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ΣΚΟΠΟΣ

• Στην Ελλάδα >18% του συνολικού πληθυσμού >65 ετών

• Οι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα … πολλά φάρμακα

• Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες ασθενείς άνω των 65 
• λαμβάνουν συνταγές με φάρμακα που έχουν αντένδειξη για την ηλικία τους 

με βάση διεθνή κριτήρια;

• Υπάρχει συσχέτιση με συγκεκριμένες νοσηρές καταστάσεις;
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ΥΛΙΚΟ
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ΥΛΙΚΟ

• Διεθνή Κριτήρια

• Excel αρχείο της ΗΔΙΚΑ με δεδομένα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
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Beers 
Criteria
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Φάρμακα με αντένδειξη σε >65
• Αντιισταμινικά => έντονη αντιχολινεργική δράση => σύγχυση,δυσκινησία παρκινσονισμό => 

delirium/πτώσεις/τραυματισμούς

• Σπασμολυτικά => έντονη αντιχολινεργική δράση… => πτώσεις/τραυματισμούς

• α-blockers αντιυπερτασικά/προστάτη=> υπόταση => συγκοπή/πτώσεις/τραυματισμούς

• Κεντρικώς δρώντα αντιυπερτασικά => υπόταση => συγκοπή/πτώσεις/τραυματισμούς

• Βαρβιτουρικά/Βενζοδιαζεπίνες => αγχλυτικά/κατασταλτικά => delirium/πτώσεις/τραυματισμούς

• Αντιψυχωσικά => καταστολή, σύγχυση,δυσκινησία παρκινσονισμό => delirium/πτώσεις/τραυματισμούς

• Αντικαταθλιπτικά => αντιχολινεργική δράση… => delirium/πτώσεις/τραυματισμούς

• Ινσουλίνες ταχείας δράσης/σουλφονυλουρίες=> ΣΔ=>υπογλυκαιμία=>delirium/πτώσεις/τραυματισμούς

• PPIs=> μείωση γαστρικής οξύτητας=> λοιμώξεις Cl. Difficile, οστεοπόρωση=> κατάγματα ισχύου

• NSAIDs => αιμοραγίες πεπτικού => υπόταση => συγκοπή/πτώσεις/τραυματισμούς

• Digoxin (έλεγχος καρδιακού ρυθμού) => επικίνδυνες αρρυθμίες =>συγκοπή/πτώσεις/τραυματισμούς

• Μυοχαλαρωτικά=> αντιχολινεργική δράση… => delirium/πτώσεις/τραυματισμούς

• Μετοκλοπραμίδη=> αντιχολινεργική δράση… => delirium/πτώσεις/τραυματισμούς
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Μεθοδολογία Ι

• Εντοπισμός κωδικών ATC4 που να καλύπτουν με σαφήνεια κατηγορία 
από τα Beers Criteria

• Εντοπισμός κωδικών ICD-10 για τραύμα/κατάγματα «που να έχουν 
νόημα» 

• Ανάλυση και μετάπτωση των δεδομένων του excel μέσω 
προσαρμοσμένης εφαρμογής

• Εισαγωγή σε βάση δεδομένων MS SQL Server 2014

• Εξόρυξη δεδομένων και στατιστικών με ερωτήματα στη βάση 
δεδομένων σε γλώσσα  Transact SQL
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Μεθοδολογία ΙΙ
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Dataset

• Αρχικά
• 544382 συνταγές

• Απομονώσαμε
• 375265 συνταγές (68.9% => ≥65 ετών, 18% πληθυσμού)

• 36596 ξεχωριστοί ασθενείς ≥ 65 ετών

• Αναζήτηση συγκεκριμένων ATCs
• Beers criteria 2019 & crosscheck από www.galinos.gr

• Αναζήτηση ICD-10 
• Τραύμα/κάταγμα/κάταγμα ισχύου
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Πόσοι υπερήλικες έπαιρναν έστω ένα φάρμακο BEERS+;
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Πόσοι υπερήλικες έπαιρναν φάρμακα BEERS+ ανά ηλικιακή ομάδα;
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Πως η χορήγηση κατά ATC4 αλλάζει ανά ηλικία;
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Σχετίζεται η συνταγογράφηση φαρμάκων Beers+ 
με τραύματα  και κατάγματα;

250% 78%
Chi square p<0.05
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Σχετίζεται η συνταγογράφηση φαρμάκων Beers+ με την 
εμφάνιση καταγμάτων ισχίου;

63%

Chi square p<0.05
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

• 18.000.000 => 11.700.000 >65    3 Μήνες

• 46.800.000 συνταγές / έτος σε υπερήλικες

τραύματα κατάγματα κατάγματα ισχίου

375.000 425 133 29

46.800.000 53.040 16.598 3.619
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
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Ο ασθενής σας είναι άνω των 65 ετών. Το φάρμακο αυτό αυξάνει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα 
τον κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη 
έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και να αυξήσει τη θνησιμότητα αυτών των ασθενών. 

Συνιστάται να αποφεύγονται φάρμακα αυτής της κατηγορίας ......

Παρισσότερες πληροφορίες στο www.protect_the_old.gr

Συνέχεια Επιστροφή
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Το φάρμακο αυτό αυξάνει στην ηλικιακή ομάδα που ανήκετε τον κίνδυνο εμφάνισης 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και κίνδυνο από 
πτώσεις.
Αν εμφανίσετε κάποια από τις παραπάνω παρενέργειες ενημερώστε τον γιατρό σας ή το 
ΕΚΑΒ

+ Τεχνικές συμπεριφορικής ψυχολογίας
+++

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το φάρμακο αυτό αυξάνει στην ηλικιακή ομάδα που ανήκετε τον 
κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, μπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση και κίνδυνο από πτώσεις.
Αν εμφανίσετε κάποια από τις παραπάνω παρενέργειες ενημερώστε 
τον γιατρό σας ή το ΕΚΑΒ
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Επιχειρηματική εκμετάλλευση

• Πιθανοί πελάτες
• Δημόσιο σύστημα υγείας: ΥΥ, 

ΗΔΙΚΑ

• Ιδιωτικοί φορείς υγείας

• Φαρμακευτικές εταιρίες

• Ασφαλιστικές εταιρίες

• Ενώσεις ασθενών

• Πολίτες

• Προϊόν
• App για πολίτες

• App για ΗΔΙΚΑ

• +++
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη
Email: kouroub@ics.forth.gr, Tel: 2810391680, Διεύθυνση: 

Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, GR70013, Ηράκλειο, Κρητη
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