες και την πληθώρα των προβλημάτων αυτής της ομάδας του πληθυσμού 

προκειμένου να λάβει θεραπευτικές αποφάσεις για χορήγηση ειδικών θεραπειών 

(χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, μοριακές στοχευμένες θεραπείες) (Αλεβιζόπουλος, 

2011). 

Η κλινική αξιολόγηση του ογκολογικού ασθενούς τρίτης ηλικίας βασίζεται στην 

εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης, της συννοσηρότητας, της γνωσιακής 

κατάστασης, της κοινωνικής υποστήριξης και της πολυφαρμακίας των ασθενών αυτών 

(Ζουμπλιός, 2014). 

Η επίπτωση κλινικά σημαντικής κατάθλιψης στους ηλικιωμένους με καρκίνο εκτιμάται 

ότι είναι 3% έως 25%. Περισσότερο ψυχολογικά ευπαθείς είναι εκείνοι που στερούνται 

κοινωνικής υποστήριξης (Αλεβιζόπουλος, 2011). 

Άνοια 

Η άνοια που συχνά εμφανίζεται στις ηλικίες αυτές και η απώλεια μνήμης δυσχεραίνει 

την κατάσταση αφού πολλοί δεν θυμούνται αν έλαβαν τα φάρμακά τους και παίρνουν 

διπλή δόση εντός της ημέρας (Ryden, 2012). 

Οστεοπόρωση 

Οι οστικοί δείκτες μειώνονται κι αυτοί αλλά στις γυναίκες παρατηρείται μεγαλύτερο 

πρόβλημα λόγω της εμμηνόπαυσης. Η οστεοπόρωση είναι μεγάλος παράγοντας κινδύνου 
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και για τα δύο φύλα αλλά κυρίως για τις γυναίκες λόγω της εμμηνόπαυσης (Edwards et 

al., 2005). 

Οδοντικά προβλήματα 

Τα  οδοντικά προβλήματα, η κακή κατάσταση των φυσικών δοντιών αλλά και η τεχνητή 

οδοντοστοιχία δυσκολεύουν τον ηλικιωμένο στην καθημερινότητα του. Όπως έδειξε 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2010, η περιοδοντική νόσος και η τερηδόνα, 

αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες για την απώλεια των δοντιών, και σχετίζονται 

με μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη (Krall Kaye et al., 2010). Η οδοντική φροντίδα έχει 

αρκετά υψηλό κόστος και για αυτό το λόγο δύσκολα ξεπερνιούνται και ειδικά εν μέσω 

οικονομικής κρίσης. Δεν είναι λίγοι οι ηλικιωμένοι που παραμελούν την στοματική τους 

υγιεινή λόγω οικονομικών προβλημάτων. 

Πτώσεις 

Οι πτώσεις είναι πολύ συχνές στα άτομα μεγάλης ηλικίας και έχουν ως συνέπεια την 

αυξημένη νοσηρότητα του ηλικιωμένου ή ακόμη και τον θάνατό του (Melzer et al., 

2004). Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ πεθαίνουν ετησίως πάνω από 10.000 ηλικιωμένοι άνω 

των 65 ετών από πτώσεις. Αυτός ο μεγάλος αριθμός θυμάτων κατατάσσει τον θάνατο 

από πτώση πρώτο στην κατηγορία των θανάτων από ατύχημα για τα άτομα μεγάλης 

ηλικίας (Menz et al., 2001), ενώ μεταξύ όλων των αιτιών θανάτου στους ηλικιωμένους οι 

πτώσεις καταλαμβάνουν την έκτη θέση (Wiens et al., 2006). Οι πτώσεις θεωρούνται ως η 

έκτη συχνότερη αιτία θανάτου των ηλικιωμένων, μετά τις καρδιοαγγειακές διαταραχές, 

τον καρκίνο, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και τις πνευμονικές παθήσεις 

(Rubenstein & Josephson, 2002). 

Ωστόσο, ο αριθμός των θανάτων είναι μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό των διαφόρων 

τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν. Ο πιο συχνός τραυματισμός, ο οποίος 

συνήθως δεν οδηγεί άμεσα στον θάνατο, είναι το κάταγμα του ισχίου (Berry & Miller, 

2008). Στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 4.000 παράγοντες στους 

οποίους μπορεί να οφείλονται οι πτώσεις των ηλικιωμένων και οι οποίοι χωρίζονται σε 

ενδογενείς και εξωγενείς. Σε εξωγενείς παράγοντες οφείλεται το 41-55% των πτώσεων 

ηλικιωμένων που ζουν στις οικίες τους και το 16% των πτώσεων εκείνων που ζουν σε 

οίκους ηλικιωμένων. Σε ενδογενείς παράγοντες οφείλεται το 39-53% των πτώσεων σε 

οικίες και το 80% των πτώσεων σε οίκους ηλικιωμένων (Stevens & Olson, 2000). Οι 



42 | Σ ε λ ί δ α  
 

πτώσεις, συνήθως, δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο αιτιολογικού παράγοντα, αλλά 

πολύπλοκα γεγονότα που προκαλούνται από συνδυασμό ενδογενών και εξωγενών 

παραγόντων (Menz & Lord, 2001). 

Τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που αναφέρθηκαν παραπάνω και κυρίως ο 

κοινωνικός αποκλεισμός των ηλικιωμένων τους οδηγούν στη λήψη ακόμα περισσότερων 

φαρμάκων. Η  μοναξιά, η κατάθλιψη, η εικόνα ενός γερασμένου εαυτού που 

απεικονίζεται τον καθρέφτη και ο θάνατος συνομηλίκων γνωστών και φίλων που αρχίζει 

να εισχωρεί στη ζωή τους, τους κάνει να λαμβάνουν και άλλα φάρμακα (ηρεμιστικά ή 

αντικαταθλιπτικά) για να μπορούν να κοιμούνται ή να ηρεμούν. Συχνά τα φάρμακα αυτά 

χορηγούνται και δίχως ιατρική συνταγή (Χατζηναντωνίου, 2005).  

Τα άτομα που περνούν στην τρίτη ηλικία ξαφνικά σταματούν να δουλεύουν ή λόγω 

προβλημάτων υγείας περιορίζονται στο σπίτι και παύουν τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να αισθάνονται άχρηστοι και αδρανείς. Οι παράγοντες 

αυτοί  επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ψυχολογία τους και σε συνδυασμό με την 

ανάγκη τους να είναι πιο κοντά στα εγγόνια τους και να δραστηριοποιούνται μαζί τους 

ωθεί πολλούς στην λήψη παραπάνω φαρμάκων από τα απαιτούμενα (Χριστοδούλου, 

2000). 

 

Α.2.3. Τρίτη Ηλικία και Πολυφαρμακία 

Η πολυφαρμακία ορίζεται συνήθως ως η χρήση 5 έως 10 φαρμάκων (Fillit et al., 1999. 

Linjakumpu et al., 2002. Bushardt et al., 2008). Η πολυφαρμακία είναι μερικές φορές 

απαραίτητη, αλλά μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο δυσμενών εκβάσεων 

(Bushardt et al., 2008). Η πολυφαρμακία είναι ιδιαίτερα συχνή στους ηλικιωμένους 

ασθενείς. Παρά το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν το 13% του 

πληθυσμού των ΗΠΑ, λαμβάνουν σχεδόν το 33% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

ετησίως (Fillit et al., 1999). Οι ηλικιωμένοι ασθενείς τείνουν να έχουν πιο περίπλοκες 

χρόνιες παθήσεις, με αποτέλεσμα να αντιδρούν διαφορετικά στην φαρμακευτική 

θεραπεία ή να βιώνουν πιο σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις λόγω των διαφορών στα 

χαρακτηριστικά στη φαρμακοδυναμική και στη φαρμακοκινητική, σε σύγκριση με τους 

νεότερους ασθενείς. Συχνά επίσης επισκέπτονται διαφορετικούς ιατρούς και διαφορετικά 

φαρμακεία, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο των προβλημάτων που σχετίζονται 
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με το φάρμακο μέσω ανεπαρκούς συντονισμού ή διπλής φροντίδας (Linjakumpu et al., 

2002. Strom & Kimmel, 2007). Η δυναμική για μη τήρηση της φαρμακοθεραπείας 

αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των συνταγογραφούμενων φάρμακων (Strom & 

Kimmel, 2007. Veehof et al., 2000. Callahan et al., 2008). Η μη τήρηση της 

προκαθορισμένης δοσολογίας των φαρμάκων υπολογίζεται σε 79%, 69%, 65%, και 51%, 

για μια, δυο, τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα αντίστοιχα (Strom & Kimmel, 2007. 

Veehof et al., 2000. Callahan et al., 2008). Μπορεί να συνδέεται με επακόλουθη 

μειωμένη αποτελεσματικότητα (Strom & Kimmel, 2007. Veehof et al., 2000). Η μη 

τήρηση της φαρμακοθεραπείας συνδέεται με 125.000 θανάτους στην Αμερική ετησίως 

και οδηγεί σε περίπου 177 δισεκατομμύρια δολάρια αύξηση του κόστους της 

υγειονομικής περίθαλψης (Veehof et al., 2000). 

Η συχνότητα των χρόνιων ασθενειών και οι δαπάνες για τα φάρμακα αυξάνονται στην 

Τρίτη Ηλικία (Ferchichi & Antoine, 2004). Η πολυφαρμακία και οι μη ορθολογικές 

πρακτικές συνταγογράφησης έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαταραχή της 

ποιότητας ζωής και σχετίζονται με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα λόγω των 

φαρμάκων (Straand, et al., 2006). Σχεδόν το 50% των ηλικιωμένων λαμβάνουν ένα ή 

περισσότερα φάρμακα που δεν είναι ιατρικώς απαραίτητα (Maher et al., 2014). Σε μια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η πολυφαρμακία συνεχίζει να 

αυξάνεται (Pasina et al., 2013. Hajjar et al., 2007) και η αύξηση αυτή σχετίζεται με την 

ηλικία, τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αλλαγές, ενώ οι κίνδυνοι 

ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων αυξάνονται στους ηλικιωμένους ασθενείς (Lee 

et al., 2013. Peron et al., 2011. Slabaugh et al., 2010). Στην πραγματικότητα, εκτιμάται 

ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να 

νοσηλευτούν για ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων από εκείνους κάτω των 65 ετών 

(16,6% έναντι 4,1%) (Koberlein et al., 2013). 

Οι βλάβες στην υγεία που συνδέονται με τα φάρμακα μεταξύ των ηλικιωμένων είναι ένα 

από τα πιο δύσκολα θέματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως (Patterson et al., 2012). Οι 

ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα που σχετίζονται με 

βλάβες λόγω φαρμάκων, εξαιτίας της ηλικιακής εκφύλισης και της παθολογίας, όπως 

είναι η συνοσηρότητα χρόνιων παθήσεων, καρδιαγγειακές ασθένειες και ψυχολογικές 

διαταραχές, και λόγω των διαφορετικών φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών 
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ιδιοτήτων. Κατά συνέπεια, οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο επιρρεπείς σε 

ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (Fulton & Allen, 2005. Johnell & Klarin, 2007. Fick 

et al., 2012. Gnjidic et al., 2012).  Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

φαρμάκων σε γενικές γραμμές, και ειδικότερα η πολυφαρμακία, είναι πιο διαδεδομένα 

στον ηλικιωμένο πληθυσμό λόγω των πολλών παραγόντων που συμβάλλουν. Η χαμηλή 

συμμόρφωση και η μη τήρηση λόγω πολλαπλών και σύνθετων θεραπευτικών σχημάτων 

είναι μερικά από τα ζητήματα μεταξύ των ηλικιωμένων που μπορούν να παρέμβουν στην 

θεραπευτική διαδικασία, να επιδεινώσουν τη νόσο και τελικά να αυξήσουν την ανάγκη 

για επιπλέον φαρμακευτική αγωγή (Williams et al., 2008. MacLaughlin et al., 2005). Η 

πολλαπλή νοσηρότητα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν στην Τρίτη 

Ηλικία. Εκτός από τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο να λαμβάνουν οι ίδιοι τα φάρμακά 

τους, οι ασθενείς με πολλαπλή νοσηρότητα είναι πιο ευάλωτοι σε προβλήματα 

συνταγογράφησης. Ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, χρησιμοποιώντας την ορθή 

κλινική πρακτική και αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνταγογράφηση 

φαρμάκων, ο ιατρός υποχρεούται να ακολουθήσει πολλές κατευθυντήριες γραμμές για τη 

θεραπεία διαφόρων προβλημάτων υγείας του ίδιου του ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, 

οι διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές συνήθως σχεδιάζονται με εστίαση σε μια 

ασθένεια, και παραβλέπουν τη συννοσηρότητα και τη λήψη άλλων φαρμάκων από τον 

ασθενή. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ανεπιθύμητων ενεργειών, αλληλεπίδρασης 

φαρμάκων και τελικά δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους για τον ασθενή ως 

αποτέλεσμα της συνταγογράφησης. Αυτή είναι μια κατάσταση που περιγράφεται ως 

προβληματική ή ακατάλληλη πολυφαρμακία, σε αντίθεση με την κατάλληλη 

πολυφαρμακία, όπου η χρήση ενός συνδυασμού φάρμακων έχει βελτιστοποιηθεί 

(Patterson et al., 2012. Duerden et al., 2013. Wise, 2013. Guthrie et al., 2012). Η λήψη 

φαρμάκων αυτοβούλως είναι μια πιθανή αιτία της πολυφαρμακίας και η διαθεσιμότητα 

των ποικίλων φαρμάκων, ενδεχομένως ακατάλληλων για τους ηλικιωμένους, 

επιδεινώνουν το πρόβλημα. Άλλα θέματα που συνδέονται με την ακατάλληλη χρήση 

φαρμάκων περιλαμβάνουν το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γενικά ή το χαμηλό επίπεδο 

γνώσεων για την υγεία ειδικότερα. Επιπρόσθετοι παράγοντες είναι η κακή επικοινωνία 

με τον ιατρό ή παρανόηση των οδηγιών που δίνει ο ιατρός ως  αποτέλεσμα της γνωστικής 

δυσλειτουργίας, και η αμφιβολία για τη λήψη των σωστών φαρμάκων, λόγω της 
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ομοιότητας ως προς το σχήμα ή το χρώμα. Όλα τα παραπάνω θέματα προκύπτουν πιο 

συχνά σε άτομα της τρίτης ηλικίας (Fulton & Allen, 2005.  Williams et al., 2008.  

MacLaughlin et al., 2005. Hajjar et al., 2007. Baker et al., 2007).  

 

Α.3. Δημόσια Υγεία και Πολυφαρμακία 

Α.3.1. Ορισμοί και Έννοιες της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας 

Η έννοια της υγείας έχει συνδεθεί με την κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση του 

ατόμου, το οποίο αξιολογεί υποκειμενικά την υγεία του, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 

προσδοκίες του (Ewles & Simnett, 2011. Scriven, 2010). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας. η υγεία ορίζεται ως εξής: «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους 

φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η έλλειψη ασθένειας ή 

αναπηρίας» (WHO, 2006). 

Την έννοια της υγείας ανέλυσαν περαιτέρω, οι Green & Tones (2010), οι Ewles & 

Simnett (2011) και η Scriven (2010) παρουσιάζοντας κάποιες διαστάσεις της με βάση 

τον ορισμό που δόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 

1. Σωματική Υγεία: Η σωματική υγεία από τη μια συνδέεται με την ελαχιστοποίηση 

της ασθένειας και της αναπηρίας και από την άλλη μπορεί να αναφέρεται σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης, ώστε το άτομο να κατακτήσει τους 

στόχους του ή/και τις απαραίτητες εμπειρίες για την ευημερία του. 

2. Ψυχική Υγεία (Mental Health): Αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να 

σκέφτεται καθαρά και συνεκτικά.  

3. Συναισθηματική Υγεία (Emotional Health): Αφορά τόσο στην ικανότητα να 

αναγνωρίζονται τα συναισθήματα και να εκφράζονται κατάλληλα, όσο και στην 

αντιμετώπιση του άγχους, της έντασης, της κατάθλιψης και της ανησυχίας. 

4. Κοινωνική Υγεία (Social Health): Είναι η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων με 

τους άλλους ανθρώπους.  

5. Πνευματική υγεία (Spiritual Health): Αναφέρεται στα θρησκευτικά πιστεύω ή 

στις προσωπικές αντιλήψεις των ανθρώπων και στις αρχές συμπεριφοράς τους. 

6. Υγεία της Κοινωνίας (Societal health): Αφορά στην ευρύτερη έννοια της 

κοινωνίας και στο πώς η υγεία ενός ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 

περιβάλλον γύρω από αυτόν.   
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«Ως Δημόσια Υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της 

πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν 

στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του 

πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής...» «Στενά συνδεδεμένες με την έννοια της Δημόσιας Υγείας είναι οι έννοιες της 

ανάπτυξης και προαγωγής της υγείας, της εκτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία 

διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων, της διαχείρισης του κινδύνου για την υγεία, της 

βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και των 

προτεραιοτήτων για την υγεία. Στην ευρύτερη έννοια της Δημόσιας Υγείας  

περιλαμβάνονται, επίσης, ο σχεδιασμός και η αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας, καθώς 

και η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση των υγειονομικών προγραμμάτων και 

παρεμβάσεων...» (Κρεμαστινού, 2007). 

Επίσης, στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως «Δημόσια Υγεία είναι η συλλογική δράση για 

αειφόρο ανάπτυξη της υγείας του πληθυσμού» (Bearglehole & Bonita, 2004). 

 

Α.3.2. Πολυφαρμακία και Επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία 

H πολυφαρμακία έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

φαρμάκων, την ακατάλληλη συνταγογράφηση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες του 

φαρμάκου, τη μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, τη νοσηλεία, ακόμα και τη 

θνησιμότητα (Hajjar et al., 2007. Maher et al., 2014. Sergi et al., 2011. Fried et al., 2014. 

Onder et al., 2013). Ο επιπολασμός της πολυφαρμακίας αυξάνεται με την ηλικία 

(Hovstadius et al., 2010) Αυτό μπορεί να είναι προβληματικό, δεδομένου ότι η 

αλλοιωμένη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική σε μεγάλη ηλικία, μαζί με την 

αύξηση του αριθμού των συνοδών νοσημάτων, κάνουν τους ηλικιωμένους πιο 

ευαίσθητους στις επιδράσεις των φαρμάκων (Turnheim et al., 2003) 

Η λήψη κάποιου φαρμάκου μπορεί να δράσει θετικά στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση 

μιας ασθένειας, ωστόσο η κατάχρηση φαρμάκων επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό 

με ουσίες οι οποίες είναι πιθανό να προκαλέσουν αδυναμία στο ανοσοποιητικό σύστημα, 

με αποτέλεσμα να τον καθιστούν περισσότερο ευάλωτο σε εξωγενείς και ενδογενείς 

νοσολογικούς παράγοντες (Pirmohated et al., 2004).   
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Με την χορήγηση πολλών φαρμάκων υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης της λειτουργίας των 

ζωτικών οργάνων του σώματος (Goulding, 2004). 

Επίσης, η νοσηλεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων ή λόγω 

αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων, αυξάνει τις κρατικές δαπάνες περίθαλψης (Akazawa 

et al., 2010). 

 

Α.3.3. Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και ΚΑΠΗ 

Η ανάγκη παροχής προληπτικής ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής υποστήριξης στους 

ηλικιωμένους με ταυτόχρονο περιορισμό της ιδρυματοποίησης αυτών αναγνωρίστηκε 

από το κράτος στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκαν τα 

Κέντρα Ανοιχτής  Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.). Ανάμεσα στις βασικές 

υπηρεσίες που παρέχει το ΚΑΠΗ είναι  η προληπτική ιατρική (πρωτογενής και 

δευτερογενής), φυσικοθεραπεία, αιματολογικές εξετάσεις καθώς και βοήθεια στο σπίτι 

στις περιπτώσεις αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. Οι ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες 

παρέχονται από ιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, εργoθεραπευτές, κοινωνικούς 

λειτουργούς και οικιακούς βοηθούς (Δανιηλίδου και συν., 2003). Στην Ελλάδα υπάρχουν 

γύρω στα 360 ΚΑΠΗ. Ο μέσος αριθμός των εγγεγραμμένων μελών φτάνει τα 870 άτομα 

ανά ΚΑΠΗ ενώ ο μέσος αριθμός των ενεργών μελών φτάνει τα 357 άτομα ανά ΚΑΠΗ. 

Δηλαδή ο αριθμός των ηλικιωμένων που πραγματικά εξυπηρετείται από τα ΚΑΠΗ είναι 

γύρω στις 130.000. 

 

Α.3.3.1. ΚΑΠΗ Δήμου Πατρέων 

Το πρώτο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στην Πάτρα 

λειτούργησε το 1994 στην οδό Βοσπόρου 7, στην περιοχή Προσφυγικά. Το Α’ ΚΑΠΗ 

είναι η παλαιότερη δομή ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στην Πάτρα. Απαριθμεί περί 

τα 2000 μέλη, εκ των οποίων τα ενεργά μέλη είναι περίπου 700. Στη συνέχεια, το 2001, 

λειτούργησε το  Β’ ΚΑΠΗ στην περιοχή Αγυιά στην οδό Καζαντζάκη και Κλεάνθη 21 

και τον Ιούνιο του 2010 δημιουργήθηκε το Γ’ ΚΑΠΗ στην περιοχή Ζαρουχλέικα στην 

οδό Αιδηψού 2. Μέχρι  τον  Μάιο  του 2011  τα   ΚΑΠΗ ( Α, Β και  Γ ) αποτελούσαν 

αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) . Μετά  το Μάιο ου 2011 στα 

 πλαίσια  του νόμου Καλλικράτη συστάθηκε ο Κοινωνικός Οργανισμός του 
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Δήμου Πατρέων (ΝΠΔΔ) και τα τρία ΚΑΠΗ εντάχθηκαν στο νεοσύστατο ΝΠΔΔ. Από 

τότε, τα τρία  ΚΑΠΗ, μαζί  με τα έξι Βοήθεια στο Σπίτι και τα τρία Δημοτικά Ιατρεία 

αποτελούν το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου  Πατρέων. 

Στο Β’ ΚΑΠΗ είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή 1845 μέλη και τα ενεργά μέλη είναι 

περίπου 450 (τα ενεργά μέλη υπολογίζονται από την συμμετοχή στις δραστηριότητες και 

 στο εντευκτήριο). Έχει καθιερωθεί το όριο ηλικίας ένταξης ενός ατόμου στην δομή του 

ΚΑΠΗ το 60οέτος ηλικίας του. Οι παροχές του ΚΑΠΗ απευθύνονται σε όλα τα μέλη 

ανεξάρτητα της κοινωνικής, οικονομικής, φυλετικής κατάστασης τους ή θρησκευτικής 

τους πεποίθησης.  

Το μοναδικό κριτήριο εγγραφής είναι, να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος Δήμου Πατρέων 

και να έχει ηλικία άνω των 60 ετών. Το ωράριο λειτουργίας των ΚΑΠΗ  απαρτίζεται από 

2 βάρδιες (πρωινή και απογευματινή) με σκοπό την απρόσκοπτη προσέλευση των μελών 

στο εντευκτήριο και την λειτουργία δράσεων και υποστηρικτικών ομάδων όταν αυτό 

προκύπτει από έρευνα αναγκών. 

Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα Κ.Α.Π.Η., έχει 

καθιερωθεί  κάρτα μέλους ΚΑΠΗ, όπου με αυτήν ο κάτοχος απολαμβάνει δωρεάν όλες 

τις υπηρεσίες. Για την κάρτα μέλους απαιτείται αίτηση εγγραφής στα ΚΑΠΗ και 

αναλυτική λήψη κοινωνικού ιστορικού από τον Κοινωνικό Λειτουργό του ΚΑΠΗ. Το 

υποψήφιο μέλος προσκομίζει αστυνομική ταυτότητα, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, 

βιβλιάριο υγείας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες και γενικά κάθε έγγραφο που κρίνεται 

αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του. 

Ο σκοπός των  ΚΑΠΗ είναι:  

• η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, 

ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου  

• η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων 

σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων  

• πρωτογενής πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων, θέματα 

ατομικής υγιεινής και συμβουλευτική σε διατροφικές συνήθειες). 

• δευτερογενής πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση). 
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Τα Κ.Α.Π.Η. προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες: 

Κοινωνική Υπηρεσία, ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, συμβουλευτική και γενικότερα 

κοινωνική φροντίδα, ιατρική/νοσηλευτική υπηρεσία, ιατρική παρακολούθηση και 

συνταγογράφηση φαρμάκων, νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 

μέτρηση σακχάρου, φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, 

ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, φυσικοθεραπευτήριο, ομάδες δημιουργικής 

απασχόλησης, ομάδα χορού,  χορωδίας, γυμναστικής, θεατρικών αφηγήσεων, 

εξοικείωσης με νέες τεχνολογίες/χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ζωγραφικής, 

υπηρεσίες εντευκτηρίου, ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ/χρήση υπολογιστή, χρήση 

επιτραπέζιων παιχνιδιών. 

Επίσης πραγματοποιούνται και άλλες δράσεις, όπως ενημερωτικές διαλέξεις για θέματα 

τρίτης ηλικίας, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 

από τα μέλη των Κ.Α.Π.Η., εκδρομικό πρόγραμμα και θερινό  στέκι μελών στην πλαζ 

της Πάτρας. 

Στα ΚΑΠΗ λειτουργούν γραφεία Υγειονομικής Υπηρεσίας – Δημοτικά ιατρεία. Εκεί 

παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ομάδες πληθυσμού του Δήμου 

Πατρέων, που δεν δύνανται ή δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν από τις υπάρχουσες 

δομές του συστήματος υγείας. Ειδικότερα απευθύνονται στους ανασφάλιστους, άπορους, 

οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες αλλά και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού,  

όπως στα άτομα τρίτης ηλικίας.  

Το Β’ ΚΑΠΗ στελεχώνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό, που είναι και ο προϊστάμενος 

της δομής, από έναν νοσηλευτή, έναν φυσικοθεραπευτή και δυο οικογενειακούς βοηθούς 

(που είναι υπεύθυνοι  για την υπηρεσία του εντευκτηρίου και την καθαριότητα). 

Παρόμοια είναι και η στελέχωση των άλλων δύο ΚΑΠΗ της Πάτρας. 

Το Γ΄ ΚΑΠΗ ιδρύθηκε τον Ιούνιο το 2010, είναι το νεότερο ΚΑΠΗ της Πάτρας. Το 

Γ΄ ΚΑΠΗ από καταβολής του αριθμεί περίπου 1600 μέλη. 

Τα ενεργά είναι περίπου τα μισά, καθώς έχουν υπάρξει απώλειες (θάνατοι), μετακινήσεις 

κλπ. Ενεργό μέλος θεωρείται αυτό, το οποίο συμμετέχει ανεξαρτήτως συχνότητας 

σε κάποια δράση ή απολαμβάνει κάποια από τις υπηρεσίες του ΚΑΠΗ.   
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Επιγραμματικά οι υπηρεσίες  που παρέχονται από τα τρία  ΚΑΠΗ της Πάτρας, είναι: 

1) Νοσηλευτική υπηρεσία.   

2) Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας.  

3) Ομάδες Δημιουργικής απασχόλησης (Χορός, Χορωδία, Γυμναστική).  

4) Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Συμβουλευτικής και Υποστηρικτικής ή και 

ατομικές συνεδρίες μελών.   

5) Ομάδες Επικοινωνίας και Συζήτησης  

6) Εξέταση από Γιατρό των Δημοτικών Ιατρείων και Συνταγογράφηση φαρμάκων.   

7) Μονοήμερες εκδρομές με πολιτιστικό και ιστορικό σκοπό.  

8) Καλοκαιρινό Πρόγραμμα στην Πλαζ με καθημερινή μεταφορά και επιστροφή μελών 

στην Πλαζ του ΕΟΤ συνοδεία Νοσηλευτών.  

9) Ενημερωτικές ομιλίες (ιατρικού, νοσηλευτικού, κοινωνικού περιεχομένου).  

10) Εκδηλώσεις ψυχαγωγικές (καρναβαλικός χορός, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, 

θεατρικές παραστάσεις κλπ.) με τη συνεργασία κι άλλων φορέων.  

11) Ομάδα Θεάτρου σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.   

12) Εντευκτήριο μελών ΚΑΠΗ, όπου οι ηλικιωμένοι πίνουν ροφήματα και μπορούν να 

 συζητήσουν ή να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια μεταξύ τους. 

Όλες οι παραπάνω παροχές  είναι δωρεάν για τα μέλη των ΚΑΠΗ και έχουν σκοπό την 

εξωστρέφεια των ηλικιωμένων μελών, την κατάθεση των εμπειριών της  ζωής τους, που 

μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο παράδειγμα για τις  νέες γενιές, την  ικανοποίηση της 

 ανάγκης τους για επαφή και επικοινωνία, ειδικά την σημερινή εποχή που παρατηρείται 

κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων μελών της κοινωνίας. Επιπλέον γίνεται  παροχή 

 υπηρεσιών (ιατρικής, νοσηλευτικής  ή φυσιοθεραπευτικής φύσης), σε ανθρώπους που 

έχουν πληγεί από την κρίση πολυεπίπεδα (μειώσεις συντάξεων και παροχών από τα 

ασφαλιστικά τους Ταμεία, προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον λόγω της κρίσης 

 κ.λ.π.). Εν κατακλείδι, στόχος είναι η όσον το δυνατόν ποιοτικότερη καθημερινότητα 

 των μελών των ΚΑΠΗ.  
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Α.4. Συστηματική Ανασκόπηση 

Χτίζοντας την υπόθεση στην παρούσα μελέτη, τίθεται το ερώτημα αν και με τι τρόπο 

σχετίζεται η πολυφαρμακία με την Τρίτη Ηλικία. Μελετάται η σχέση της πολυφαρμακίας 

με την Τρίτη Ηλικία και οι δημογραφικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

σχέση αυτή. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, όπως η PubMed, 

η Google Scholar, η Εmbase και η Toxline. Επιλέχθηκαν έρευνες της τελευταίας 

δεκαετίας (οι οποίες διατίθενται δωρεάν), καθώς η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται και 

χρησιμοποιούνται πιο στοχευμένα φάρμακα. Επίσης, την τελευταία δεκαετία 

αναπτύχθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (στην Ελλάδα ξεκίνησε το 

2010), γεγονός που βοηθά στην καταγραφή των φαρμάκων που συνταγογραφούνται και 

αντιστοιχεί σε πιο πραγματικά αποτελέσματα.  

Η πολυφαρμακία θεωρείται ως μία από τις κύριες εξαρτημένες ή ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Το δείγμα των ερευνών αποτελείται από άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 60 

ετών και άνω. 

Αρχικά, η αναζήτηση έγινε στην μηχανή αναζήτησης PubMed και ύστερα στις 

υπόλοιπες. Χρησιμοποιήθηκαν ως λέξεις κλειδιά οι βασικές μεταβλητές της παρούσας 

μελέτης, ήτοι η πολυφαρμακία και η Τρίτη ηλικία (“polypharmacy in the elderly”, 

“polypharmacy”, “Elder” OR “old age” OR “aging” OR “Older adult” OR “older 

adults”OR “Older patient” OR “older patients”). Οι λέξεις κλειδιά αναφέρονται στον 

τίτλο και σε ολόκληρο το άρθρο. Επιλέχθηκαν άρθρα που η περίληψή τους είναι στην 

Αγγλική γλώσσα και έχουν δημοσιευτεί. 

Από κάθε άρθρο, εξάγονται οι εξής πληροφορίες: οι συγγραφείς, το έτος δημοσίευσης, ο 

τίτλος του περιοδικού, οι παράγοντες κινδύνου και οι συνέπειες της πολυφαρμακίας, τα 

εργαλεία, τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος (ηλικία, φύλο, κ.λ.π.), το είδος των 

συμμετεχόντων, το μέγεθος του δείγματος, η γεωγραφική και χρονικό φάσμα της 

συλλογής δεδομένων. 

Ακολουθεί ο πίνακας με περιγραφή των ερευνών που προέκυψαν από την αναζήτηση. 
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Πίνακας 1. Περιγραφή ερευνών αναζήτησης 

Συγγραφείς Τύπος 

έρευνας 

Τοποθεσία Μέγεθος 

Δείγματος 

Ηλικία 

Δείγματος 

Φύλο Μ.Ο. 

Αριθμού 

φαρμάκων 

Ευρήματα 

Cattani et al., 

2014 

Ποιοτική 

Έρευνα 

Βόρεια 

Ιταλία:9 

Δημόσια και 

Ιδιωτικά 

Νοσοκομεία, 
22 Κέντρα 

Περίθαλψης 

Μακράς 

Διάρκειας, 23 

Κέντρα Υγείας 

1056 άτομα Μ.Ο.=82,7 

έτη 

Εύρος=65-

105 ετών 

633 

(59,9%) 

γυναίκες, 

423 

(40,1%) 
άνδρες 

>5 

ημερησίως 

Συνταγογραφήθηκαν 

5.522 φάρμακα με 

Μ.Ο. 6,2 φάρμακα σε 

κάθε ασθενή.  

Το 41,4% έλαβαν 1-5 
φάρμακα, το 49,1% 

έλαβαν από 6 έως 10 

φάρμακα  

και το 9,6% έλαβαν 

>10 φάρμακα.  
Το 7,3% των 

φαρμάκων για το 

πεπτικό-

γαστρεντερικό, το 

6,5% μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα και το 5,9% 

διουρητικά φάρμακα 

Maher et al., 

2014 

Expert 

opinion 

Έρευνες που 

διεξήχθησαν 

στις ΗΠΑ 

(βάσεις 

δεδομένων 
MEDLINE και 

EMBASE)  

6 μελέτες  >65 ετών Άνδρες 

και 

Γυναίκες 

ποικίλλει Η πολυφαρμακία 

ήταν και θα είναι 

κοινή μεταξύ των 

ηλικιωμένων, λόγω 

της ανάγκης για την 
αντιμετώπιση των 

διαφόρων 

Νοσηρών 

καταστάσεων που 

αναπτύσσουν με την 
ηλικία.  

Αυξάνεται η χρήση 

πολλών φαρμάκων 

και δημιουργεί 

αυξημένο κίνδυνο για 
αρνητική έκβαση της 

υγείας, όπως 

το υψηλότερο κόστος 

της υγειονομικής 

περίθαλψης, οι 
ανεπιθύμητες 

ενέργειες φαρμάκων, 

οι αλληλεπιδράσεις 

με άλλα φάρμακα, η 

μη τήρηση της 
αγωγής, μειωμένη 

λειτουργική 

ικανότητα και 

γηριατρικά 

σύνδρομα. 
η πρακτική εφαρμογή 

των μεθόδων για τη 

μείωση της 

πολυφαρμακίας 

μπορεί να διαδοθούν 
σε διάφορα 

ιατρικά 

περιβάλλοντα, όπου 

συναντώνται 
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ενήλικες 
μεγαλύτερης ηλικίας. 

        

Sönnichsen et 

al., 2016 

πρωτόκολλο 

έρευνας για 
κατά 

συστάδες 

τυχαιοποιημέ

νη 

ελεγχόμενη 
κλινική 

δοκιμή 

Institute of 

General 
Practice and 

Family 

Medicine of 

Witten/Herdec

ke University 
(Γερμανία), 

University of 

Manchester 

(Ηνωμένο 

Βασίλειο), 
Rostock 

University 

Medical 

Centre 

(Γερμανία), 
Paracelsus 

Medical 

University 

(Αυστρία), 

South Tyrolean 
Academy of 

General 

Practice 

(Ιταλία) 

325 

επαγγελματίες 
υγείας και 

3500 ασθενείς 

>75 ετών Άνδρες 

και 
Γυναίκες 

>8 φάρμακα Το 25-50% των 

ασθενών από 75 ετών 
και άνω λαμβάνουν 

τουλάχιστον 5 

φάρμακα. Η κλινική 

δοκιμή PRIMA-EDS 

διερευνά τον 
πληθυσμό 

ηλικιωμένων με 

πολλαπλές 

χρόνιες παθήσεις και 

πολλά 
συνταγογραφούμενα 

φάρμακα, 

και αξιολογεί κατά 

πόσον η επιβάρυνση 

από την 
πολυφαρμακία και 

την ακατάλληλη 

συνταγογράφηση 

μπορεί να μειωθεί με 

ασφάλεια 
και τα αποτελέσματα 

της υγείας να 

βελτιωθούν. 

 

Cardenas-

Valladolid et 

al., 2010 

Μελέτη 

επιπολασμού 

Ασθενείς που 

ζουν στο σπίτι, 

Μαδρίτη-

Ισπανία 

327 ασθενείς 65 ετών και 

άνω 

άνδρες 

και 

γυναίκες 

>4 φάρμακα 65,7% των ασθενών 

τηρεί τη 

φαρμακευτική 

αγωγή. Θετική 
συσχέτιση μεταξύ 

της μη τήρησης και 

ασθενών  ηλικίας 

<85 ετών και 

ασθενών που 
λάμβαναν εννέα ή 

περισσότερα 

φάρμακα. 

Zelko et al., 

2016 

Συστηματική 

Ανασκόπηση 

MEDLINE, ISI 

Web of 

Science, 

ProQuest, 

EMBASE, 
SCOPUS, 

Springer Link, 

Sage Journals, 

CINAHL 

7 μελέτες 65 ετών και 

άνω 

άνδρες 

και 

γυναίκες 

Σε 

πολυφαρμακ

ία (>4 

φάρμακα) 

Ο επιπολασμός της 

μη τήρησης στους 

ηλικιωμένους 

ασθενείς σε 

πολυφαρμακία 
κυμαινόταν από 6 

έως 55%. Η τήρηση 

της 

φαρμακοθεραπείας 

συσχετίστηκε 
αρνητικά με την 

επιβάρυνση των 

φροντιστών, τα 

προβλήματα ακοής, 

την κακή γνωστική 
λειτουργία και τον 

μεγαλύτερο αριθμό 

φαρμάκων. Η τήρηση 

συσχετίστηκε θετικά 

με τη χρήση των μη 
συνταγογραφούμενω
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ν φαρμάκων σε 

ασθενείς με 

υψηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο, 

στις γυναίκες και στα 

άτομα με υψηλότερη 

γνωστική λειτουργία. 

Wimmer et 

al., 2016 

Μελέτη 

κοόρτης 

Στοκχόλμη, 

Σουηδία 

3348 άτομα >60 ετών με 

Μ.Ο. 72 έτη 

1178 

άνδρες 

(35,2%) 

και 2170 
γυναίκες 

(64,8%) 

Σε 

πολυφαρμακ

ία >4 

φάρμακα 

Τα άτομα που 

παρουσίασαν 

πολυπλοκότητα στην 

αγωγή ήταν 
μεγαλύτερης ηλικίας 

(Μ.Ο. 90), δε ζούσαν 

στο σπίτι, είχαν 

υψηλότερη 

συννοσηρότητα και 
μειωμένη γνωστική 

λειτουργία. 

Συσχετίστηκε η 

θνησιμότητα με 

πολυφαρμακία στους 
άνδρες, όχι όμως στις 

γυναίκες. Η 

πολυπλοκότητα της 

φαρμακευτικής 

αγωγής συσχετίστηκε 
με τη θνησιμότητα 

στους συμμετέχοντες 

<80 ετών. 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Β.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο επιπολασμός του φαινομένου της 

πολυφαρμακίας στους ηλικιωμένους, καθώς επίσης και η πιθανή συσχέτιση αυτού με 

άλλους δημογραφικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι επιμέρους στόχοι 

είναι η καταγραφή των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι σε αντιπαραβολή με 

τις παθήσεις/ασθένειες από τις οποίες πάσχουν. Επίσης, εξετάστηκε η συμμετοχή των 

ηλικιωμένων στα Κ.Α.Π.Η υπό το πρίσμα των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται 

(Κοινωνική Υπηρεσία, Ιατρική/Νοσηλευτική Υπηρεσία, Φυσικοθεραπεία κ.λ.π.). 

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ποιες από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Α.Π.Η., 

λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι. Επιπρόσθετα, έγινε καταγραφή των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος, του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου και άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν την λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Επιπλέον, επειδή το 

δείγμα περιελάμβανε ηλικιωμένα άτομα από Κ.Α.Π.Η., έγινε διερεύνηση των σχέσεων 

ανάμεσα στη συχνότητα και τις ασχολίες κατά την προσέλευση των ηλικιωμένων σε 

αυτά, με τον παράγοντα της πολυφαρμακίας. Εκτιμήθηκε, τέλος, η συμμόρφωση των 

ατόμων στη φαρμακευτική τους αγωγή και η πιθανή συσχέτιση αυτής, με τον παράγοντα 

της πολυφαρμακίας. 

 Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικά εργαλεία 

όπως το ερωτηματολόγιο (υπο μορφή δομημένης συνέντευξης). Οι ηλικιωμένοι 

πληροφορούνταν για την έρευνα στην οποία θα συμμετείχαν και εφόσον συμφωνούσαν, 

υπέγραφαν έντυπο συγκατάθεσης συμμετοχής στην έρευνα. 
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Β.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Πρωτίστως έγινε ενδελεχής βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Μελέτη της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας (άρθρα, μελέτες, έρευνες) αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία, τα 

χαρακτηριστικά της, τα προβλήματα του γηριατρικού πληθυσμού, σύγχρονες προκλήσεις 

σχετικά με την γήρανση του πληθυσμού όπως η πολυφαρμακία, η πρόσβαση των 

ηλικιωμένων στις υπηρεσίες υγείας κ.λ.π..  

Στη συνέχεια έγινε επιλογή του θέματος και του ερευνητικού ερωτήματος. Βάσει της ήδη 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, του πληθυσμού-στόχου και των υπαρχουσών δομών στην 

πόλη της Πάτρας.  

Κατόπιν έγινε η επιλογή του δείγματος της έρευνας, αφού προηγήθηκε η μελέτη και 

καταγραφή των δομών που απευθύνονται σε ηλικιωμένους στην πόλη της Πάτρας. 

Κλειστές και Ανοιχτές δομές. Έγινε επικέντρωση στις Ανοιχτές Δομές που λειτουργούν 

στην πόλη της Πάτρας και συγκεκριμένα στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)  

 

Επιλογή Ερευνητικού Εργαλείου. Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη των 

σταθμισμένων ερωτηματολογίων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες μελέτες στο 

παρελθόν. 

 

Δημιουργία ερωτηματολογίου, και προσθήκη σε αυτό της κλίμακας αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή ,( Morisky medication adherence scale 8 item 

(MMAS-8) ). Έγινε πιλοτική χορήγηση του αρχικά σε ένα μικρό αριθμό ατόμων. 

 

Έγγραφη συναίνεση. Πριν τη χορήγηση του ερωτηματολογίου δόθηκε  στους 

συμμετέχοντες έντυπο ενήμερης συναίνεσης στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός και τα 

στοιχεία της έρευνας. 

 

Καταγραφή Φαρμακευτικής Αγωγής. Έγινε καταγραφή, μέσω του ερωτηματολογίου, 

των παθήσεων και των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι και διερευνήθηκε ο 

βαθμός συμμόρφωσης των ηλικιωμένων, στη φαρμακευτική αγωγή, μέσω των 



57 | Σ ε λ ί δ α  
 

κατάλληλων ερωτήσεων που εμπεριέχονται στην Κλίμακα Morisky, ( Morisky 

medication adherence scale 8 item (MMAS-8) ), που χρησιμοποιήθηκε γι’αυτό το σκοπό.  

Επιπλέον έγινε διερεύνηση των ενδεχόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων 

και καταγραφή της άποψης των ηλικιωμένων για τις πρακτικές συνταγογράφησης που 

ακολουθούνται. Επίσης έγινε καταγραφή των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ηλικιωμένοι 

(Ιατρική Υπηρεσία, Νοσηλευτική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Φυσικοθεραπεία, 

Αθλητικές Δραστηριότητες, κ.α.) από τα Κ.Α.Π.Η. 

 

Ανάλυση Δεδομένων. Μετά τo πέρας της ερευνητικής διαδικασίας έγινε ανάλυση των 

δεδομένων.  

 

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑ 

Έγινε μελέτη και καταγραφή των δομών που απευθύνονται σε ηλικιωμένους στην πόλη 

της Πάτρας. Επικέντρωση στα Κέντρα Ημερήσιας Προστασίας Ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.). Μετά από αίτημα που εστάλη στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου 

Πατρέων για χορήγηση άδειας διεξαγωγής της έρευνας, δόθηκε έγκριση από τον αρμόδιο 

φορέα. Επιλέχτηκαν τα (Α΄,Β’και Γ’) ΚΑΠΗ της Πάτρας για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 120 ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ της Πάτρας. 

 

Β.2.1 Υλικό – Ερωτηματολόγια 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Πραγματοποιήθηκε διαδικασία γνωστικής ανασκόπησης «cognitive debriefing process» 

που αφορούσε τον προ-έλεγχο (pre-test). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας χορηγήθηκε 

αρχικά σε ένα δείγμα 15 ατόμων, μελών των  ΚΑΠΗ της Πάτρας, έτσι ώστε να ελεγθεί η 

σαφήνεια, και η καταλληλότητα του, υπό το πρίσμα των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

και με απώτερο σκοπό να ελέγξουμε εάν αντιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι τις ερωτήσεις 

και εάν καταλαβαίνουν τι θέλουμε να μετρήσουμε. Σε δεύτερη φάση, έγινε η χορήγηση 

του σε ευρύτερο δείγμα 105 ατόμων/μελών  των τριών ΚΑΠΗ της Πάτρας. Ανάμεσα στα 

άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέχτηκαν τυχαία και κάποια άτομα που είχαν 
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ήδη απαντήσει στο ερωτηματολόγιο στην προγενέστερη φάση της γνωστικής 

ανασκόπησης, έτσι ώστε να ελεγθεί η εγκυρότητα των απαντήσεων.  

Η διαδικασία στάθμισης αφορούσε τη διερεύνηση της εσωτερικής συνέπειας «internal 

consistency» με τον υπολογισμό του δείκτη Cronbach Α.  

Στο υπό μελέτη εξεταζόμενο πληθυσμό ζητήθηκε να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο 

με κλειστού τύπου ερωτήσεις, το οποίο αποτελούσε και το εργαλείο μελέτης της 

έρευνας. Πριν την παράδοση του ερωτηματολογίου, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με 

τους Προϊσταμένους των ΚΑΠΗ, ώστε να προγραμματιστεί μια δια ζώσης συνάντηση 

στο χώρο του ΚΑΠΗ. Τα μέλη ενημερώθηκαν για το σκοπό της εργασίας. Σε δεύτερο 

χρόνο ξεκίνησε η διαδικασία των συνεντεύξεων και συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια ήταν δομημένα και αποτελούνταν από την 

συμπλήρωση των δημογραφικών στοιχείων των ηλικιωμένων και από 27 ερωτήσεις, ( 

συμπεριλαμβανομένων και των οκτώ ερωτήσεων εκτίμησης της συμμόρφωσης στη 

φαρμακευτική αγωγή), με πολλαπλή ή μη απάντηση. Όλα τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν παρουσία μου υπό μορφή δομημένης συνέντευξης.  

Για το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό διασφάλισης της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του 

ερευνητικού εργαλείου, το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και επιδόθηκε προσωπικά 

από την ερευνήτρια στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της επίσκεψης των 

ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ. Η προσωπική επαφή θεωρείται παράγοντας ενίσχυσης του 

βαθμού αξιοπιστίας και εγκυρότητας του οργάνου συλλογής δεδομένων . Πιο αναλυτικά, 

τα πλεονεκτήματα της προσωπικής συνέντευξης περιλαμβάνουν, τον αυξημένο αριθμό 

απαντήσεων, την ένταξη στην έρευνα μελών της κοινωνίας που δεν μπορούν να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, όπως ηλικιωμένοι ή τα άτομα με αισθητηριακές 

αναπηρίες (όρασης). Τέλος, ο συνεντευκτής, εν προκειμένω και ερευνητής, μπορεί να 

διασαφηνίσει ερωτήσεις, επιπλέον, επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν 

μέσω της παρατήρησης. (Burns&Grove,2001).   

 

Για τους σκοπούς της ποσοτικής αυτής μελέτης δόθηκαν στο δείγμα μας 2 

ερωτηματολόγια: 
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Β.2.1.1. Ερωτηματολόγιο γενικού τύπου 

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, δημογραφικού 

χαρακτήρα, ερωτήσεις σχετιζόμενες με φάρμακα, παθήσεις, καθώς επίσης και ερωτήσεις 

σχετιζόμενες με την λήψη υπηρεσιών από τα Κ.Α.Π.Η., [Ερωτηματολόγιο 1] 

 

Β.2.1.2. Ερωτηματολόγιο κλίμακας Morisky 

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των ηλικιωμένων με την φαρμακευτική τους αγωγή, 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Morisky medication adherence scale 8 item 

(MMAS-8)» έτσι όπως είναι μεταφρασμένο και ελεγμένο για τις ψυχομετρικές του 

ιδιότητες στα ελληνικά. [Ερωτηματολόγιο 2] 

 

Β.2.2. Δείγμα – Μέθοδος 

Το δείγμα μας αποτελούνταν από 120 άτομα άνω των 60 ετών, από τα 3 Κ.Α.Π.Η. 

(Ζαρουχλέικα, Αγυιά, Προσφυγικά) της Πάτρας, για την μέγιστη δυνατή ομοιόμορφη 

κατανομή του δείγματος.  

Η μέθοδος ήταν η χορήγηση των ερωτηματολογίων στα μέλη των Κ.Α.Π.Η., αφού 

υπέγραφαν οι συμμετέχοντες έντυπο ενήμερης συναίνεσης συμμετοχής στην έρευνα, στο 

οποίο αποσαφηνίζονταν λεπτομερώς ο σκοπός και τα στοιχεία της έρευνας. Τα 

ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν προσωπικά και εξατομικευμένα, υπό μορφή συνέντευξης, 

και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε παρουσία του ερευνητή. Η έρευνα 

διεξήχθη αφού προηγήθηκε παραχώρηση σχετικής άδειας από τον Κοινωνικό Οργανισμό 

του δήμου Πατρέων. 

 

Β.2.3. Στατιστική Ανάλυση 

Για την αξιοπιστία, τον έλεγχο και τους πιθανούς αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες των 

αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSSv.19. 

Συγκεκριμένα, έγινε κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων, και για την αξιοπιστία της 

κλίμακας Morisky υπολογίστηκε το Cronbach’s alpha, με αντίστροφη κωδικοποίηση της 

ερώτησης 5 [Ερωτηματολόγιο 2], ενώ για τον έλεγχο πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στους 

διάφορους παράγοντες και την πολυφαρμακία, χρησιμοποιήθηκε το Pearson Chi-Square. 
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Β.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Β.3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, το δείγμα μας αποτελούνταν από 120 άτομα, τα μισά 

εκ των οποίων ήταν άντρες και τα μισά γυναίκες. Το 47,5% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 

των 70-79, το 30% ήταν μεταξύ 60-69 χρόνων, και το 22,5% ήταν μεταξύ 80-94 χρόνων.  

Το 64,2% του δείγματος ήταν παντρεμένοι. Το 53,3% είχαν ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα 9.000 – 16.000 €, το 25% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 53,3% είχαν 

ολοκληρώσει την φοίτηση τους στο δημοτικό. Η πλειοψηφία αυτών, κατά 98,3% ήταν 

Ελληνικής εθνικότητας, ενώ το 51,7% είχαν γεννηθεί σε χωριό και το 48,3% σε πόλη. 

 

Πίνακας 2. Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

Φύλο   Εθνικότητα   

Άνδρας 60 50,0 Ελληνική 118 98,3 

Γυναίκα 60 50,0 Άλλη 2 1,7 

Ηλικία   Επάγγελμα   

60-69 36 30,0 Οικιακά 20 16,7 

70-79 57 47,5 Αγροτοκτηνοτροφικά 8 6,7 

80-94 27 22,5 Ιδιωτικός Υπάλληλος 30 25,0 

Οικογενειακή κατάσταση   Δημόσιος Υπάλληλος 22 18,3 

Ανύπαντρος 6 5,0 Αυτοαπασχολούμενος 23 19,2 

Παντρεμένος 77 64,2 Εργάτης 17 14,2 

Διαζευγμένος 4 3,3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο   

Χήρος 33 27,5 Αναλφάβητος 3 2,5 

Ετήσιο οικογενειακό 

Εισόδημα 
  

Δημοτικό 64 53,3 

< 9.000 € 44 36,7 Γυμνάσιο 38 31,7 

9.000 - 16.000 € 64 53,3 Πανεπιστήμιο 15 12,5 

16.000 - 24.000 € 11 9,2 Τόπος Καταγωγής   

> 24.000 € 1 0,8 Χωριό 62 51,7 

 Πόλη 58 48,3 
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Β.3.2. Ιατροφαρμακευτικά χαρακτηριστικά του δείγματος 

Το 95% των ερωτηθέντων έπασχε από τουλάχιστον 1 χρόνια πάθηση. Συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, το 78% έπασχε από 1 έως 4 παθήσεις, το 17% από 5 

έως 8 παθήσεις και το 5% δεν είχε καμία πάθηση. Η πλειοψηφία αυτών, κατά 55,8% 

έπασχε από υπέρταση, και ακολουθούσε η υπερλιπιδαιμία με 45,8%, η καρδιακή νόσος 

με 31,7% και ο διαβήτης με 28,3%. Το σύνολο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

κυμαίνονταν από 0 έως και 13. 

 

Πίνακας 3. Ιατροφαρμακευτικά χαρακτηριστικά του δείγματος  

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

Ύπαρξη χρόνιου νοσήματος   Καρκίνος   

Όχι 6 5,0 Όχι 114 95,0 

Ναι 114 95,0 Ναι 6 5,0 

Καρδιακή νόσος   Φάρμακα Καρκίνου   

Όχι 82 68,3 0 114 95,0 

Ναι 38 31,7 1 6 5,0 

Φάρμακα Καρδιάς   Πνευμονοπάθεια   

0 82 68,3 Όχι 107 89,2 

1-2 34 28,3 Ναι 13 10,8 

3-4 
4 3,3 Φάρμακα 

Πνευμονοπάθειας 

  

Υπέρταση   0 108 90,0 

Όχι 53 44,2 1-2 12 10,0 

Ναι 67 55,8 Διαβήτης   

Φάρμακα Υπέρτασης   Όχι 86 71,7 

0 55 45,8 Ναι 34 28,3 

1-2 60 52,5 Φάρμακα Διαβήτη   

3-4 2 1,7 0 86 71,7 

Αρθριτικά/Ρευματοπάθεια   1-2 32 26,6 

Όχι 105 87,5 3-4 2 1,7 

Ναι 15 12,5    

Φάρμακα 

Αρθριτικών/Ρευματοπαθειών 

  Οφθαλμολογικό   

0 107 89,2 Όχι 102 85,0 

1-2 10 8,3 Ναι 18 15,0 

3-4 3 2,5 Φάρμακα Οφθαλμολογικού   

Εγκεφαλικό   0 104 86,7 

Όχι 117 97,5 1-2 14 11,7 

Ναι 3 2,5 3-4 2 1,6 

Φάρμακα Εγκεφαλικού   Δερματολογικά   

0 117 97,5 Όχι 117 97,5 

1-2 3 2,5 Ναι 3 2,5 
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Πίνακας 3. Συνέχεια 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

Συναισθηματικές 

Διαταραχές (άγχος) 

  Φάρμακα Δερματολογικών   

Όχι 116 96,7 0 118 98,3 

Ναι 4 3,3 1-2 2 1,6 

Φάρμακα 

Συναισθηματικών 

Διαταραχών (άγχους) 

  
Κατάθλιψη 

  

0 116 96,7 Όχι 111 92,5 

1-2 4 3,3 Ναι 9 7,5 

Parkinson   Φάρμακα Κατάθλιψης   

Όχι 118 98,3 0 112 93,3 

Ναι 2 1,7 1-2 8 6,6 

Φάρμακα Parkinson   Υπερλιπιδαιμία   

0 118 98,3 Όχι 65 54,2 

1 2 1,7 Ναι 55 45,8 

Ουρολογικά   Φάρμακα Υπερλιπιδαιμίας   

Όχι 98 81,7 0 65 54,2 

Ναι 22 18,3 1-2 55 45,8 

Φάρμακα Ουρολογικών   Οστά   

0 98 81,7 Όχι 101 84,2 

1-2 22 18,4 Ναι 19 15,8 

Ενδοκρινοπάθεια   Φάρμακα Οστών   

Όχι 109 90,8 0 103 85,8 

Ναι 11 9,2 1-2 17 14,2 

Φάρμακα 

Ενδοκρινοπάθειας 
  Νευρολογικό   

0 110 91,7 Όχι 108 90,0 

1 10 8,3 Ναι 12 10,0 

Γαστρεντερικά   Φάρμακα Νευρολογικού   

Όχι 101 84,2 0 108 90,0 

Ναι 19 15,8 1-2 11 9,1 

Φάρμακα Γαστρεντερικών   3-4 1 0,8 

0 

102 85,0 Σύνολο 

Συνταγογραφούμενων 

Φαρμάκων 

  

1-2 17 14,2 0 6 5 

3-4 1 0,8 1-4 72 60 

Πλήθος Χρόνιων 

Παθήσεων 
  5-9 

40 33,2 

0 6 5 10+ 2 1,6 

1-4 94 78 
 

5-8 20 17 
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Β.3.3. Φάρμακα χωρίς συνταγή, χορήγηση φαρμάκων και παρενέργειες  

Το 55% του δείγματος λάμβανε φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού, με τα παυσίπονα ως 

κύρια κατηγορία μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 53,3% [πίνακας 4].  Οι 

περισσότεροι λάμβαναν τα φάρμακα μόνοι τους ενώ μόλις το 7,5% είχαν βοήθεια από 

κάποιον άλλο, συνήθως το σύζυγό τους [πίνακας 5]. Το 23,3% είχε παρενέργειες από τα 

φάρμακα και στο 21,7% υπήρξε αλλαγή στα φάρμακά τους από τον γιατρό λόγω των 

παρενεργειών. 

 

Πίνακας 4. Φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

Φάρμακα χωρίς εντολή 

γιατρού 

  Αντιφλεγμονώδη   

Όχι 54 45,0 Όχι 109 90,8 

Ναι 66 55,0 Ναι 11 9,2 

Παυσίπονα   Ζάλης - ιλίγγου   

Όχι 56 46,7 Όχι 120 100,0 

Ναι 64 53,3 Αϋπνίας   

Γαστροπροστατευτικά   Όχι 118 98,3 

Όχι 116 96,7 Ναι 2 1,7 

Ναι 4 3,3 Δερματολογικές Κρέμες   

Αγχολυτικά - 

Αντικαταθλιπτικά 
  Όχι 

117 97,5 

Όχι 120 100,0 Ναι 3 2,5 

Οφθαλμολογικά Κολλύρια   Βιταμίνες   

Όχι 118 98,3 Όχι 116 96,7 

Ναι 2 1,7 Ναι 4 3,3 
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Πίνακας 5. Χορήγηση φαρμάκων και παρενέργειες. 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

Χορήγηση   Επίγνωση Παρενεργειών   

Μόνος 111 92,5 Όχι 43 35,8 

Άλλος 9 7,5 Ναι 54 45,0 

Χορήγηση Άλλος   Μερικώς 23 19,2 

Κόρη 2 1,7 Ύπαρξη Συνεπειών   

Συγγενής 1 0,8 Όχι 92 76,7 

Σύζυγος 4 3,3 Ναι 28 23,3 

Φροντιστής 1 0,8 Διακοπή λόγω Συνεπειών   

Ακολούθηση Οδηγιών   Όχι 106 88,3 

Όχι 5 4,2 Ναι 14 11,7 

Ναι 107 89,2 Αλλαγή από Γιατρό   

Μερικώς 8 6,7 Όχι 94 78,3 

Υπερσυνταγογράφηση   Ναι 26 21,7 

Όχι 86 71,7 Υποσυνταγογράφηση   

Ναι 10 8,3 Όχι 100 83,3 

Μερικώς 8 6,7 Ναι 3 2,5 

Δεν γνωρίζω 16 13,3 Μερικώς 1 0,8 

Ζήτηση επιπλέον 

φαρμάκων 
  Δεν γνωρίζω 

16 13,3 

Όχι 114 95,0 

 
Ναι 4 3,3 

Κάποιες Φορές 1 0,8 

Δεν θυμάμαι 1 0,8 
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Β.3.4. Χαρακτηριστικά σχετικά με τα Κ.Α.Π.Η. 

Το 35% του δείγματος προέρχονταν από το Κ.Α.Π.Η. των Ζαρουχλεϊκων, το 33,3% του 

δείγματος προερχόταν από το ΚΑΠΗ της Αγυιάς και το 31,7% του δείγματος, ήταν μέλη 

του ΚΑΠΗ των Προσφυγικών. Τα μέλη προσέρχονται σε αυτά κατά τις πρωινές ώρες, σε 

ποσοστό 71,7% και συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα, κατά 45%. Στην πλειοψηφία τους 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία εντευκτηρίου των ΚΑΠΗ, σε ποσοστό 78,3% , καθώς 

επίσης την ιατρική υπηρεσία, σε ποσοστό 50% [πίνακας 6]. 

 

 

 

Πίνακας 6. Κ.Α.Π.Η. 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

ΚΑΠΗ   Ιατρική Υπηρεσία   

Προσφυγικά 38 31,7 Όχι 60 50,0 

Αγυιά 40 33,3 Ναι 60 50,0 

Ζαρουχλέικα 42 35,0 Νοσηλευτική Υπηρεσία   

Ώρα Επίσκεψης   Όχι 106 88,3 

Πρωί 86 71,7 Ναι 14 11,7 

Απόγευμα 34 28,3 Κοινωνική Υπηρεσία   

Συχνότητα ΚΑΠΗ   Όχι 79 65,8 

1-2 φορές την εβδομάδα 54 45,0 Ναι 41 34,2 

3-4 φορές την εβδομάδα 31 25,8 Φυσικοθεραπεία   

καθημερινά 35 29,2 Όχι 113 94,2 

Εντευκτήριο   Ναι 7 5,8 

Όχι 
26 21,7 Αθλητικές 

Δραστηριότητες 
  

Ναι 94 78,3 Όχι 99 82,5 

Επιπλέον λόγος   Ναι 21 17,5 

Εκδρομές 
3 2,5 Ομάδες Δημιουργικής 

Απασχόλησης 
  

Θέατρο 1 ,8 Όχι 111 92,5 

Χορευτικό 2 1,7 Ναι 9 7,5 

Χορός 12 9,2 
 

Χορωδία 11 5,8 
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Β.3.5 Συμμόρφωση και πολυφαρμακία 

Στο συγκεκριμένο δείγμα το 36% είχε μέτρια συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, το 

33,3% είχε υψηλή συμμόρφωση και το 26,7% παρουσίασε χαμηλή συμμόρφωση. 

[πίνακας 7].  Όσοι συλλέγουν σύνολο 8 βαθμών στη κλίμακα θεωρούνται ασθενείς 

υψηλής συμμόρφωσης, το σύνολο 6 και 7 βαθμών στην κλίμακα αντικατοπτρίζει 

ασθενείς μέτριας συμμόρφωσης, και η συνολική βαθμολογία κάτω των 6 βαθμών, 

μεταφράζεται σε χαμηλή συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή (Morisky et al, 2008). 

Για την κλίμακα Morisky και τον έλεγχο της συμμόρφωσης, υπολογίστηκε και προέκυψε 

το Cronbach’s alpha σε 0,746 [πίνακας 8], το οποίο θεωρείται αποδεκτό για την 

αξιοπιστία της κλίμακας (Plakas et al, 2016). 

 

 

Πίνακας 7. Συμμόρφωση 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

 

Σύνολο κλίμακας Morisky 

(ανά κατηγορία) 

 

   

Σύνολο κλίμακας Morisky 

(αναλυτικά) 

 

  

0-5 – Χαμηλή  32 26,7 0 - Χαμηλή Συμμόρφωση 2 1,7 

6-7 – Μέτρια 42 36 1 - Χαμηλή Συμμόρφωση 3 2,5 

8 – Υψηλή 40 33,3 2 - Χαμηλή Συμμόρφωση 2 1,7 

 

3 - Χαμηλή Συμμόρφωση 4 3,3 

4 - Χαμηλή Συμμόρφωση 5 4,2 

5 - Χαμηλή Συμμόρφωση 16 13,3 

6 - Μέτρια Συμμόρφωση 19 15,8 

7 - Μέτρια Συμμόρφωση 23 19,2 

8 - Υψηλή Συμμόρφωση 40 33,3 
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Πίνακας 8. Αξιοπιστία κλίμακας Morisky 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items 

N of Items 

0,746 0,759 8 

 

 

 

Πολυφαρμακία (≥5 φαρμάκων) εμφάνισε το 45,8% του δείγματος όπως φαίνεται στον 

πίνακα 9 με 50 άτομα να εμφανίζουν απλή πολυφαρμακία και 5 άτομα μείζονα 

πολυφαρμακία (≥10 φαρμάκων). Το 54,2% του δείγματος (65 άτομα) δεν εμφάνισε 

πολυφαρμακία. Το σύνολο όλων των φαρμάκων, συνταγογραφούμενων και μη, 

κυμαίνονταν από 1 μέχρι 15 φάρμακα. 

 

 

 

Πίνακας 9. Πολυφαρμακία 

Χαρακτηριστικά n % Χαρακτηριστικά n % 

Σύνολο Φαρμάκων   Πολυφαρμακία   

1-4 65 54,2 Όχι 65 54,2 

5-9 50 41,7 Ναι 55 45,8 

10+ 5 4,1 Είδος Πολυφαρμακίας   

 
Απλή 50 41,7 

Μείζονα 5 4,1 
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Β.3.6. Πολυφαρμακία και εξαρτώμενοι παράγοντες 

Οι παράγοντες που έδειξαν στατιστική συσχέτιση με την πολυφαρμακία, με p<0.05 

[πίνακας 10], είναι η ώρα επίσκεψης στα Κ.Α.Π.Η. με p=0,014, η ηλικία με p=0,026, το 

φύλο με p=0,027, το εκπαιδευτικό επίπεδο με p=0,003, η ύπαρξη χρόνιου νοσήματος με 

p=0,031, η ύπαρξη καρδιακής νόσου με p=0,003, η υπέρταση με p=0,001, η 

ρευματοπάθεια με p=0,028, ο διαβήτης με p≈0,000, το οφθαλμολογικό νόσημα με 

p=0,020, το ουρολογικό νόσημα με p=0,032, η υπερλιπιδαιμία με p≈0,000, το 

γαστρεντερικό νόσημα με p≈0,000, η νόσος των οστών με p=0,011, το πλήθος των 

ενθυμούμενων ονομασιών φαρμάκων με p=0,002, η λήψη φαρμάκων χωρίς εντολή 

γιατρού με p=0,043, η λήψη φαρμάκων που εντάσσονται στη κατηγορία παυσίπονα με 

p=0,045, αντιφλεγμονώδη με p=0,022 και η επίσκεψη των Κ.Α.Π.Η. για την ιατρική τους 

υπηρεσία με p=0,001. 

 

Πίνακας 10. Στατιστικώς σχετιζόμενες μεταβλητές με Πολυφαρμακία (p<0.05) 

 

Πολυφαρμακία 

Όχι Ναι 
p 

n % n % 

Ώρα Επίσκεψης  0.014 

Πρωί 53 61,6% 33 38,4%  

Απόγευμα 12 35,3% 22 64,7%  

Ηλικιακές Τάξεις  0.026 

< 70 26 72,2% 10 27,8%  

70 - 80 28 49,1% 29 50,9%  

80 + 11 40,7% 16 59,3%  

Φύλο  0.027 

Άντρας 39 65,0% 21 35,0%  

Γυναίκα 26 43,3% 34 56,7%  

Εκπαιδευτικό Επίπεδο  0.003 

Αναλφάβητος 0 0,0% 3 100,0%  

Δημοτικό 28 43,8% 36 56,3%  

Γυμνάσιο 24 63,2% 14 36,8%  

Πανεπιστήμιο 13 86,7% 2 13,3%  

Ύπαρξη χρόνιου νοσήματος  0.031 

Όχι 6 100,0% 0 0,0%  

Ναι 59 51,8% 55 48,2%  

Καρδιακή νόσος  0.003 

Όχι 52 63,4% 30 36,6%  

Ναι 13 34,2% 25 65,8%  

Υπέρταση  0.001 

Όχι 38 71,7% 15 28,3%  

Ναι 27 40,3% 40 59,7%  
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Πίνακας 10. Συνέχεια 

 

Πολυφαρμακία 

Όχι Ναι 
p 

n % n % 

Αρθριτικά/Ρευματοπάθεια  0.028 

Όχι 61 58,1% 44 41,9%  

Ναι 4 26,7% 11 73,3%  

Διαβήτης  0.000 

Όχι 59 68,6% 27 31,4%  

Ναι 6 17,6% 28 82,4%  

Οφθαλμολογικό  0.020 

Όχι 60 58,8% 42 41,2%  

Ναι 5 27,8% 13 72,2%  

Ουρολογικό  0.032 

Όχι 58 59,2% 40 40,8%  

Ναι 7 31,8% 15 68,2%  

Υπερλιπιδαιμία  0.000 

Όχι 47 72,3% 18 27,7%  

Ναι 18 32,7% 37 67,3%  

Γαστρεντερικό     0.000 

Όχι 62 61,4% 39 38,6%  

Ναι 3 15,8% 16 84,2%  

Οστά     0.011 

Όχι 60 59,4% 41 40,6%  

Ναι 5 26,3% 14 73,7%  

Πλήθος Γνωστών Ονομασιών 

Φαρμάκων 
    0.002 

0 37 63,8% 21 36,2%  

1 18 69,2% 8 30,8%  

2 6 27,3% 16 72,7%  

3 4 28,6% 10 71,4%  

Φάρμακα χωρίς εντολή 

γιατρού 
  

 
 0.043 

Όχι 35 64,8% 19 35,2%  

Ναι 30 45,5% 36 54,5%  

Παυσίπονα     0.045 

Όχι 36 64,3% 20 35,7%  

Ναι 29 45,3% 35 54,7%  

Αντιφλεγμονώδη     0.022 

Όχι 63 57,8% 46 42,2%  

Ναι 2 18,2% 9 81,8%  

Ιατρική Υπηρεσία     0.001 

Όχι 42 70,0% 18 30,0%  

Ναι 23 38,3% 37 61,7%  
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Γράφημα 1. Συσχετισμός ώρας επίσκεψης– πολυφαρμακίας 

 

 

Γράφημα 2. Συσχετισμός φύλου – πολυφαρμακίας 

  



71 | Σ ε λ ί δ α  
 

Γράφημα 3. Συσχετισμός ηλικίας – πολυφαρμακίας 

 

 

Γράφημα 4. Συσχετισμός εκπαιδευτικού επιπέδου – πολυφαρμακίας 
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Γράφημα 5. Συσχετισμός μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων – πολυφαρμακίας 

 

 

Γράφημα 6. Συσχετισμός ιατρικής υπηρεσίας Κ.Α.Π.Η. – πολυφαρμακίας 
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Β.3.7. Συμμόρφωση και εξαρτώμενοι παράγοντες 

Στο συγκεκριμένο δείγμα το 36% είχε μέτρια συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, το 

33,3% είχε υψηλή συμμόρφωση και το 26,7% χαμηλή συμμόρφωση. Οι παράγοντες που 

έδειξαν στατιστική συσχέτιση με την συμμόρφωση, με p<0.05 [πίνακας 11], είναι το 

Κ.Α.Π.Η (ως προς την τοποθεσία) με p=0,012 και η επίγνωση των παρενεργειών των 

φαρμάκων με p=0,006  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11. Στατιστικώς σχετιζόμενες μεταβλητές με Συμμόρφωση (p<0.05) 

 

Συμμόρφωση   

Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 
p 

n % n % n % 

ΚΑΠΗ  0.012 

Προσφυγικά 10 28,6% 10 28,6% 15 42,9%  

Αγυιά 15 40,5% 17 45,9% 5 13,5%  

Ζαρουχλέικα 7 16,7% 15 35,7% 20 47,6%  

Επίγνωση Παρενεργειών  0.006 

Όχι 20 46,5% 13 30,2% 10 23,3%  

Ναι 11 22,0% 18 36,0% 21 42,0%  

Μερικώς 1 4,8% 11 52,4% 9 42,9%  
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Γράφημα 7. Συσχετισμός τοποθεσίας Κ.Α.Π.Η. – συμμόρφωσης 

 

 

Γράφημα 8. Συσχετισμός επίγνωσης παρενεργειών – συμμόρφωσης
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Β.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση των δημογραφικών (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 

καταγωγή, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, πλήθος παιδιών, εισόδημα, 

επάγγελμα), ιατροφαρμακευτικών (χρόνιο νόσημα, πλήθος φαρμάκων 

συνταγογραφούμενων και μη, ονομασίες φαρμάκων, γιατρός συνταγογράφησης, τρόπος 

χορήγησης, επίγνωση παρενεργειών, διακοπή και αλλαγή από τον γιατρό, ζήτηση 

επιπλέον φαρμάκων) και κοινωνικών (ώρα επίσκεψης, συχνότητα, υπηρεσίες στα 

Κ.Α.Π.Η.) παραγόντων, καθώς και στην πιθανή συσχέτιση αυτών σε συνδυασμό με την 

πολυφαρμακία και την συμμόρφωση σε ασθενείς άνω των 60 ετών στα Κ.Α.Π.Η. της 

Πάτρας. 

Η πολυφαρμακία, ως ένα σύνολο 5 και άνω ταυτόχρονα χρησιμοποιούμενων φαρμάκων 

από τον ασθενή, ήταν εμφανής στο 45,8% του δείγματος και μεγαλύτερη στις γυναίκες 

[Γράφημα 2], με p=0,027, εύρημα που συμφωνεί με την έρευνα των Cattani et al. (2014) 

όπου το 49,1% έλαβαν από 6 έως 10 φάρμακα. Το 25-50% των ασθενών από 75 ετών και 

άνω λαμβάνουν τουλάχιστον 5 φάρμακα (Sönnichsen et al., 2016). To μεγαλύτερο 

ποσοστό ληπτών φαρμάκων στην Αμερική είναι οι γυναίκες ηλικίας 65 χρονών και άνω, 

εκ των οποίων το 12% παίρνει συνολικά δέκα ή περισσότερα φάρμακα την ημέρα, ενώ 

το 23% λαμβάνει τουλάχιστον πέντε φάρμακα την ημέρα (Kaufman et al., 2002). 

Επιπλέον, εμφανίζεται συσχέτιση του φύλου του ασθενή με την πολυφαρμακία, όπως και 

στην έρευνά των Wimmer et al. (2016), όπου συσχετίστηκε η θνησιμότητα με 

πολυφαρμακία στους άνδρες, όχι όμως στις γυναίκες.  

Συσχετισμός παρουσιάζεται επίσης ανάμεσα στην ηλικία και την πολυφαρμακία 

[Γράφημα 3], με την τελευταία να αυξάνεται όσο μεγαλύτερη η ηλικία του ασθενούς. Η 

πολυφαρμακία ήταν και θα είναι κοινή μεταξύ των ηλικιωμένων, λόγω της ανάγκης για 

την αντιμετώπιση των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων που αναπτύσσουν με την ηλικία 

(Maher et al., 2014). Σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η 

πολυφαρμακία συνεχίζει να αυξάνεται (Pasina et al., 2013. Hajjar et al., 2007) και η 

αύξηση αυτή σχετίζεται με την ηλικία. Ο επιπολασμός της πολυφαρμακίας αυξάνεται με 

την ηλικία (Hovstadius et al., 2010). Παγκοσμίως, οι ηλικιωμένοι είναι η πληθυσμιακή 

ομάδα με την μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων και η μεγαλύτερη ομάδα σε  

πολυφαρμακία (Rozenfeld et al., 2008).   
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Επιπλέον, όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερη η πολυφαρμακία 

[Γράφημα 4]. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συσχετίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά 

νοσηρότητας και τη χρήση περισσότερων φαρμάκων (Obermeyer et al., 2004).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία (Zelko et al., 2016), η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής 

συσχετίστηκε θετικά με τη χρήση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ασθενείς 

με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, στις γυναίκες και στα άτομα με υψηλότερη γνωστική 

λειτουργία. Οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη βάση στα συμπτώματα και αναζητούν την 

θεραπεία σε σύγκριση με τους άνδρες (Merete et al., 2003. Johnell et al., 2009). 

Επιπλέον, η συσχέτιση της πολυφαρμακίας ως προς τη λήψη μη συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων [Γράφημα 5], επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη. Το 65,7% των 

ασθενών τηρεί τη φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, όπου το ποσοστό της μη τήρησης των ασθενών υπολογίζεται στο 35% 

όταν ο ασθενής παίρνει τέσσερα ή περισσότερα φάρμακα (Rollason & Vogt, 2003) και 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μη τήρησης και ασθενών ηλικίας <85 ετών και 

ασθενών που λάμβαναν εννέα ή περισσότερα φάρμακα (Cardenas-Valladolidet al., 

2010). Η μη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας έχει 

συσχετιστεί με πολύπλοκες φαρμακευτικές αγωγές και πολυφαρμακία (Hajjar et al., 

2007. Vik et al., 2004. Lee et al., 2013. Colley & Lucas, 1993. Salazar et al., 2007). 

Η πολυφαρμακία συσχετίζεται με νοσήματα που συναντώνται πιο συχνά στην Τρίτη 

ηλικία, όπως είναι η ύπαρξη χρόνιου νοσήματος (p=0,031), η ύπαρξη καρδιακής νόσου 

(p=0,003), η υπέρταση (p=0,001), ο διαβήτης (p≈0,000), το οφθαλμολογικό νόσημα 

(p=0,020), το ουρολογικό νόσημα (p=0,032), το γαστρεντερικό νόσημα (p≈0,000), 

εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία (Sönnichsen et al., 2016. Gallegos-

Oronzo et al., 2012. Κοντοπούλου, 2014. Σεβαστιανός, 2011. Ryden, 2012). 

Το 23,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα είχε παρενέργειες από τα φάρμακα και στο 

21,7% υπήρξε αλλαγή στα φάρμακά τους από τον γιατρό λόγω των παρενεργειών. Οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων έχουν γίνει πιο συχνές, τόσο ως αιτία της 

εισαγωγής σε νοσοκομείο (Burgess et al., 2005),  όσο και ως αιτία για τις επισκέψεις στα 

εξωτερικά ιατρεία (Bourgeois et al., 2010). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων 

και οι σοβαρές βλάβες συμβαίνουν σε όλες τις ηλικίες, αν και συναντώνται συχνότερα σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι πιο ευάλωτα στην τοξικότητα των φαρμάκων 
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λόγω των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία στη φαρμακοκινητική (την 

απορρόφηση, την κατανομή, τον μεταβολισμό και την απέκκριση των φαρμάκων) και 

στη φαρμακοδυναμική (μηχανισμός δράσης των φαρμάκων και τα αποτελέσματα 

χορήγησής τους), λόγω της πολλαπλής αδυναμίας, και λόγω της πολυφαρμακίας 

(Bourgeois et al., 2010. Barnett et al., 2012. Shah & Hajjar, 2012. Gandhi et al., 2003). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστικώς σημαντική συσχέτιση (p=0,014) ανάμεσα στην 

ώρα επίσκεψης των Κ.Α.Π.Η. και την πολυφαρμακία [Γράφημα 1], καθώς επίσης και η 

επίσκεψη των Κ.Α.Π.Η. για τις ιατρικές τους υπηρεσίες με την πολυφαρμακία [Γράφημα 

6]. Περαιτέρω έρευνα και ανάλυση χρειάζεται ως προς τους παράγοντες που οδηγούν 

στην εξάρτηση αυτή. 

Ως προς τη συμμόρφωση, υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε αυτή και στον τόπο του κάθε 

Κ.Α.Π.Η. [Γράφημα 7], εύρημα όμοιο με αυτό των Walckiers και συν., όπου η περιοχή 

και η διαμονή των ηλικιωμένων σχετίζεται άμεσα με το πλήθος φαρμάκων και τη 

συμμόρφωση (Walckiers et al, 2015). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση 

ανάμεσα στη συμμόρφωση και την επίγνωση των παρενεργειών των φαρμάκων 

[Γράφημα 8], πιθανώς λόγω της καλύτερης λήψης αποφάσεων των ασθενών περί μη 

υπερβολικής συνταγογράφησης εφόσον γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες στην υγεία 

τους. Φαίνεται πως η συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την κατανόηση της φύσης της πάθησης από τον ασθενή, την 

αιτιολογία της φαρμακευτικής θεραπείας και των οδηγιών χρήσης των φαρμάκων (Tsai, 

2009. Hong et al., 2010. Stryker et al., 2010). 
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Β.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Καθώς ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται και ο πληθυσμός των ατόμων της τρίτης ηλικίας 

μεγαλώνει, σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση όλο και περισσότερων φαρμάκων τα 

οποία γίνονται συνεχώς όλο και πιο εύκολα διαθέσιμα στην αγορά, η πολυφαρμακία 

είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνεται και να γίνεται αναγκαία η 

αντιμετώπισή του καθώς και η εύρεση των παραγόντων που το επηρεάζουν, προκειμένου 

να μειωθεί η επέκτασή του.  

Όπως φάνηκε και στην παρούσα μελέτη, το πλήθος των ατόμων με πολυφαρμακία 

αγγίζει σχεδόν τον μισό πληθυσμό των ατόμων της τρίτης ηλικίας που εξετάσαμε, με 

ποσοστό 45,8%. Επιπλέον ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος 33,3% και 26,7% 

εμφανίζει μέτρια και χαμηλή, αντίστοιχα, συμμόρφωση στην φαρμακευτική τους αγωγή. 

Περαιτέρω εκπαίδευση και ενημέρωση χρειάζεται από την πολιτεία στους γιατρούς, 

φαρμακοποιούς και γενικότερα στους φορείς υγείας, για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση του φαινομένου της πολυφαρμακίας  και της μη συμμόρφωσης, όπως 

γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Περιορισμός της παρούσας μελέτης αποτελεί ίσως το μικρό δείγμα (n=120), η λήψη 

ευρημάτων από μικρή γεωγραφική περιοχή (Πάτρα), καθώς επίσης το ότι τα 

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο 

πληθυσμό καθώς εξετάστηκαν μόνο άτομα που επισκέπτονται Κ.Α.Π.Η.. 

Προτείνεται μία πιο εκτεταμένη έρευνα ως προς το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του 

δείγματος. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πανελλαδική μελέτη του φαινομένου και 

να συμμετέχουν και άτομα που δεν επισκέπτονται απαραίτητα Κ.Α.Π.Η., αλλά 

διαμένουν ίσως και σε οίκους ευγηρίας. 

 

 

Β.5.1. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η πολυφαρμακία και η συμμόρφωση των ασθενών στην φαρμακευτική τους αγωγή, είναι 

δυο παράμετροι μου συνδέονται άμεσα με την δημόσια υγεία και έχουν κοινωνικές, 

οικονομικές, ατομικές και ιατρικές/υγειονομικές προεκτάσεις.   
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Η Τρίτη Ηλικία είναι η ομάδα πληθυσμού που εμφανίζεται πιο συχνά και πιο έντονα το 

φαινόμενο της πολυφαρμακίας, λόγω χαρακτηριστικών αυτής της ηλικιακής ομάδας, 

όπως η συννοσυρότητα. Οι ιατροί και οι ασθενείς συχνά  αγωνίζονται να ισορροπήσουν 

το όφελος και τη πιθανή βλάβη από την πολλαπλή φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η 

απόδειξη του οφέλους συχνά προέρχεται από μελέτες που συνήθως αποκλείουν τους 

ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με πολλαπλή λήψη φαρμάκων (VanSpall et 

al., 2007. Masoudi et al., 2003. Travers et al., 2007.Saunders et al., 2013). Επιπλέον οι 

κατευθυντήριες γραμμές συστήνουν συχνά χρόνιες θεραπείες με τα οφέλη να είναι 

εμφανή μόνο σε μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη ρητή αναφορά στους ανθρώπους 

με μικρότερο προσδόκιμο ζωής (Hughes et al., 2013. Guthrie et al., 2012. Boyd et al., 

2005).  

 

Μελέτες 

Είναι λοιπόν εμφανής η  ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μελετών που θα 

περιλαμβάνουν την τρίτη ηλικία ως πληθυσμό-στόχο τους, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα, 

στους επαγγελματίες υγείας  , δεδομένα που θα αφορούν την τρίτη ηλικία, εξειδικευμένα 

και προσανατολισμένα στην εξισορρόπηση  του οφέλους και της –δυνητικής- βλάβης 

μιας πολλαπλής φαρμακευτικής αγωγής. 

 

Ηλεκτρονική συνταγοφράφηση- Ανίχνευση αλληλεπιδράσεων 

 Η πολυφαρμακία συνδέεται σταθερά με υψηλότερα ποσοστά σοβαρών ανεπιθύμητων 

ενεργειών των φαρμάκων, επίσης, η πιθανότητα ενός φαρμάκου να αλληλεπιδράσει με 

άλλα αυξάνεται με τον αριθμό των φαρμάκων. 

Η αυξανόμενη χρήση των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων  ,με την πάροδο του 

χρόνου, με αυτόματη ανίχνευση της αλληλεπίδρασης, όπου υπάρχει η δυνατότητα, έχει 

μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.   
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Οι παραπάνω πρακτικές  θα μπορούσαν να βελτιστοποιηθούν με την υλοποίηση επιπλέον 

παρεμβάσεων όπως η ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από την ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση. Προς το παρών στην Ελλάδα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

παραμένει σε επίπεδο καταγραφής δεδομένων και δεν γίνεται περεταίρω ανάλυση των 

στοιχείων αυτών.  

 

Κατάλληλη Συνταγογράφηση- Λίστα κριτηρίων 

Ένας άλλος παράγοντας που βρέθηκε να συνδέεται με την πολυφαρμακία, είναι η 

ενδεχόμενη ακατάλληλη συνταγογράφηση. Για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος, δημιουργήθηκαν τα κριτήρια Beers, τα οποία συνιστούν  μια λίστα, από 

μία σειρά πιθανώς ακατάλληλων φαρμάκων, φαρμάκων που συνίσταται η 

τροποποιημένη και προσεκτική χορήγησή τους και φαρμάκων που πρέπει πάντα να 

αποφεύγεται η χορήγησή τους. Τα κριτήρια Beers είναι εφαρμόσιμα σε όλους τους 

ενήλικες ασθενείς 65 ετών και άνω με εξαίρεση εκείνων που είναι σε παρηγορητική 

φροντίδα και κατ’οίκον νοσηλεία (Fick et al., 2015). 

 

Μείωση Συνταγογράφησης 

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συμβολή του στην 

αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας είναι η μείωση της συνταγογράφησης, όσον αφορά 

φάρμακα που οι ηλικιωμένοι δεν χρειάζεται να παίρνουν πια, ή φάρμακα που είναι 

πιθανώς επιβλαβή για εκείνους. Σε χώρες όπως ο Καναδάς, έχουν δημιουργηθεί 

εξειδικευμένα επιστημονικά δίκτυα  που παρέχουν στους ειδικούς (παρόχους υγείας, 

ερευνητές κ.α) εργαλεία, πηγές και κατευθυντήριες οδηγίες,  μείωσης της 

συνταγογράφησης , όπου αυτό είναι απαραίτητο, στοχεύοντας στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και στην ελάφρυνση του βάρους της φαρμακευτικής αγωγής (πχ 

ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις φάρμακων κτλ) (deprescribing.org) 

Ανάλογα επιστημονικά δίκτυα που θα στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση 

ασθενών με πολυφαρμακία θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν και σε άλλες χώρες που 

ενδεχομένως κάτι τέτοιο απουσιάζει, όπως η Ελλάδα.   
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Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, από το 2015, υλοποιείται το πρόγραμμα SIMPATHY 

(Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in The Elderly) 

που αποσκοπεί στην ταυτοποίηση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την ενίσχυση, προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας στη διαχείριση της 

κατάλληλης πολυφαρμακίας και συμμόρφωσης στους ηλικιωμένους.  

Το πρόγραμμα SIMPATHY μπορεί να συμβάλει στα αποτελεσματικά και βιώσιμα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ε.Ε. με τη εμπλοκή πολλών 

ομάδων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών της υγείας, των 

πολιτικών, και των δημιουργών στρατηγικών υγείας με τους ηλικιωμένους ασθενείς στο 

επίκεντρο αυτού του οράματος. Η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτήν συμμετέχουν φορείς, ινστιτούτα και ιδρύματα από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. (simpathy.eu/the-project). 

 

Φαρμακοεπαγρύπνηση 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της πολυφαρμακίας, υπάρχει 

ανάγκη για την ποσοτικοποίηση της συχνότητας της χρήσης φαρμάκων, της 

αποτελεσματικότητας των φαρμάκων,  καθώς και της ποιότητας της συνταγογράφησης. 

Η αποτύπωση των παραμέτρων αυτών  γίνεται μέσω της φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Μέσω της φαρμακοεπαγρύπνησης αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι και οι παράγοντες 

κινδύνου από την χρήση ενός φαρμάκου ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες που μπορεί 

αυτό να προκαλέσει (Δεμέτζος, 2008).  

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι πρωταγωνιστικός στην αναφορά των 

ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. Η φαρμακοεπαγρύπνηση αφορά ασθενείς, 

επαγγελματίες υγείας, φαρμακευτικές εταιρίες και οργανισμούς φαρμάκων. (Δεμέτζος, 

2008).  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατεύθυνση της φαρμακοεπαγρύπνησης o ΕΜΑ (European 

Medicines Agency) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εφαρμόζει την ηλεκτρονική 

καταγραφή και ανταλλαγή δεδομένων για Αναφορές Ατομικών Περιπτώσεων Ασφάλειας 

των φαρμάκων. Επίσης, το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης δεδομένων EudraVigilance,  

για τη συλλογή και την καταγραφή ανεπιθύμητων παρενεργειών και αλληλεπιδράσεων 
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φαρμάκων, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2001, παρέχει τα εργαλεία στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Φαρμάκων και τις Εθνικές Αρχές να επιβλέπουν και να διαχειρίζονται την 

αποτελεσματική χρήση φαρμάκων και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων 

ενεργειών. (eudravigilance.ema.europa.eu) 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πρότεινε την απόσυρση από την αγορά μεγάλων 

συσκευασιών (άνω των 30 δόσεων) σκευασμάτων των οποίων η κατάχρηση προκαλεί 

παρενέργειες σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της πολυφαρμακίας. Τα 

Εθνικά Συστήματα Υγείας έχουν αναπτύξει Οδηγίες Ορθής Συνταγογράφησης και Καλής 

Κλινικής Πρακτικής. Αυτές διανέμονται στους λειτουργούς της υγείας , οι οποίοι και 

ελέγχονται για την τήρησή τους.  

Κάποιες οδηγίες για την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας που έχουν δοθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα, είναι: 

 Αποφυγή κατανάλωσης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.  

Αποφυγή της αλλαγής της δόση των φαρμάκων, χωρίς την άδεια του ιατρού.  

 Αποφυγή αγοράς φαρμάκων που συστήθηκαν από κάποιο γνωστό, ή φίλο.  

Αποφυγή αγοράς φαρμάκων σε μεγάλες ποσότητες.  

 Φάρμακα τα οποία αγοράσθηκαν και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καλό είναι να 

επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία και η ισχύς τους δεν έχει λήξει. 

(Κουσουλάκου, 2006) 

 

Ολιστική Προσέγγιση- Εξατομίκευση 

Ωστόσο οι λειτουργοί υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν την μοναδικότητα κάθε 

περιστατικού και γι’αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση του κάθε 

ασθενούς που θα περιλαμβάνει συνεργασία διαφόρων επιστημόνων ( ιατροί, νοσηλευτές, 

φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) ώστε να λαμβάνονται υπόψιν όλα τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες κάθε κατάστασης. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο 

απαιτείται η διεπιστημονική συνεργασία και η εκπαίδευση των λειτουργών υγείας σε μια 

πιο ολιστική αλλά και ταυτόχρονα εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί μέριμνα στη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους 
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όπως πχ ιατρική νοσηλευτική και κοινωνική υπηρεσία, και τέλος για να είναι εφικτή μια 

τέτοια προσέγγιση, χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην  επαρκή στελέχωση των 

δομών υγείας με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και το απαραίτητο υλικό ώστε 

να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση της ευπαθούς αυτής ομάδας πληθυσμού όπως είναι η 

τρίτη ηλικία.  

 

Οικογενειακός Ιατρός- Γηρίατρος 

Ένας άλλος παράγοντας που ευνοεί την πολυφαρμακία είναι η επίσκεψη των 

ηλικιωμένων ασθενών, σε πολλούς και ,διαφορετικών ειδικοτήτων, ιατρούς. Αυτό 

αυξάνει την πιθανότητα συνταγογράφησης πολλαπλών φαρμάκων και ενδεχομένως της 

αλληλεπίδραση μεταξύ των φαρμάκων αυτών. Η ενίσχυση του θεσμού του 

οικογενειακού ιατρού ή του γηριάτρου είναι αναγκαία καθώς είναι σημαντικό να υπάρχει 

ένας επαγγελματίας υγείας που θα δρα σαν σημείο αναφοράς για τον ασθενή και θα τον 

κατευθύνει σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όταν είναι αυτό αναγκαίο, με την προϋπόθεση 

ότι θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

καλύτερη δυνατή διαχείριση του ασθενούς.  

Η μη συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή επιφέρει και αυτή με τη σειρά της 

δυσμενείς συνέπειες στα άτομα στην κοινωνία στο σύστημα υγείας και στη δημόσια 

υγεία εν γένει. 

Το ένα τρίτο όλων των συνταγών δεν εκτελούνται και πάνω από τις μισές εκτελούνται 

και γίνεται λανθασμένη χορήγηση (Cramer, 2002, Peterson et al., 2003) 

Η μη συμμόρφωση αποφέρει αξιοσημείωτες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 

Φαρμακευτική αγωγή που δεν λαμβάνεται ή που λαμβάνεται ελλιπώς δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματική. Εκτός από την δαπάνη για φάρμακα, προκαλεί και σημαντική αύξηση 

των δαπανών υγείας για την αντιμετώπιση των μη συμμορφούμενων ασθενών (Peterson 

et al 2003). Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η ακριβής επίπτωση της μη συμμόρφωσης στο 

κόστος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης παραμένει ασαφής (Ashburn et al 

1980, Peterson et al 2003, Schwartz et al 2008, Lacey et al 2009). 

Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης μελετών εκτίμησης ανάδειξης και 

αντιμετώπισης του προβλήματος της μη συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή.   
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Φαίνεται πως η συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την κατανόηση της φύσης της πάθησης από τον ασθενή, την 

αιτιολογία της φαρμακευτικής θεραπείας και των οδηγιών χρήσης των φαρμάκων. Ο 

ασθενής πρέπει ενημερώνεται για τα παραπάνω από τον ιατρό και τον φαρμακοποιό 

(Tsai, 2009. Hong et al., 2010. Stryker et al., 2010). 

 

Σχέση Ιατρού - Ασθενή 

Η σχέση του ιατρού με τον ασθενή παίζει σημαντικό ρόλο στο βαθμό της συμμόρφωσης 

στη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και την αποτελεσματικότητά της (Friedman et al., 

2008. Stryker et al., 2010). Συχνά ο ιατρός θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση είναι λάθος 

μόνο του ασθενή, παρότι πολλές φορές ευθύνονται και οι ίδιοι για την έλλειψη καλής 

επικοινωνίας ή καλής σχέσης με τον ασθενή (Hahn, 2009).  

Επιπλέον, το πιο συνηθισμένο λάθος που γίνεται είναι η εσφαλμένη εκτίμηση από τον 

γιατρό, του βαθμού συμμόρφωσης του ασθενή (Schwartz et al., 2009). Έρευνα έχει δείξει 

πως οι γιατροί υπερεκτιμούν τη συμμόρφωση του ασθενή κατά 50% και οι ασθενείς 

μπορεί να υπερεκτιμήσουν τη δική τους συμμόρφωση έως και 100% (Schwatz et al., 

2009. Hahn, 2009). Τέτοιες εσφαλμένες εκτιμήσεις είναι πιθανό να αποπροσανατολίσουν 

τους ιατρούς και τους ερευνητές και να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα 

(Schwatz et al., 2009. Hahn, 2009). Η χρήση εργαλείων εκτίμησης και αξιολόγησης του 

βαθμού συμμόρφωσης των ασθενών, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην πιο ρεαλιστική 

απεικόνιση την έκτασης του προβλήματος.  

 

Ο ρόλος του φαρμακοποιού 

Ο φαρμακοποιός βοηθά με τη σειρά του στη συμμόρφωση, μη δίνοντας φάρμακα χωρίς 

ιατρική συνταγή (όπως για παράδειγμα αντιβιοτικά), εξηγώντας στον ασθενή τη δράση 

και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και συμβουλεύοντας τους ασθενείς τους 

να συνεχίσουν την αγωγή τους όπως τους έχει συστήσει ο θεράποντας ιατρός τους και 

παρέχοντας πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων (Koshy, 2012. Burns et 

al., 2012).  
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Στρατηγικές Παρέμβασης 

Η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής ευνοείται από παρεμβάσεις όπως η ρύθμιση της 

φαρμακευτικής αγωγής με τα απολύτως απαραίτητα σκευάσματα και η επιλογή πιο 

ευέλικτων δασολογικών σχημάτων και νέων μορφών φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν 

την λήψη, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του λήπτη. Η μορφή και η 

ευχρηστία του φαρμάκου είναι σημαντικά στοιχεία, επίσης. (Γείτονα & Κυριόπουλος, 

2006) 

Η Αμερικάνικη Εταιρία Καρδιολογίας πρότεινε τη υιοθέτηση στρατηγικών για την 

ενίσχυση της συμμόρφωσης έτσι ώστε να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από 

τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τα εμφράγματα λόγω της  ανεπαρκούς θεραπείας της 

υπέρτασης. Ο πρώτος στόχος των παρεμβάσεων που αναπτύχθηκαν, ήταν να βοηθηθούν 

οι μερικώς συμμορφούμενοι ασθενείς να αναπτύξουν καλύτερες συνήθειες στη χρήση 

των φαρμάκων (Cramer 2002, Morley et al 2006).  

Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας που θα κινούνται προς την 

κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα υγείας με 

απώτερο στόχο την βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των πολιτών και την εκμάθηση 

πρακτικών τρόπων ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων είναι άλλη μια προσέγγιση 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα 

και προσαρμοσμένα με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά της Τρίτης Ηλικίας. Έτσι ώστε τα άτομα αυτά να ενημερωθούν να 

ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν στην ορθή χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. 

Επίσης προγράμματα (πρωτογενούς και δευτερογενούς) πρόληψης, στο γενικό 

πληθυσμό, θα βοηθούσαν ώστε να μειωθούν να ποσοστά νοσηρότητας, και κατά 

συνέπεια τα ποσοστά χρήσης πολλαπλής φαρμακευτικής αγωγής αντίστοιχα. Ανάλογο 

τρόπο δράσης και αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν προγράμματα αγωγής και 

προαγωγής υγείας που να στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης των 

ατόμων στην φαρμακευτική τους αγωγή. 
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Εν κατακλείδι, όσον αφορά την Ελλάδα και το πρόβλημα της πολυφαρμακίας και της μη 

συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ φορέων και αρχών και αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων. 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην βελτιστοποίηση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, το οποίο παρουσιάζει πολλά κενά και ελλείψεις. Επιπλέον, χρειάζεται να 

αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν, αξιόπιστα Εθνικά συστήματα αναφοράς (κινδύνου).  

Τέλος υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν προγράμματα διαχείρισης της 

πολυφαρμακίας  και της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, τόσο με προσέγγιση 

«εκ των άνω» ,σχεδιασμένα δηλαδή από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, τόσο 

και με προσέγγιση «από την βάση», με συμμετοχή στον σχεδιασμό των προγραμμάτων 

αυτών, εκτός των αρμοδίων φορέων, και της κοινωνίας των πολιτών. 
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Έγγραφη συναίνεση 

Του/της…………………………………………………………………………………… 

για συμμετοχή στη Διπλωματική Εργασία με τίτλο «Διερεύνηση της πολυφαρμακίας στα 

μέλη των Κ.Α.Π.Η. της Πάτρας και των παραγόντων που την επηρεάζουν» 

Δηλώνω ότι συναινώ να συμμετέχω στην ερευνητική μελέτη της Μεταπτυχιακής 

Φοιτήτριας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών κα. Ξυντάρα Μαρίνας 

,που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής, με τίτλο «Διερεύνηση της πολυφαρμακίας στα 

μέλη των Κ.Α.Π.Η. της Πάτρας και των παραγόντων που την επηρεάζουν» με 

επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Γελαστοπούλου Ελένη, καθηγήτρια Υγιεινής της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μελέτη έχει στόχο τη διερεύνηση του 

επιπολασμού του φαινομένου της πολυφαρμακίας στους ηλικιωμένους και των 

παραγόντων που το επηρεάζουν. 

Για την υλοποίηση της μελέτης θα απαντήσω στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της 

έρευνας. 

Είμαι ενήμερος ότι το Ερευνητικό Πρωτόκολλο και το Ερωτηματολόγιο έχουν λάβει 

έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών, πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες 

προστασίας των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. 

Είμαι ενήμερος ότι όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τα ερωτηματολόγια θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και ενδεχομένως να δημοσιευτούν σε κάποια μελέτη. Τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και η συμμετοχή μου είναι εθελοντική. 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα  
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Ερωτηματολόγιο 1 
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Ερωτηματολόγιο 2 

Κλίμακα Morisky 

Ναι=0  Ό χι=1 

 

 

 

*Στις ερωτήσεις 5 και 8 χρησιμοποιείται αντίστροφη κωδικοποίηση. 

 

0-5 βαθμοί, χαμηλή συμμόρφωση 

6-7 βαθμοί, μέτρια συμμόρφωση 

8 βαθμοί, υψηλή συμμόρφωση 

 


