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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
ADE – neželeni dogodki, povezani z zdravili (Adverse Drug Events)
ADR – neželena reakcija na zdravila (Adverse Drug Reaction)
ARMOR – orodje Oceni, Preglej, Minimiziraj, Optimiziraj, Ponovno oceni (Assess, Review,
Minimize, Optimize, Reassess)
ATC – anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikacijski sistem (Anatomic Therapeutic Chemical
classification system)
CGA – celovit geriatrični pregled (Comprehensive Geriatric Assessment)
CIRS-G – ocenjevalna lestvica skupnega bremena bolezni za starostnike (Cumulative Illness
Rating Scale for Geriatric patients)
GF – glomerulna filtracija
MAI – indeks primernosti zdravil (Medication Appropriateness Index)
STOPP/START – presejalno orodje za predpisovanje pri starostnikih (Screening Tool of Older
Person's Prescriptions) / presejalno orodje za opozarjanje zdravnikov na prava zdravila
(Screening Tool to Alert Doctors to Right Treatment)
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POVZETEK
Izhodišča: S starostjo se veča pojavnost kroničnih bolezni, s tem pa tudi tveganje za hkratno
predpisovanje več zdravil in izpostavljenost morebitno neprimernemu predpisovanju, ki sta
povezana s številnimi slabšimi zdravstvenimi izidi. Učinkovitost doslej znanih ukrepov za
izboljšanje predpisovanja je vprašljiva. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali s pregledom
zdravil glede na kriterije STOPP/START za ustreznost predpisovanja lahko izboljšamo
kakovost predpisovanja zdravil pri doma živečih, kronično bolnih starostnikih.
Cilji dela so bili: razviti računalniški program iz oceno predpisovanja po kriterijih
STOPP/START, oceniti razširjenost morebitno neprimernega predpisovanja pri starostnikih v
ambulantah družinske medicine, opredeliti dejavnike, povezane s morebitno neprimernim
predpisovanjem, ter ugotoviti, ali uporaba programa za pregled zdravil vpliva pa pojav
morebitno neprimernega predpisovanja, pa tudi na polipragmazijo, kakovost življenja
starostnikov in adherenco starostnikov za jemanje zdravil.
Metode: Izpeljali smo randomizirano kontrolirano raziskavo. Zdravniki družinske medicine so
vključili obiskovalce splošnih ambulant, starejše od 65 let, z vsaj enim redno predpisanim
zdravilom, in s pomočjo računalniškega programa za ugotavljanje kriterijev STOPP/START
opravili pregled predpisanih zdravil. Bolnike, ki so imeli prisotne kriterije STOPP/START, je
program naključno razvrstil v testno in kontrolno skupino. V testni skupini so zdravniki prejeli
informacijo o morebitno neprimernih predpisih. Vse bolnike so naprej zdravniki obravnavali
po lastni presoji. Ob kontrolnem pregledu po enem letu so zdravniki ponovili pregled zdravil
in ob tem prejeli informacijo o morebitno neprimernih predpisih za vse bolnike. Vsi bolniki so
izpolnili vprašalnik o demografskih podatkih, o jemanju zdravil, o adherenci (MMAS-4) in
kakovosti življenja (EQ-5D), zdravniki pa so izpolnili še vprašalnik o boleznih bolnika (CIRS-G).
Rezultati: V raziskavi je sodelovalo 29 ambulant in 624 bolnikov (358 (57,4 %) žensk).
Povprečna starost je bila 75,2 (± 6,2) let, povprečno število zdravil 5,6 (± 2,9). Pri 338 (57,9
%) osebah je bil prisoten vsaj en kriterij STOPP/START (161 (25,8 %) STOPP, 268 (42,9 %)
START). Večje tveganje za morebitno neprimeren predpis so predstavljali višja starost, več
zdravil, večje število CIRS-G kategorij ter nižja izobrazba. Ob kontrolnem pregledu se je
število bolnikov s kriteriji STOPP/START značilno zmanjšalo tako v testni (147 vs. 112) kot v
kontrolni skupini (162 vs. 129), prav tako se je značilno zmanjšalo število kriterijev na bolnika
6

(1,9 vs. 1,5 v testni ter 1,7 vs. 1,4 v kontrolni). Med skupinama ni bilo značilne razlike. Med
skupinama ni bilo razlike v kakovosti življenja, adherenci ali številu obiskov pri zdravniku.
Dobro adherentnih je bilo 48,1 % bolnikov. Dejavniki, značilno povezani z adherenco, so bili
10 ali več zdravil, prisotnost neželenih učinkov po zdravilih, večje število CIRS-G kategorij in
manj kot 3 leta opredelitve pri istem zdravniku. Zdravniki so uporabo aplikacije ocenili kot
sprejemljivo.
Razprava: Eksplicitne kriterije predpisovanja smo uspešno pretvorili v logične izjave, ki jih je
bilo mogoče vgraditi v računalniški sistem za podporo odločanju. Uporaba tega sistema je
privedla do izboljšanja predpisovanja v celotni opazovani populaciji, kar je verjetno posledica
učenja sodelujočih zdravnikov. Razširjenost morebitno neprimernega predpisovanja po
kriterijih STOPP/START v naši populaciji je bila primerljiva s tujimi rezultati. Zdravniki bi
morali biti pri predpisovanju predvsem pozorni na starejše, bolj bolne, slabše izobražene
bolnike z več zdravili.
Zaključek: Naš ukrep je sprejemljiv, izboljša predpisovanje, in je primeren za prenos v
vsakdanje delo v ambulanti.

Ključne

besede:

morebitno

neprimerno

predpisovanje,

doma

živeči

starostniki,

STOPP/START, računalniški sistemi za podporo pri odločanju, ambulanta družinske medicine,
pregled zdravil
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ABSTRACT
Background: Old age leads to increasing prevalence of multiple chronic diseases and
consequently to increased risk of polypharmacy and potentially inappropriate prescribing.
Potentially inappropriate prescribing is connected to multiple adverse outcomes. However,
the benefit of interventions to improve prescribing is uncertain. The purpose of our research
was to determine, whether a medication review using STOPP/START criteria could improve
prescribing quality in community-living multimorbid elderly.
Our goals were to develop a computer program to evaluate prescribing according to
STOPP/START criteria, determine prevalence of potentially inappropriate prescribing in
elderly in family practice, determine factors influencing potentially inappropriate prescribing
and determine whether use of a computer application for medical review influences
potentially inappropriate prescribing, polypharmacy, quality of life and adherence in elderly
in family practice.
Methods: We conducted a randomized controlled trial. Family practitioners enrolled practice
visitors, older than 65 years, with at least one regular medication, and performed a
medication review using the web application based on STOPP/START criteria. Patients with
present criteria were randomly assigned into test and control group. In the test group, the
physicians received the information about potentially inappropriate prescribing. All patients
were then managed according to physician's clinical judgment.

After one year, the

physicians repeated the medication review and received information about potentially
inappropriate prescribing for all patients. All patients filled out questionnaires about
demographic data, medication taking, adherence (MMAS-4) and quality of life (EQ-5D), and
physicians filled out a form on patients' diseases (CIRS-G).
Results: Twenty-nine family practices and 624 patients (358 (57,4 %) enrolled. Average age
was 75,2 (±6,2) let, average number of medications 5,6 (±2,9). In 338 (57,9 %), at least one
STOPP/START criterion (161 (25,8 %) STOPP, 268 (42,9 %) START) was present. Risk for a
potentially inappropriate prescription increased with higher age, higher number of drugs,
higher number of CIRS-G categories and lower education. At control, the number of patients
with STOPP/START criteria significantly decreased both in test (147 vs. 112) and control
group (162 vs 129). The average number of criteria per patients also significantly decreased
8

(1,9 vs. 1,5 test, 1,7 vs. 1,4 control). There was no significant difference between the test and
control group either in potentially inappropriate prescribing, quality of life, adherence or
number of doctor appointment. Well adherent were 242 (48,1 % of responses) patient.
Factors connected to adherence were taking 10 or more medications, presence of adverse
effects after medications, higher number of CIRS-G categories and less than 3 years with the
same physician. The physicians evaluated computer application as acceptable.
Discussion: Explicit prescribing criteria were successfully transformed into logical expressions
used in a computer decision support system. The use of our program improved prescribing
in all observed population, which was probably the consequence of doctor learning.
Prevalence of potentially inappropriate prescribing according to STOPP/START criteria was
comparable to results in other studies. In prescribing, doctors should pay special attention to
older, more ill, less educated patients with more medications.
Conclusion: Our intervention improved prescribing, was acceptable for doctors and was
suitable for everyday practice work.

Keywords: potentially inappropriate prescribing, community-dwelling elderly, STOPP/START,
computer decision support system, family practice, medication review
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1. UVOD
1.1.

Predpisovanje zdravil starostnikom

Delež starostnikov v populaciji razvitega sveta narašča. Leta 2016 je bilo v Sloveniji 18,7
% vseh prebivalcev starejših od 65 let, projekcije pa napovedujejo, da se bo ta delež do leta
2050 povečal na okrog 30 % (1).
Starostniki predstavljajo pomemben del populacije, obravnavane v ambulantah družinske
medicine (2). S staranjem se veča število bolezni ter število in količina zdravil, ki jih
starostniki prejemajo. Po nekaterih raziskavah naj bi do 99 % žensk in 97 % moških, starejših
od 65 let, imelo več kot eno kronično bolezen ali stanje (3). Zato ni presenetljivo, da starejši
prejemajo tudi več zdravil. V letu 2011 je bilo od skoraj 17 milijonov receptov, predpisanih v
Sloveniji, dobrih 9 milijonov predpisanih ljudem, starejših od 60 let, kar pomeni, da je nekaj
čez 20 % prebivalcev prejelo dobrih 54 % vseh receptov. Vrednost teh zdravil pa je znašala
262,5 milijona evrov (4).
Hkrati pa s starostjo povezane spremembe v telesu vplivajo tudi na farmakokinetiko zdravil.
S staranjem se spremenita privzem in porazdelitev zdravil. Ker se masa jetrnega tkiva in
pretok krvi skozi jetra zmanjšata, se poveča biološka uporabnost zdravil, ki se metabolizirajo
pri prvem prehodu skozi jetra (nifedipin, propranolol). Nasprotno pa se zmanjša učinkovitost
oziroma koncentracija zdravil, ki se v jetrih iz pred-zdravila pretvorijo v zdravilo. Zaradi
zmanjšane količine vode v telesu se zmanjša volumen porazdelitve vodotopnih zdravil (litij,
digoksin), poveča pa se volumen porazdelitve maščobotopnih zdravil, na primer diazepama.
Zelo pomemben pa je tudi učinek zmanjšanja glomerulne filtracije (GF) ledvic, povezanega s
starostjo. Če GF pade pod 30 ml/min, je potrebno odmerek zdravil, ki se izločajo skozi
ledvice, zmanjšati. Klinični učinek zmanjšanja GF je odvisen od toksičnosti oziroma
terapevtske širine zdravila, ki se izloča skozi ledvice. S staranjem pride tudi do sprememb v
farmakodinamiki, saj se lahko odzivnost tarčnega organa na zdravilo poveča ali pomanjša (5).
Ob tem je predpisovanje zdravil pri starostnikih kljub vsem tem težavam slabo podprto z
dokazi. O starostnikih je vsako leto objavljen le majhen delež randomiziranih kontroliranih
raziskav in meta-analiz. Starostnike le redko vključujejo v klinične raziskave, pa tudi v
raziskavah, specifično namenjenih starostnikom, izključitveni kriteriji lahko vodijo v to, da
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raziskovalci preiskujejo netipične zdrave starostnike namesto pogostejših krhkejših
starostnikov s številnimi boleznimi (6). Čeprav ima večina starostnikov več kroničnih bolezni,
je komorbidnost pogosto razlog za izključitev iz raziskave, pa tudi sama multimorbidnost je
slabo raziskana (7).
Primerno predpisovanje je širok pojem, ki zajema želje zdravnika, znanstveno ter tehnično
racionalno podlago (vključno s farmakologijo zdravila) in splošno dobro, ki je mešanica
različnih dejavnikov, vključno s socialnimi in družinskimi posledicami predpisovanja (8). Bolj
ozko gledano zajema kakovostno predpisovanje zdravil starostnikom predpisovanje
morebitno koristnih učinkovin v primerni dozi in za primerno odmerjen čas. Terapevtske
koristi morajo pretehtati morebitna tveganja; vedno moramo upoštevati možnost
medsebojnega delovanja zdravil ter zdravila in bolezni. Predpisovanje mora biti usmerjeno v
posameznega bolnika, predpisovalec pa mora biti vedno pozoren na možnost neželenih
učinkov zdravil. Odmerek zdravil prilagodimo ledvični in jetrni funkciji. Začnemo z manjšimi
odmerki, ki jih počasi prilagajamo (»start low, go slow«), kar pa nam ne sme preprečiti, da ne
bi dosegli pravšnjega, učinkovitega odmerka zdravila (5).
1.1.1. Vpliv multimorbidnosti na predpisovanje zdravil pri starostnikih
Delež starostnikov z več sočasnimi boleznimi ocenjujejo na vsaj 60 % pri populaciji,
starejši od 65 let, po nekaterih raziskavah pa kar do 98 % pri starejših od 75 let (9). Čedalje
več je dokazov, da za te bolnike v bolezen usmerjena obravnava ni ustrezna. V bolnika
usmerjena obravnava pa zahteva ustrezno organizacijo zdravstvenega sistema in drugačen
pristop, tudi pri predpisovanju zdravil (10). Številni bolniki z več sočasnimi kroničnimi
boleznimi tako potrebujejo in prejemajo večje število zdravil, odločitev glede ustreznega
predpisovanja pa je pri teh kompleksnih bolnikih zaradi problemov, povezanih z različnimi
vidiki predpisovanja zdravila (morebitno neprimerno predpisovanje, medsebojno delovanje
zdravil, medsebojno delovanje zdravila in bolezni, neželeni dogodki, povezani z zdravili
(Adverse Drug Events – ADE), in napake pri predpisovanju) za zdravnika težavna (11,12). Bolj
krhki starostniki imajo višje tveganje za morebitno neprimerno predpisovanje in za ADE (13).
Nacionalne smernice za odličnost pri zdravljenju in oskrbi (National Institute for Health and
Care Excellence - NICE) o multimorbidnosti tako predlagajo usmerjeno obravnavo bolnikov z
več kot 15 zdravili in posamezniku prilagojen, strukturiran pregled zdravil pri teh bolnikih.
(14)
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V kvalitativni angleški raziskavi so ugotavljali, kaj vpliva na odločanje zdravnikov, ki vodijo
multimorbidnega bolnika. Zdravniki so se srečevali s težavami pri obravnavi zaradi
medsebojnega delovanja med boleznimi in zdravili, zaradi konfliktov med željami bolnikov in
priporočili oziroma smernicami; ali pa zaradi pomanjkanja dokazov, ki bi bili relevantni pri
multimorbidnem bolniku. Zato so poskušali najti ravnotežje med optimalnim nadzorom
bolezni in v bolnika usmerjeno obravnavo v procesu, ki so ga raziskovalci poimenovali
»satisficing« - kjer se je zdravnik zadovoljil z obravnavo kronične bolezni, ki je »še zadoščala«
in bila »zadovoljiva« glede na okoliščine, ki so se tikale določenega bolnika (15).
1.1.2. Morebitno neprimerno predpisovanje zdravil starostnikom
Zaradi kompleksnosti predpisovanja, pa tudi zaradi drugih dejavnikov bolnika, zdravnika
in dejavnikov zdravstvenega sistema, je predpisovanje zdravil pri starostnikih pogosto
neprimerno. Morebitno neprimerna zdravila naj bi bila tista zdravila in skupine zdravil, ki naj
bi se jih izogibali pri bolnikih, starejših od 65 let, ker nimajo jasne z dokazi podprte podlage,
niso cenovno učinkovita, predstavljajo visoko tveganje za starostnika, zdravila, pri katerih
tveganja pretehtajo koristi uporabe, in kjer imamo druge, varnejše možnosti (16).
Neprimerno predpisovanje pomeni uporabo neprimernega zdravila, kjer tveganje za ADE
pretehta klinično korist, še posebej, kadar so dostopne varnejše ali bolj učinkovite
alternative. Prav tako je neprimerna uporaba sicer indiciranega zdravila, ki lahko povzroči
škodljive učinke preko interakcij med zdravili ali zaradi interakcije med zdravilom in
boleznijo, uporaba zdravila v preveliki dozi ali v predolgem trajanju. Med neprimerno
predpisovanje spada tudi neuporaba zdravila, ki ima dokazano učinkovitost pri bolnikih z
dovolj dolgo pričakovano življenjsko dobo in dobro kakovostjo življenja (8).
Na primernost predpisane terapije vplivajo dejavniki bolnika, zdravnika in okolja. Na prvem
mestu je seveda kompleksnost številnih bolezni in posledično večje število zdravil, ki jih
bolnik prejema (17,18). Na ta strogo biomedicinski okvir pa vplivajo še številni drugi
dejavniki. Svojo vlogo imajo bolnikova starost, spol, zdravstveno in funkcionalno stanje, ki
vplivajo na njegove potrebe in kompleksnost; pa tudi ekonomski dejavniki oziroma prihodki,
pripadnost etnični skupini, socialni dejavniki, zdravstveno zavarovanje in zato kontinuiteta
oskrbe in vir zdravstvene oskrbe (19). Pomembna je komunikacija med bolnikom in
zdravnikom, ter v bolnika usmerjena obravnava (20). Zdravnik v procesu predpisovanja
vključuje znanje, poznavanje in zaupanje v priporočila glede zdravil, pri tem pa vključi tudi
12

svoje lastne klinične izkušnje in stališča (8,21,20). Ob tem lahko zdravnika k predpisu
morebitno neprimernega zdravila nagne želja, da bi ustregel bolniku, ali občutek, da je
zdravilo prisiljen predpisati. Navade ali izkušnje pri predpisovanju lahko pretehtajo
priporočila glede predpisovanja določenega zdravila, marsikdaj pa zdravniki tudi neradi
spremenijo predpis drugega zdravnika (22). Zato je pomembna tudi komunikacija med
zdravniki, ki delajo v različnih okoljih in predpisujejo zdravila istim pacientom (8). Svoje
prispeva tudi okolje, ne samo ureditev zdravstvenega sistema (19), temveč tudi
organizacijske značilnosti ambulante družinske medicine (20).
Ko so preučevali, kako se je delo zdravnikov, ki so predpisali manj zdravil posameznemu
bolniku, razlikovalo od tistih, ki so jih predpisovali več, so ugotavljali, da so prvi pri odločanju
glede predpisovanja zdravil večkrat razmišljali o številu zdravil ter presojali o koristi oziroma
škodi pri posameznem predpisu. Tudi zdravniki, ki so redno uporabljali seznam kriterijev za
morebitno neprimerno predpisovanje, so predpisovali nekoliko manj morebitno neprimernih
zdravil (23).
Razširjenost morebitno neprimernega predpisovanja se v raziskavah zelo razlikuje, predvsem
zaradi zelo heterogene metodologije. Nedavni sistematični pregled je ugotavljal, da različne
raziskave kažejo razširjenost neprimernega predpisovanja v Evropi pri doma živečih
starostnikih od 0 do 98 % (24). Raziskovalci so uporabljali različne metode ugotavljanja
pogostosti neprimernega predpisovanja, ki so jih marsikdaj prilagodili zaradi načina zbiranja
podatkov, zaradi česar so bili avtorji sistematičnega pregleda mnenja, da je bila razširjenost
podcenjena. Najvišjo razširjenost pa so ugotavljali pri uporabi implicitnih kriterijev, kot je
indeks primernosti zdravil (Medication Appropriateness Index - MAI) (24). Na podobne
težave so naleteli avtorji sistematičnega pregleda o razširjenosti neprimernega
predpisovanja pri starostnikih v domovih starejših občanov, kjer so raziskovalci ugotavljali
pogostost od 18,5 % do 82,6 % (25).
Leta 2016 se je sestala tudi skupina evropskih raziskovalcev na področju morebitno
neprimernega predpisovanja in sestavila konsenz o izboljšanju kakovosti farmakoterapije v
starosti. Mnenja so bili, da je potrebno ločevati pojme, kot so morebitna in dejanska korist
ter škoda farmakoterapije za pacienta; slaba izbira zdravila ali slabo zdravljenje z zdravili; ter
predpisovanje zdravil s strani zdravnika, proti soodločanju, ki vključuje bolnikov vidik
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oziroma preference. Skupina meni, da je potrebno stalno nadzorovati koristi in škodo ter
kvaliteto oskrbe na multidisciplinaren način; redno pregledovati seznam zdravil; ocenjevati
indikacije za predpisovanje, kar vključuje merjenje izidov, tudi v bolnika usmerjenih izidov, in
vključevati družbeni pogled. Koristno bi bilo ustvariti centralni repozitorij posameznih
morebitno neprimernih predpisov, ki bi izvirali iz validiranih seznamov eksplicitnih kriterijev,
in ki bi moral imeti zagotovljen nek izbirni mehanizem, ki bi bil osnovan na specifičnih
potrebah posameznega uporabnika, okolja in namena uporabe. Moral bi tudi zagotavljati
interoperabilnost na evropskem nivoju (26).
1.1.3. Sočasna uporaba več zdravil - polipragmazija
Poseben vidik morebitno neprimernega predpisovanja je polipragmazija. Polipragmazija
je opredeljena glede na število zdravil, ki jih bolnik prejema, vendar so raziskovalci različnega
mnenja glede tega, katero število naj bi bilo meja. V različnih raziskavah so postavili mejo 4
(27), 6 (28), številni raziskovalci pa uporabljajo mejo 5 ali več zdravil (29, 30). Pri tem številu
zdravil so v avstralski raziskavi ugotovili povečano tveganje za več različnih neugodnih izidov,
kot so krhkost, oviranost in umrljivost (31). Nekateri razločujejo med polipragmazijo (5-9
zdravil) in ekscesno polipragmazijo (10 in več zdravil) (32, 33).
Pri starostnikih je polipragmazija pogost pojav, podatki v literaturi pa se zaradi različnih
definicij in metodologije zelo razlikujejo – od 5 do 78 % (30, 32-36). Pojavnost polipragmazije
je še večja v bolnišničnem okolju in pri starostnikih v dolgotrajni oskrbi (v domovih starejših
občanov – DSO) (37). V Sloveniji je več kot pol starostnikov v DSO prejemalo 6 ali več zdravil,
povprečno število zdravil, ki so jih prejemali starostniki v DSO, pa je bilo 5,8 (38). Raziskovalci
so ugotavljali, da polovica bolnikov jemlje zdravila, ki jih njihov zdravnik nima zabeleženih v
kartonu, slaba tretjina pa ne jemlje zdravil, ki jih zdravnik ima zabeležene (39).
Polipragmazija je pogosteje prisotna pri starejših in bolj bolnih pacientih (30,32).
Ni povsem jasno, kako se polipragmaziji izogniti. V izraelski raziskavi so preizkušali ukinjanje
zdravil s t.i. geriatričnim paliativnim pristopom. Nepokretnim bolnikom na negovalnih
oddelkih so ukinili vsa ne nujno potrebna oziroma koristna zdravila, v povprečju 2,8 zdravil
na bolnika. Po enem letu je bila smrtnost v opazovani skupini pomembno nižja kot v
kontrolni, potrebnih pa je bilo tudi manj napotitev na druge oddelke (40). Avtorji so nato
pristop preizkusili tudi pri doma živečih starostnikih, kjer so prav tako uspeli ukiniti 311
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zdravil pri 64 bolnikih. Pri tem ni prišlo do nobenega pomembnega neželenega dogodka,
88 % bolnikov pa je navajalo splošno izboljšanje zdravja (41). V drugih raziskavah so uspešno
ukinjali psihotropna zdravila, antihipertenzive in druga zdravila, neka raziskava pa je
pokazala, da nenamerna prekinitev jemanja zdravila po odpustu iz bolnišnice privede do
neželenih učinkov samo pri 20 % starostnikov (6). Raziskovalci previdno zaključujejo, da
ukinjanje zdravil verjetno starejšim krhkim bolnikom ne škoduje, zaradi majhnega števila
bolnikov v raziskavah pa še ni povsem jasno, ali vodi v izboljšane izide (42).
Kvalitativna raziskava je pokazala, da vidijo zdravniki družinske medicine polipragmazijo kot
pomemben problem v populaciji svojih starejših bolnikov, vendar pa imajo občutek nemoči
oziroma ne vedo, kako bi se tega problema lotili (43, 44).
1.1.4. Adherenca za zdravljenje z zdravili pri starostnikih
Za bolnika ni pomembno samo, katera zdravila ima predpisana, temveč tudi pravilno
jemanje zdravil. Adherenca je koncept, ki opredeljuje, v kolikšni meri se vedenje pacienta
ujema z medicinskimi ali zdravstvenimi nasveti, oziroma kakšno je sodelovanje, partnerstvo
in uravnoteženost odnosa z bolnikom. Navadno se nanaša na jemanje zdravil in pomeni
pravilno in redno jemanje zdravil v daljšem obdobju (45, 46, 47). S starostjo se veča
prevalenca dejavnikov tveganja za ne-adherenco. Ker so v starosti pogostejše sočasne,
kronične bolezni in stanja, so pogosto potrebna številna zdravila s različnimi doziranji in
pogostim jemanjem. Pri starostnikih na adherenco vplivajo dejavniki kot polipragmazija,
kognitivni in funkcionalni upad, nezadosten stik z zdravstvenim osebjem, depresivni
simptomi, slaba socialna podpora in pomanjkanje pomoči pri jemanju zdravil.
Čeprav raziskave o ukrepih za izboljševanje adherence še niso odkrile enega samega
učinkovitega ukrepa, pa naj bi strategije za izboljševanje adherence po možnosti vključevale
pregled zdravil, ki bi zagotovil, da je režim jemanja zdravil primeren in hkrati koliko mogoče
enostaven (45, 48). Nedavni sistematski pregled literature je ugotovil, da zaključki raziskav o
izboljševanju adherence pri zdravljenju z zdravili niso enotni, verjetno pa so najbolj
učinkovite kompleksne intervencije, ki vključujejo tako vedenjske in izobraževalne ukrepe,
kot tudi vključitev farmacevta oziroma kliničnega farmakologa v svetovanje (49).
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1.1.5. Posledice morebitno neprimernega predpisovanja
Morebitno neprimerno predpisovanje je povezano z neugodnimi izidi za pacienta. V 14
let trajajoči raziskavi, kjer so spremljali bolnike, starejše od 60 let, so ugotovili, da je bilo
tveganje za smrt pri bolnikih z vsaj enim morebitno neprimernim zdravilom za 44 % višje kot
pri tistih brez morebitno neprimernih zdravil (50).
Tudi sama polipragmazija je povezana s številnimi neugodnimi izidi – s pojavom ADE (33,37),
medsebojnim delovanjem zdravil (33,37,51,52), neadherenco (33,37,53), napakami pri
predpisovanju (30,54), zmanjšano sposobnostjo za opravljanje dnevnih aktivnosti oziroma
slabšim funkcionalnim stanjem (37), večjo izrabo zdravstvenih virov (37,55), hospitalizacijami
(55,56), ter povečanim tveganjem za geriatrične sindrome, kot so kognitivne motnje, padci,
inkontinenca ter tveganje za podhranjenost (33,37,55). Polipragmazija je pomemben
dejavnik tveganja za morebitno neprimerno predpisana zdravila. Raziskave si nasprotujejo
glede tega, ali je večje število zdravil povezano tudi z nepredpisovanjem priporočenih
oziroma koristnih zdravil (57-63).
1.1.5.1.

Neželeni dogodki, povezani z zdravili (ADE)

Svetovna zdravstvena organizacija definira neželeno reakcijo na zdravila (Adverse Drug
Reaction – ADR) kot katerikoli škodljiv ali nenameren odgovor na zdravilo, ki se pojavi pri
dozah, ki se jih običajno uporablja pri ljudeh za preprečevanje, diagnostiko ali zdravljenje
bolezni (64). ADE pa predstavljajo neželene dogodke, ki se pojavijo po izpostavljenosti
zdravilu, tudi če niso nujno povzročeni oziroma vzročno povezani z zdravilom, in je tako širši
pojem kot neželene reakcije na zdravila oziroma ADR (218).
O posledicah ADE se raziskave razlikujejo. Letno število smrti zaradi preprečljivih ADE v ZDA
naj bi presegalo število smrti zaradi prometnih nesreč, raka dojk ali HIV (65). Pogosto se ADE
kažejo s padci in ortostatsko hipotenzijo, srčno odpovedjo in delirijem (66). Srednja
prevalenca z ADR povezanih bolnišničnih zdravljenj naj bi bila od 3,3 % do 11 % vseh, od tega
naj bi bilo od 62 % do 80 % preprečljivih (67-72).
Starostniki so še bolj podvrženi tveganju za hospitalizacijo zaradi ADE. Od 10 % do 30 % vseh
hospitalizacij pacientov nad 65 let naj bi bilo povezanih z ADE, od teh pa naj bi bila polovica
preprečljivih (66,73-75). Starostniki nad 75 let so imeli tudi štirikrat večje tveganje za
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hospitalizacijo zaradi ADE (76). Smrtnost zaradi neželenih dogodkov, povezanih z zdravili, pa
je pomembno večja kot pri mlajših bolnikih (74). V Sloveniji so ugotavljali, da je skupnih
hospitalizacij, povzročenih z ADE, nekaj čez 5 %, več pa se jih pojavlja pri starejših bolnikih.
Kar 90 % teh hospitalizacij bi bilo po mnenju avtorjev mogoče preprečiti (77).
Največ preprečljivih hospitalizacij zaradi zdravil so v različnih raziskavah pripisali
antitrombotikom,

diuretikom,

nesteroidnim

antirevmatikom,

antidiabetikom

in

antidepresivom (68,76,78-80). Zdravila, ki vplivajo na centralni živčni sistem, so bila
najpogosteje povezana s hospitalizacijami oziroma zapleti zaradi poškodb (79).
Dejavniki tveganja za pojav ADE so predvsem večje število zdravil, ki jih hkrati jemlje bolnik,
torej polipragmazija (67-85), poleg tega pa tudi višja starost, čas, ki je minil od predpisovanja
novega zdravila, večje število bolezni in stanj ter drugi. Polipragmazija naj bi od tri do
štirikrat povečala tveganje za ADE, ki naj bi se pojavili pri več kot 80 % bolnikov, ki imajo šest
ali več zdravil (6). Redno jemanje šest ali več zdravil poveča tveganje za ADE za štirikrat,
vsako novo zdravilo pa doda več kot en dodaten ADE na leto (86,87). Vendar pa sta bila v
neki raziskavi večje število zdravil in neprimerno predpisana zdravila neodvisna dejavnika
tveganja za ADE, in raziskovalci so bili mnenja, da samo zmanjšanje števila zdravil ne bi
preprečilo ADE (65).
Prav tako verjetnost za pojav ADE verjetno poveča prisotnost nekaterih geriatričnih
sindromov (anamneza padcev in izguba neodvisnosti pri dnevnih aktivnostih) (88). Tudi večje
število predpisovalcev poveča tveganje za ADE (vsak dodatni predpisovalec naj bi povečal
tveganje za ADE za 30 %) (86).
1.1.5.2.

Z zdravjem povezana kakovost življenja pri starostnikih s potencialno

neprimerno predpisanimi zdravili
Več raziskav je ugotovilo, da so imeli starostniki z morebitno neprimerno predpisanimi
zdravili nižjo kakovost življenja kot starostniki brez njih, tako pri starostnikih, odpuščenih iz
bolnice (89), kot tudi pri doma živečih starostnikih (90,91), nekateri raziskovalci pa nasprotno
niso našli razlike v kakovosti življenja pri bolnikih z več morebitno neprimernimi predpisi
(92).
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Kvalitativna raziskava v domu upokojencev je pokazala, da starostniki vidijo večje število
zdravil kot breme (predvsem zaradi časa, ki ga porabijo za pripravo in jemanje zdravil,
slabega telesnega počutja, ter cene zdravila), zdravnike pa so videli kot osrednjo, zaupanja
vredno osebo pri urejanju svoje terapije. Izbrani zdravniki so navajali predvsem sistemske
ovire pri tem, da bi ukinjanje zdravil res izvajali (slaba dokumentacija, premalo osebja,
časovne ovire in organizacija oskrbe) (93).
Kljub temu zaenkrat ni zanesljivih dokazov, da zmanjšanje morebitno neprimernega
predpisovanja, torej optimizacije terapije z zdravili, izboljša kakovost življenja. V švedski
raziskavi so ugotovili, da se je po intervenciji, ki je vključevala kliničnega farmacevta,
kakovost življenja, merjena s samo-oceno globalnega zdravja, izboljšala, kakovost življenja,
merjena z EQ-5D vprašalnikom, pa se ni značilno spremenila (94). Podobno je Garfinkel s
sodelavci ugotovil, da je ukinjanje zdravil pri doma živečih starostnikih, pregledanih v
geriatrični ambulanti, prispevalo k boljši kakovosti življenja v skupini starostnikov, kjer so
izvedli intervencijo (41). Nasprotno pa Cochrane sistematični pregled ugotavlja, da ni jasno,
ali imajo intervencije za izboljšanje predpisovanja pomembne klinične učinke, saj v zajetih
raziskavah ni bilo razlik v kakovosti življenja (95). Nedavni sistematični pregled učinka
uporabe kriterijev STOPP/START poroča, da v meta-analizi randomiziranih raziskav niso našli
vpliva na kakovost življenja pri starostnikih v domačem ali bolnišničnem okolju (96).
1.1.6. Klinična orodja za pomoč pri predpisovanju zdravil starostnikom
Razvili so številna orodja, ki naj bi pomagala pri presoji, ali je določeno zdravilo primerno
za starostnika. Nekatera so osnovana na klinični presoji (implicitna), druga pa na prej
določenih standardih (eksplicitna).
Implicitne metode so odvisne od klinične presoje zdravnika, od njegovega znanja, izkušenj in
stališč. Za presojo, ali je zdravilo primerno, uporabimo medicinsko védenje in podatke o
bolniku. Upoštevamo lahko tudi bolnikove želje in potrebe (97). Najbolj znana implicitna
metoda je indeks primernosti zdravil (MAI), prvič objavljena leta 1993 (98).

Omogoči

popolno in fleksibilno oceno posameznikove terapije, in ker je vezana na podatke o bolniku
in usmerjena v bolnika, lahko odkrije tudi nespecifične težave. Uporabljena je bila v več
raziskavah, kjer so ugotovili, da ta metoda pogosto odkrije morebitne napake pri
predpisovanju in napoveduje neželene izide zdravljenja. Problem implicitnih metod je, da so
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bolj časovno zahtevne ter odvisne od klinične presoje in poznavanja geriatrične
farmakoterapije, zaradi česar so manj ponovljive in hkrati manj praktično uporabne in
zanesljive, ter zato pogosto ostanejo v uporabi v raziskavah, ne pa v klinični praksi (12,99).
Podoben pristop je tudi ocena zdravil kot del celovitega geriatričnega pregleda
(Comprehensive Geriatric Assessment - CGA) (100), predvsem v bolnišničnem okolju.
Ugotovili so, da je sicer prišlo do racionalizacije zdravil pri bolnikih, obravnavanih v okviru
CGA, toda pozitivni učinek se je kasneje deloma izgubil zaradi vplivov oziroma predpisovanja
drugih zdravnikov v sistemu (101). Uporaba CGA za zmanjševanje neprimernega
predpisovanja naj bi bila smiselna, koristen pa bi bil multidisciplinaren pristop (12, 102).
Druga vrsta orodij navaja kriterije za izbiro zdravila, ki se tičejo izbire določenega zdravila
znotraj terapevtske skupine s pomočjo seta vprašanj, ki naj jih klinik premisli pred
predpisovanjem, torej mešanica implicitnega in eksplicitnega pristopa. Huisman-Baron in
sodelavci so predlagali 23 točk oziroma kriterijev, ki naj bi jih klinik upošteval pred
predpisom posameznega zdravila, preizkusili pa so jih na primeru predpisa najustreznejšega
antipsihotika za krhkega starostnika (103). Drenth-van Maanen in sodelavci pa so preizkušali
metodo optimizacije zdravil pri starostnikih s polipragmazijo, kjer so splošni zdravniki
poskusili optimizirati terapijo s pomočjo šestih vprašanj, ki so se nanašala tako na možna
zdravila, ki bi bila potrebna, pa niso bila predpisana, pa tudi na to, katera zdravila bi bilo moč
ukiniti, ali se bolnik drži režima jemanja, ali so prisotni ADE, do katerih klinično pomembnih
interakcij bi lahko prišlo, in ali je potrebna prilagoditev doze (104).
Tretja vrsta orodij so eksplicitni kriteriji. Eksplicitne kriterije lahko uporabimo kot trden
standard. Eksplicitni kriteriji so presejalna orodja, osnovana na pregledu literature ali
konsenzu ekspertov in vnaprej določajo neprimerne kombinacije zdravil ali kontraindikacije.
So zanesljivi in ponovljivi, omogočajo pravičnejšo oskrbo, so cenejši za uporabo, mogoče jih
je tudi vgraditi v programske pakete. Ker pa ne upoštevajo posameznikovih značilnosti in
potreb, dajo lahko napačne rezultate – možni so lažno pozitivni izidi (ker je lahko zdravilo v
splošnem neprimerno, neposredno za določenega bolnika pa primerno) ter lažno negativni,
ker ti kriteriji ne najdejo nespecifičnih težav (97). Večina eksplicitnih kriterijev tudi ne
upošteva težav zaradi neuporabe morebitno koristnih zdravil (razen kriterijev za opozarjanje
zdravnikov na primerno zdravljenje (Screening Tool to Alert Doctors to Right Treatment 19

START)) (77,85,105). Najpogosteje so v kriterije za morebitno neprimerna zdravila vključeni
benzodiazepini, nesteroidni antirevmatiki, ter nekateri antihistaminiki in antipsihotiki (106).
Seveda eksplicitna presejalna orodja ne morejo nadomestiti klinične presoje, temveč so
namenjena temu, da prispevajo k zmanjšanju števila ADE in izboljšanju kakovosti medicinske
obravnave starejših bolnikov (107). Vsem morebitno neprimernim zdravilom se ni mogoče
izogniti, še posebej ne takrat, kadar se zdravnik in bolnik strinjata, da koristi pretehtajo
tveganje. Zato mora biti odločanje o predpisovanju individualno in osnovano na medicinskih,
funkcionalnih in socialnih okoliščinah, na kakovosti življenja in prognozi (86).
Razvitih in preizkušenih je bilo več setov eksplicitnih kriterijev. Delno so eksplicitne kriterije v
svoj pristop za obvladovanje polipragmazije vključili tudi raziskovalci, ki so izdelali orodje
ARMOR (Assess, Review, Minimize, Optimize, Reassess), ki je pristop, s katerim po korakih
ocenimo starostnike, ki so posebej ogroženi za pojav ADE (108).
Leta 2015 je skupina evropskih strokovnjakov iz sedmih evropskih držav sestavila tudi
kompozitno listo EU(7)-PIM, ki naj bi bila enoten evropski seznam morebitno neprimernih
zdravil, namenjen predvsem raziskovanju in primerjavi rezultatov na evropskem področju
(109).
Najpogosteje uporabljani v našem območju pa so Beersovi kriteriji (110), Priscus lista (111) in
kriteriji STOPP/START (112,113).
1.1.6.1.

Beersovi kriteriji

Beersove kriterije so v devetdesetih letih razvili v ZDA kot konsenz skupine strokovnjakov
(114). Od takrat so jih večkrat posodobili, doslej največkrat uporabljana posodobitev je bila v
letu 2012 (115), zadnja posodobitev pa je bila leta 2015 (110). Sestavljeni so iz dveh
seznamov zdravil. Na prvem so navedena zdravila, ki se jih je pri starostnikih priporočljivo
izogibati ne glede na prisotne bolezni ali stanja, na drugem pa zdravila, ki se jih naj bi
izogibali v prisotnosti določenih bolezni ali stanj. Ob zadnji posodobitvi je bil dodan še tretji
seznam zdravil, ki naj bi jih uporabljali le s previdnostjo.
Beersovi kriteriji so med največkrat uporabljanimi za ugotavljanje morebitno neprimernega
predpisovanja, vendar je njihova uporabnost omejena z ameriškim izvorom, saj vsebujejo
zdravila, ki jih na evropskem tržišču ni. Vključujejo tudi nekaj terapevtskih podvojitev, ne
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vsebujejo pa nekaterih pogostih interakcij med zdravili, kriterijev v zvezi z neprimerno
dolžino zdravljenja, niti natančnejših podatkov v zvezi z zmanjšano ledvično fukcijo. Prav tako
tudi ne vsebujejo kriterijev v zvezi z nepredpisovanjem zdravil, ki so dokazano koristna (116).
Sistematski pregled literature je ugotovil povezavo med prisotnostjo zdravil, navedenih v
Beersovih kriterijih, in hospitalizacijami pri doma živečih starostnikih. Večina raziskav je bila
retrospektivnih kohortnih raziskav. Podatki o tem, ali bi lahko uporaba Beersovih kriterijev
zmanjšala umrljivost, izboljšala kakovost življenja ali zmanjšala izrabo zdravstvenih virov, so
bili nejasni (18,116-118). Beersovi kriteriji so bili povezani z višjim tveganjem za
hospitalizacijo tudi v drugih skupinah starostnikov (119).
Dokazi o povezavi med prisotnostjo neprimernega predpisovanja po različnih kriterijih in
neugodnimi izidi za pacienta so nejasni in si nasprotujejo. Nekatere raziskave so pokazale
pozitivno povezavo med neprimernim predpisovanjem in umrljivostjo, uporabo zdravstvenih
storitev, ADE in kakovostjo življenja (65), druge pa mešane in negativne rezultate (120). Pri
večini je metodologija vsebovala pomembne omejitve (8,32,121).
1.1.6.2.

Kriteriji Priscus

Priscus seznam so leta 2010 objavili v Nemčiji, na podlagi konsenza strokovnjakov o
morebitno neprimernih zdravilih za starostnike, prilagojen pa je nemškemu tržišču zdravil.
Sestavljen je iz 83 zdravil, ki so neprimerna za starostnike, vsebuje pa tudi priporočila, kako
terapijo prilagoditi oziroma, če se posameznemu zdravilu ni mogoče izogniti, kakšno naj bo
spremljanje bolnika oziroma previdnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati (111).
V raziskavah so ugotovili, da so Priscus kriteriji pomembno povezani z ADE, ki so vodili v
hospitalizacije (122-124), pa tudi z večjo izrabo zdravstvenega sistema in višjimi stroški (123).
V primerjavi z bolniki, ki so prejemali drugačna zdravila so imeli tisti z zdravili iz Priscus liste
večje tveganje za hospitalizacije iz kateregakoli razloga (125). Nasprotno pa so Pohl-Dernick
in sodelavci ugotavljali, da bi nadomestilo morebitno neprimernih zdravil s priporočljivejšimi
pomenilo precejšnje dodatne stroške (126). Hkrati pa so tudi ugotavljali, da splošni zdravniki
v Nemčiji slabo poznajo Priscus kriterije (127).
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1.1.6.3.

Kriteriji STOPP in START kriteriji

Kriterije STOPP (Screening Tool of Older Person's Prescriptions, presejalno orodje za
predpisovanje pri starostnikih) in START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment,
presejalno orodje za opozarjanje zdravnikov na prava zdravila) so razvili evropski raziskovalci
(112, 113). Leta 2015 pa so objavili tudi prvo posodobitev teh kriterijev (128). Kriteriji STOPP
opredeljujejo morebitno neprimerne predpise običajno uporabljanih zdravil v kombinaciji s
kliničnimi stanji, vsebujejo pa tudi nekatere morebitno škodljive interakcije med zdravili in
nepotrebne terapevtske podvojitve. Kriteriji START pa opredeljujejo napake zaradi zdravila,
ki bi bilo verjetno koristno za bolnika z določeno boleznijo ali stanjem, vendar mu ni bilo
predpisano. Kriteriji so pokazali dobro zanesljivost med različnimi ocenjevalci, tako v
bolnišnici kot v lekarniškem okolju (129). Tako kot pri drugih skupinah kriterijev je njihova
omejitev, da niso bili izdelani z mislijo na bolnike z več sočasnimi boleznimi, kakršnih je
večina starostnikov, temveč so večinoma osnovani z mislijo na bolnika z določeno boleznijo
(130).
Prevalenca prisotnosti morebitno neprimernih predpisov glede na kriterije STOPP se v
različnih populacijah starostnikov razlikuje. Raziskovalci glede na okolje, v katerem delajo, ali
možnosti dostopa do kliničnih podatkov o bolniku, ki jih imajo, uporabljajo okrnjene sete
kriterijev. Vendar pa je nek pregled literature navajal, da se prevalenca ni bistveno
spreminjala glede na to, kako obsežen nabor kriterijev so raziskovalci uporabili (25).
V originalni raziskavi razvijalcev kriterijev START je bila prevalenca nepredpisanih morebitno
koristnih zdravil pri starostnikih, sprejetih v bolnišnico z akutno boleznijo, 58 % (113).
Nadaljevali so z širšo evropsko raziskavo, kjer so ugotovili, da so bila v bolnišnici najpogosteje
neprimerno predpisana zdravila glede na kriterije STOPP/START bezodiazepini in nevroleptiki
pri starostnikih s pogostimi padci, nepotrebne podvojitve zdravil, in dolgotrajno
predpisovanje zaviralcev protonske črpalke v visokih odmerkih. Prevalenca morebitno
neprimernih predpisov po kriterijih STOPP/START je bila v opazovani populaciji (bolniki,
sprejeti v bolnišnice z akutnimi stanji) več kot 50 %, skoraj 60 % bolnikov pa ni bilo zdravljeno
z zdravili, ki bi jim glede na z dokazi podprto medicino pomagala. Razlog za tako visok delež
je bilo po mnenju raziskovalcev morda izogibanje polipragmaziji, zapleteno ali dražje
zdravljenje, pomanjkanje znanja o z dokazi podprti terapiji za sekundarno preventivo ter
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nižja pričakovanja oziroma osredotočenost na paliativno obravnavo simptomov namesto na
sekundarno preventivo (76).
V drugih raziskavah je bila med hospitaliziranimi starostniki prevalenca kriterijev STOPP med
41 % in 77 % ter prevalenca START med 53,6 % in 73,3 % (17, 131, 132). Najpogostejši
kriteriji STOPP so bili zaviralci protonske črpalke v polnem terapevtskem odmerku dlje kot 8
tednov in antagonisti kalcijevih kanalčkov pri bolnikih s kroničnim zaprtjem. Najpogostejši
kriteriji START pa so bili vezani na nepredpisovanje kalcija in vitamina D pri bolnikih z
osteoporozo ter na (ne)zdravljenje s statini in aspirinom (131).
Kriteriji STOPP/START so bili preizkušeni tudi v negovalnih ustanovah (domovi upokojencev),
kjer je po različnih raziskavah 23,7 % do 80 % bolnikov imelo vsaj eno predpisano zdravilo iz
seznama STOPP ter od 30,5 % do 74 % bolnikov vsaj eno nepredpisano zdravilo iz seznama
priporočil START (133-135).
Morebitno neprimerno predpisana zdravila po kriterijih STOPP so bili pri irskih starostnikih v
domačem okolju prisotna pri 21-36 %, po kriterijih START pa pri 22 %. (136,137) Na Irskem so
starostnike spremljali tudi v nadaljnjih raziskavah. Po leta 2016 obljavljenih rezultatih so
kriterije STOPP našli pri 57 %, kriterije START pa pri 41,8 % (138). V Belgiji so našli
prevalenco kriterijev START iz leta 2015 pri 67 % in kriterijev STOPP pri 56,1 % starostnikov
nad 80 let; samo 17,1 % bolnikov ni imelo nobenega. Najpogostejši kriteriji START so bili
nepredpisovanje ACE inhibitorjev pri srčnem popuščanju in aspirina pri dokazani
aterosklerotični bolezni, najpogostejši kriterij STOPP pa predpisovanje benzodiazepinov dlje
kot 4 tedne. V raziskavi so sicer uporabili omejen set kriterijev (139). V Španiji so našli vsaj en
kriterij STOPP pri 73,9 % starostnikov v splošni populaciji (140), v Nemčiji pa vsaj en kriterij
START pri 69,1 % (141).
V različnih raziskavah so bili kriteriji STOPP in START povezani z različnimi neugodnimi izidi. V
raziskavi Wautersa in sodelavcev je bila prisotnost morebitno neprimerno predpisanih
zdravil, identificiranih s kriteriji STOPP, pri doma živečih starostnikih povezana z bodočimi
ADE, nižjo kakovostjo življenja in obiski v urgentni ambulanti. Povezava je bila neodvisna od
prisotnosti polipragmazije. Povezave z nujnimi hospitalizacijami niso našli, k čemur je morda
prispevalo tudi zelo majhno število hospitalizacij pacientov, vključenih v raziskavo (91). Tudi
druge raziskave so potrdile, da je bilo večje število morebitno neprimernih predpisov po
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kriterijih STOPP povezano z ADE (142,138) Kaže tudi, da kriteriji STOPP bolje napovedujejo
ADE kot Beersovi, (112,142-144) pa tudi hospitalizacije, do katerih pride zaradi pojava ADE
(145).
Kriteriji STOPP so se v več raziskavah pokazali kot dejavnik tveganja za hospitalizacije
(90,139,146), umrljivost (139), ranljivost oziroma krhkost (146) in funkcionalni upad med
hospitalizacijo (147). Tako kriteriji STOPP kot START so bili povezani z obiski v urgentni
ambulanti in pri splošnem zdravniku (138). Kriteriji START pa so bili povezani s funkcionalnim
upadom in kakovostjo življenja (138) in umrljivostjo, ki ni bila vezana na srčno-žilne bolezni
(141). V nedavni raziskavi so preučevali tudi povezavo devetih kriterijev STOPP/START,
povezanih s povečanim tveganjem za krvavitve iz prebavil. Našli so šibko povezavo, ki pa ni
bila statistično značilna (148).
1.1.6.4.

Primerjava med eksplicitnimi kriteriji

Glavne razlike med kriteriji STOPP/START in Beersovimi kriteriji so: kriteriji STOPP so
organizirani po fizioloških sistemih, Beersovi pa ne; Beersovi kriteriji vsebujejo več zdravil, ki
v Evropi niso več dostopna, ki jih kriteriji STOPP ne vsebujejo; kriteriji STOPP poudarjajo
morebitno negativno medsebojno delovanje med zdravili ter podvojeno predpisovanje
zdravil, Beersovi pa ne; STOPP kriteriji vsebujejo več primerov neprimernega predpisovanja,
ki v Beersovih niso omenjeni. Poleg tega natančneje opredeljujejo okvarjeno ledvično
delovanje (18). V zadnjih revizijah obeh vrst kriterijev se razlike pojavljajo predvsem pri
uporabi opioidov. Opozarjajo na različne neželene učinke, ki so posledica medsebojnega
delovanja zdravil, in na zdravila, ki povečujejo tveganje za padce. Kriteriji STOPP/START so
manj ozko usmerjeni in vsebujejo kriterije, ki veljajo tudi za širšo populacijo, ne samo za
starostnike; namenjeni so za večino populacij starostnikov, medtem ko Beersovi kriteriji niso
bili mišljeni za paliativno oskrbo ali uporabo ob koncu življenja (149). V primerjalnih
raziskavah so ugotovili, da so kriteriji STOPP opredelili več morebitno neprimernih predpisov
kot Beersovi kriteriji ali kriteriji Priscus. (25,150,151)
Tako Beersovi kriteriji kot kriteriji STOPP/START imajo lahko velik vpliv na obravnavo
pacientov. Seveda pa so eksplicitni kriteriji samo ena komponenta celostnega pristopa k
izboljšanju zdravljenja starostnikov z zdravili ter končnih zdravstvenih izidov (149). Dokazov,
da uporaba teh kriterijev prispeva k optimizaciji predpisovanja, zaenkrat še ni dovolj.
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Gallagher in sodelavci so primerjali običajno oskrbo in presejanje s kriteriji STOPP/START, ki
so mu sledila priporočila bolnikovemu zdravniku. Ukrep je izboljšal več kazalcev kakovosti
predpisovanja, izboljšave pa so vztrajale tudi še 6 mesecev po odpustu. V tej raziskavi je
kriterije določil raziskovalec, bolnikovi zdravniki pa so jih v veliki večini potrdili (53).
Doslej še ni bilo raziskave, ki bi dokazala vpliv uporabe kriterij STOPP/START na kakovost
življenja. Prav tako še ni dobrih dokazov v zvezi z vplivom kriterijev STOPP/START na finančne
učinke (143). Uporaba kriterijev STOPP/START je v kliničnih raziskavah sicer pokazala otipljive
klinične koristi pri starostnikih, vendar so imele te raziskave številne omejitve (majhno
število pacientov, le en sodelujoč center, le delno slepljenje) (12).

1.2. Intervencije za zmanjšanje neprimernega predpisovanja zdravil
starostnikom
Če želimo predpisovanje izboljšati, ne zadostuje enkratna, začetna odločitev, temveč
mora biti kakovost predpisovanja dinamičen proces, kjer redno ocenjujemo in uravnavamo
dobrobit in škodo zdravil. Več avtorjev zato priporoča redno pregledovanje seznama zdravil
(medication monitoring). Zdravnik bi moral bolnika poučiti o pričakovanih pozitivnih učinkih
in možnih težavah, povezanih z zdravilom, ter ga aktivno pritegniti k soodločanju pri
zdravljenju in poročanju o težavah, če bi se te pojavile. Prav tako bi moral v rednih razmikih
ocenjevati učinkovitost zdravila, neželene učinke, adherenco ter ali je zdravilo še potrebno.
Tu lahko pomagajo tudi farmacevti in medicinske sestre. Po potrebi zdravnik nato terapijo
prilagodi in začne proces od začetka (152).
Pristopi za izboljšanje predpisovanja zdravil pri starostnikih bi morali biti vedno pripravljeni z
mislijo na starostnike, ki imajo pogosto več sočasnih bolezni, s tem povezano polipragmazijo
in cilje zdravljenja, ki se razlikujejo od mlajših odraslih, zaradi česar si ne moremo pomagati s
smernicami, pripravljenimi za določeno kronično bolezen (8). Raziskovalci so preizkušali
različne ukrepe, s katerimi bi lahko zmanjšali neprimerno predpisovanje in napake pri
predpisovanju. Samo spodbujanje zdravnikov k temu, da bi večkrat opravili pregled zdravil,
ni prispevalo k zmanjševanju morebitno neprimernega predpisovanja (153).
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1.2.1. Izobraževanje
Izobraževanje za zmanjševanje neprimernega predpisovanja zdravil starostnikom lahko
poteka na vseh nivojih, od študentskega dalje. V raziskavah so bili študenti in mladi zdravniki
nezadovoljni z izobraževanjem na tem področju med dodiplomskim študijem. Izkazalo se je
tudi, da mladi zdravniki pogosteje delajo napake pri predpisovanju zdravil v primerjavi z bolj
izkušenimi specialisti. Strukturirano spletno izobraževanje iz geriatrije je pri specializantih
izboljšalo predpisovanje zdravil pri preizkusu znanja v primerjavi s tistimi zdravniki, ki ga niso
opravili (12, 154).
Vendar pa se napake v predpisovanju pojavljajo tudi zaradi stresnega delovnega okolja in
drugih dejavnikov, zato tega problema ni mogoče reševati enostransko, saj predpisovanja ne
izboljša samo znanje zdravnika, ki predpisuje, temveč je potrebno tudi primerno okolje,
dodatni viri, vplivajo pa tudi druge okoliščine (12).
1.2.2. Vključevanje kliničnega farmacevta
Največ raziskav, kjer so poskušali predpisovanje izboljšati, je bilo opravljenih v
bolnišničnem okolju. Multidisciplinarni timi, ki vključujejo farmacevte, lahko izboljšajo
primernost predpisovanja pri starejših hospitaliziranih bolnikih, ni pa jasno, ali to vpliva na
klinične izide (94,99,155-157). Intervencije so pripomogle k izboljšanju predpisovanja pri
akutnih sprejemih, ob odpustu in v enoti intenzivne terapije (12). V raziskavah so ugotovili,
da se zdravniki velikokrat ne držijo priporočil farmacevtov, bolj učinkovita pa je osebna
komunikacija kot papirna priporočila (158).
Na primarnem nivoju je bilo opravljenih manj raziskav. Sistematični pregled je našel le pet
raziskav, večinoma je šlo za pregled zdravil, ki ga je opravil farmacevt in nato posredoval
informacije bolniku in zdravniku. Verjetno vključevanje kliničnega farmacevta v tim, ki skrbi
za multimorbidnega starostnika, izboljša kakovost predpisovanja, vendar je kakovost
dokazov nizka (95,159). Na izide, povezane s pacienti, na primer kakovost življenja, pa
zaenkrat še ni dokazanih vplivov.
Cochraneov pregled je ocenjeval tudi intervencije za izboljšanje predpisovanja v domovih
upokojencev. Verjetno so dosedanje intervencije koristne pri identifikaciji in razreševanju
težav, povezanih z zdravili, ter izboljšanju primernosti zdravil, ni pa trdnih dokazov, da
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zmanjšajo hospitalizacije, izboljšajo kakovost življenja ali vplivajo na umrljivost ali pojav ADE.
Tudi na tem področju so dokazi slabe kakovosti, zato ni mogoče potegniti trdnih zaključkov
(160).
1.2.3. Računalniški sistemi za podporo odločanju (Computer Decision Support
Systems – CDSS)
Rutinsko elektronsko predpisovanje pripomore k zmanjševanju napak pri predpisovanju
zdravil, v bolnišnicah pa prispeva k zmanjševanju potrebe po ukrepanju kliničnega
farmacevta (12), čeprav so ugotavljali tudi, da se zaradi tehničnih pomanjkljivosti lahko
pojavljajo nove vrste napak, na katere morajo biti predpisovalci pozorni (161). Elektronsko
predpisovanje nekoliko zmanjša število napak pri uvajanju zdravil, nima pa veliko vpliva pri
pregledovanju že prej predpisanih zdravil (27). V ameriški raziskavi so presodili, da bi lahko
80 % preprečljivih ADE dejansko preprečili z računalniškim programom za vnašanje oziroma
predpisovanje zdravil (72). Prav tako naj bi CDSS v domovih upokojencev izboljšali kakovost
predpisovanja zdravil, zaznali ADE, opozarjali na potencialne nevarnosti in zmanjšali
verjetnost za poškodbe (padce) pri starostnikih, vendar so dokazi skromni (162).
Omejitev uporabnosti računalniških programov za podporo pri odločanju je njihova slaba
specifičnost. Programi pogosto opozarjajo na morebitne napake, ki pa jih zdravniki redko
upoštevajo. Po nekaterih ocenah naj bi preprečili samo en ADE na 2700 računalniških
opozoril, zaradi česar avtorji govorijo o »alert fatigue«, kar pomeni, da se zdravniki na
opozorila privadijo in jih ne upoštevajo več (adaptacija na opozorila) (163-165). Mattisonova
in sodelavci so ugotavljali, da do te adaptacije ni prišlo, ko so uporabili bolj usmerjeno
opozarjanje. Prav tako niso opažali, da bi se učinek opozoril s časom slabšal, res pa je, da tudi
ni prišlo do »učenja« zdravnikov, saj se vnos morebitno neprimerno predpisanih zdravil ni
zmanjšal (166) .
V raziskavi, kjer so ugotavljali odziv na računalniška opozorila pri predpisovanju psihotropnih
zdravil pri starostnikih na primarnem nivoju, so ugotovili, da so zdravniki spremenili
predpisano zdravilo le pri 9,9 % opozoril (167). Podobne številke so dobili tudi drugi
raziskovalci (168,169). V raziskavi skupine MOXXI-III so ugotavljali, da so pri uporabi sistema,
ki je vključeval identifikacijo napak pri odmerjanju, medsebojno učinkovanje zdravil,
medsebojno učinkovanje zdravila in bolezni, alergijske kontraindikacije ter morebitno
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toksičnost ali kontraindikacije na podlagi bolnikove starosti, zdravniki spremenili predpisano
zdravilo v 14 % opozoril (21). Precej boljše rezultate so v nedavni raziskavi dobili v
bolnišničnem okolju z usmerjenim opozorilom, ki se je pojavilo med predpisovanjem. V tej
raziskavi zdravniki le četrtine opozoril niso upoštevali (170). Zdravniki so s sistemi za podporo
odločanju večinoma zadovoljni, želijo pa si, da bi bili bolj specifični (171).
Seidlingova in sodelavci so raziskovali, kateri so dejavniki, ki vplivajo na to, da zdravnik
sprejme opozorilo pri opozarjanju na možno neželeno medsebojno delovanje zdravil.
Najpomembnejši dejavnik je bil izgled opozorila, pomembno pa je bilo tudi dodatno
podajanje informacij ob opozorilu, ali je moral predpisovalec vstopiti v dialog s sistemom, ter
kako pogosto so se opozorila pojavljala (172).
Začeli so tudi že raziskovati možnosti za vključitev kriterijev STOPP/START v računalniške
sisteme za podporo odločanju pri predpisovanju zdravil. Nizozemski raziskovalci so
ugotavljali, ali bi bilo mogoče uporabiti računalniški algoritem za aplikacijo kriterijev
STOPP/START na bazi zdravstvenih podatkov pacientov. Ugotovili so, da je bilo mogoče
uporabiti le 39 kriterijev STOPP (od 62) in 18 kriterijev START (od 26), predvsem zaradi tega,
ker iz baze podatkov ni bilo mogoče ugotoviti, kako resno je določeno stanje ali bolezen, in
ker določena stanja ali bolezni v bazi zdravstvenih podatkov niso bila kodirana (173). Na
podobno težavo so naleteli raziskovalci, ki so hoteli kriterije STOPP vključiti v obstoječe
sisteme za podporo odločanju pri predpisovanju zdravil, oziroma v elektronski medicinski
karton. V raziskavi je bila prevalenca kriterijev STOPP bistveno nižja, kot jo poznamo iz drugih
raziskav (le nekaj odstotkov), predpisovanje pa se po opozorilih v interventni skupini ni
bistveno spremenilo. Raziskovalci so ugotovili, da so največja težava nekakovostni podatki v
elektronskem kartonu, saj vključeni zdravniki podatkov o diagnozah in zdravilih niso vedno
vnesli tako, da bi jih lahko CDSS analiziral (174).
Na primarnem nivoju je le malo preizkušenih orodij, ki bi bila namenjena pregledu zdravil z
eksplicitnimi kriteriji. V raziskavi sem zato želela izdelati in preizkusiti CDSS, ki bi vključeval
kriterije STOPP/START in bi bil lahko praktično orodje za zdravnike družinske medicine pri
obravnavi multimorbidnih starostnikov, ki imajo predpisana številna zdravila.
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2. NAMEN

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali z rednim pregledovanjem ustreznosti predpisanih
zdravil glede na mednarodno sprejete kriterije lahko izboljšamo kakovost predpisovanja
zdravil pri doma živečih starostnikih s kroničnimi boleznimi.
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3. CILJI

Cilji moje raziskave so bili:
1. Ugotoviti

kakovost

predpisovanja

zdravil

pri

starostnikih

v

ambulantah

splošne/družinske medicine v Sloveniji upoštevajoč mednarodno priznane kriterije.
2. Ugotoviti, ali lahko z uporabo spletne aplikacije za podporo pri odločanju vplivamo na
kakovost predpisovanja zdravil pri starostnikih, opredeljeno z mednarodnimi kriteriji
predpisovanja morebitno neprimernih zdravil in polipragmazijo.
3. Ugotoviti morebitno povezavo med uporabo spletne aplikacije in adherenco pri
zdravljenju z zdravili, kakovostjo življenja ter številom obiskov pri izbranem zdravniku.
4. Izdelati multivariatni model, ki pojasnjuje, kateri dejavniki vplivajo na kakovost
predpisovanja zdravil pri doma živečih starostnikih.
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4. HIPOTEZE

Preveriti sem želela naslednje hipoteze:
1. Pri več kot petini kronično bolnih starostnikov, ki obiskujejo ambulanto družinske
medicine, predpisovanje zdravil odstopa od mednarodno priznanih priporočil za
predpisovanje zdravil pri starostnikih STOPP/START.
2. Sistematičen

pregled

ustreznosti

predpisanih

zdravil

s

pomočjo

uporabe

računalniškega programa, izdelanega za ugotavljanje neustreznosti predpisovanja
zdravil pri starostniku glede na mednarodne kriterije STOPP/START, zmanjša
pojavnost neprimernega predpisovanja zdravil ter polipragmazije.
3. Dejavniki, ki vplivajo na kakovost predpisovanja zdravil, so vezani na značilnosti
bolnika, število in vrsto kroničnih bolezni, ki jih le-ta ima, in zdravnika.
4. Adherenca pri zdravljenju z zdravili je odvisna od ustreznosti in števila predpisanih
zdravil (kakovosti predpisovanja zdravil), bolnikovega poznavanja indikacije za
jemanje zdravila, odsotnosti neželenih učinkov zdravila in značilnosti bolnika.
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5. METODE
5.1.

Tip raziskave

Izpeljali smo randomizirano kontrolirano raziskavo, kjer smo ugotavljali, ali uporaba
programa za pomoč pri odločanju na podlagi kriterijev STOPP/START pri doma živečih
starostnikih zmanjša število morebitno neprimerno predpisanih zdravil.
5.1.1. Način randomizacije
Vsak bolnik s morebitno neprimerno predpisanimi zdravili je bil naključno razporejen v
testno ali kontrolno skupino. Randomizacijo je samodejno izvedel računalniški program, s
katerim so zdravniki ugotavljali prisotne kriterije STOPP/START.
Uporabili smo uravnoteženo randomizacijo z uporabo naključnih permutacijskih blokov. To
je pogosta randomizacijska metoda, ki omogoča približno enakomerno razporeditev tudi pri
manjši velikosti vzorca, oziroma omogoča enako velikost primerjanih skupin ves čas
raziskave. Če uporabimo blok 6, to pomeni, da bo shema vsakih šest pacientov po tri
razporedila v eno, tri pa v drugo skupino. (175) Randomizacijski algoritem je bil osnovan na
generatorju naključnih števil Mersenne Twister (176). Uporabili smo dva alokacijska bloka z
različnimi periodami (4 in 6). Generator naključnih števil je aplikaciji ponudil številko,
zapisano v binarni obliki. Če je številka ustrezala dolžini 4 oziroma 6 znakov ter je imela
ustrezno Hammingovo utež (2 oziroma 3), je generirala ustrezen blok. Hammingova utež je
število enic v binarnem zapisu posameznega števila (177). Bloki - sekvence za posameznega
zdravnika so se ustvarili že pri prvi prijavi zdravnika, preden se je raziskava sploh začela.

5.2.

Sodelujoči v raziskavi

5.2.1. Sodelujoči zdravniki
Vzorec zdravnikov ni bil naključen, temveč pragmatično izbran. V raziskavi so sodelovali
zdravniki družinske medicine, ki so vsaj del svojega delovnega časa delali v ambulantah
splošne oziroma družinske medicine in so se prostovoljno javili za sodelovanje v raziskavi. Za
sodelovanje smo zaprosili zdravnike, ki sodelujejo s Katedro za družinsko medicino v Ljubljani
in Mariboru, zdravnike mentorje, in zdravnike, ki so bili v času začetka raziskave vključeni v epoštno listo sindikata Praktik.um.
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5.2.2. Populacija bolnikov
Zdravniki so v raziskavo vključili vse izbrane bolnike, ki so na določen dan prišli v
ambulanto ali bili pregledani na domu ne glede na razlog.
Vključitveni kriteriji:


obiskovalci ambulante na dan, ko je zdravnik izvajal raziskavo,



starost 65 let ali več,



so prejemali vsaj eno redno predpisano zdravilo.

Izključitveni kriteriji:


demenca take stopnje, da niso bili sposobni odgovoriti na bolnikov vprašalnik,



terminalna bolezen ali stanje, zaradi katerega je bila bolnikova pričakovana življenjska
doba manj kot 1 leto.

Bolniki so bili vključeni v raziskavo, če so ustrezali vključitvenim kriterijem, niso imeli
izključitvenih kriterijev in so podpisali obveščen pristanek.
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5.3.

Pot bolnikov v raziskavi

Bolniki, povabljeni v
raziskavo
N=639

Vabljeni, ki so odklonili
sodelovanje
N=15

Bolniki, vključeni v
raziskavo
N=624
Bolniki brez uvodnih
STOPP/START kriterijev
(»neaktivni«)
N=265

Randomizacija

Bolniki, razporejeni v
testno skupino
N=173

Bolniki, razporejeni
v kontrolno skupino
N=186

Izpadli

Izpadli

Umrli (N=5)
Izstop zdravnika
(N=14)
Ostalo (N=7)

Umrli (N=5)
Izstop zdravnika
(N=12)
Ostalo (N=7)

Bolniki iz testne
skupine, ki so končali
raziskavo
N=147

Izpadli

Umrli (N=3)
Izstop zdravnika
(N=8)
Ostalo (N=10)

Neaktivni, ki so končali
raziskavo
N=244

Bolniki iz kontrolne
skupine, ki so končali
raziskavo
N=162

Slika 1: Pot bolnika v raziskavi.
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V celotnem vzorcu je tako izpadlo 71 (11,4 %) bolnikov. V testni skupini je izpadlo 25
bolnikov (14,5 %), v kontrolni 24 bolnikov (12,9 %), pri skupini bolnikov brez kršenih kriterijev
(neaktivni skupini) pa je izpadlo 21 bolnikov (7,9 %).
Največ preiskovancev (34) je izpadlo, ker je njihov zdravnik prenehal sodelovati v raziskavi.
Taki zdravniki so bili trije. Dve zdravnici sta prenehali sodelovati zaradi pomanjkanja časa in
obremenitev na delovnem mestu, ena zdravnica je zaradi porodniškega dopusta prenehala
delati v ambulanti.
Na drugem mestu po pogostnosti razloga za prenehanje sodelovanja je bila smrt bolnika, na
tretjem pa menjava zdravnika. Tabela 1 prikazuje razloge za prekinitev sodelovanja
preiskovancev v raziskavi.
Tabela 1: Razlogi za izpad preiskovancev
Razlog za izpad preiskovanca (N=71)
Izstop zdravnika iz raziskave
Smrt bolnika
Bolnik je zamenjal zdravnika
Bolnik se ne odziva/ne želi več sodelovati
Neznan razlog
Odhod bolnika v DSO
Brez vnosa v računalnik, papirnati vprašalnik poslan

N ( % vseh izpadlih)
34 (47,9 %)
13 (5,5 %)
8 (11,3 %)
7 (9,9 %)
4 (5,6 %)
3 (4,2 %)
2 (2,8 %)

Še 20 bolnikov pa je imelo nepopoln vnos podatkov ob kontrolnem pregledu, med temi sta
bila dva izmed umrlih.
Povprečen čas opazovanja preiskovancev je bil 477 dni (cca 15,9 mesecev).

5.4. Orodja
5.4.1. Računalniški program, izdelan na osnovi kriterijev STOPP/START
Za raziskavo smo izdelali računalniški program, ki bi po eni strani poenostavil preverjanje
terapije glede na prisotnost kriterijev STOPP/START, po drugi pa bi tudi zagotovil, da so bili
vsi kriteriji ugotovljeni in upoštevani. Program smo zasnovali tako, da bi bila njegova uporaba
čim preprostejša in čim bolj intuitivna. V primeru, da bi njegova uporaba izboljšala kakovost
terapije z zdravili pri starejših bolnikih, bi ga bilo mogoče uporabljati tudi pri vsakdanjem
ambulantnem delu.
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Odločili smo se za uporabo spletne aplikacije, do katere lahko posamezni zdravnik dostopa z
uporabniškim imenom in geslom, ki mu ga dodeli administrator. Za varnost podatkov je
poskrbljeno z varnostnimi ukrepi na nivoju strežnika, ki omogoči dostop le iz IP naslovov, ki
so bili prepoznani kot upravičeni do dostopa.
Zdravnik v aplikacijo vnese ime in rojstno letnico bolnika ter kontaktne podatke. Slika 2
prikazuje uporabniški vmesnik za vnos bolnika.

Slika 2: Vnos novega bolnika
Nato vnese bolnikova zdravila ter bolezni in stanja, ki so pomembna za opredelitev
prisotnosti kriterijev STOPP/START. Zdravila vnaša s pomočjo padajočega menuja, kar
izključuje možnost tipkarskih napak in omogoči zanesljivo prepoznavanje zdravila. Slika 3
prikazuje vnos zdravil.
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Slika 3: Vnos zdravil za posameznega bolnika
Zdravnik nato označi še prisotnost bolezni in stanj, relevantnih za ugotavljanje kriterijev
STOPP/START. Za poenostavitev vnosa so bolezni in stanja združeni v smiselne skupine
(kardiovaskularne bolezni, bolezni dihal, bolezni prebavil, bolezni sečil, nevrološke bolezni,
presnovne bolezni in ostalo), posebna kategorija je še funkcionalno stanje. Slika 4 prikazuje
tabele za oznako relevantnih bolezni ali stanj.
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Slika 4: Prikaz označevanja prisotnih bolezni ali stanj: skupini Funkcionalno stanje in
Kardiovaskularne bolezni.

Na Sliki 5 je končni zaslon, ki zdravniku prikaže zaključek pregleda zdravil pri bolniku.

Slika 5: Prikaz kršenega kriterija pri bolniku
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5.4.2. Postopek pretvorbe papirnatih kriterijev v logično izjavo
Za izdelavo računalniške aplikacije je bilo potrebno opisati vsak kriterij tako, da je bilo
mogoče iz prisotnosti določene bolezni ali stanja in določenega zdravila ugotoviti, če so
pogoji zanj izpolnjeni ali ne. Kjer kriterija ni bilo mogoče natančno določiti na tak način, je
računalniški program zdravniku postavil še dodatna vprašanja, na katera je moral odgovoriti,
preden je dobil rezultat.
Za opis kriterija so uporabljeni operatorji Boolove algebre. Primer kriterija je »Pri bolniku s
kroničnim zaprtjem, ki ne prejema odvajal, opiodni analgetiki povečajo tveganje za hudo
zaprtje.« Kriterij opišemo z naslednjo izjavo:
»OPIOIDS_ALL.dd>0 AND B5 AND NOT V21«
OPIOIDS_ALL je oznaka za skupino zdravil, ki je v pod-tabeli označena kot vsa zdravila, ki se
začnejo s kodo N02A anatomsko-terapevtsko-kemičnega klasifikacijskega sistema (Anatomic
Therapeutic Chemical classification system - ATC). Oznaka dd>0 predstavlja dnevni odmerek,
večji od nič, kar pomeni, da bolnik prejema to zdravilo. B5 je koda za bolezen ali stanje, v
tem primeru kronično zaprtje. V21 je vprašanje, ki ga aplikacija postavi zdravniku pri vsakem
bolniku, pri katerem ugotovi prisotnost bolezenskega stanja B5 in prisotnost zdravila iz
skupine N02A: “Ali bolnik prejema laksativ?”. Odgovor »Da« vrne rezultat vprašanja V21 kot
»True«, del pogoja NOT V21 je zato “False”, in aplikacija kriterija ne opredeli. Nasprotno pri
odgovoru »Ne« aplikacija kriterij prikaže kot prisoten.
5.4.3. Vprašalnik MMAS-4
Obstaja več meril za adherenco, s katerimi je mogoče identificirati vedenje, povezano z
jemanjem zdravil, ovire za adherenco, ali vedenje, povezano z neadherenco. Zaenkrat še
velja, da nobeden od pogosto uporabljanih vprašalnikov nima tako dobrih lastnosti, da bi ga
lahko uporabljali kot zlati standard (178). Vprašalnik MMAS-4 (4 item Morisky Medication
Adherence Scale) je enostaven za bolnika ter za ocenjevalca, je zanesljiv in ima dobro
občutljivost in specifičnost (179-181). Vprašalnik je sestavljen iz štirih vprašanj, od katerih
prvi dve ocenjujeta naključno pozabljena zdravila, drugi dve pa namerno prekinitev jemanja
zdravila zaradi bolnikovih prepričanj ali težav z zdravilom oziroma boleznijo. Vsako vprašanje
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se ovrednosti z eno točko za odgovor “da” in nič točk za odgovor “ne”. Rezultat nič točk
pomeni najboljšo adherenco, rezultat 3-4 pa zelo slabo adherenco.
5.4.4. Vprašalnik EQ-5D
Vprašalnik EQ-5D je leta 1990 objavila Euro-qol skupina (182). Sestavljen je iz petih
dimenzij, ki opisujejo komponente zdravja (mobilnost, samooskrba, vsakdanje aktivnosti,
bolečina oziroma neugodje, tesnoba/depresija), ki jim je mogoče pripisati vrednosti od 1 do
3 (1 – brez težav, 2 – nekaj težav oziroma srednje velike težave, 3 – hude težave). Tako
dobimo 243 možnih zdravstvenih stanj, sestavljeno iz petih števk (od 11111, kar načelno
predstavlja popolno zdravje – do 33333). Poleg tega bolnik tudi označi svoje ocenjeno
zdravje na analogni lestvici od 0 do 100 (183). Iz petih števk, ki predstavljajo zdravstveno
stanje, je mogoče izračunati oziroma jim prirediti tudi vrednost (indeks) na vrednostni
lestvici. Za Slovenijo je bila validacija EQ-5D s prevodom narejena leta 2000 in 2005,
vrednosti so pri tem ostale konzistentne, leta 2011 pa je bila tudi objavljena vrednostna
lestvica, izračunana na podlagi slovenskih podatkov (184,185).
5.4.5. Vprašalnik CIRS-G
CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatric patients) je indeks multimorbidnosti,
sestavljen iz 14 kategorij, ki pokrivajo organske sisteme bolnika (186). Pri ocenjevanju vsak
organski sistem prejme od 0 do 4 točke, kjer 0 točk pomeni, da bolnik nima težav s strani
tega telesnega dela ali sistema, 4 točke pa predstavljajo končno organsko odpoved ali
napredovalo rakavo bolezen v tem predelu. Indeks je sestavljen iz več posameznih mer ali
komponent – skupnega števila točk, ki jih zbere bolnik v vseh kategorijah, število prizadetih
kategorij, število kategorij, kjer je prizadetost resna ali zelo resna (torej število organskih
sistemov, ki so prejeli oceno 3 ali 4) ter sam indeks (število točk deljeno s številom kategorij)
(186). Njegova dobra stran je, da upošteva vse organske sisteme, pri tem pa ne zahteva
specifičnih diagnoz (187). Indeks je bil sestavljen z namenom oceniti skupno breme bolezni
in zmožnost preživetja starostnikov. Po oceni epidemiologov ima dobro zanesljivost ter
vsebinsko in splošno veljavnost (188).
V bolnišničnem okolju so posamezne kategorije oziroma komponente indeksa CIRS-G
povezane s kliničnimi dejavniki, kot so slabši laboratorijski izvidi, število zdravil, dolžina
hospitalizacije, kognitivni upad, depresija in invalidnost (189). Prav tako komponente indeksa
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CIRS-G značilno napovedujejo povečano tveganje za ponovne hospitalizacije in umrljivost
(189-193). Indeks je pokazal dobro napovedno vrednost tudi pri uporabi na primarnem
nivoju (194).

5.5.

Potek raziskave

5.5.1. Priprava zdravnikov na raziskavo
Vsem zdravnikom smo ponudili izobraževanje o uporabi programa. Vsak zdravnik je
prejel uporabniško ime in geslo, s katerim je lahko dostopal do programa in vnašal bolnike.
Vsak zdravnik je pred prvo uporabo aplikacijo preizkusil v svoji ambulanti, ob tem pa sem mu
neposredno, prek telefona ali prek Skypa pomagala pri uporabi.
Zdravniki so tudi dobili podrobna navodila o uporabi aplikacije ter ocenjevanju kategorij
CIRS-G (v prilogah A in B).
5.5.2. Vključitveni pregled
Ob vključitvi so zdravniki preverili ustreznost vključitvenih in izključitvenih kriterijev ter
opravili uvodni pregled predpisanih zdravil. Slika 6 prikazuje potek vključitvenega pregleda.
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VKLJUČITVENI KRITERIJI
-

IZKLJUČITVENI KRITERIJI

Starejši od 65 let
Redno jemlje vsaj eno zdravilo
Pričakovana življenjska doba več kot
1 leto (ni v terminalni fazi bolezni)
Kognitivno dovolj ohranjen, da
lahko odgovarja na vprašanja.

-

Ne jemlje nobenih zdravil v redni
terapiji
Je v terminalni fazi bolezni (rakave,
KOPB…)
Prisotna demenca, zaradi katere
ne more odgovarjati na vprašanja

Odkloni
Zabeležite
odklonitev

Bolnik povabljen k sodelovanju
Privoli
BOLNIK:
-

Podpiše izjavo o svobodni privolitvi
Izpolni vprašalnik

ZDRAVNIK

Zdravnik vnese
zdravila v aplikacijo

Brez predlaganih
sprememb
Standardna
obravnava

Predlagane spremembe
Zdravnik oceni, katere
spremembe so
primerne in te predlaga
bolniku

Obravnava dalje
po zdravnikovi
presoji

Slika 6. Potek prvega pregleda.
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Bolnik
spremembo
odkloni zabeležite

Zdravniki so v aplikacijo lahko vnašali podatke v program, naknadno pa podatkov niso mogli
več spreminjati. Za popravke napačnih vnosov so se obrnili na administratorja.
5.5.3. Uvodni bolnikov vprašalnik
Uvodni vprašalnik je vseboval osnovne demografske podatke o bolniku (starost, spol, leta
izobrazbe, s kom živi) ter nekatere druge podatke o življenjskem slogu (kajenje, telesna
aktivnost, alkohol). Poleg tega smo bolnike povprašali, koliko časa so že pacienti istega
zdravnika in kako pogosto so obiskali zdravnika v zadnjem letu. Del vprašalnika o zdravilih je
vseboval vprašanja o pripravi in jemanju zdravil ter o neželenih učinkih posameznikovih
zdravil. Bolnika smo tudi zaprosili, naj navede zdravila brez recepta, ki jih jemlje. Sledil sta še
validirana vprašalnika MMAS-4 o adherenci in EQ-5D o kakovosti življenja. Celoten vprašalnik
je v Prilogi C.
5.5.4. Uvodni zdravnikov vprašalnik
Uvodni zdravnikov vprašalnik je vseboval vprašalnik CIRS-G ter dodatna vprašanja o tem,
ali so se zdravniki z bolnikom dogovorili za kakšno spremembo zdravljenja z zdravili. Celoten
vprašalnik je v prilogi D.
5.5.5. Kontrolni pregled
Po enem letu po vključitvi bolnikov smo zdravnike zaprosili, da so z bolniki opravili
kontrolni pregled. Pri tem pregledu je bolnik ponovno izpolnil bolnikov vprašalnik, zdravnik
pa je izpolnil zdravnikov vprašalnik ter vnesel zdravila in ustrezne bolezni v program. Ob
kontrolnem pregledu je program prikazal morebitno neprimerna zdravila za vse
preiskovance tako v testni kot tudi v kontrolni skupini.
5.5.6. Zaključni bolnikov vprašalnik
Zaključni bolnikov vprašalnik je poleg vprašanj MMAS-4 in EQ-5D vseboval še dodatna
vprašanja o jemanju zdravil. Zaključni bolnikov vprašalnik je v Prilogi E.
5.5.7. Zaključni zdravnikov vprašalnik
Zaključni zdravnikov vprašalnik je vseboval vprašalnik CIRS-G, vprašanja o rabi
zdravstvenih storitev v preteklem letu ter vprašanja o morebitnih izvedenih spremembah
zdravljenja z zdravili na podlagi spletne aplikacije. Vprašalnik je v Prilogi F.
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5.5.8. Vprašalnik o uporabnosti aplikacije
Po končani raziskavi smo zdravnikom postavili še nekaj vprašanj o delu z aplikacijo. Želeli
smo izvedeti, ali se je zdravnikom pripomoček zdel koristen in ali bi ga uporabljali tudi pri
svojem rednem delu. Vprašalnik je v prilogi G.

5.6.

Opredelitev izidov in spremenljivk

5.6.1. Primarni izid
Primarni izid je bilo število morebitno neprimernih predpisov po kriterijih STOPP in START
v testni in kontrolni skupini po enem letu po intervenciji (pregledu terapije s pomočjo
spletne aplikacije).
5.6.2. Sekundarni izidi
Sekundarni izidi so bili kakovost življenja, merjena z indeksom EQ-5D, adherenca, merjena z
MMAS-4 vrednostjo in izraba zdravstvenih storitev (število obiskov pri izbranem zdravniku v
zadnjem letu) v kontrolni in testni skupini po enem letu po intervenciji.
5.6.3. Spremenljivke
Iz vprašalnikov in iz podatkov, zbranih s spletno aplikacijo, smo pridobili naslednje
spremenljivke, katerih vpliv na morebitno neprimerno predpisovanje smo analizirali:


Demografski podatki
o Starost
o Spol
o Izobrazba (kategorično)


Osnovnošolska izobrazba ali manj



Srednješolska ali poklicna izobrazba



Višja, visoka ali univerzitetna izobrazba

o Podatki o gospodinjstvu


Živi v lastnem gospodinjstvu v partnerjem



Živi v lastnem gospodinjstvu sam



Živi pri mlajših družinskih članih v skupnem gospodinjstvu



Živi pri mlajših družinskih članih v ločenem gospodinjstvu
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o Trajanje odnosa z istim zdravnikom





< 1 leto



1-3 leta



3-10 let



> 10 let

Podatki, povezani z jemanjem zdravil
o Predpisana zdravila (vnos v aplikacijo)
o Morebitno neprimerni predpisi (podatek o kriterijih STOPP/START v aplikaciji)


Morebitno neprimerna zdravila (STOPP)



Morebitno neprimerno opuščena zdravila (START)

o Število zdravil
o Polipragmazija (opredeljena kot 5 ali več zdravil ob hkratnem jemanju) (31)
o Ekstremna polipragmazija (opredeljena kot 10 ali več zdravil ob hkratnem
jemanju)
o Prisotnost morebitnih neželenih učinkov (opredeljena kot odgovor »da« na
vprašanje, ali bolnik občuti kakšne neželene učinke svojih zdravil)
o Potreba po pomoči pri pripravi zdravil (opredeljena kot delna pomoč ali
pomoč pri pripravljanju zdravil v celoti)
o Nepoznavanje indikacij za jemanje zdravil (opredeljena kot vsaj en odgovor
»ne« pri vprašanjih »Ali bolnik ve, za kaj jemlje to zdravilo?« ob vnosu
bolnikovih zdravil)
o Adherenca (merjena z MMAS-4 vprašalnikom)





0 – popolnoma adherenten



1-2 – delno adherenten



3-4 – slabo adherenten

Podatki povezani z zdravjem bolnika
o Ocena stopnje multimorbidnost z merami CIRS-G


Število kategorij CIRS-G



Število točk CIRS-G



Indeks CIRS-G

o Z zdravjem povezana kakovost življenja (indeks EQ-5D)
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5.7.

Statistične metode

Za analizo osnovnih značilnosti sem uporabila standardne opisne metode: povprečno
vrednost s standardnim odklonom, oziroma mediano ali modus v primeru neparametrične
porazdelitve spremenljivk, razpon vrednosti in odstotni delež.
Za testiranje razlik v sklopu bivariatnih analiz sem glede na naravo spremenljivk uporabila
ustrezne parametrične (t-test) oziroma neparametrične teste

(hi-kvadrat test, Mann-

Whitneyev U in Kruskal-Wallisov test). Vpliv neodvisne na odvisno spremenljivko v sklopu
bivariatnih analiz sem ocenjevala s pomočjo binarne logistične regresije.
Nekaterim kategoričnim spremenljivkam sem opredelila nove dihotomne spremenljivke na
sledeč način:


Izobrazba: osnovnošolska ali manj / višja



Trajanje odnosa z istim zdravnikom: tri leta ali manj/ več kot tri leta



Adherentni bolniki (0 točk) / manj adherentni bolniki (1 ali več točk)

Z multivariatno logistično regresijo sem izdelala multivariatne modele, ki pojasnjujejo
prisotnost kriterijev STOPP/START kriterijev, prisotnost samo kriterijev STOPP in prisotnost
samo kriterijev START v seznamu bolnikovih zdravil. Uporabljene spremenljivke so bile
vezane na lastnosti bolnika in njegovo terapijo z zdravili (spol, starost, izobrazba, število
kategorij CIRS-G, število zdravil, polipragmazija, prisotnost kriterijev STOPP v terapiji,
prisotnost kriterijev START v terapiji).
Z multivariatno logistično regresijo sem s pomočjo spremenljivk, vezanih na bolnika, njegovo
terapijo z zdravili in trajanje odnosa z zdravnikom (starost, spol, izobrazba, trajanje odnosa z
istim zdravnikom, prisotnost neželenih učinkov, 10 ali več zdravil v redni terapiji, število
kategorij CIRS-G, prisotnost kriterijev STOPP/START in nepoznavanje zdravil) izdelala
multivariatni model, ki pojasnjuje adherenco pri bolnikih.
Testiranje razlik znotraj skupin ob začetku in koncu raziskave sem izvedla s pomočjo parnega
t-testa oziroma ustreznih neparametričnih testov (hi-kvadrat, Mann-Whitneyev test). Učinek
aplikacije sem testirala s testom hi-kvadrat.
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Celotna analiza je bila opravljena s statističnim paketom IBM SPSS, verzija 204.0. Stopnja
statistične značilnosti pa je bila opredeljena s 5-odstotno stopnjo tveganja (p<0,05).

5.8.

Etična odobritev

Raziskavo je odobrila etična komisija z odločbo številka 68/04/13. Odobritev je v prilogi H.

5.9.

Registracija raziskave

Raziskava je bila vpisana v register kontroliranih randomiziranih raziskav raziskav
Deutschen Register Klinischer Studien pod številko DRKS00005734.

5.10.

Viri financiranja

Projekt Vpliv spletne aplikacije za ugotavljanje (ne)ustreznosti predpisovanja zdravil na
kakovost predpisovanja zdravil, neželene dogodke, povezane z zdravili, in sodelovalnost pri
doma živečih starejših, št. L3-6805 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije iz državnega proračuna.
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6. REZULTATI
6.1.

Sodelujoče ambulante

Na prvo vabilo se je odzvalo 60 zdravnikov, dokončno pa se je v raziskavo se je vključilo 29
(48,3 %) zdravnikov iz različnih ambulant družinske medicine, iz ruralnih, primestnih in
mestnih okolij. Tabela 2 prikazuje razporeditev sodelujočih ambulant po statističnih regijah
Slovenije.
Tabela 2: Sodelujoče ambulante po statističnih regijah
Statistična regija Slovenije
Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska
Pomurska
Posavska
Primorsko-notranjska
Savinjska
Zasavska

6.2.

Število sodelujočih
ambulant
4
3
4
2
1
3
3
0
1
1
6
1

Opis bolnikov

6.2.1. Demografski podatki
V raziskavo je bilo vključenih 624 bolnikov. Tabela 3 prikazuje njihove osnovne
demografske značilnosti ob vključitvi.
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Tabela 3: Osnovni demografski podatki vključene populacije.
Spol (N=624)
- Moški (%)
- Ženske (%)
Povprečna starost (±SD) (N=624)
Leta izobrazbe (N=569)
- 8 let ali manj (%)
- 9-12 let (%)
- Več kot 12 let (%)
Gospodinjstvo (N=571)
- Živi sam (%)
- S partnerjem (%)
- Pri mlajših družinskih članih v skupnem gospodinjstvu (%)
- Pri mlajših družinskih članih, ločeno gospodinjstvo (%)
Trajanje odnosa z istim zdravnikom (N=567)
- < 1 leto (%)
- 1-3 leta (%)
- 3-10 let (%)
- > 10 let (%)

266 (42,6 %)
358 (57,4 %)
75,2 (± 6,2)
271 (47,6 %)
209 (36,7 %)
89 (15,6 %)
115 (20,1 %)
310 (54,3 %)
96 (16,8 %)
42 (7,4 %)
10 (1,8 %)
59 (10,4 %)
103 (18,2 %)
395 (69,7 %)

Podatki o starosti in spolu so pridobljeni iz računalniškega vnosa, ostali podatki pa iz
vprašalnika, ki so ga bolniki izpolnili. Število (N) pri posamezni postavki pomeni število
bolnikov, ki so na vprašanje odgovorili.
6.2.2. Podatki o jemanju zdravil
Bolniki so jemali v povprečju 5,6 (± 2,9) zdravil. Največ bolnikov je jemalo 4 zdravila,
največ zdravil je jemal bolnik, ki je imel predpisanih kar 17 zdravil.
Na vprašanja o podatkih o jemanju zdravil je odgovorilo 562 bolnikov. Večina (N=517,
92,0 %) bolnikov je navedla, da sami skrbijo za pripravo in jemanje zdravil, preostalim pa
občasno (N=18, 3,2 %) ali stalno (N=27, 4,8 %) pri pripravi pomagajo drugi.
Bolnike smo povprašali, ali jim zdravila povzročajo neželene učinke. Odgovorilo jih je 553.
Skoraj četrtina (N=142, 22,8 %) pacientov ima ali meni, da ima po zdravilih neželene učinke.
Ob svoji redni terapiji je zdravila brez recepta oziroma prehranska dopolnila, ki so jih kupili v
lekarni, jemalo 165 (29,3 % od 563 bolnikov, ki so odgovorili na to vprašanje) bolnikov.
Ob vnosu zdravil so zdravniki povprašali bolnike, če vedo, čemu jemljejo določena zdravila in
nezadovoljive odgovore označili v aplikaciji. Vsaj približno je za razlog za jemanje vseh svojih
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zdravil vedelo 595 (95,3 %) preiskovancev, ostali pa za vsaj eno zdravilo med svojimi zdravili
niso mogli niti približno povedati, za kaj ga jemljejo.
6.2.3. Z zdravjem povezana kakovost življenja ob vključitvi
Analiza EQ-5D je bila opravljena pri 503 pacientih, ki so v celoti izpolnili vprašalnike.
Najboljše možno zdravstveno stanje (11111) je izpolnilo 21,7 % (109) pacientov, najslabšega
(33333) pa nihče. Povprečna vrednost indeksa, določenega s pomočjo slovenske vrednostne
lestvice, je znašala 0,702772 (SD±0,184690), kar je v zgornjem delu lestvice EQ-5D.
6.2.4. Stopnja multimorbidnosti ob vključitvi
Analiza je bila opravljena pri 581 pacientih, ki so imeli v celoti izpolnjeno tabelo CIRS-G.
Tabela 4 prikazuje analize mer CIRS-G pri preiskovancih.
Tabela 4: Mere CIRS-G pri preiskovancih
Kategorije CIRS-G (število organskih sistemov, kjer je preiskovanec
prejel vsaj 1 točko)
- povprečno število kategorij (± SD)
Točke CIRS-G (skupno število točk v vseh prizadetih kategorijah)
- povprečno število točk (± SD)
- minimalna - maksimalna vrednost
Indeks CIRS-G
- povprečje (± SD)

4,0 (± 2,3)
6,3 (± 4,0)
0-22
1,6 (± 0,5)

Največ preiskovancev je imelo zdravstvene težave v treh in v štirih kategorijah (oboje po 105
(18,1 %) preiskovancev). Najpogosteje označena kategorija oziroma organski sistem je bil
bolezni ožilja (406 (69,9 %) preiskovancev), na drugem mestu so bile mišičnoskeletne bolezni
(324 (55,8 %) preiskovancev), na tretjem pa bolezni srca (290 (49,9 %) preiskovancev).
6.2.5. Primerjava lastnosti preiskovancev v testni in kontrolni skupini ob
vključitvi v raziskavo
Na začetku raziskave se testna in kontrola skupina nista razlikovali glede na spol, starost,
povprečno število zdravil na recept, indeks multimorbidnosti ali prisotnost kriterijev
STOPP/START. Tabela 5 prikazuje lastnosti obeh skupin ob začetku raziskave.
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Tabela 5: Primerjava lastnosti testne in kontrolne skupine ob začetku raziskave
Starost
Spol (ženski)
Število zdravil
CIRS-G indeks
Število CIRS-G kategorij
Število STOPP/START kriterijev
3 leta ali manj v isti ambulanti

Testna N=173
75,9 (±6,1)
98 (56,6 %)
6,3 (±2,8)
1,57 (±0,43)
4,7 (±2,2)
1,9 (±1,0)
18 (13,3 %)

Kontrolna N=186
76,1 (±6,8)
111 (59,7 %)
6,4(±3,0)
1,58 (±0,5)
4,4 (±2,3)
1,7 (±1,1)
19 (14,3 %)

p-vrednost
0,928*
0,561*
0,730*
0,263*
0,598*
0,067*
0,862**

*Mann-Whitney test. **Hi-kvadrat test.

6.3.

Logične izjave posameznih kriterijev

Za izdelavo računalniškega programa za podporo pri odločanju pr predpisovanju je bilo
potrebno pretvoriti posamezne kriterije v logične izjave. Tabela 6 prikazuje primer STOPP
kriterijev, vezanih na psihotropna zdravila.
Tabela 6: Logične izjave STOPP kriterijev za psihotropna zdravila
Logična izjava kriterija

Besedilo kriterija
Uporaba tricikličnih antidepresivov ob demenci
(TRICYCLICS.dd>0) AND B18
lahko povzroči poslabšanje kognitivne okvare
Uporaba tricikličnih antidepresivov lahko
(TRICYCLICS.dd>0) AND B19
povzroči poslabšanje glavkoma.
Uporaba tricikličnih antidepresivov ima
(TRICYCLICS.dd>0) AND B20
proaritmogeni učinek.
Uporaba tricikličnih antidepresivov lahko
(TRICYCLICS.dd>0) AND B5
poslabša zaprtje.
(TRICYCLICS.dd>0) AND
Uporaba tricikličnih antidepresivov skupaj z
(CALCIUM_ANTAGONISTS.dd>0 OR
opiati ali antagonisti kalcijevih kanalčkov lahko
OPIOIDS_ALL.dd>0)
povzroči hudo zaprtje.
Uporaba tricikličnih antidepresivov pri
(TRICYCLICS.dd>0) AND (B21 OR B22)
prostatizmu ali ob anamnezi prejšnjega pojava
retence urina poveča tveganje za retenco urina.
Dolgoldelujoči benzodiazepini in benzodiazepini
(FLURAZEPAME.dd>0 OR
z dolgo delujočimi metaboliti lahko povečajo
NITRAZEPAME.dd>0 OR
tveganje za podaljšano sedacijo, zmedenost,
CHLORAZEPATE.dd>0 OR DIAZEPAM.dd>0)
motnje ravnotežja, padce.
Nevroleptiki niso primerni za jemanje kot
(AHTIPSYCHOTICS_ALL.dd>0 OR
hipnotiki (tveganje za zmedenost, hipotenzijo,
NEUROLEPTICS.dd>0) AND V10
ekstrapiramidne neželene učinke, padce)
Dolgotrajno jemanje nevroleptikov pri bolnikih s
(AHTIPSYCHOTICS_ALL.dd>0 OR
parkinsonizmom lahko poslabša
NEUROLEPTICS.dd>0) AND B23
ekstrapiramidne simptome.
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Logična izjava kriterija
(PHENOTHIAZINES.dd>0) AND B24

(BIPERIDEN.dd>0) AND V11
(SSRI.dd>0) AND B25

Besedilo kriterija
Pri bolnikih z epilepsijo lahko fenotiazini znižajo
prag za epileptični napad.
Uporaba antiholinergikov za zdravljenje
ekstrapiramidnih stranskih učinkov
nevroleptikov lahko privede do
antiholinergičnih toksičnih učinkov
SSRI lahko povečajo tveganje za hiponatremijo

V Prilogi I so prikazani vsi uporabljeni kriteriji STOPP/START in pripadajoče logične izjave.

6.4.

Morebitno neprimerno predpisovanje ob vključitvi bolnikov v

raziskavo
Analizirali smo prisotnost morebitno neprimernega predpisovanja (kriteriji STOPP) ter
morebitno neprimerne opustitve predpisa zdravila (kriteriji START).
6.4.1. Prisotnost kriterijev STOPP in START
Pri 338 (57,9 %) preiskovancev je bil prisoten vsaj eden od kriterijev STOPP/START.
Tabela 7 prikazuje število prisotnih kriterijev STOPP/START.
Tabela 7: Število preiskovancev s prisotnimi kriteriji STOPP/START
Število STOPP/START
kriterijev (N)
0
1
2
4
5
6

6.4.1.1.

Število
preiskovancev (N)
263
190
104
36
5
3

Delež
(%)
42,1
30,4
16,7
5,8
0,8
0,5

Kriteriji STOPP

Vsaj en kriterij STOPP je bil prisoten pri 161 (25,8 %) preiskovancev. V naši populaciji se je
pojavilo 41 kriterijev od skupno 65. Najpogostejši kriteriji STOPP so prikazani v Tabela 8.
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Tabela 8: Najpogostejši kriteriji STOPP ob začetku raziskave
Kriterij
Če v anamnezi ni koronarnih, cerebralnih ali perifernih arterijskih
simptomov ali okluzivnega arterijskega dogodka, aspirin ni
indiciran.
Pri blagi osteoartrozi so enostavni analgetiki (paracetamol) bolj
priporočljivi in ponavadi enako učinkoviti za lajšanje bolečine, kot
nesteroidni antirevmatiki.
Redno jemanje aspirina v prisotnosti GERB ali ob anamnezi
želodčne razjede pomeni večje tveganje za krvavitev.
Ni dokazov za učinkovitost diuretikov zanke za zdravljenje
statičnega edema gležnjev v odsotnosti znakov srčnega
popuščanja. Bolj primerne so kompresijske nogavice.
Dolgodelujoči benzodiazepini in benzodiazepini z dolgo delujočimi
metaboliti lahko povečajo tveganje za podaljšano sedacijo,
zmedenost, motnje ravnotežja, padce.

6.4.1.2.

Število
(N)

Delež
(%)
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7,9

20

3,2

14

2,2

11

1,8

10

1,6

Kriteriji START

Vsaj en kriterij START je imelo 268 (42,9 %) bolnikov. Od skupno 22 kriterijev je bilo v naši
populaciji prisotnih 19.
Najpogostjši START kriteriji so prikazani v Tabela 9.
Tabela 9: Najpogostejši kriteriji START ob začetku raziskave
Kriterij

Število
(N)

Pri sladkorni bolezni z enim ali več pomembnimi
kardiovaskularnimi
dejavniki
tveganja
je
priporočljivo
antiagregacijsko zdravljenje.
V prisotnosti aterosklerotične koronarne, cerebralne ali perferine
žilne bolezni pri pacientih v sinusnem ritmu je priporočljivo
zdravljenje z aspirinom ali klopidogrelom.
Znano osteoporozo je potrebno zdraviti s kalcijem in vitaminom D.
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z enim ali več pomembnimi
kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je priporočljivo preventivno
zdravljenje s statinom.
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z ali brez metabolnega sindroma je
priporočljivo zdravljenje z metforminom, če ni prisotna okvara
ledvic.
Pri kroničnem srčnem popuščanju je priporočljivo predpisati ACE
inhibitor.
Pri blagi do zmerni astmi in KOPB je priporočljivo redno zdravljenje
z inhalacijskim agonistom beta-2 ali antiholinergiki.
Pri potrjeni anamnezi koronarne, cerebralne ali periferne žilne
bolezni je pri bolniku, ki je neodvisen v dnevnih aktivnostih, in ima
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Delež
(%)

92

14,7

54

8,7

54

8,7

52

8,3

36

5,8

26

4,2

23

3,7

22

3,5

Kriterij

Število
(N)

pričakovano življenjsko dobo daljšo od 5 let, priporočljivo
predpisati zdravljenje s statinom.
Po akutnem miokardnem infarktu je priporočljivo predpisati ACE
inhibitor.
Pri kronični atrijski fibrilaciji je priporočljivo uvesti varfarin, če zanj
ni kontraindikacij.

Delež
(%)

15

2,4

13

2,1

6.4.2. Dejavniki, ki so povezani s morebitno neprimernim predpisovanjem
zdravil
6.4.2.1.

Dejavniki , ki so povezani s prisotnostjo kriterijev STOPP/START v

bivariatnih analizah
Prisotnost kriterijev STOPP/START ni bila značilno povezana s spolom. Pač pa so bili
preiskovanci s prisotnimi STOPP/START kriteriji povprečno starejši od bolnikov brez kriterijev
STOPP/START (76 let vs. 74,1 let). Z vsakim dodatnim letom starosti se obet za prisotnost
kriterija STOPP/START poveča za 1,053-krat (binarna logistična regresija, 95 % CI 1,0251,081, p<0,001).
Preiskovanci, ki so imeli nižjo izobrazbo (osnovno šolo ali manj), so imeli večje tveganje za
prisotnost kriterija STOPP/START kot ostali preiskovanci (test hi-kvadrat, p=0,003). V
primerjavi s preiskovanci s srednješolsko izobrazbo so imeli približno 2-krat večji obet za
prisotnost kriterija STOPP/START (binarna logistična regresija, OR 0,503, 95 % CI 0,3400,744).
Dolžina odnosa z zdravnikom (torej, koliko časa ima preiskovanec že istega zdravnika) ni bila
značilno povezana s prisotnostjo kriterijev STOPP/START (test hi kvadrat, p=0,717).
Preiskovanci s prisotnim kriterijem STOPP/START so jemali v povprečju 6,4 zdravil, kar je
značilno več (Mann-Whitneyev test, p<0,001) kot tisti brez, ki jemljejo v povprečju le 4,5
zdravil. Vsako dodatno zdravilo značilno poveča obet za prisotnost kriterija STOPP/START za
1,313-krat (binarna logistična regresija, 95 % CI 1,224-1,409, p<0,001).
Zato ni presenetljivo, da je bilo med preiskovanci s polipragmazijo bistveno več bolnikov (test
hi-kvadrat, p<0,001), ki so imeli prisotne kriterije STOPP/START, kot pri preiskovancih brez
polipragmazije (68,7 % vs. 41,6 %).
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Analizo povezave z multimorbidnostjo (mere CIRS-G) smo opravili na 503 bolnikih, ki so imeli
popoln set podatkov iz vprašalnikov. Tabela 10 prikazuje povezavo mer multimorbidnosti s
prisotnostjo kriterijev STOPP/START.
Tabela 10: Vpliv mer indeksa CIRS-G na pojavnost kriterija STOPP/START
Število CIRS-G točk
Število CIRS-G kategorij
CIRS-G indeks

OR (95 % CI)
1,15 (1,10-1,21)
1,30 (1,19-1.42)
1,38 (1,02-1,86)

p vrednost
<0,001
<0,001
0,034

Binarna logistična regresija. OR razmerje obetov, 95 % CI 95-% interval zaupanja

Iz tega je razvidno, da vsaka dodatna točka poveča obet za prisotnost kriterija STOPP/START
za 1,155, vsaka dodatna kategorija, v kateri ima bolnik zdravstvene težave, pa za 1,304.
6.4.2.2.

Prisotnost

kriterijev STOPP (morebitno neprimerno predpisanih

zdravil)
Spol ni imel pomembnega vpliva na prisotnost kriterija STOPP v bolnikovi terapiji.
Preiskovanci s prisotnim vsaj enim kriterijem STOPP so bili povprečno starejši od
preiskovancev brez kriterija STOPP (76,6 vs. 74,7 let, Mann-Whitneyev test, p=0,006). Prav
tako so prejemali v povprečju več zdravil (6,6 vs. 5,2, Mann-Whitneyev test, p<0,001).
Tabela 11 prikazuje povezavo prisotnosti kriterija STOPP s starostjo, izobrazbo, številom
zdravil, polipragmazijo in merami indeksa CIRS-G. Analiza povezave z izobrazbo in
multimorbidnostjo je bila opravljena na 503 bolnikih, ki so imeli popoln set podatkov iz
vprašalnikov.
Tabela 11: Prikaz dejavnikov, povezanih s prisotnostjo kriterija STOPP pri preiskovancih
OR (95 % CI)
1,05 (1,02-1,08)
1,66 (1,10-2.49)
1,18 (1,11-1,26)
2,73 (1,82-4,11)
1,11 (1,06-1,17)
1,22 (1,12-1,33)
1,28 (0,91-1,79)

Starost
Izobrazba (osnovna šola ali manj)
Število zdravil
Polipragmazija
Število točk CIRS-G
Število kategorij CIRS-G
Indeks CIRS-G

p vrednost
<0,001*
0,015*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,155

* statistično značilne spremenljivke. Binarna logistična regresija. OR razmerje obetov, 95 %CI 95- % interval
zaupanja.
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6.4.2.3.

Prisotnost

kriterijev

START

(morebitno

neprimerno

opuščenih

predpisov)
Spol preiskovanca ni imel pomembnega vpliva na prisotnost kriterija START v terapiji.
Preiskovanci s prisotnim vsaj enim kriterijem START so bili povprečno starejši od
preiskovancev brez kriterija START (76,2 vs. 74,5 let, Mann-Whitneyev test, p=0,002). Prav
tako so prejemali v povprečju več zdravil (6,4 vs. 4,9, Mann-Whitneyev test, p<0,001).
Tabela 12 prikazuje povezavo prisotnosti vsaj enega START kriterija v terapiji s starostjo,
izobrazbo, številom zdravil, polipragmazijo in merami CIRS-G indeksa. Analiza povezave z
izobrazbo in multimorbidnostjo je bila opravljena na 503 bolnikih, ki so imeli popoln set
podatkov iz vprašalnikov.
Tabela 12: Dejavniki, povezani s prisotnostjo START kriterijev
OR (95 % CI)
1.06 (1,03-1,10)
1,43 (1,01-2,04)
1.21 (1,13-1,29)
2.70 (1,84-3,97)
1.36 (1,01-1,83)
1.24 (1,14-1,34)
1.13 (1,08-1,18)

Starost
Izobrazba (osnovna šola ali manj)
Število zdravil
Polipragmazija
CIRS-G indeks
Število CIRS-G kategorij
Število CIRS-G točk

p vrednost
<0,001*
0,046*
<0,001*
<0,001*
0,046*
<0,001*
<0,001*

* statistično značilne spremenljivke. Binarna logistična regresija. OR razmerje obetov, 95 %CI 95- % interval
zaupanja

6.4.3. Multivariatni

model,

ki

pojasnjuje

morebitno

neprimerno

predpisovanje zdravil
6.4.3.1.

Prisotnost kriterijev STOPP/START v terapiji preiskovanca

Tabela 13 prikazuje multivariatni model, ki pojasnjuje prisotnost kriterijev STOPP/START
v terapiji preiskovanca. Za mero multimorbidnosti smo uporabili število kategorij CIRS-G.
Izračun smo opravili na populaciji 503 bolnikov, ki so imeli popoln set podatkov iz
vprašalnikov.
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Tabela 13: Model, ki pojasnjuje prisotnost kriterijev STOPP/START v terapiji preiskovanca
B
Konstanta
-4,577
Spol (ženski)
0,039
Starost
0,039
Izobrazba (osnovna šola ali 0,443
manj)
Število predpisanih zdravil
0,206
Število CIRS-G kategorij
0,136

se
1,258
0,207
0,017
0,205

p
<0,001*
0,851
0,019*
0,031*

OR
0,010
1,04
1,04
1,58

95 % CI

0,044
0,051

<0,001*
0,008*

1,23
1,15

1,13-1,34
1,04-1,27

0,69-1,56
1,01-1,08
1,04-2,33

2

*Statistično značilne spremenljivke. Omnibus test (df=5) χ =80,569, p<0.001, Hosmer-Lemeshow test (df=8)
2
2
χ =8.198, p=0.414, Nagelkerke R 19,9 %

V modelu so s prisotnostjo kriterijev STOPP/START značilno povezani višja starost, višje
število kategorij CIRS-G, višje število predpisanih zdravil ter nižja izobrazba.
6.4.3.2.

Prisotnost kriterijev STOPP v terapiji preiskovanca

Tabela 14 prikazuje multivariatni model, ki pojasnjuje prisotnost kriterijev STOPP v
terapiji preiskovanca. Za mero multimorbidnosti smo uporabili število kategorij CIRS-G.
Izračun smo opravili na populaciji 503 bolnikov, ki so imeli popoln set podatkov iz
vprašalnikov.
Tabela 14: Model, ki pojasnjuje prisotnost STOPP kriterijev v terapiji preiskovanca
Konstanta
Spol (ženski)
Starost*
Izobrazba (osnovna šola ali
manj)
Število predpisanih zdravil
Število CIRS-G kategorij
Prisotnost START kriterija

B
-6,140
0,011
0,049
0,421

se
1,396
0,231
0,231
0,227

p
<0,001
0,961
0,007*
0,064

OR
0,002
1,01
1,13
1,52

95 % CI

0,132
0,122
-0,359

0,043
0,055
0,229

0,002*
0,027*
0,117

1,14
1,13
0,70

1,05-1,24
1,01-1,26
0,45-1,10

0,64-1,59
1,01-1,26
0,98-2,38

2

*Statistično značilne spremenljivke. Omnibus test (df=6) χ =43,832, p<0,001, Hosmer-Lemeshow test (df=8)
2
2
χ =18,461, p=0,018, Nagelkerke R 12,3 %

V modelu so s prisotnostjo kriterijev STOPP značilno povezani višja starost, višje število
kategorij CIRS-G ter višje število predpisanih zdravil.
6.4.3.3.

Prisotnost kriterijev START v terapiji preiskovanca

Tabela 15 prikazuje multivariatni model, ki pojasnjuje prisotnost kriterijev START. Za mero
multimorbidnosti smo uporabili število kategorij CIRS-G. Izračun smo opravili na populaciji
503 bolnikov, ki so imeli popoln set podatkov iz vprašalnikov.
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Tabela 15: Model, ki pojasnjuje prisotnost kriterija START v terapiji preiskovanca
Konstanta
Spol (ženski)
Starost
Število predpisanih zdravil
Polipragmazija
Število CIRS-G kategorij
Prisotnost STOPP kriterija

B
-4,850
-0,168
0,046
0,098
0,311
0,077
-0,341

se
1,234
0,196
0,016
0,054
0,293
0,028
0,227

p
0,000
0,390
0,005*
0,095
0,287
0,007*
0,132

OR
0,01
0,85
1,05
1,05
1,37
1,08
0,71

95 % CI
0,58-1,24
1,01-1,08
0,98-1,22
0,77-2,42
1,02-1,14
0,46-1,11

2

*Statistično značilne spremenljivke. Omnibus test (df=6) χ =52,550, p<0,001, Hosmer-Lemeshow test (df=8)
2
2
χ =8,823, p=0,349, Nagelkerke R 13,3 %

V modelu sta edina dejavnika, ki značilno pojasnjujeta prisotnost kriterija START, starost in
število kategorij CIRS-G.

6.5.

Adherenca

6.5.1. Adherenca ob vstopu v raziskavo
Pri analizi adherence smo uporabili vprašalnik MMAS-4. Analiza je bila narejena na 503
bolnikih, ki so imeli celoten nabor podatkov. Slaba polovica bolnikov je glede na rezultat
vprašalnika popolnoma adherentna, le majhen delež (31 (6,2 %) preiskovancev) pa je izrazito
slabo adherenten in zdravil ne jemlje redno.
Tabela 16 prikazuje vrednosti, ki so jih bolniki zbrali pri reševanju MMAS-4 vprašalnika.
Tabela 16: Število in delež pacientov glede na odgovore na MMAS-4 vprašalnik
Število odgovorov DA
0
1-2
3-4

Število (delež), N=503
242 (48,1 %)
230 (45,7 %)
31 (6,2 %)

6.5.2. Dejavniki, ki vplivajo na adherenco
Analizirali smo povezavo adherence s spolom, starostjo, izobrazbo, številom zdravil,
subjektivnim opažanjem neželenih učinkov, poznavanjem svojih zdravil, trajanjem odnosa z
zdravnikom ter prisotnostjo kriterijev STOPP/START.
Tabela 17 prikazuje rezultate binarne logistične regresije za analizo teh povezav.
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Tabela 17: Dejavniki, ki so povezani z adherenco
OR (95 % CI)
1,02 (0,99-1,05)
1,21 (0,85-1,72)
0,93 (0,65-1,31)
1,93 (1,13-3,31)
1,03 (0,97-1,10)
1,77 (0,85-3,28)
0,62 (0,41-0,95)
0,96 (0,89-1,04)
0,88 (0,97-0,94)
1,01 (0,71-1,449

Starost
Spol (ženski)
Izobrazba (osnovna šola ali manj)
Trajanje odnosa z zdravnikom (<3 leta)
Število zdravil
Ekstremna polipragmazija
Prisotnost neželenih učinkov
Število CIRS-G kategorij
Poznavanje zdravil
Prisotnost STOPP/START kriterijev

p vrednost
0,129
0,290
0,664
0,017*
0,290
0,072
0,029*
0,280
0,69
0,942

* statistično značilne spremenljivke. Binarna logistična regresija. OR razmerje obetov, 95 %CI 95- % interval
zaupanja

Na podlagi rezultatov smo sestavili multivariatni model, s katerim smo želeli pojasniti razlike
v adherenci v naši populaciji, in ki je prikazan v Tabela 18. V modelu so z adherenco značilno
povezani prisotnost neželenih učinkov, manj kategorij CIRS-G (torej manj bolezni), jemanje
10 ali več zdravil ter sodelovanje z istim izbranim zdravnikom manj kot 3 leta.
Tabela 18: Multivariatni model, ki pojasnjuje adherenco
Konstanta
Starost
Izobrazba (osnovna šola ali manj)
Manj kot 3 leta z istim zdravnikom
Prisotnost neželenih učinkov
Nepoznavanje vsaj enega zdravila
10 ali več zdravil
Število CIRS-G kategorij
Prisotnost STOPP/START kriterija

B
-3,272
0,025
-0,111
0,756
0,552
-0,442
0,970
-0,097
0,048

se
1,257
0,016
0,188
0,282
0,223
0,493
0,358
0,045
0,296

p
0,009
0,104
0,555
0,007*
0,013*
0,369
0,007*
0,030*
0,806

OR
0,04
1,03
0,90
2,13
1,74
0,64
2,64
0,91
1,05

95 % CI
1,00-1,06
0,62-1,29
1,23-3,70
1,12-2,69
0,25-1,69
1,31-5,32
0,83-0,99
0,71-1,54

2

*Statistično značilne spremenljivke. Omnibus test (df=8) χ =23,847, p=0.002, Hosmer-Lemeshow test (df=8)
2
2
χ =11,784, p=0.161, Nagelkerke R 6,2 %

6.6.

Vpliv

spletne

aplikacije

na

morebitno

neprimerno

predpisovanje zdravil
Oba pregleda raziskave je opravilo 553 preiskovancev. Moških je bilo 238 (43,0 %), žensk
315 (57,0 %). V povprečju so preiskovanci ob kontrolnem pregledu prejemali 5,6 zdravil
(SD ± 2,86). V testni skupini je bilo 147 (26,6 %) bolnikov, v kontrolni pa 162 (29,3 %)
preiskovancev. Izpadlo je 71 preiskovancev (12,8 %).
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V celotni vključeni populaciji je umrlo 13 bolnikov (2,1 %).
6.6.1. Pojavnost kriterijev STOPP/START v drugem letu v celotni populaciji
Ob drugem pregledu je 53,7 % preiskovancev imelo vsaj en kršen kriterij STOPP/START, v
povprečju pa je vsak preiskovanec imel 0,93 kršenega kriterija. Vsaj en kriterij STOPP je imelo
prisotnih 137 (24,8 %) preiskovancev, vsaj en kriterij START pa 230 (41,6 %) preiskovancev.
Tabela 19 prikazuje najpogostejše kriterije STOPP.
Tabela 19: Najpogostejši kriteriji STOPP ob drugem pregledu
Kriterij
Če v anamnezi ni koronarnih, cerebralnih ali perifernih
arterijskih simptomov ali okluzivnega arterijskega dogodka,
aspirin ni indiciran.
Jemanje aspirina v dozi, večji od 150 mg/d, predstavlja
povečano tveganje za krvavitve, ob tem pa ni dokazov za
večjo učinkovitost.
Tiazidni diuretiki lahko poslabšajo putiko.
Pri blagi osteoartrozi so enostavni analgetiki bolj
priporočljivi in ponavadi enako učinkoviti za lajšanje
bolečine, kot nesteroidni antirevmatiki.
Antagonisti kalcijevih kanalčkov lahko poslabšajo kronično
zaprtje.
Ni dokazov za učinkovitost diuretikov zanke za zdravljenje
statičnega edema gležnjev v odsotnosti znakov srčnega
popuščanja. Bolj primerne so kompresijske nogavice.
Redno jemanje aspirina v prisotnosti GERB ali ob anamnezi
želodčne razjede pomeni večje tveganje za krvavitev.

Število
(N)

Delež
(%)

51

9,2

12

2,2

9

1,6

8

1,4

8

1,4

7

1,3

6

1,1

Tabela 20 prikazuje najpogostejše kriterije START ob kontrolnem pregledu.
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Tabela 20: Najpogostejši kriteriji START ob drugem pregledu
Kriterij
Število
Pri sladkorni bolezni z enim ali več pomembnimi
kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je priporočljivo
66
antiagregacijsko zdravljenje.
V prisotnosti aterosklerotične koronarne, cerebralne ali
perferine žilne bolezni pri pacientih v sinusnem ritmu je
43
priporočljivo zdravljenje z aspirinom ali klopidogrelom.
Pri kroničnem srčnem popuščanju je priporočljivo predpisati
40
ACE inhibitor.
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z enim ali več pomembnimi
kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je priporočljivo
37
preventivno zdravljenje s statinom.
Znano osteoporozo je potrebno zdraviti s kalcijem in
36
vitaminom D.
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z ali brez metabolnega sindroma
je priporočljivo zdravljenje z metforminom, če ni prisotna
35
okvara ledvic.

Delež ( %)
11,9

7,8
7,2
6,7
6,5
6,3

6.6.2. Primerjava primarnega izida v testni in kontrolni skupini
Analize smo opravili na vzorcu testne in kontrolne skupine, skupno 309 preiskovancev.
6.6.2.1.

Prisotnost polipragmazije v testni in kontrolni skupini po enem letu

Preiskovanci v testni skupini so prejemali povprečno 6,4 zdravil (± 2,8), preiskovanci v
kontrolni pa 6,2 (± 2,9). V testni skupini je bila polipragmazija prisotna pri 103 (70,1 %)
preiskovancih, v kontrolni pa pri 117 (72,2 %) preiskovancih. Med skupinama ni bilo značilne
razlike (test hi kvadrat, p=0,676).
Pri bolnikih, pri katerih je prišlo do zmanjšanja kriterijev STOPP, se je povprečno število
zdravil nekoliko povečalo (6,9 v primerjavi z 6,1), razlika je statistično značilna (MannWhitneyev test, <0,05). Ni pa se značilno spremenilo število zdravil pri bolnikih, kjer se je
zmanjšalo število kriterijev START (6,6 vs. 6,2, p=0,317).
6.6.2.2.

Prisotnost kriterijev STOPP/START v testni in kontrolni skupini

Tabela 21, Tabela 22 in Tabela 23 prikazujejo prisotnost kriterijev STOPP/START ob
vključitvi in ob kontrolnem pregledu.
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Tabela 21: Primerjava prisotnosti kriterijev STOPP/START ob vključitvi in ob kontrolnem
pregledu v obeh skupinah skupaj
Število
preiskovancev
ob vključitvi
N(%)
STOPP/START 309 (100 %)
START
230 (74,4 %)
STOPP
134 (43,3 %)

Število
preiskovancev
ob kontroli
N(%)
241 (88,0 %)
189 (61,2 %)
105 (34,0 %)

Povprečno št.
kriterijev na
preiskovanca
ob vključitvi
1,8
1,2
0,6

Povprečno št.
kriterijev na
preiskovanca
ob kontroli
1,4
1,0
0,5

p
vrednost

<0,001
<0,001
0,008

Parni t-test.

Tabela 22: Primerjava prisotnosti kriterijev STOPP/START ob vključitvi in kontrolnem
pregledu v testni skupini
Število
preiskovancev
ob vključitvi
N(%)
STOPP/START 147 (100 %)
START
112 (76,2 %)
STOPP
62 (42,2 %)

Število
preiskovancev
ob kontroli
N(%)
112 (76,5 %)
86 (58,5 %)
51 (34,7 %)

Povprečno št.
kriterijev na
preiskovanca
ob vključitvi
1,9
1,3
0,6

Povprečno št.
kriterijev na
preiskovanca
ob kontroli
1,5
1,0
0,5

p
vrednost

<0,001
0,002
0,106

Parni t-test.

Tabela 23: Primerjava prisotnosti kriterijev STOPP/START ob vključitvi in kontrolnem
pregledu v kontrolni skupini
Število
preiskovancev
ob vključitvi
N(%)
STOPP/START 162 (100 %)
START
118 (72,8 %)
STOPP
72 (44,4 %)

Število
preiskovancev
ob kontroli
N(%)
129 (79,6 %)
103 (63,6 %)
54 (33,3 %)

Povprečno št.
kriterijev na
preiskovanca
ob vključitvi
1,7
1,1
0,6

Povprečno št.
kriterijev na
preiskovanca
ob kontroli
1,4
1,0
0,4

p
vrednosti

0,002
0,014
0,033

Parni t-test.

Iz rezultatov je razvidno, da je prišlo v celotni opazovani populaciji do zmanjšanja prisotnosti
kriterijev STOPP/START.
6.6.2.3.

Vpliv spletne aplikacije na predpisovanje

Skupno je pri 124 (22,4 %) bolnikih prišlo do zmanjšanja števila prisotnih kriterijev
STOPP/START.
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V testni skupini je prišlo do absolutno večjega zmanjšanja števila prisotnih kriterijev
STOPP/START kot v kontrolni, predvsem na račun kriterijev START, vendar te razlike niso bile
statistično značilne (χ2=0,648, df=1, p=0,421).
Najpogosteje izboljšani STOPP kriteriji v testni skupini so bili K11 (Redno jemanje aspirina v
prisotnosti GERB ali ob anamnezi želodčne razjede pomeni večje tveganje za krvavitev), K41
(Pri blagi osteoartrozi so enostavni analgetiki (paracetamol) bolj priporočljivi in ponavadi
enako učinkoviti za lajšanje bolečine kot nesteroidni antirevmatiki), K52 (Glibenklamid ali
klorpropamid povečata tveganje za prolongirano hipoglikemijo) in K64 (Podvojevanje enakih
zdravil ni priporočljivo).
Najpogosteje izboljšani kriteriji v kontrolni skupini pa so bili K3 (Diuretiki zanke niso zdravilo
izbora kot prva linija monoterapije za hipertenzijo. Obstajajo varnejše in učinkovitejše
alternative), K2 (Ni dokazov za učinkovitost diuretikov zanke za zdravljenje statičnega edema
gležnjev v odsotnosti znakov srčnega popuščanja. Bolj primerne so kompresijske nogavice),
K11 (Redno jemanje aspirina v prisotnosti GERB ali ob anamnezi želodčne razjede pomeni
večje tveganje za krvavitev) ter K41 (Pri blagi osteoartrozi so enostavni analgetiki bolj
priporočljivi in ponavadi enako učinkoviti za lajšanje bolečine, kot nesteroidni antirevmatiki).
V nekaterih primerih pa se je število posameznih kriterijev v populaciji še povečalo. V testni
skupini se je pojavilo pet novih predpisov K12 (Jemanje aspirina v dozi, večji od 150mg/s,
predstavlja povečano tveganje za krvavitve, ob tem pa ni dokazov za večjo učinkovitost) ter
po dva nova predpisa K13 (Če v anamnezi ni simptomov bolezni koronarnih, cerebralnih ali
perifernih arterij ali okluzivnega arterijskega dogodka, aspirin ni indiciran) in K61

(Pri

predpisovanju analgetikov je priporočljivo upoštevati WHO analgetično lestvico (morebitno
neprimerna dolgotrajna uporaba močnih opioidov kot zdravljenje prve izbire za blago do
zmerno bolečino)). V kontrolni skupini pa so se pojavili po trije novi predpisi K12 in K44
(Jemanje sistemskih kortikosteroidov kot monoterapije za revmatoidni artritis ni priporočljivo
zaradi tveganja za

hujše sistemske neželene učinke), ki ga v testni skupini ni bilo ob

nobenem pregledu.
Pri START kriterijih se je v testni skupini največkrat izboljšalo predpisovanje pri kriteriju K84
(Pri sladkorni bolezni z enim ali več pomembnimi kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je
priporočljivo antiagregacijsko zdravljenje), pri K85 (Pri sladkorni bolezni tipa 2 z enim ali več
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pomembnimi kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je priporočljivo preventivno zdravljenje s
statinom), pri K81 (Znano osteoporozo je potrebno zdraviti s kalcijem in vitaminom D) ter pri
K67 (V prisotnosti aterosklerotične koronarne, cerebralne ali perferine žilne bolezni pri
pacientih v sinusnem ritmu je priporočljivo zdravljenje z aspirinom ali klopidogrelom). V
kontrolni skupini se je prav tako najbolj izboljšalo predpisovanje pri K84, na drugem mestu
pa je bil K69 (Pri potrjeni anamnezi koronarne, cerebralne ali periferne žilne bolezni je pri
bolniku, ki je neodvisen v dnevnih aktivnostih, in ima pričakovano življenjsko dobo daljšo od 5
let, priporočljivo predpisati zdravljenje s statinom), na tretjem pa, podobno kot pri testni
skupini, K81. V obeh skupinah pa se je ob kontroli večkrat kot ob vključitvi pojavil K70 (Pri
kroničnem srčnem popuščanju je pripročljivo predpisati ACE inhibitor).
Struktura sprememb kriterijev STOPP in START je prikazana v Prilogah J in K.
6.6.3. Primerjava sekundarnih izidov v testni in kontrolni skupini
6.6.3.1.

Kakovost življenja, merjena z EQ-5D v testni in kontrolni skupini po

enem letu
Povprečna vrednost indeksa EQ-5D je bila ob kontrolnem pregledu v celotni populaciji
statistično značilno nižja kot ob vključitvi v raziskavo (0,68875 vs. 0,64938, parni t-test,
p<0,05) Vrednost indeksa EQ-5E v testni skupini je bila 0,65460, v kontrolni pa 0,64443,
razlika pa ni bila statistično značilna (p=0,929).
6.6.3.2.

Adherenca, merjena z MMAS-4 v testni in kontrolni skupini po enem

letu
V povprečju se adherenca, merjena z MMAS-4, od prvega do kontrolnega obiska ni
bistveno spremenila (povprečna vrednost rezultata MMAS-4 ob vključitvi 0,79, ob kontroli
0,74, Mc Nemarjev test, p=0,449).
V testni skupini je bilo 11 (8,5 %) bolnikov slabo adherentnih, v kontrolni skupini pa 12 (8,4
%). Povprečna vrednost MMAS-4 v testni skupini je bila 0,85, v kontrolni pa 0,80, razlika pa ni
bila statistično značilna (Mann-Whitney test, p=0,953).
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6.6.3.3.

Uporaba zdravstvenih storitev (obiski pri izbranem zdravniku) v

zadnjem letu
V povprečju so bolniki v zadnjem letu obiskali zdravnika 9,8-krat (± 7,4). Največ
preiskovancev je zdravnika obiskalo 5-krat (8,3 %), bolnik z največjih številom obiskov pa je
zdravnika obiskal 47-krat.
Preiskovanci v testni skupini so obiskali zdravnika 10,90-krat, preiskovanci v raziskovalni
skupini pa 10,86-krat. Razlika ni bila statistično značilna (Mann-Whitneyev test, p=0,962).
Preiskovanci, pri katerih je zdravnik uvedel spremembo zdravljenja, so imeli v povprečju
manj obiskov kot preiskovanci, pri katerih ni bilo uvedenih sprememb (9,8-krat vs. 11,1-krat),
vendar razlika ni bila statistično značilna (Mann-Whitneyev test, p=0,910). Preiskovanci, pri
katerih se je število prisotnih kriterijev v letu opazovanja zmanjšalo, so imeli v povprečju več
obiskov kot preostali preiskovanci (11,9 vs. 9,2), razlika pa je bila statistično značilna (MannWhitneyev test, p=0,001).
6.6.4. Mere multimorbidnosti ob kontrolnem pregledu
Ob kontrolnem pregledu se je glede na vključitev po merah indeksa multimorbidnosti
CIRS-G zdravstveno stanje bolnikom v celotni populaciji nekoliko poslabšalo. Tabela 24
prikazuje vrednosti mer CIRS-G v primerjavi s pregledom ob vključitvi.
Tabela 24: Primerjava mer multimorbidnost pri uvodnem in kontrolnem pregledu
CIRS-G točke
CIRS-G kategorije
CIRS-G indeks

Pregled ob vključitvi
7,13
4,49
1,59

Kontrolni pregled
7,58
4,69
1,52

p-vrednost
0,004*
<0,001*
0,122

* statistično značilne spremenljivke. Parni t-test

6.7.

Zadovoljstvo sodelujočih zdravnikov z aplikacijo

Na vprašanja o svojem delu z aplikacijo je odgovorila polovica sodelujočih zdravnikov (14).
Uporabnost aplikacije so na lestvici od 1 do 7 povprečno ocenili s 4,8. Na vprašanje, ali bi
aplikacijo uporabljali, če bi bila del elektronskega recepta, so se skoraj v celoti zelo strinjali
(povprečje odgovorov 6,8). Zaprosili smo jih še za mnenja, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi
bila aplikacija bolj uporabna. Največ komentarjev se je nanašalo na praktično uporabo
(klikanje, vnos zdravil). Štirje zdravniki so predlagali, da bi aplikacijo vgradili v obstoječe
programe, eden pa je predlagal, da bi bilo mogoče enostavno prenesti zdravila iz obstoječih
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programov v aplikacijo. Dva zdravnika sta želela, da bi aplikacija ob opozorilu tudi vedno
predlagala nadomestno zdravilo. Dva zdravnika sta menila, da je aplikacija, taka kot je,
prezamudna in prezapletena za delo v ambulanti.
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7. RAZPRAVA
7.1.

Metodološki del

7.1.1. Populacija bolnikov in zdravnikov
V raziskavo so bili vključeni zdravniki iz vseh statističnih regij Slovenije, razen iz Pomurja,
sodelujoče ambulante pa so bile tako mestne in primestne kot ruralne. Menim, da zato
rezultati lahko dobro prikazujejo delo zdravnikov družinske medicine v Sloveniji. Vzorec
zdravnikov ni bil naključno izbran. Verjetno je, da so bili zdravniki, ki so pristali na
sodelovanje v raziskavi, bolj zainteresirani za delo z računalniškimi sistemi za podporo
odločanju oziroma jih morebitno neprimerno predpisovanje zdravil bolj zanima. To bi lahko
povzročilo pristranost pri rezultatih, predvsem zaradi večje spretnosti teh zdravnikov pri
uporabi računalnika oziroma računalniških programov. Možno bi bilo tudi, da bi ti zdravniki
bili že prej pozorni na morebitno neprimerno predpisovanje zdravil, zaradi česar bi bili lahko
rezultati boljši kot pri popolnoma naključni izbiri sodelujočih zdravnikov.
Bolniki so bili naključno izbrani iz populacij v različnih ambulantah iz vse Slovenije. Zdravniki
so na delovni dan, ki so ga sami izbrali, vključili obiskovalce ambulante, ki so v ambulanto
prišli ne glede na razlog prihoda, vključili pa so tudi bolnike, ki so jih šli na ta dan obiskat na
dom. S tem smo želeli preprečiti, da bi zdravniki izključili nepokretne oziroma na dom vezane
bolnike. Kljub temu je verjetno teh bolnikov v našem vzorcu manj, kot bi jih bilo v povsem
naključnem vzorcu, saj zdravniki redkeje opravljajo obiske, kot pokretni bolniki pridejo v
ambulanto (2).
Prav tako so bili izključeni bolniki, ki niso bili sposobni razumeti vprašalnika, torej zelo
dementni bolniki, ter bolniki v terminalnem stadiju bolezni. Vendar je pri teh navadno tudi
zdravljenje z zdravili drugače usmerjeno oziroma ima drugačne cilje kot pri manj bolnih
starostnikih (lajšanje simptomov, čim manjše breme zdravljenja, opustitev preventivnih
zdravil), zato verjetno ta omejitev ne zmanjša pomena rezultatov (195).
7.1.2. Zasnova raziskave, randomizacija in slepljenje
Raziskavo smo zasnovali kot randomizirano kontrolirano raziskavo. Da bi zagotovili
naključno randomizacijo, je randomizacijsko shemo izvajala sama aplikacija, v katero so
zdravniki vnašali bolnike.
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Za raziskavo smo potrebovali preprosto randomizacijsko shemo, ki bi razporedila paciente v
kontrolno ali testno skupino. Za enostavno randomizacijo se nismo odločili, saj lahko privede
do daljše serije enakih vrednosti (torej večje število zaporednih bolnikov, razporejenih v isto
skupino). To za našo raziskavo zaradi manjšega števila bolnikov ne bi bilo primerno.
Posamezni zdravniki naj bi vključevali 20-30 bolnikov ali celo manj, zato smo želeli
randomizacijsko shemo, ki bi omogočila približno enakomerno razporeditev tudi pri taki
velikosti

vzorca.

Uporabljena

uravnotežena

randomizacija

z

uporabo

naključnih

permutacijskih blokov nam je to omogočila. Izbrali smo kratka bloka, da bi tudi pri
zdravnikih, ki bi vključili malo bolnikov, te bolnike enakomerno razporedili. Dve dolžini pa
smo izbrali, da bi se izognili ponavljanju po modusu 4 ali 6 (da uporabniki ne bi mogli
intuitivno uganiti razporeda bolnikov).
Dvojno slepljenje zaradi narave intervencije seveda ni bilo mogoče. Da bi vendarle čim bolj
zmanjšali pristranost, zdravnikom nismo izdali, kateri bolniki so v kontrolni skupini (torej
imajo prisotne kriterije STOPP/START), kateri pa v terapiji nimajo morebitno neprimernih
predpisov ali opustitev – zdravniki so v obeh primerih od aplikacije dobili le sporočilo, naj
nadaljujejo zdravljenje po svoji presoji.
Ni pa bilo mogoče preprečiti, da se zdravniki prek opomnikov, ki so se pojavili v testni
skupini, ne bi seznanili s kriteriji STOPP/START in tega znanja kasneje uporabili. Nehotenemu
učenju zdravnikov bi se lahko izognili s klaster (cluster) randomizacijo, ki pa bi pri
pričakovanih razlikah in majhnem številu bolnikov posameznega zdravnika zahtevala večji
vzorec zdravnikov, kot je bil razpoložljiv pri nas, zaradi česar se za to metodo nismo odločili
(196).
7.1.3. Razvoj spletne aplikacije
Kriteriji STOPP/START verzije 2008 vsebujejo skupno 78 kriterijev, verzije 2015 pa že več
kot 130 (112,113,128). Tudi sami avtorji kriterijev so ugotovili, da je za uspešno uporabo
potrebno, da uporabnik kriterije dobro pozna (197). Ker smo želeli, da bi bila dodatna
časovna obremenitev za uporabnika v ambulanti čim manjša, uporaba kriterijev pri pregledu
zdravil pa čim enostavnejša ter zanesljivejša, smo razvili spletno aplikacijo, ki jo je mogoče
uporabljati za pregled zdravil tudi zunaj raziskave.
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Pri razvoju aplikacije smo si prizadevali za čim bolj enostaven uporabniški vmesnik, hkrati pa
smo želeli čim bolj popolno zajeti vse morebitno prisotne kriterije STOPP/START.
Vnos zdravil je potekal s pomočjo spustnega menija (drop-down menu), s čimer smo se
izognili težavam, do katerih bi prišlo, če bi se zdravnik pri vnosu imena zatipkal, ter
uporabniku prihranili čas. Pri tem smo uporabili zaščitena imena, ki jih zdravniki pogosto
bolje poznajo, saj smo menili, da bo tako manj verjetno prišlo do napak. Nabor zdravil je bil
omejen na zdravila v Centralni bazi zdravil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
dan izdelave aplikacije. Ker se baza spreminja in so vnosi v njej nepopolni, je bilo kasneje
potrebno ročno dodati zdravila, do registracije katerih je prišlo v kasnejšem obdobju.
Zdravniki so imeli zato možnost sporočiti, če so poskusili vnesti zdravilo, ki ga v naboru
zdravil, ponujenih v spustnem meniju, ni bilo.
Vnos bolezni smo omogočili s seznamom za STOPP/START pomembnih bolezenskih stanj,
kjer so zdravniki s kljukico označili prisotne bolezni ali stanja. Za prost vnos ali vnos s
pomočjo Mednarodne klasifikacije bolezni (MKB) v.10 se nismo odločili, saj bi bilo te vnose
težko zanesljivo interpretirati in ocenjevati, ali gre za bolezen oziroma stanje, relevantno za
določen kriterij. S tem, ko smo sestavili seznam pomembnih bolezni ali stanj, pa smo tudi
zmanjšali možnost, da bi zdravnik na katero od relevantnih stanj pri vnosu pozabil.
Za veliko kriterijev je bila formalna definicija enostavna. Primer je »Uporaba diltiazema ali
verapamila pri srčnem popuščanja razreda NYHA III ali IV« (112). Naša definicija je bila
“(DILTIAZEM.dd>0 OR VERAPAMIL.dd>0) AND B4”, kjer je bil diltiazem definiran z ATC kodo
C08DB01, verapamil s kodami C09BB10, C08DA01 in C08DA51 (sam ali v kombinacijah), B4
pa pomeni označen kvadratek »prisotnost NYHA III ali IV srčnega popuščanja«.
Pri številnih kriterijih pa je prisotnih več pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, ne samo
prisotnost določenega zdravila ter bolezni ali stanja (na primer, jemanje varfarina pri prvi,
nezapleteni pljučni emboliji dlje kot 12 mesecev). Želeli smo, da bi bilo število bolezni in
stanj, ki jih mora uporabnik pregledati in označiti, čim krajše, saj je tako pregled
enostavnejši, hitrejši, zmanjša pa se tudi možnost, da bi zaradi nepreglednosti uporabnik kaj
spregledal. Zato smo se odločili, da v takih primerih v aplikacijo ne dodamo podrobnih
razdelitev posameznih stanj, temveč v primeru označenih določenih bolezni ali zdravil
uporabnik dobi dodatno vprašanje ali vprašanja, ki razčistijo, ali gre za prisoten kriterij ali ne.
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To je zahtevalo oblikovanje definicij tako, da je aplikacija evalvirala vse druge dele definicije
in postavila vprašanje samo, če so vsi drugi deli vrnili vrednost »resnično (true)«, oziroma ga
ni postavila, če kriterij zaradi kakšnega drugega dela ni bil veljaven.
Drugačen pristop je zahteval kriterij »Podvojevanje zdravil iz istega razreda ni priporočljivo«
(112). Načeloma bi bilo mogoče podvojitev zdravila v istem razredu preprosto definirati, če
bi ugotovili hkratno prisotnost dveh zdravil iz iste ATC skupine. Vendar marsikdaj ne gre za
pravo podvojitev – na primer pri kombinaciji antihipertenziva, ki vsebuje diuretik, ki ga bolnik
vzame zjutraj, zvečer pa vzame še dodatno dozo istega antihipertenziva brez diuretika.
Najpreprostejša rešitev je bila v tem, da uporabniku prikažemo možno podvojitev in
vprašamo, ali je možno, da gre za podvojitev terapije. Kriterij je nato evalviran na podlagi
uporabnikovega odgovora.
Definicije in zdravila smo poskušali sestaviti čim bolj splošno, da bi bila lahko aplikacija z
minimalnimi prilagoditvami uporabna ne samo v slovenskem, temveč tudi v drugem okolju z
drugačnim naborom zdravil. V enem primeru pa to ni bilo mogoče, in sicer pri kriteriju “PPI
(inhibitor protonske črpalke) za erozivni gastritis oziroma gastroezofagealno refluksno
bolezen v polni terapevtski dozi več kot 8 tednov”. V definiciji smo za vsak inhibitor
protonske črpalke, ki je na voljo v Sloveniji, določili maksimalno terapevtsko dozo, in s tem
omejili opredelitev na inhibitorje protonske črpalke, registrirane v Sloveniji.
Pri izdelavi definicij smo naleteli tudi na težave, ker kriteriji niso dovolj eksplicitni. Tak je na
primer kriterij »vazodilatatorji, ki povzročijo hipotenzijo pri bolnikih s perzistentno
posturalno hipotenzijo, torej večkrat prisoten padec sistoličnega krvnega pritiska >20mmHg«
(112). Mnoga zdravila povzročajo vazodilatacijo, vključno s številnimi antihipertenzivi, in
marsikatero zdravilo lahko pri bolnikih, ki so nagnjeni k temu, povzroči padec pritiska. Mi
smo v kriterij vključili zdravila iz ATC skupin C02CA in C04A, pri katerih je vazodilatacija
primarni mehanizem delovanja, s čimer smo poskusili ostati čim bolj zvesti originalni dikciji
kriterijev. V prenovljeni verziji kriterijev STOPP/START iz leta 2015 (128) so avtorji bolj
natančno opredelili vazodilatatorna zdravila kot blokatorje receptorjev alfa-1, antagoniste
kalcijevih kanalčkov, dolgo-delujoče nitrate, ACE inhibitorje, sartane, diazoksid, minoksidil in
hidralazin, kar vključuje zdravila iz skupin C02CA, C02LE, C08, C09A, C09B, C09C in C09D, in
torej precej razširi definicijsko območje kriterija.
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Tudi drugi razvijalci programske opreme za kriterije STOPP/START so se soočali s podobnimi
težavami. Ugotavljali so, da kriteriji niso tako jasni, kot bi bili lahko, oziroma kot bi morali biti
(139). Pri »ročnem« ali kliničnem delu je to priložnost za klinično presojo, v raziskovalnem
delu pa je lahko ovira, zaradi česar bi morali biti kriteriji natančneje opredeljeni. Težave so
imeli tudi zaradi specifičnih informacij, potrebnih za posamezne kriterije. Te dodatne
podatke o pacientu je v raziskovalnih pogojih včasih težko dobiti. V primerjavi z Beersovimi
kriteriji, kriteriji STOPP/START potrebujejo več anamnestičnih podatkov o pacientu (pa manj
laboratorijskih podatkov). Ugotavljali so, da ATC kodiranje zdravil ne zadošča vedno za
ločevanje med nekaterimi zdravili ali farmacevtskimi oblikami zdravil, zaradi česar se je
potrebno zatekati k lokalnim kodam zdravil, kar pa omejuje mednarodno uporabnost CDSS.
Poudarili pa so tudi, da bi v nekaterih primerih kriteriji potrebovali dodatne pogoje, s
katerimi bi se izognili lažno pozitivnim rezultatom (198). Naša prednost je bila, da so
aplikacijo uporabljali zdravniki, ki so lahko v določenih primerih dejansko uporabili svojo
klinično presojo, ali je določeno stanje pri bolniku prisotno ali ne, poleg tega pa so zaradi
svojega dobrega poznavanja bolnika lahko natančno vnesli vse potrebne informacije o njem.
Aplikacijo smo tako preizkusili v okolju, za katerega je namenjena.
Aplikacijo smo poskusili sestaviti tako, da jo bilo mogoče prilagajati kliničnim potrebam.
Enostavno je dodati nov set ali prenoviti starejši set eksplicitnih kriterijev. Tako smo,
neodvisno od naše raziskave, že dodali prenovljene kriterije STOPP/START in možnost
določanja antiholinergičnega bremena. Obe funkciji sta že na voljo zdravnikom, ki aplikacijo
uporabljajo.
Aplikacijo smo razvili za potrebe raziskave, zato je bilo potrebno podatke o pacientovih
boleznih in zdravilih vnesti ročno. Če bi aplikacijo želeli uporabiti v vsakdanjem kliničnem
delu, bi jo bilo smiselno vgraditi v obstoječo programsko opremo, ki jo zdravniki že
uporabljajo v ambulantah, kar so želeli tudi sodelujoči zdravniki. Aplikacijo bi bilo v
sodelovanju s programskimi hišami, ki vzdržujejo programsko opremo za ambulante, mogoče
prilagoditi, da bi uporabila nabor zdravil iz e-recepta. Večja ovira bi bila vnašanje diagnoz, saj
večina zdravnikov v Sloveniji še ne uporablja elektronskega kartona, pa tudi sicer je
uporabnost odvisna od podatkov v elektronskem zdravstvenem kartonu, ki so se v raziskavah
pokazali kot nekakovostni (174). Z našo aplikacijo pregleda zdravil zato ni mogoče povsem
avtomatizirati, vendar to niti ni bil naš cilj. Aplikacija omogoči hitrejši pregled zdravil in
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predpisovalca spomni pa potencialne eksplicitne kriterije, še vedno pa pregled zdravil
zahteva klinično, v pacienta usmerjeno presojo.
7.1.4. Prednosti in omejitve raziskave
Raziskava je imela nekatere omejitve. Ker smo zajeli samo bolnike, ki so bili na dan
raziskave obravnavani pri posameznem zdravniku in so prejemali vsaj eno zdravilo v redni
terapiji, naša ocena prevalence kriterijev STOPP/START verjetno ne odseva povsem
prevalence v splošni populaciji.
V raziskavi nismo upoštevali zdravil, ki jih bolniki sami kupujejo v lekarni. Načelno bi nekatera
zdravila, ki jih bolniki lahko kupijo in za katere zdravnik ne ve, lahko vplivala na pojav
kriterijev oziroma kombinacijo zdravil in bolezni, ki opredeljujejo posamezen kriterij. To so
na primer inhibitorji protonske črpalke, nesteroidni antirevmatiki, vitamin D in kalcij. Ker pa
ima večina bolnikov v Sloveniji zdravstveno zavarovanje, ki jim omogoča, da redno
predpisana zdravila dobijo na recept brezplačno, je malo verjetno, da bi bilo takih primerov
veliko.
Pregled zdravil so izvajali sami sodelujoči zdravniki za svoje izbrane paciente. Raziskave zato
ni bilo mogoče popolnoma zaslepiti, kar pomeni, da bi lahko zavedanje zdravnikov, da je
določen bolnik v testni skupini, vplivalo na njihovo nadaljnjo obravnavo. Prav tako nismo
mogli preprečiti učinka učenja, kar je morda prispevalo k temu, da se je zabrisala razlika med
kontrolno in testno skupino.
Moč raziskave je bila premajhna, da bi lahko zaznali morebitne klinične učinke izboljšanja
predpisovanja. To je bilo pričakovati, saj je ugotovljeno, da imajo posredne intervencije na
predpisovanje,

kot

so

edukacija

predpisovalcev,

pregledi

zdravil

in

priporočila

predpisovalcem, šibkejši učinek kot v raziskavah, kjer so predpisovanje spreminjali
neposredno raziskovalci, zaradi česar so klinični učinki v teh raziskavah velikokrat neznačilni,
ali pa o njih sploh ne poročajo (42).
In še nazadnje, v raziskavi smo upoštevali samo kriterije STOPP/START verzije 2008, kar je
verjetno vplivalo tako na oceno prevalence morebitno neprimernih predpisov kot na vpliv na
izboljšanje predpisovanja. Verjetno bi bil bolj uspešen širše zastavljen ukrep ali ukrep s
setom kriterijev, ki bi bil prilagojen na slovenske razmere (prevladujoča zdravila v Sloveniji).
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Podatki o morebitno neprimernem predpisovanju iz naše raziskave pa so lahko osnova za
izdelavo specifičnega orodja za uporabo v slovenski družinski medicini.
Zaradi metodologije smo lahko preučevali popoln set kriterijev STOPP/START. Prisotnost
bolezni in stanj so ocenjevali izbrani zdravniki bolnikov, ki niso bili posebej seznanjeni s
kriteriji STOPP/START. To nam je omogočilo testiranje aplikacije v realnem okolju, v
kakršnem naj bi bila tudi sicer uporabljena. Sodelovanje izbranih zdravnikov je bila dodatna
prednost, saj tudi v državah, kjer redno uporabljajo elektronski karton, ugotavljajo, da so iz
elektronskih kartonov pridobljeni podatki nekakovostni, oziroma ne zadoščajo za
ugotavljanje eksplicitnih kriterijev za morebitno neprimerno predpisovanje (23,173). Zaradi
dobrega poznavanja svojega bolnika, njegovih bolezni in njegovih zdravil pa ima izbrani
zdravnik prednost tudi pred raziskovalcem.

To nam je omogočilo tudi preučevanje

multimorbidnosti ter vpliva multimorbidnosti na naše opazovane izide. Hkrati pa je uporaba
aplikacije zmanjšala verjetnost, da bi zdravnik spregledal prisoten kriterij STOPP/START.

7.2.

Vsebinski del

7.2.1. Prevalenca morebitno neprimernega predpisovanja
V naši raziskavi je bila prevalenca morebitno neprimernega predpisovanja po kriterijih
STOPP/START pri doma živečih starostnikih 57,9 %, kar potrjuje prvo hipotezo, da je
morebitno neprimerno predpisovanje zdravil prisotno pri več kot petini kronično bolnih
starostnikov, ki obiskujejo ambulanto družinske medicine.
Vsaj en kriterij STOPP je bil prisoten pri 25,8 % preiskovancev, vsaj en kriterij START pa pri
42,9 % preiskovancev. Prevalenca morebitno neprimernega predpisovanja v drugih
raziskavah je zelo različna. Kriterije STOPP so raziskovalci našli pri 21,4 % do 79 %
starostnikih v domačem okolju, START pa od 22,7 % do kar 84,8 % (90,137,143,199-203).
Eden od razlogov za velike razlike med raziskavami je različna metodologija. Marsikdaj zaradi
metodoloških omejitev (uporaba zavarovalniških podatkov) raziskovalci ne uporabijo celega
nabora kriterijev STOPP/START, kar vodi v podcenitev prevalence, medtem ko nam je naša
metodologija omogočila, da smo uporabili vse kriterije STOPP/START. Ker smo izključili
popolnoma zdrave starostnike, ki redno ne jemljejo nobenega zdravila, je verjetno
prevalenca kriterijev STOPP/START v splošni populaciji nekoliko nižja, kot smo jo ocenili mi,
možno pa je tudi, da je med temi starostniki kakšen, ki bi mu ob pregledu ugotovili kriterij
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START (torej ne jemlje zdravila, ki bi mu morebitno koristilo). Ker pa so v več raziskavah
ugotovili povezavo med polipragmazijo in prisotnostjo kriterijev START (59,60), je ta
verjetnost majhna.
Najpogosteje prisoten kriterij STOPP je bil »Če v anamnezi ni koronarnih, cerebralnih ali
perifernih arterijskih simptomov ali okluzivnega arterijskega dogodka, aspirin ni indiciran«,
pri 49 preiskovancih; na drugem mestu, pri 20 preiskovancih, pa »Pri blagi osteoartrozi so
enostavni analgetiki bolj priporočljivi in ponavadi enako učinkoviti za lajšanje bolečine, kot
nesteroidni antirevmatiki.« Aspirin brez jasne indikacije je bil najpogostejši ali eden od
najpogostejših morebitno neprimernih predpisov tudi v več drugih raziskavah (199, 202,203),
nesteroidni antirevmatiki namesto paracetamola pa se drugod pojavljajo manj pogosto kot
pri nas.
Najpogosteje prisotni kriteriji START pa so bili »Pri sladkorni bolezni z enim ali več
pomembnimi kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je priporočljivo antiagregacijsko
zdravljenje«, »V prisotnosti aterosklerotične koronarne, cerebralne ali perferine žilne bolezni
pri pacientih v sinusnem ritmu je priporočljivo zdravljenje z aspirinom ali klopidogrelom« in
»Znano osteoporozo je potrebno zdraviti s kalcijem in vitaminom D«. Tudi drugi raziskovalci
so ugotavljali pomanjkljivo predpisovanje kalcija in vitamina D pri osteoporozi, morebitno
pomanjkljivo predpisovanje aspirina pa je bilo relativno manj prevalentno kot pri nas
(143,199,202,203).
Razloge za relativno visoko prevalenco morebitno neprimernega predpisovanja je na podlagi
naših podatkov težko oceniti. Vsaj deloma je visoka prevalenca kriterijev STOPP/START, ki jo
raziskave kažejo zadnja leta, verjetno povezana tudi s tem, da so se nekatera priporočila
oziroma smernice za obravnavo določenih boleznih in stanj od prve verzije kriterijev že
spremenila. Če so se zdravniki ravnali po najnovejših smernicah, bi torej lahko v nekaterih
primerih aplikacija ugotovila prisotnost kriterija, ki pa glede na najnovejše medicinsko znanje
ni več pravi morebitno neprimeren predpis. Najpogostejši kriterij START priporoča aspirin v
prisotnosti sladkorne bolezni in kardiovaskularnih dejavnikov tveganja, vendar smernice za
sladkorno bolezen že več let tega ne priporočajo več, temveč svetujejo le »razmislek« o
potencialni uporabi aspirina (204). Prav tako slovenske smernice za obravnavo osteoporoze
ne svetujejo več predpisovanja kalcija, temveč naj bi ga zdravniki predpisovali le v primeru
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nezadostnega uživanja kalcija s prehrano (205), česar pa besedilo kriterija ne upošteva. V
najnovejši verziji kriterijev STOPP/START, ki so bili objavljeni med našo raziskavo, teh
kriterijev ni več (128).
7.2.2. Dejavniki, ki vplivajo na morebitno neprimerno predpisovanje
Na morebitno neprimerno predpisovanje vplivajo dejavniki bolnika, dejavniki zdravnika
ter dejavniki, povezani z okoljem oziroma zdravstvenim sistemom (8). Bolniki imajo svoje
klinične potrebe, pa tudi svoje želje, prepričanja in pričakovanja, kar vpliva na predpisovanje
(206). Poleg tega gre za kompleksne, multimorbidne bolnike.
V našem multivariatnem modelu je bila prisotnost kriterijev STOPP/START značilno povezana
z višjo starostjo, višjim številom zdravil, nižjo izobrazbo in večjim številom kategorij CIRS-G,
ne pa s trajanjem odnosa med bolnikom in zdravnikom, kar deloma potrjuje hipotezo, da so
dejavniki, ki vplivajo na kakovost predpisovanja zdravil, vezani na značilnosti bolnika,
njegovih kroničnih bolezni, in zdravnika.
V številnih raziskavah so ugotavljali, da so starejši bolniki z višjim številom zdravil bolj
podvrženi morebitno neprimernim predpisom (57-59,143). Večje število kategorij CIRS-G
predstavlja večje število bolezni, kar verjetno vodi k večjemu številu zdravil. Zato je odločitev
za predpis ali nepredpis določenega zdravila zapletena. Obstoječe smernice so pogosto
nezadostne in ne upoštevajo posebnosti starega ali multimorbidnega bolnika (207). Zdravnik
družinske medicine, ki ne obravnava posamezne bolezni, temveč celotnega bolnika, ima
lahko tako občutek, da se na smernice in priporočila ne more zanesti. Raziskovalci so
ugotavljali, da pri kompleksnih bolnikih zdravniki pogosto znižajo cilje in sklepajo
kompromise z bolniki, pogosto pa sprejemajo odločitve na podlagi intuicije ali ugibanja,
predvsem kadar so soočeni z zapleteno situacijo, kjer je razlog za bolnikove težave nejasen
(15, 208). Ob izdelavi multivariatnega modela za prisotnost kriterijev START smo ugotovili, da
sta bila edina dejavnika, ki sta bila povezana s kriteriji START, starost in prisotnost več
kategorij CIRS-G. Tako morda pri nekaterih morebitno neprimernih predpisih ali opustitvah
ne gre za resnično neprimerno zdravljenje, temveč za posledico v bolnika usmerjene
obravnave, kjer zdravnik upošteva tudi dejavnike, ki jih smernice ne morejo zajeti, še
posebej, ker tako zapletenih bolnikov navadno raziskave ne vključujejo.
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Z večjim številom kriterijev STOPP/START je bila povezana tudi nižja izobrazba bolnika.
Razlog bi lahko bil, da se bolniki z nižjo izobrazbo manj uspešni pri soodločanju o zdravljenju
kot bolniki z višjo izobrazbo. Vemo, da imajo bolniki z nižjo izobrazbo nižjo zdravstveno
pismenost, kar lahko vpliva na njihovo sodelovanje pri zdravljenju (209). Tega dejavnika
drugi raziskovalci kriterijev STOPP/START oziroma neprimernega predpisovanja niso našli.
Prav tako lahko nižja izobrazba pomeni slabši socioekonomski status, ki pa je povezan z višjo
multimorbidnostjo (210). Zdravniki bi morali biti pri slabše izobraženih bolnikih še posebej
pozorni in jih pritegniti v proces odločanja.
Od dejavnikov, povezanih z zdravnikom, smo spremljali dolžino odnosa med zdravnikom in
bolnikom, kar bi lahko prispevalo k boljšemu medsebojnemu poznavanju in bolj
učinkovitemu procesu soodločanja, vendar v naši raziskavi ta dejavnik ni bil povezan s
prisotnostjo kriterijev STOPP/START. Raziskovalci poudarjajo, da je možen razlog za
morebitno

neprimerno

predpisovanje

tudi

pomanjkanje

izobrazbe

iz

geriatrične

farmakoterapije (8). V Sloveniji zdravniki družinske medicine med specializacijo prejmejo
tudi izobraževanje o obravnavi starostnikov, nimamo pa raziskav, s katerimi bi lahko ocenili
učinek ali zadostnost tega izobraževanja. Raziskovalci med dejavniki, ki prispevajo k
morebitno neprimernemu predpisovanju, omenjajo tudi dejavnike okolja oziroma sistema,
na primer komunikacijo med primarnim in sekundarnim nivojem oziroma zdravniki, ki skrbijo
za bolnika (8), organizacijo dela, ki lahko vodi v nepozornost oziroma podaljševanje
neprimernih predpisov (211), ter večje delovne obremenitve (12), ki jih v naši raziskavi nismo
preučevali.
7.2.3. Adherenca
V naši raziskavi je bila adherentnih slaba polovica bolnikov, kar je primerljivo z rezultati iz
drugih raziskav (212). Bolniki v raziskavah so tipično sicer bolj adherentni kot sicer, že zaradi
dodatnih pregledov in pozornosti, ki je namenjena pregledovanju zdravil (213). Ta učinek se
je morda poznal na relativno nizki stopnji zelo slabe adherence, ki je bila le dobrih 6 %.
Dejavniki, ki so vplivali na adherenco, so bili veliko število zdravil (deset ali več), prisotnost
neželenih učinkov zdravil, trajanje opredelitve pri izbranem zdravniku manj kot 3 leta ter
manj kategorij CIRS-G. Bolj kompleksen režim zdravljenja ter neželeni učinki zdravil so pogost
razlog za slabšo adherenco. Prav tako je možno, da krajše trajanje opredelitve pomeni, da
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med zdravnikom in bolnikom še ni vzpostavljeno zaupanje, kar lahko vpliva na terapevtski
odnos, ki je sicer znan dejavnik, ki vpliva na adherenco (213). Težje je razložiti povezavo z
manj prisotnimi boleznimi. Bolniki bolj redno jemljejo zdravila, ki jim blažijo simptome, kot
zdravila, ki imajo preventivni učinek, zato bi bilo možno, da so bolniki z večjim bremenom
bolezni bolj adherentni (213).
Prisotnost morebitno neprimerno predpisanih zdravil ni vplivala na stopnjo adherence. Ker
ima morebitno neprimerno predpisovanje posledice, kot so več neželenih učinkov zdravil in
ADE, bi bilo možno tudi, da ima majhen posreden učinek na adherenco. Če je tako, je imela
naša raziskava premajhno moč, da bi ga odkrila.
7.2.4. Učinek spletne aplikacije na morebitno neprimerno predpisovanje
Ob kontrolnem pregledu po enem letu se je število morebitno neprimernih predpisov v
vsej opazovani populaciji značilno zmanjšalo. Vendar pri tem ni prišlo do značilnih razlik med
testno in kontrolno skupino, temveč se je morebitno neprimerno predpisovanje zmanjšalo
pri obeh.
Možen razlog za tak izid je, da so se zdravniki ob obravnavi bolnikov v testni skupini seznanili
oziroma bili opomnjeni na kriterije za morebitno neprimerno predpisovanje, in so potem vsaj
nekatere kriterije vključili v svojo obravnavo tudi pri bolnikih v kontrolni skupini, lahko ob
vključitvi v raziskavo ali kasneje med letom. Tega učinka učenja pri računalniških programih
za podporo odločanju drugi raziskovalci niso opazili (166). Če bi želeli preveriti, ali gre res za
izobraževalni učinek aplikacije, bi morali preveriti predpisovanje pri drugi primerljivi skupini
zdravnikov s primerljivimi bolniki, ki z aplikacijo ne bi imela stika. Za to, da do pojava
zmanjšanega predpisovanja ni prišlo po naključju, govorijo tudi raziskave o longitudinalni
prevalenci kriterijev STOPP/START, kjer so ugotavljali, da se z leti prevalenca kriterijev veča
(to potrjuje tudi povezava prisotnosti kriterijev STOPP/START z višjo starostjo, ki smo jo našli
tudi v naši raziskavi) (199). Ugotavljali smo tudi, da so se mere CIRS-G v letu opazovanja
značilno poslabšale, kar bi glede na rezultate modelov moralo voditi v povečanje prevalence
kriterijev STOPP/START, ne zmanjšanje, kar prav tako nakazuje, da je uporaba aplikacije
pozitivno vplivala na prisotnost morebitno neprimernega predpisovanja. Zato menim, da
lahko potrdimo hipotezo, da spletna aplikacija zmanjša pojavnost morebitno neprimernega
predpisovanja.
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Največ izboljšav je bilo med najpogosteje prisotnimi kriteriji, verjetno zato, ker so jih
zdravniki večkrat videli. Nekaterih kriterijev pa zdravniki niso popravili, temveč so se ob
kontroli pojavili večkrat kot ob prvem pregledu. Raziskovalci prav tako poročajo, da so
zdravniki v raziskavah raje ukinjali simptomatska kot preventivna zdravila (42), kar velja tudi
za našo raziskavo, kjer so zdravniki neradi ukinjali aspirin, oziroma so ga celo večkrat
predpisali, pač pa so raje ukinjali oziroma urejali protibolečinsko terapijo ter predpisovanje
diuretikov zanke.
Več možnih razlogov je, zakaj zdravniki ne upoštevajo opomnikov oziroma priporočil
računalniških sistemov za podporo odločanju. V raziskavah so poročali, da je zdravnike
skrbelo, da bi se bolniki upirali spremembi, ali pa so se počutili neprijetno, če bi morali ukiniti
zdravila, ki jih je predpisal drug zdravnik, na primer klinični specialist, h kateremu je bil bolnik
poslan (8,21). Pri hospitaliziranih starostnikih so zdravniki nesledenje priporočilom
STOPP/START pojasnjevali z drugimi terapevtskimi prioritetami, uporabo drugih učinkovitih
zdravil, strahom pred neželenimi učinki in slabim stanjem pacienta (214). V naši populaciji pa
je šlo za stabilne multimorbidne bolnike, pri katerih se zdravniki težje odločijo za
spreminjanje terapije, temveč namesto tega vzdržujejo status quo, če niso negativni učinki
zdravil očitni; bojijo pa se tudi možnih zakonskih posledic ali negativnega odziva s strani
bolnika ali njegovih sorodnikov (15). V nekaterih raziskavah so ugotavljali tudi, da zdravniki
niso bili prepričani, da so morebitno neprimerni predpisi, na katere so bili opozorjeni, tudi
klinično relevantni (215).
Raziskovalci so ugotavljali, da imajo sistemi za podporo odločanju pri predpisovanju zdravil
večji učinek na nadaljnje predpisovanje, kjer se zdravniki izognejo temu, da bi uvedli
morebitno neprimerno zdravilo, kot na ukinitev obstoječih morebitno neprimernih predpisov
(21). Če to drži, bi se moral pozitivni učinek naše aplikacije nadaljevati tudi po koncu
raziskave, tudi pri drugih bolnikih istih zdravnikov, kar pa bi bilo potrebno preveriti z
nadaljnjo raziskavo.
V raziskavi izpeljana intervencija ni vplivala na prisotnost polipragmazije, saj je povprečno
število zdravil v testni in kontrolni skupini ostalo enako. Pri bolnikih, pri katerih se je
zmanjšalo število kriterijev STOPP, pa se je povprečno število zdravil nekoliko povečalo.
Možna razlaga za tako najdbo se ponuja ob analizi kriterijev, ki so jih zdravniki največkrat
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popravili. Na prvem mestu je kriterij »Redno jemanje aspirina v prisotnosti GERB ali ob
anamnezi želodčne razjede pomeni večje tveganje za krvavitev«, ki ga je možno »popraviti«
ne samo z ukinitvijo aspirina, temveč tudi z uvedbo inhibitorja protonske črpalke, kar bolnika
zaščiti pred neugodnimi učinki aspirina na želodčno sluznico. Podobno velja za »Diuretiki
zanke niso zdravilo izbora kot prva linija monoterapije za hipertenzijo. Obstajajo varnejše in
učinkovitejše alternative«, kjer bi uvedba bolj primernega antihipertenzivnega zdravila
odpravila kriterij, tudi če zdravnik ne bi ukinil diuretika zanke.
Preverjali smo še število obiskov pri izbranem zdravniku pri bolnikih, ki so jim zdravniki uvedli
spremembe. V povprečju se pri teh bolnikih število obiskov pri izbranem zdravniku ni
povečalo. Ko pa smo primerjali število obiskov pri bolnikih, ki so kadarkoli v letu opazovanja
doživeli zmanjšanje kriterijev STOPP/START, je bilo število obiskov pri zdravniku značilno
večje kot pri drugih. Zasnova naše raziskave nam ni omogočala, da bi lahko ugotovili, kaj se je
z bolniki dogajalo med obema točkama opazovanja. Ena možnost bi bila, da so zdravniki pri
bolnikih, ki so imeli več zdravstvenih težav, večkrat pomislili tudi na težave pri zdravljenju z
zdravili in poskušali optimizirati terapijo, vendar tega zaključka z našimi podatki ni mogoče
potrditi.
Računalniški sistemi za podporo odločanju so se doslej izkazali kot učinkoviti pri podpori
obravnave bolnikov pri nekaterih procesih, tudi pri predpisovanju, zanesljivih dokazov, da
vplivajo na izide, povezane s pacienti, pa še ni (216). Tudi uporaba naše aplikacije ni imela
učinkov na adherenco ali kakovost življenja. Nekateri raziskovalci so sicer našli povezavo med
večjim številom kriterijev STOPP in nižjo kakovostjo življenja (91), ni pa povsem jasno, ali gre
za neodvisno povezavo z morebitno neprimernim predpisovanjem ali ne. Bolniki s številnimi
kroničnimi boleznimi, tudi če so urejene, imajo nižjo kakovost življenja (217). V raziskavah,
kjer so ugotavljali neodvisno povezavo, so večinoma uporabljali Charlsonov indeks
komorbidnosti (90), ki po nekaterih raziskavah ni primeren za raziskovanje kakovosti življenja
(152,218). Tudi v naši raziskavi je bila kakovost življenja v bivariatnih analizah značilno
povezana s prisotnostjo kriterijev STOPP/START, v multivariatnem modelu, ki je upošteval
tudi multimorbidnost, pa povezava s morebitno neprimernim predpisovanjem ni bila več
značilna.
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Zdravniki so bili z uporabo aplikacije zadovoljni, motilo jih je le dodatno delo zaradi vnašanja
zdravil in označevanja bolezni. Menim, da je lahko aplikacija dober pripomoček v ambulanti
družinske medicine. Seveda samo uporaba računalniškega programa ne more nadomestiti
zdravnikove presoje, lahko pa pomaga in deluje pri kot opomnik pri vsakdanjem delu.
Aplikacija pa bi bila še posebej koristna, če bi jo bilo mogoče vgraditi v obstoječo programsko
opremo, kar pa je povezano tudi z uporabo elektronskega kartona s čim bolj kakovostnimi
podatki.
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8. ZAKLJUČKI
-

Eksplicitne kriterije za ustreznost predpisovanja je mogoče pretvoriti v logične izjave
in izdelati računalniški program za pomoč pri predpisovanju. Tako aplikacijo je
mogoče prilagajati potrebam uporabnika ali vnesti dodatne izračune. Preizkusili smo
tudi že izračun kriterijev STOPP/START verzije 2015 in izračun antiholinergičnega
bremena, kar je v aplikacijo tudi že vgrajeno in na voljo uporabnikom. Možno bi bilo
tudi izdelati bolj usmerjen set kriterijev, prilagojen za slovenski prostor oziroma
razmere.

-

Morebitno neprimerno predpisovanje ima relativno visoko prevalenco, na katero
vpliva predvsem starost bolnika, stopnja multimorbidnosti, pa tudi izobrazba bolnika
ter število zdravil, ki jih bolnik prejema. Predvsem pri manj izobraženih in starejših
bolnikih s številnimi boleznimi bi morali zdravniki posebej pozorno pretehtati koristi
in tveganja zdravljenja s posameznimi zdravili.

-

Ob uporabi aplikacije je prišlo v vsej opazovani populaciji do zmanjšanja morebitno
neprimernih predpisov. Aplikacijo je verjetno povečala poučenost zdravnikov, kar je
vodilo v izboljšanje vzorca predpisovanja, bila pa je tudi sprejemljiva za zdravnike,
zato bi jo lahko ponudili vsem zainteresiranim zdravnikom družinske medicine, pa
tudi drugim zdravnikom.

-

Uporabniki so aplikacijo dobro sprejeli, vendar bi želeli, da je samodejen del
elektronskega predpisovanja in ne bi bilo potrebno posebej vnašati zdravil. Izvedba
takega projekta je možna v dogovoru s programskimi hišami, ki vzdržujejo
programsko opremo v ambulantah.

-

Predpisovanju bi bilo treba slediti. Če bi uspeli aplikacijo uvesti tudi v drugih
ambulantah družinske medicine, bi bilo potrebno na naključnem vzorcu preveriti, ali
je učinkovita tudi v praksi.
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PRILOGA A: Navodila za uporabo spletne aplikacije

Navodila za uporabo programa
ZAČETEK
Povezava http://startstopp.asist.si:17171 vas pripelje na uvodno stran.
Odpre se okno z vstopom:

Vnesite uporabniško ime in geslo. Znašli se boste tukaj:

105

Zdaj začnete z vnosom novega pacienta in zato kliknete »Vnos novega pacienta«.

Vnesete podatke o pacientu in kliknete “Naprej”, po čemer se znajdete spet na prvi strani.

106

Pacienta poiščete ga na spisku in kliknete »Dodaj vnos«. Pri vsakem pacientu naredite 1
vnos. Vnosa kasneje ne boste mogli popravljati ali brisati. Če ga je potrebno brisati, ker ste
se zmotili, kontaktirate administratorja.
Vnašanje zdravil in bolezni

107

Vnesete ime zdravil – vnesite zaščiteno ime. Če bi se zgodilo, da zaščitenega imena ni v
programu (na primer, da se bo pojavil na tržišču nov generik za isto substanco), lahko
vnesete kako drugo paralelo. Če nas obvestite, bomo v aplikacijo to zdravilo tudi vnesli..
Problem doze se lahko pojavi pri zdravilih, ki se jih jemlje po shemi (Marevan, insulini in
podobno). Pri teh primerih vnesete neko številko, na primer 1. Besedila »po shemi« program
ne bo sprejel. Pri teh zdravilih kriteriji niso vezani na dozo, zato je vseeno, katero številko
napišete v okence »doza«.
Po vnosu vsakega zdravila morate klikniti OK.
Vnos bolezni:

Kliknite v kvadratek pred boleznijo, da boste dobili kljukico.
Prosim, bodite pozorni pri boleznih. Na prvem mestu je informacija o funkcionalnem stanju
»neodvisen v dnevnih aktivnostih«. Večina ljudi bo tukaj potrebovala kljukico! Navedene
niso samo stvari kot »arterijska hipertenzija«, ki so običajne, temveč tudi take stvari, kot so
»kronično zaprtje«, ki jih morda ne boste imeli vpisane pod diagnoze, ampak se jih boste
morali spomniti, ker pač pacient velikokrat prosi za Portalak. Posebej opozarjam na
kontraindikacije za Aspirin in Marevan, če obstajajo, na kronično bolečino in na padce v

108

zadnjih treh mesecih – to so stvari, ki jih pogosto nimamo zabeleženih, za obravnavo
starostnika so pa kar pomembne.
Za hiter prelet:

Funkcionalno stanje
Neodvisen pri dnevnih aktivnostih

Kardiovaskularne bolezni
Arterijska hipertenzija – urejena
Neurejena arterijska hipertenzija (RR nad 160/100)
Prisotnost posturalne hipotenzije (torej padec sistoličnega tlaka >20mmHg)
Aterosklerotična koronarna, cerebralna ali perferna žilna bolezen
Ishemična bolezen srca – stabilna AP
Ishemična bolezen srca – st.p.MI
PAOB
Okluzivni arterijski dogodek
Srčno popuščanje NYHA I ali II
Srčno popuščanje NYHA III ali IV
Kronična atrijska fibrilacija
Prevodne motnje srca
GVT v anamnezi
Pljučna embolija

Bolezni dihal
Blaga do zmerna KOPB
Huda KOPB
Blaga do zmerna astma
Huda astma
Respiratorna odpoved tipa 1 (pO2<8kPa, pCO2<6.5kPa)
Respiratorna odpoved tipa 2 (pO2<8kPa, pCO2>6.5kPa)
Trajno zdravljenje s kisikom na domu

Bolezni prebavil
Blaga do zmerna GERB
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Huda GERB
Anamneza želodčne razjede
Peptična zožitev, ki zahteva dilatacijo
Kronično zaprtje
Driska nejasnega vzroka
Resen infekcijski gastroenteritis (krvava driska, visoka vročina, sistemska toksičnost)

Presnovne bolezni
Hiperlipidemija
SB tip II na dieti
Sladkorna bolezen tip II na terapiji
Pogoste hipoglikemične epizode (≥1 epizoda na mesec)
Putika

Bolezni sečil
OGF<50?
Prostatizem (BHP, kronični prostatitis)
Inkontinenca
Retenca urina v anamnezi
Prisotnost stalnega urinskega katetra (več kot dva meseca)
Diabetična nefropatija

Nevrološke bolezni
Parkinsonizem
Epilepsija
Demenca
Cerebrovaskularna bolezen
Vrtoglavica zaradi cerebrovaskularne bolezni

Ostalo
Glavkom
Osteoporoza
Aktivna zmerna do huda revmatična bolezen, ki traja dlje od 12 tednov
Rak dojke v anamnezi
Motnja strjevanja krvi
Zmerna do huda kronična bolečina
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Zmerni do hudi depresivni simptomi dlje kot 3 mesece
Klinično pomembna, neiatrogena hiponatremija v zadnjih 2 mesecih
1 ali več padcev v zadnjih 3 mesecih
Kontraindikacije za varfarin
Kontraindikacije za aspirin

Nato kliknete »Naprej«.
Pri nekaterih, ne pa pri vseh, se lahko pojavi kakšno dodatno vprašanje:

Kliknite na kvadratek s kljukico, če je odgovor da, ne kliknite, če je odgovor ne.
Kliknete »Naprej«.
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In smo pri zaključku! Pri tem pacientu smo dobili nasvet, naj nadaljujemo z zdravljenjem po
lastni presoji, lahko pa bi dobili kakšno priporočilo:

Ko kliknete ZAKLJUČEK, pridete spet na stran s pacienti.
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PRILOGA B: Navodila za izpolnjevanje vprašalnika CIRS-G
Lestvica CIRS-G izvira iz leta 1991, ko so za starostnike prilagodili lestvico CIRS. V osnovi
indeks predstavlja skupek ocen teže bolezni po posameznih organskih sistemih.
Ocenjevanje da 5 številk: število kategorij s problemi, skupna ocena, razmerje med skupno
oceno in številom kategorij s problemi (kar nam pove nekaj o teži bolezni na kategorijo) in
število kategorij z ocenami 3 in 4. To nam na prvi pogled pove, ali ima pacient nekaj resnih
problemov ali večje število manjših težav.

SPLOŠNI PRINCIPI OCENJEVANJA
0 – ni problema
1- Trenutno blage težave ali hude težave v preteklosti
2- Zmerna prizadetost ali obolevnost, ki zahtevo zdravljenje prve linije
3- Huda ali stalna pomembna okvara/neurejen kronični problem
4- Zelo huda prizadetosti/potrebno takjšnje zdravljenje/končna organska odpoved/huda
okvara funkcije
STOPNJA 1
Stopnja 1 - Trenutno blage težave ali hude težave v preteklosti
Sem spada katerakoli trenutna medicinska težava, ki povzroča manjše neugodje ali
prizadetost, ali ima občasna poslabšanja, ki imajo skupno majhen vpliv na obolevnost.
Primer je hiatalna hernija, ki povzroča občasne dispeptične težave, ki jih takrat zdravimo
s PPI.
Prav tako označimo medicinske probleme, ki niso trenutno aktivni, so bili pa pomemben
problem v preteklosti (na primer ledvične kolike).
Zadev, kot so otroške bolezni, majhni kirurški posegi, nezapleteni zaceljeni zlomi, majhne
rane, puljenje zob ali oddaljeni dogodki brez posledic (na primer eni vročinski krči v
otroštvu), pa sploh ni treba upoštevati. Če pa sumite na možnost komplikacij v
prihodnosti, je bolje dogodek vključiti.
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STOPNJI 2 in 3
2 Zmerna prizadetost ali obolevnost, ki zahtevo zdravljenje prve linije
3 Huda ali stalna pomembna okvara/neurejen kronični problem
Nivo 2 uporabite za medicinska stanja, ki potrebujejo stalno jemanje zdravil »prve linije«, na
primer pri bolnikih, ki vsak dan jemljejo nesteroidni antirevmatik zaradi artroze ali digoksin
pri srčnem popuščanju.
Nivo 3 uporabite pri kronični stanjih, ki jih s terapijo prvega izbora ne morete umiriti, na
primer steroidi pri revmatoloških boleznih ali pljučnem obolenju. Stalna pomembna
prizadetost opisuje bolnike, pri katerih ne moremo povsem kompenzirati patološke okvare
kljub medicinskim ukrepom, na primer bolniki z stenokardijo ob naporu (njihovo zdravljenje
ne umiri povsem njihovih težav, številne manj naportne aktivnosti pa so še mogoče).
STOPNJA 4
Ta nivo opisuje pozni stadij bolezni ali prizadetosti. Na splošno ta nivo vključuje nezmožnost
ustaviti bolezenski proces, kar povzroči funkcijsko okvaro, bolečine, ali nezmožnost opravljati
dnevne aktivnosti.
Sem lahko spadajo tudi akutna bolezenska stanja, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje (na
primer zapora urina zaradi obstrkcije). To vključuje tudi senzorične okvare in hude
funkcionalne omejitve, na primer slepoto, gluhoto ali nepokretnost.
Ocenjevanje malignomov
Pri ocenjevanju malignomov bi se lahko hitro zapletli v komplicirane kategorije pri vsakem
posameznem raku. Zato poskusimo kategorije poenostaviti tako, da bodo še vedno
uporabne:
Nivo 1: Rak, diagnosticiran v daljni preteklosti, brez posledic ali ponovitve v zadnjih 10 letih.
Nivo 2: Rak, diagnosticiran v preteklosti, brez posledic ali ponovitve v zadnjih 5 letih.
Nivo 3: Rak, ki je v zadnjih 5 letih zahteval kemoterapijo, obsevanje, hormonsko terapijo ali
kriruški poseg.
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Nivo 4: ponavljajoči se malignomi, ki ogrožajo življenje/razsoj raka izven primarne
lezije/paliativni stadij.

Pomoč pri ocenjevanju posameznih kategorij:
SRCE
1.) Ni problema
2.) MI pred več kot 5 leti / nitrati po potrebi / začetna valvularna bolezen brez terapije
3.) Kronično srčno popuščanje, za katero bolnik jemlje zdravila/ AF ali kračni bloki /redno
jemanje antiaritmikov ali drugih zdravil za srce / hipertrofija LV / prisotnost
pacemakerja
4.) MI v zadnjih petih letih / koronarna bolezen srca / status po PCI ali CABG / valvularna
bolezen s kliničnimi težavami / perikardialni izliv
5.) Močno omejena aktivnost zaradi srčne bolezni (nestabilna AP, hudo srčno
popuščanje), valvularna bolezen, za katero bo ali bi bila potrebna op.

ŽILNA OBOLENJA
1.) Ni težav.
2.) Redna terapija za hipertenzijo brez prizadetosti tarčnih organov / povišan holesterol
3.) Hipertenzija s prizadetostjo enega ali dveh tarčnih organov, asimptomatska oblika
aterosklerotične bolezni (odsotni stopalni pulzi, šum nad karotidami) ali aortna
anevrizma, večja od 4 cm.
4.) Simptomatska aterosklerotična bolezen (stenokardije, klavdikacije, amaurosis fugax).
5.) Kirurški poseg zaradi žilnih problemov, aortna anevrizma več kot 4 cm.
Intrakranialni žilni dogodki spadajo k nevrologiji.

HEMATOPOETIČNI SISTEM (kri, krvne celice, kostni mozeg, vranica, limfni
obtok)
1.) Ni težav.
2.) Hg za ženske med 100-120, moške 120-140 ali anemija zaradi kronične bolezni.
Trombocitopenija ali trombocitoza, ki ne zahteva zdravljenja.
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3.) Hb za ženske med 80 in 100, moške med 100 in 120, anemija zaradi pomanjkanja
železa, vitamina B12 ali folata ali zaradi kronične renalne odpovedi / levkociti med 2
in 4. KLL stadij A, ki ne zahteva zdravljenja.
4.) Hemoglobin ženske pod 80, moški pod 100, lkci pod 2.
5.) Katerakoli levkemija ali limfom. Bolezen trombocitov, ki zahteva zdravljenje.

DIHALA (pljuča, bronhiji, traheja pod larinksom)
1.) Ni težav.
2.) Ponavljajoče se epizode akutnega bronhitisa / astma, zdravljena z inhalatorji po
potrebi / kajenje cigaret med 10 in 20 zavojček-let.
3.) KOPB z dolgodelujočim bronhodilatatorjem / astma na redni terapiji / več kot dve
pljučnici v zadnjih 5 letih / kajenje 20-40 zavojčkov let
4.) Omejen v dnevnih aktivnostih zaradi dispneje / kombinirana terapija (dolgodelujoči
bronhodilatator in kortikosteroid) pri KOPB / kajenje več kot 40 zavojčkov-let
5.) TZKD / vsaj ena epizoda respiratorne odpovedi, kjer je bila potrebna asistirana
ventilacija / katerikoli rak pljuč
Če je bivši kadilec, dobi eno oceno nižje, kot če bi zdaj kadil enako količino.
Akutna pljučnica v času ocenjevanja, zdravljena ambulantno, je 3, hospitalno pa 4.

OČI, UŠESA, NOS IN ŽRELO TER GRLO
1.) Ni težav
2.) Korigirana vidna ostrina 20/40; kronični sinuzitis; blaga naglušnost
3.) Korigirana vidna ostrina 20/60 ali bere časopis s težavo / slušni aparat / redna
terapija za nos ali sinuse / potrebuje zdravila za vrtoglavico.
4.) Delno slep (potrebuje pomoč pri gibanju znaj doma oz. ne more brati časopisa / tudi s
slušnim aparatom je pogovor otežen.
5.) Funkcionalna slepota / funkcionalno gluh / laringektomija / potrebuje kirurško
zdravljenje vrtoglavice.
Okvara vida
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Za poenostavitev so se avtorji odločili, da bodo ocenili težo senzorne prizadetosti in se
izognili ocenjevanju vsake patologije posebej. Torej ne glede na izvor težav (katarakta,
glavkom, makularna degeneracija etc):
1. če imajo oslabljen vid kljub očalom, pa v vsakdanjih aktivnostih niso ovirani in lahko
berejo časopis,
2. Če zaradi slabega vida težko berejo časopis ali vozijo,
3. Če ne morejo brati časopisa ali potrebujejo pomoč osebe, ki vidi:
4. In če so funkcionalno slepi, i.e., ne morejo brati, prepoznati znanega obraza čez sobo,
ali se znajti v nepoznanem okolju.
Okvara sluha: ocenjevanje podobno kot pri vidu.

ZGORNJI PREBAVNI TRAKT (požiralnik, želodec, dvanajstnik)
1.) Brez težav
2.) Hiatalna hernija / GERB, zdravljena po potrebi.
3.) Potrebuje redno terapijo / dokazana želodčna ali duodenalna razjeda v zadnjih 5
letih.
4.) Aktivna razjeda / pozitiven hematest blata / motnje požiranja ali disfagija.
5.) Perforirana želodčna razjeda v anamnezi / melena ali hemohezija, ki izvira iz
zgornjega prebavnega trakta.

SPODNJI PREBAVNI TRAKT (črevo, kila)
1.) Brez težav.
2.) Zaprtje, ki zahteva zdravljenje po potrebi / aktivne težave s hemoroidi / stanje po
operaciji kile
3.) Potreba po vsakodnevnem jemanju osmotskih odvajal ali mehčalcev blata /
divertikuloza / nezdravljena hernija.
4.) Ileus v zadnjem letu / redno jemanje stimulirajočih odvajal ali redno klistiranje
5.) Hematohezija iz spodnjih prebavil, trenutna zapora črevesja, poslabšanje
divertikulitisa / status po obstrukciji črevesa / stoma
KVČB: glede na stopnjo težav
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JETRA (vključno z biliarnim in pankreatičnim sistemom)
1.) Ni težav.
2.) Hepatitis več kot pred 5 letimi / holecistektomija.
3.) Blago povečani jetrni testi (do 150 % normale) / hepatitis v zadnjih petih letih /
holecistolitiaza / vsakodnevno pitje alkohola ali tvegano pitje alkohola v zadnjih petih
letih.
4.) Zvišan bilirubin (več kot 35) / povišani jetrni testi (več kot 150 % normale) / potreba
po dodajanju pankreatičnih encimov za prebavo, kronični pankreatitis
5.) Biliarna obstrukcija / holecistitis / pankreatitis / aktivni hepatitis. Ker je hepatobiliarni sistem s fizikalnim pregledom težko oceniti, je potrebno uporabiti
laboratorijske rezultate.

LEDVICE
1.) Brez težav
2.) Ledvični kamen – asimptomatski ali ledvične kolike v zadnjih 10 letih, pielonefritis
v zadnjih petih letih.
3.) Serumski kreatinin >130 in < 260 brez diuretika ali antihipertenzivnih zdravil.
4.) Serumski kreatinin > 260 ali serumski kreatinin >130 ob diuretičnem,
antihipertenzivnem zdravljenju oziroma zdravljenju s sodo bikarbono / akutni
pielonefritis
5.) Dializa oziroma končna ledvična odpoved
Specifična glomerulna bolezen ali nefrotični sindrom zasluži 2 ali 3 glede na zdravljenje.

GENITOURINARNI SISTEM (ureter, mehur, uretra, prostata, genitalije,
maternica, jajčniki)
1.) Brez težav
2.) Stresna inkontinenca / histerektomija / BHP brez simptomov.
3.) Abnormalen pap bris / pogoste okužbe (tri ali več v zadnjem letu) / inkontinenca pri
ženskah / BHP s simptomi oziroma na stalni terapiji / trenutna okužba / status po TUR
prostate.
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4.) Prostatični karcinom in situ (najden naključno med TUR) / vaginalna krvavitev / ca
materničnega vratu in situ / hematurija / status po urosepsi v zadnjem letu
5.) Akutni zastoj urina /
Urinska inkontinenca: 2, če se pojavi samo občasno ali ob kašlju (stresna inkontinenca). Če
potrebuje plenice čez dan ali stalna nočna inkontinenca: 3.
Ponavljajoče se okužbe sečil (tri ali več v zadnjem letu) zaslužijo 1 pri ženski in vsaj 3 pri
moškem.
Če ima pacient ilealno zanko, vstavljen kateter ali nefrostomo: vsaj 2.

MIŠIČNO-SKELETNI SISTEM/KOŽA
1.) Ni težav.
2.) Potrebuje analgetike po potrebi zaradi artroze ali je blago omejen v dnevnih
aktivnostih zaradi sklepne patologije / odstranjeni ne-melanomski kožni raki / kožne
okužbe, ki so zahtevale antibiotik, v zadnjem letu, na primer šen. / endoproteza,
zaradi katere nima težav
3.) Redno uporablja zdravila za artrozo, zmerno omejen v dnevnih aktivnostih. Uporaba
pripomočkov / revmatoidni artritis ipd na terapiji prvega reda / redna uporaba zdravil
zaradi kroničnih težav s kožo / melanom brez metastaz.
4.) Resno omejen v dnevnih aktivnostih zaradi artroze / potrebuje steroide zaradi
sklepnih težav / kompresijske frakture zaradi osteoporoze / RA na terapiji drugega
reda ali nenadzorovan
5.) Vezan na voziček / huda deformacija sklepov / osteomielitis / metastatični melanom

NEVROLOŠKI (možgani, hrbtenjača, živci)
1.) Ni težav
2.) Pogosti glavoboli, ki zahtevajo zdravila po potrebi, a ne vplivajo na dnevne
aktivnosti/vsaj ena TIA
3.) Redno jemanje zdravil zaradi kroničnega glavobola ali glavoboli, ki pogosto vplivajo
na dnevne aktivnosti/ st.p. CVI brez pomembnih posledic /nevrodegenerativna
bolezen blage stopnje.
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4.) St. p. CVI z blagimi posledicami / katerikoli nevrokirurški poseg / nevrodegenerativna
bolezen zmerne stopnje
5.) St. p. CVI, po katerem je ostala funkcionalna hemipareza ali afazija / huda
nevrodegenerativna bolezen.
Nevrodegenerativne bolezni: Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, ALS ipd. Ocenjujemo
jih glede na število težav v času ocenjevanja, začnemo pa pri številki 2. 3 bi bil na primer
bolnik s parkinsonovo boleznijo, ki ima rezidualno bradikinezijo in drsajočo hojo kljub
zdravilom, 4 pa bolnik, ki ne bi mogel več skrbeti zase zaradi hudega napredovanja bolezni.
Demenca: pri psihiatriji. Alzheimerjeva izključno pri psihiatriji. Če so vzrok številni infarkti ali
druga nevrološka stanja s sočasnimi nevrološkimi znaki ali simptomi, ustrezno ocenimo tako
nevrološko ko psihiatrično kategorijo.

ENDOKRINE/METABOLIČNE IN DOJKA (tudi različne okužbe in zastrupitve)
1.) Ni težav.
2.) SB na dieti / debelost: BMI>30 / jemanje nadomestnih ščitničnih hormonov
3.) SB na insulinu ali peroralni terapiji
4.) Katerakoli elektrolitna motnja, ki je zahtevala hospitalno obravnavo / debelost BMI >
45 / SB z blagimi poznimi zapleti
5.) Hospitalizacija zaradi nenadzorovane SB v zadnjem letu / nadomeščanje hormonov
nadledvičnice

PSIHIATRIJA
1.) Ni težav.
2.) Minor psihiatrična bolezen ali blažja psihiatrična motnja v anamnezi. Specifično: v
anamnezi ambulantno psihiatrično zdravljenje med krizo / ambulantno zdravljenje za
depresijo pred več kot 10 leti / občasna uporaba benzodiazepinov / začetna demenca
(MMS med 20 in 28)
3.) Huda depresija v anamnezi v zadnjih 10 letih / blaga demenca MMS 20-25 / prejšnja
psihiatrična hospitalizacija / v anamnezi psihotična epizoda ali zloraba substanc pred
več kot 10 leti
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4.) Trenutno huda depresija ali dve ali več epizod hude depresije v zadnjih 10 letih /
zmerna demenca (MMS 15-20) / redno jemanje anksiolitikov / odvisnost / jemanje
antipsihotikov
5.) Trenutna duševna bolezen, ki potrebuje hospitalizacijo ali institucionalizacijo ali
intenzivno ambulantno zdravljenje, na primer huda ali samomorilna depresija, akutna
psihoza ali psihotična dekompenzacija, agitacija ob demenci, huda zloraba
psihoaktivnih snovi / huda demenca MMS < 15
Dodatno. Številne druge psihiatrične bolezni ocenimo glede na nivo prizadetosti. Suicidalna
ogroženost lahko zasluži 3 ali 4. Delirij ocenjujemo tako glede na stopnjo prizadetosti kot
glede na vzrok – na primer, delirij zaradi hiponatremije zasluži 4 v psihiatriji in vsaj 3 v
metabolni kategoriji. Psihosomatske motnje po presoji.
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PRILOGA C: Uvodni bolnikov vprašalnik
Začetnice imena in priimka:

Zaporedna številka:

SPLOŠNI PODATKI

1. Datum rojstva: ____________
2. Spol: M Ž
3. Koliko let ste se izobraževali?
a. 8 ali manj
b. 9-12
c. Več kot 12
4. S kom živite?
a. Sam/a
b. S partnerjem/partnerko
c. Pri mlajših družinskih članih v skupnem gospodinjstvu
d. Pri mlajših družinskih članih, ločeno gospodinjstvo
e. Z drugo osebo/drugimi osebami
5. Koliko let ste že pacient v ambulanti?
a. Manj kot 1 leto
b. 1-3 let
c. 3-10 let
d. Več kot 10 let
6. Kako pogosto ste obiskali svojega zdravnika v zadnjem letu?
a. 0-1x
b. 2-3x
c. 4-5x
d. 6-10x
e. Več kot 10x
7. Ali kadite ali ste kadili v preteklosti?
a. Kadim _______ cigaret na dan že ______ let
b. Ne kadim več, kadil sem ______ cigaret na dan ______ let.
c. Nikoli nisem kadil
8. Ali ste večino dni v tednu vsaj 30 minut telesno aktivni?
a. Da
b. Ne
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9. Koliko alkoholnih pijač spijete na teden?
a. ________ steklenic piva
b. ________ dcl vina
c. ________ šilc žgane pijače

VPRAŠALNIK O ZDRAVILIH
10. Obkrožite možnost, ki najbolj velja:
a. za pripravo in jemanje zdravil skrbim povsem sam
b. občasno mi pri pripravi zdravil pomagajo
c. nekdo drug mi pripravlja zdravila
11. Ali imate po zdravilih stranske učinke oziroma ali sumite, da je
katera od vaših težav povezana s stranskimi učinki katerega od vaših
zdravil?
a. Da
b. Ne
12. Ali kdaj pozabite vzeti zdravila?
a. Da
b. Ne
13. Ali vam je vseeno, kdaj vzamete zdravila?
a. Da
b. Ne
14. Ali kdaj prenehate jemati zdravila, če se bolje počutite?
a. Da
b. Ne
15. Ali prenehate jemati zdravila, če se po njih počutite slabše?
a. Da
b. Ne
16. Ali redno jemljete tudi kaka zdravila brez recepta?
a. Da
b. Ne
17. Če da, katera?
-
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Vprašanja o zdravstvenem stanju
Pri vsaki skupini spodnjih izjav označite kvadratek pred tisto izjavo, ki najbolje opiše vaše trenutno
zdravstveno stanje.

V vsaki skupini označite samo en kvadratek.
1. Mobilnost
Nimam težav s hojo.

2.

3.

1

Pri hoji imam nekaj težav.

2

Sem nepokreten, ležati moram v postelji.

3

Samooskrba
Sam poskrbim zase.

1

Pri umivanju ali oblačenju imam nekaj težav

2

Ne morem se sam umiti ali obleči.

3

Vsakodnevne dejavnosti (npr. delo, študij, gospodinjska opravila, družinske ali prostočasne dejavnosti)
Nimam nobenih težav pri vsakodnevnih dejavnostih.

1

Imam nekaj težav pri vsakodnevnih dejavnostih.

2

Ne morem opravljati svojih vsakodnevnih dejavnosti

3

Bolečine/slabo počutje
4.

5.

Nič me ne boli in počutim se dobro.

1

Čutim zmerne bolečine oz. neugodje.

2

Čutim izredno močne bolečine oz. se zelo slabo počutim.

3

Tesnoba/depresija
Ne čutim tesnobe in nisem depresiven.

1

Čutim zmerno tesnobo oz. sem nekoliko depresiven.

2

Čutim zelo močno tesnobo oz. sem zelo depresiven

3
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Zdravstvena lestvica
Da bi lažje ocenili svoje trenutno zdravstveno stanje, smo vam pripravili
lestvico (podobno termometru), na kateri je najboljše zdravstveno stanje, kot
si ga lahko zamislite, označeno s 100, najslabše pa z 0.

Najboljše zdravje, kot
si ga lahko zamislite

Prosimo vas, da na lestvici označite, kakšno je po vašem mnenju vaše
trenutno zdravstveno stanje. To storite tako, da od okenca potegnete črto
do tiste točke na termometru, ki odraža vaše trenutno zdravstveno stanje.

Npr.: če bi bilo vaše trenutno zdravstveno stanje “25”

Vaše trenutno
zdravstveno stanje

Zahvaljujemo se vam, da ste izpolnili vprašalnik!
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Najslabše zdravje, kot
si ga lahko zamislite

PRILOGA D: Uvodni zdravnikov vprašalnik
Vključitveni kriteriji: bolnik je starejši od 65 let in ima vsaj eno redno predpisano zdravilo
Izključitveni kriteriji:
Bolnik je dementen in na vprašanja ne bo mogel odgovarjati
Bolnik ima napredovalo terminalno bolezen (pričakovana življenjska doba krajša od enega leta)

Prvi pregled
1. Datum rojstva: ____________
2. Spol: M Ž
CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE FOR GERIATRICS (CIRS-G)
Miller, Paradis, and Reynolds 1991

OCENJEVANJE
0 – Nima težav
1 – Trenutno blaga težava ali hude težave v preteklosti
2 – Zmerna prizadetost ali bolezen/zahteva zdravljenje »prve linije«
3 – Huda/ stalna pomembna prizadetost/nenadzorovani kronični problemi
4 – Zelo hud problem/potrebno takojšnje zdravljenje/končna organska odpoved/huda
prizadetost v funkciji

OCENA
SRCE
OŽILJE
HEMATOPOETIČNI ORGANI
DIHALA
OČI, UŠESA, NOS, GRLO
ZGORNJI PREBAVNI TRAK
SPODNJI PREBAVNI TRAKT
JETRA
LEDVICE
GENITOURINARNI SISTEM
MIŠIČNO-SKELETNI SISTEM
NEVROLOŠKI SISTEM
ENDOKRINO/METABOLNI IN DOJKA
PSIHIATRIČNO OBOLENJE
126

Izvedene spremembe zdravljenja

3. Ali ste se z bolnikom dogovorili za kakšno spremembo v njegovi ali njeni
terapiji?
DA
NE
4. Navedite spremembe

UKINJENO

UVEDENO

5. Če so bile spremembe predlagane, pa jih niste izvedli, kaj je bil razlog?
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PRILOGA E: Zaključni bolnikov vprašalnik
Začetnice imena in priimka:

Zaporedna številka:

SPLOŠNI PODATKI

1. Datum rojstva: ____________
2. Spol: M Ž
3. Koliko let ste se izobraževali?
a. 8 ali manj
b. 9-12
c. Več kot 12
4. S kom živite?
a. Sam/a
b. S partnerjem/partnerko
c. Pri mlajših družinskih članih v skupnem gospodinjstvu
d. Pri mlajših družinskih članih, ločeno gospodinjstvo
e. Z drugo osebo/drugimi osebami
5. Koliko let ste že pacient v ambulanti?
a. Manj kot 1 leto
b. 1-3 let
c. 3-10 let
d. Več kot 10 let
6. Kako pogosto ste obiskali svojega zdravnika v zadnjem letu?
a. 0-1x
b. 2-3x
c. 4-5x
d. 6-10x
e. Več kot 10x
7. Ali kadite ali ste kadili v preteklosti?
a. Kadim _______ cigaret na dan že ______ let
b. Ne kadim več, kadil sem ______ cigaret na dan ______ let.
c. Nikoli nisem kadil
8. Ali ste večino dni v tednu vsaj 30 minut telesno aktivni?
a. Da
b. Ne
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9. Koliko alkoholnih pijač spijete na teden?
a. ________ steklenic piva
b. ________ dcl vina
c. ________ šilc žgane pijače

VPRAŠALNIK O ZDRAVILIH
10. Obkrožite možnost, ki najbolj velja:
a. za pripravo in jemanje zdravil skrbim povsem sam
b. občasno mi pri pripravi zdravil pomagajo
c. nekdo drug mi pripravlja zdravila
11. Ali imate po zdravilih stranske učinke oziroma ali sumite, da je
katera od vaših težav povezana s stranskimi učinki katerega od vaših
zdravil?
a. Da
b. Ne
12. Ali kdaj pozabite vzeti zdravila?
a. Da
b. Ne
13. Ali vam je vseeno, kdaj vzamete zdravila?
a. Da
b. Ne
14. Ali kdaj prenehate jemati zdravila, če se bolje počutite?
a. Da
b. Ne
15. Ali prenehate jemati zdravila, če se po njih počutite slabše?
a. Da
b. Ne
16. Ali redno jemljete tudi kaka zdravila brez recepta?
a. Da
b. Ne
17. Če da, katera?
-
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Vprašanja o zdravstvenem stanju
Pri vsaki skupini spodnjih izjav označite kvadratek pred tisto izjavo, ki najbolje opiše vaše trenutno
zdravstveno stanje.

V vsaki skupini označite samo en kvadratek.
1. Mobilnost
Nimam težav s hojo.

2.

3.

1

Pri hoji imam nekaj težav.

2

Sem nepokreten, ležati moram v postelji.

3

Samooskrba
Sam poskrbim zase.

1

Pri umivanju ali oblačenju imam nekaj težav

2

Ne morem se sam umiti ali obleči.

3

Vsakodnevne dejavnosti (npr. delo, študij, gospodinjska opravila, družinske ali prostočasne dejavnosti)
Nimam nobenih težav pri vsakodnevnih dejavnostih.

1

Imam nekaj težav pri vsakodnevnih dejavnostih.

2

Ne morem opravljati svojih vsakodnevnih dejavnosti

3

Bolečine/slabo počutje
4.

5.

Nič me ne boli in počutim se dobro.

1

Čutim zmerne bolečine oz. neugodje.

2

Čutim izredno močne bolečine oz. se zelo slabo počutim.

3

Tesnoba/depresija
Ne čutim tesnobe in nisem depresiven.

1

Čutim zmerno tesnobo oz. sem nekoliko depresiven.

2

Čutim zelo močno tesnobo oz. sem zelo depresiven

3

130

Zdravstvena lestvica
Da bi lažje ocenili svoje trenutno zdravstveno stanje, smo vam pripravili
lestvico (podobno termometru), na kateri je najboljše zdravstveno stanje, kot
si ga lahko zamislite, označeno s 100, najslabše pa z 0.

Najboljše zdravje, kot si
ga lahko zamislite

Prosimo vas, da na lestvici označite, kakšno je po vašem mnenju vaše
trenutno zdravstveno stanje. To storite tako, da od okenca potegnete črto
do tiste točke na termometru, ki odraža vaše trenutno zdravstveno stanje.

Npr.: če bi bilo vaše trenutno zdravstveno stanje “25”

Najslabše zdravje, kot si
ga lahko zamislite

Zahvaljujemo se vam, da ste izpolnili vprašalnik!
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PRILOGA F: Zaključni zdravnikov vprašalnik
Drugi pregled
Zaporedna številka
Ime in priimek:
Podatki o boleznih
CIRS-G – izpolnite spodnji vprašalnik

Žig zdravnika/ime zdravnika

CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE FOR GERIATRICS (CIRS-G)
Miller, Paradis, and Reynolds 1991
OCENJEVANJE
0 – Nima težav
1 – Trenutno blaga težava ali hude težave v preteklosti
2 – Zmerna prizadetost ali bolezen/zahteva zdravljenje »prve linije«
3 – Huda/ stalna pomembna prizadetost/nenadzorovani kronični problemi
4 – Zelo hud problem/potrebno takojšnje zdravljenje/končna organska odpoved/huda
prizadetost v funkciji
OCENA

SRCE
OŽILJE
HEMATOPOETIČNI ORGANI
DIHALA
OČI, UŠESA, NOS, GRLO
ZGORNJI PREBAVNI TRAKT
SPODNJI PREBAVNI TRAKT
JETRA
LEDVICE
GENITOURINARNI SISTEM
MIŠIČNO-SKELETNI SISTEM
NEVROLOŠKI SISTEM
ENDOKRINO/METABOLNI IN
DOJKA
PSIHIATRIČNO OBOLENJE
Se je zdravje bolnika v zadnjem letu po vaši oceni:
1. Izboljšalo
2. Poslabšalo
3. Ostalo nespremenjeno
4. Ne morem se opredeliti
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Zdravljenje v preteklem letu
 Število vseh obiskov pri izbranem zdravniku
 Število vseh hospitalizacij v preteklem letu
 Število nujnih/nenačrtovanih obiskov pri kliničnem
specialistu v preteklem letu (če se niso končali s
hospitalizacijo; tudi IPP)
 Število obiskov NMP v preteklem letu
Podatkov ni mogoče pridobiti, ker je
1.
2.
3.
4.

bolnik zamenjal zdravnika
bolnik se je preselil v DSO
bolnik je umrl
bolnik ni več želel sodelovati v raziskavi

Spremembe zdravljenja
Ali ste po navodilih aplikacije pacientu
izvedli kakšno spremembo zdravljenja glede
na START/STOPP kriterije?

DA

NE

ČE JE ODGOVOR NE, Z VPRAŠALNIKOM
ZAKLJUČITE.
Če ste odgovorili z DA, označite v spodnjem vprašalniku,
ali terapija še traja, oziroma razlog za opustitev.
Možni razlogi za opustitev:
1 – s tem kriterijem se zdravnik že od začetka ni strinjal
2 – pacient že od začetka ni sprejel spremembe
3 – prišlo je do neprenašanja novega zdravila ali potrebe po ponovni uvedi starega
4 – zdravnik se je odločil, da od spremembe odstopi
5 – drugo (prosim, navedite razlog)

Učinkovitost sprememb zdravljenja
Sprememba
Trajanje
(vpišite uvedeno spremembe
ali
opuščeno Še traja Meseci
zdravilo)

Razlog za opustitev spremembe
1

2
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3

4

5
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PRILOGA G: Vprašalnik o uporabi aplikacije
1. Kako uporabna se vam je zdela aplikacija pri urejanju terapije starostnika s
kroničnimi boleznimi? (na lestvici od 1 do 7)

2. 2Ali bi se vam zdelo uporabno, če bi bilo opozarjanje na morebitno neprimerna
zdravila del e-recepta (se pravi ne bi bilo treba zdravil posebej vnašati)? (na
lestvici od 1 do 7)

3. Kaj bi dodali, spremenili, odvzeli, da bi bila aplikacija za vas v vsakdanjem delu
bolj uporabna?

135

PRILOGA H: Odobritev etične komisije
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PRILOGA I: Seznam vseh STOPP/START kriterijev s pripadajočimi
logičnimi izjavami

Št. Logična izjava
K1

Kriterij

DIGOXIN.dd>0.1 AND B1

K2

(FUROSEMID.dd>0 OR TORASEMID.dd>0 OR
LOOP_DIURETICS.dd>0) AND NOT (B4 OR B29) AND V1

K3

(FUROSEMID.dd>0 OR TORASEMID.dd>0 OR
LOOP_DIURETICS.dd>0) AND NOT (B4 OR B29) AND V2

K4 (THIAZIDE.dd>0 AND B2)

Tiazidni diuretiki lahko poslabšajo putiko.

Neselektivni beta blokatorji lahko povzročijo
brohnospazem.
Kombinacija verapamila in beta blokatorja lahko
(BETABLOCKERS.dd>0) AND (VERAPAMIL.dd>0)
povzroči simptomatski srčni blok (kardiogeni
šok).
Diltiazem ali verapamil pri srčnem popuščanju
(DILTIAZEM.dd>0 OR VERAPAMIL.dd>0) AND B4
NYHA III ali IV lahko poslabšata srčno
popuščanje.
Antagonisti
kalcijevih
kanalčkov
lahko
(CALCIUM_ANTAGONISTS.dd>0) AND B5
poslabšajo kronično zaprtje.
((ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) AND
Ob kombinaciji aspirina in varfarina naj bi
WARFARIN.dd>0) AND NOT (H2ANTAGONISTS.dd>0 OR starostnik prejemal histaminski H2 antagonist ali
PPI.dd>0)
inhibitor protonske črpalke.
DIPIRIDAMOLE.dd>0 AND NOT ((ASPIRIN.dd>0 OR
Monoterapija z dipiridamolom v sekundarni
ASPIRIN_ATC.dd>0) OR TICLOPIDINE.dd>0 OR
preventivi nima dokazov o učinkovitosti.
CLOPIDOGREL.dd>0)
Redno jemanje aspirina v prisotnosti GERB ali ob
((ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) AND (B6 OR B47
anamnezi želodčne razjede pomeni večje
OR B7)) AND NOT (H2ANTAGONISTS.dd>0 OR PPI.dd>0)
tveganje za krvavitev.
Jemanje aspirina v dozi, večji od 150mg/s,
ASPIRIN.dd>150 OR ASPIRIN_ATC.dd>150
predstavlja povečano tveganje za krvavitve, ob
tem pa ni dokazov za večjo učinkovitost.
(ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) AND NOT (B8 OR Če v anamnezi ni koronarnih, cerebralnih ali
B9 OR B10 OR B11 OR B12 OR B13 OR ((B32 OR B56)
perifernih arterijskih simptomov ali okluzivnega
AND (B52 OR B28 OR B53 OR V28)) OR (B37 AND B54)) arterijskega dogodka, aspirin ni indiciran.
(ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) AND B14 AND
Aspirin ni indiciran za zdravljenje vrtoglavice, ki
NOT (B8 OR B9 OR B10 OR B11 OR B12 OR B13 OR ((B32
je ni mogoče jasno pripisati cerebrovaskularni
OR B56) AND (B52 OR B28 OR B53 OR V28)) OR (B37
bolezni
AND B54))
Ni dokazov za dodatno korist pri zdravljenju
WARFARIN.dd>0 AND B15 AND V4 AND V5 AND V6
prve, nezapletene globoke venske tromboze z
varfarinom dlje kot 6 mesecev

K5 (NONSELECTIVE_BB.dd>0) AND (B3 OR B40)
K6

K7
K8
K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

Digoksin v dolgotrajni dozi nad 125 μg v
prisotnosti okvarjene ledvične funkcije je
morebitno neprimeren zaradi večje nevarnosti
toksičnosti.
Ni dokazov za učinkovitost diuretikov zanke za
zdravljenje statičnega edema gležnjev v
odsotnosti znakov srčnega popuščanja. Bolj
primerne so kompresijske nogavice.
Diuretiki zanke niso zdravilo izbora kot prva
linija monoterapije za hipertenzijo. Obstajajo
varnejše in učinkovitejše alternative.
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Št. Logična izjava

Kriterij

Ni dokazov za dodatno korist pri zdravljenju
prve, nezapletene pljučne embolije z varfarinom
dlje kot 12 mesecev
((ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) OR
Uporaba antikoagulantnih ali antitrombotičnih
CLOPIDOGREL.dd>0 OR DIPIRIDAMOLE.dd>0 OR
zdravil v prisotnosti motnje strjevanja krvi ni
WARFARIN.dd>0 OR TICLOPIDINE.dd>0) AND B17
priporočena zaradi visokega tveganja krvavitve
Uporaba tricikličnih antidepresivov ob demenci
(TRICYCLICS.dd>0) AND B18
lahko povzroči poslabšanje kognitivne okvare
Uporaba tricikličnih antidepresivov lahko
(TRICYCLICS.dd>0) AND B19
povzroči poslabšanje glavkoma.
Uporaba
tricikličnih
antidepresivov
ima
(TRICYCLICS.dd>0) AND B20
proaritmogeni učinek.
Uporaba tricikličnih antidepresivov lahko
(TRICYCLICS.dd>0) AND B5
poslabša zaprtje.
Uporaba tricikličnih antidepresivov skupaj z
(TRICYCLICS.dd>0) AND (CALCIUM_ANTAGONISTS.dd>0
opiati ali antagonisti kalcijevih kanalčkov lahko
OR OPIOIDS_ALL.dd>0)
povzroči hudo zaprtje.
Uporaba
tricikličnih
antidepresivov
pri
(TRICYCLICS.dd>0) AND (B21 OR B22)
prostatizmu ali ob anamnezi prejšnjega pojava
retence urina poveča tveganje za retenco urina.
Dolgoldelujoči benzodiazepini in benzodiazepini
(FLURAZEPAME.dd>0 OR NITRAZEPAME.dd>0 OR
z dolgo delujočimi metaboliti lahko povečajo
CHLORAZEPATE.dd>0 OR DIAZEPAM.dd>0)
tveganje za podaljšano sedacijo, zmedenost,
motnje ravnotežja, padce.
Nevroleptiki niso primerni za jemanje kot
(AHTIPSYCHOTICS_ALL.dd>0 OR NEUROLEPTICS.dd>0)
hipnotiki (tveganje za zmedenost, hipotenzijo,
AND V10
ekstrapiramidne stranske učinke, padce)
Dolgotrajno jemanje nevroleptikov pri bolnikih s
(AHTIPSYCHOTICS_ALL.dd>0 OR NEUROLEPTICS.dd>0)
parkinsonizmom
lahko
poslabša
AND B23
ekstrapiramidne simptome.
Pri bolnikih z epilepsijo lahko fenotiazini znižajo
(PHENOTHIAZINES.dd>0) AND B24
prag za epileptični napad.
Uporaba antiholinergikov za zdravljenje
ekstrapiramidnih
stranskih
učinkov
(BIPERIDEN.dd>0) AND V11
nevroleptikov lahko privede do antiholinergičnih
toksičnih učinkov

K16 WARFARIN.dd>0 AND B16 AND V7 AND V8 AND V9

K17
K18
K19
K20
K21
K22

K23

K24

K25

K26
K27

K28

K29 (SSRI.dd>0) AND B25

SSRI lahko povečajo tveganje za hiponatremijo
Predpisovanje loperamida ali kodeinijevega
fosfata pri driski neznanega vzroka poveča
tveganje za pozno diagnozo, poslabša zaprtje pri
overflow driski, lahko povzroči toksični
megakolon pri vnetni črevesni bolezni in zavre
okrevanje pri neprepoznanem gastroenteritisu.
Predpisovanje loperamida ali kodeinijevega
fosfata pri hudem infekcijskem gastroenteritisu
lahko povzroči ponovni zagon ali podaljšano
okužbo

K30 (LOPERAMIDE.dd>0 OR CODEIN.dd>0) AND B26

K31 (LOPERAMIDE.dd>0 OR CODEIN.dd>0) AND B27
K32 (METOCLOPRAMIDE.dd>0) AND B23

Metoklopramid lahko poslabša parkinsonizem.
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Št. Logična izjava

Kriterij

Inhibitorji protonske črpalke niso priporočljivi v
maksimalnih dozah dlje kot 8 tednov.
Priporočljiva je ukinitev znotraj 8 tednov ali
zmanjšanje doze za vzdrževalno oziroma
kontinuirano zdravljenje.
Antiholinergični spazmolitiki lahko poslabšajo
(SCOPOLAMINE.dd>0) AND B5
zaprtje.
Teofilin ni indiciran za monoterapijo za KOPB
zaradi tveganja za neželene učinke zaradi ozkega
TEOPHYLLINE.dd>0 AND V13
terapevtskega indeksa; obstajajo varnejše
alternative.
Sistemski kortikosteroidi niso priporočljivi za
vzdrževalno terapijo za KOPB (nepotrebno
(SYSTEMIC_CORTICOSTEROIDS.dd>0) AND V14
izpostavljanje
dolgoročnim
sistemskim
stranskim učinkom)
Nebuliziran ipratropij lahko povzroči poslabšanje
(IPRATROPIUM.dd>0) AND B19
glavkoma.
Nesteroidni antirevmatiki pri bolniku, ki je že
(NSAID.dd>0) AND (B6 OR B47 OR B7) AND NOT
imel GERB ali sorodna stanja in nima zaščite za
(H2ANTAGONISTS.dd>0 OR PPI.dd>0)
želodec, povečajo tveganje za ponovitev ulkusne
bolezni želodca.
Nesteroidni antirevmatiki lahko poslabšajo
(NSAID.dd>0) AND B28
hipertenzijo.
Nesteroidni antirevmatiki lahko poslabšajo srčno
NSAID.dd>0 AND (B4 OR B29)
popuščanje
Pri blagi osteoartrozi so enostavni analgetiki bolj
NSAID.dd>0 AND V15 AND V16
priporočljivi in ponavadi enako učinkoviti za
lajšanje bolečine, kot nesteroidni antirevmatiki.
Nesteroidni antirevmatiki ob varfarinu povečajo
NSAID.dd>0 AND WARFARIN.dd>0
tveganje za gastrointestinalno krvavitev
Nesteroidni antirevmatiki lahko poslabšajo
NSAID.dd>0 AND B1
ledvično funkcijo
Jemanje sistemskih kortikosteroidov kot
monoterapije za revmatoidni artritis ni
SYSTEMIC_CORTICOSTEROIDS.dd>0 AND V17
priporočljivo zaradi tveganja za hujše sistemske
stranske učinke
Pri putiki je profilaktično zdravilo izbora
(NSAID.dd>0 OR COLHICINE.dd>0) AND B2 AND NOT V18
alopurinol.
Uporaba antimuskarinikov pri demenci poveča
(ANTIMUSCARINIC_DRUGS.dd>0) AND B18
tveganje za poslabšanje zmedenosti in agitacijo
Antimuskariniki povečajo tveganje za akutno
(ANTIMUSCARINIC_DRUGS.dd>0) AND B19
poslabšanje glavkoma.

(ESOMEPRAZOLE.dd>=80 OR OMEPRAZOLE.dd>=80 OR
K33 PANTOPRAZOLE.dd>=80 OR LANSOPRAZOLE.dd>=60)
AND V12
K34

K35

K36

K37

K38

K39
K40
K41
K42
K43

K44

K45
K46
K47

K48 (ANTIMUSCARINIC_DRUGS.dd>0) AND B15

Antimuskarini lahko poslabšajo zaprtje.

K49 (ANTIMUSCARINIC_DRUGS.dd>0) AND B21

Antimuskariniki lahko povzročijo retenco urina.

K50 (ALPHA_BLOCKERS.dd>0) AND B30 AND MALE
K51 (ALPHA_BLOCKERS.dd>0) AND B31
K52

(GLIBENCLAMIDE.dd>0 OR CHLORPROPAMIDE.dd>0)
AND B32

K53 (BETABLOCKERS.dd>0) AND B32 AND B33
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Antagonisti receptorjev alfa lahko povzročijo
pogosto uriniranje in poslabšanje inkontinence
Pri bolniku s stalnim urinskim katetrom alfa
blokator ni indiciran.
Glibenklamid ali klorpropamid povečata
tveganje za prolongirano hipoglikemijo.
Beta blokator lahko zakrije simptome
hipoglikemije

Št. Logična izjava

Kriterij

Anamneza raka dojke ali GVT in jemanje
estrogenov: povečano tveganje za ponovitev
rakave ali trombembolične bolezni
ESTROGENS.dd>0 AND NOT PROGESTOGENS.dd>0 AND Jemanje estrogenov brez progestogenov poveča
V19
tveganje za rak endometrija.
Zaradi sedacije ter slabitve senzorike in vpliva na
BENZODIAZEPINS.dd>0 AND B35
ravnotežje benzodiazepini niso primerni za
starostnike, nagnjene k padcem.
Pri bolniku, ki je nagnjen k padcem, lahko
(AHTIPSYCHOTICS_ALL.dd>0 OR NEUROLEPTICS.dd>0)
nevroleptiki povzročijo Parkinsonizem ali
AND B35
dispraksijo.
Antihistaminiki prve generacije prispevajo k
ANTIHISTAMINICS_1STGEN.dd>0 AND B35
tveganju za padce zaradi sedacije in oslabljene
senzorike.
Vazodilatatorna zdravila niso primerna za
VASODILATORS.dd>0 AND B35 AND B39
starostnike, nagnjene k padcem, pri katerih je
prisotna posturalna hipotenzija.
Opioidni analgetiki povečajo tveganje za
omotico, posturalno hipotenzijo in vrtoglavico,
(OPIOIDS_ALL.dd>0) AND B35
zato so manj primerni za starostnike, ki so
nagnjeni k padcem.
Pri predpisovanju analgetikov je priporočljivo
upoštevati WHO analgetično lestvico (morebitno
(OPIOIDS.dd>0) AND V20
neprimerna dolgotrajna uporaba močnih
opioidov kot zdravljenje prve izbire za blago do
zmerno bolečino).
Pri bolniku s kroničnim zaprtjem, ki ne prejema
(OPIOIDS_ALL.dd>0) AND B5 AND NOT V21
odvajal, opiodni analgetiki povečajo tveganje za
hudo zaprtje.
Opioidni analgetiki lahko poslabšajo kognitivno
(OPIOIDS_ALL.dd>0) AND B18 AND NOT (B36 OR V22)
okvaro.

K54 ESTROGENS.dd>0 AND (B34 OR B15)
K55
K56

K57

K58

K59

K60

K61

K62
K63

K64 V29

Podvojevanje enakih zdravil ni priporočljivo.

Pri kronični atrijski fibrilaciji je priporočljivo
uvesti varfarin, če zanj ni kontraindikacij.
Pri kronični atrijski fibrilaciji je v primeru
B37 AND B54 AND NOT B55 AND NOT (ASPIRIN.dd>0 OR
kontraindikacije za varfarin priporočljivo uvesti
ASPIRIN_ATC.dd>0)
aspirin.
V prisotnosti aterosklerotične koronarne,
(B12 OR B8 OR B9 OR B10 OR B11 OR B13 ) AND NOT
cerebralne ali perferine žilne bolezni pri
((ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) or
pacientih v sinusnem ritmu je priporočljivo
CLOPIDOGREL.dd>0)
zdravljenje z aspirinom ali klopidogrelom.
Pri konzistentno povišanem tlaku nad 160 mm
B28 AND NOT (ANTIHYPERTENSIVES.dd>0)
Hg je priporočljivo zdraviti visok pritisk.
Pri potrjeni anamnezi koronarne, cerebralne ali
periferne žilne bolezni je pri bolniku, ki je
(B12 OR B8 OR B9 OR B10 OR B11 OR B13 ) AND B38
neodvisen v dnevnih aktivnostih, in ima
AND NOT STATINS.dd>0 AND V25
pričakovano življenjsko dobo daljšo od 5 let,
priporočljivo predpisati zdravljenje s statinom.
Pri kroničnem srčnem popuščanju je pripročljivo
(B4 OR B29) AND NOT (ACEINHIBITORS.dd>0)
predpisati ACE inhibitor.
Po
akutnem
miokardnem
infarktu
je
B8 AND NOT (ACEINHIBITORS.dd>0)
priporočljivo predpisati ACE inhibitor.

K65 B37 AND NOT B54 AND NOT WARFARIN.dd>0
K66

K67

K68

K69

K70
K71
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Št. Logična izjava

Kriterij

Pri kronični stabilni angini pektoris je
priporočljivo predpisati beta blokator.
Pri blagi do zmerni astmi in KOPB je pripročljivo
(B3 OR B41) AND NOT (BETA2_AGONISTS.dd>0 OR
redno zdravljenje z inhalacijskim beta-2
ANTIHOLINERGICS.dd>0)
agonistom ali antiholinergiki.
(B40 OR B42) AND NOT
Pri hudi astmi in KOPB je priporočljivo redno
(INHALED_GLUCOCORTICOIDS.dd>0)
zdravljenje z inhalacijskim kortikosteroidom.
Pri respiratorni odpovedi tipa 1 in tipa 2 je
(B43 OR B44) AND NOT B45
priporočljivo zdravljenje s kisikom na domu.
Pri idiopatski Parkinsonovi bolezni, kjer je
B23 AND NOT LEVODOPA.dd>0 AND V26 AND V27
prisotna definitivna funkcionalna prizadetost, je
priporočljivo zdravljenje z levodopo.
Pri zmernih do hudih depresivnih simptomih, ki
B46 AND NOT ANTIDEPRESSANTS.dd>0
trajajo dlje kot tri mesece, je potrebno
zdravljenje z antidepresivom.
Pri hudi GERB in pri peptični zožitvi, ki zahteva
(B47 OR B48) AND NOT (PPI.dd>0)
dilatacijo, bi bolnik moral prejemati inhibitor
protonske črpalke.
Aktivno zmerno do hudo revmatično bolezen, ki
traja dlje od 12 tednov, je potrebno zdraviti z
B49 AND NOT (DMARD.dd>0)
bolezen-modificirajočimi
antirevmatičnimi
zdravili
Pri vzdrževalnem zdravljenju s sistemskimi
SYSTEMIC_CORTICOSTEROIDS.dd>0 AND NOT
glukokortikoidi je potrebno preprečevanje
BISPHOSPHONATES.dd>0
glukokortikoidne osteoporoze z zdravljenjem z
bisfosfonati.
Znano osteoporozo je potrebno zdraviti s
B50 AND NOT (CALCIUM.dd>0 AND VITAMIN_D.dd>0)
kalcijem in vitaminom D
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z ali brez
metabolnega
sindroma
je
priporočljivo
(B32 AND NOT B1) AND NOT METFORMIN.dd>0
zdravljenje z metforminom, če ni prisotna
okvara ledvic.
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z diabetično
((B32 OR B56) AND B51) AND NOT (ACEINHIBITORS.dd>0 nefropatijo je priporočljivo zdravljenje z ACE
OR SARTANS.dd>0)
inhibitorjem ali blokatorjem angiotenzinskih
receptorjev (sartanom),
NOT ((ASPIRIN.dd>0 OR ASPIRIN_ATC.dd>0) OR
Pri sladkorni bolezni z enim ali več pomembnimi
CLOPIDOGREL.dd>0 OR TICLOPIDINE.dd>0) AND ((B32
kardiovaskularnimi dejavniki tveganja je
OR B56) AND (B52 OR B28 OR B53 OR V28)) AND NOT
priporočljivo antiagregacijsko zdravljenje.
B55
Pri sladkorni bolezni tipa 2 z enim ali več
NOT (STATINS.dd>0) AND ((B32 OR B56) AND (B52 OR
pomembnimi
kardiovaskularnimi
dejavniki
B28 OR B53 OR V28))
tveganja je priporočljivo preventivno zdravljenje
s statinom.
Zaradi tveganja za sedacijo in antiholinergične
(DIPHENHYDRAMINE.dd>0 OR
stranske učinke ni priporočljiva uporaba
CHLORPHENIRAMINE.dd>0 OR CYCLIZINE.dd>0 OR
antihistaminikov prve generacije dlje kot 1
PROMETHAZINE.dd>0) AND V30
teden.
Pri simptomatski divertikulozi s kroničnim
B5 AND V31 AND NOT V32
zaprtjem je pripročljivo jemati prehranske
dodatke z vlakninami.

K72 B9 AND NOT (BETABLOCKERS.dd>0)
K73
K74
K75
K76

K77

K78

K79

K80

K81

K82

K83

K84

K84

K86

K87
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PRILOGA J: Struktura sprememb v STOPP/START kriterijih v testni in
kontrolni skupini
Tabela 25: Struktura sprememb v STOPP kriterijih po enem letu

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K46
K47
K48
K49
K50

Vključitev
1 (0,7 %)
3 (2,0 %)
2 (1,4 %)
3 (2,0 %)
3 (2,0 %)
1 (0,7 %)
8 (5,4 %)
1 (0,7 %)
21 (14,3 %)
3 (2,0 %)
3 (2,0 %)
1 (0,7 %)
1 (0,7 %)
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)
2 (1,4 %)
3 (2,0 %)
7 (4,8 %)
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)
2 (1,4 %)
1 (0,7 %)
1 (0,7 %)
4 (2,7 %)
1 (0,7 %)

Testna skupina
Kontrola
2 (1,4 %)
4 (2,7 %)
4 (2,7 %)
4 (2,7 %)
6 (4,1 %)
23 (15,6 %)
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)
1 (0,7 %)
1 (0,7 %)
3 (2,0 %)
3 (2,0 %)
2 (1,4 %)
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)
2 (1,4 %)
4 (2,7 %)
-

razlika
-1
-1
-2
+1
+1
-1
-4
+5
+2
-2
-1
0
-1
+1
+1
-1
-2
0
-4
+1
-1
0
+1
-1
0
-1
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Kontrolna skupina
Vključitev
Kontrola
1 (0,6 %)
6 (3,7 %)
3 (1,9 %)
5 (3,1 %)
3 (1,9 %)
4 (2,5 %)
1 (0,6 %)
3 (1,9 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
4 (2,5 %)
1 (0,6 %)
3 (1,9 %)
25 (15,4 %)
23 (14,2 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0.6 %)
3 (1,9 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
4 (2,5 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
1 (0,7 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
6 (3,7 %)
3 (1,9 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
2 (1,2 %)
3 (1,9 %)
2 (1,4 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
-

razlika
-1
-3
-5
+1
-1
-1
+1
-3
+3
-2
0
-1
-1
+1
-1
+1
-2
0
0
-2
0
-3
0
-2
+3
-2
-1
0
0
-2
-1

K51
K52
K53
K54
K55
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64

Vključitev
3 (2,0 %)
1 (0,7 %)
1 (0,7 %)
4 (2,7 %)

Testna skupina
Kontrola
2 (1,4 %)
1 (0,6 %)
1 (0,7 %)

Kontrolna skupina
Vključitev
Kontrola
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
2 (1,2 %)
3 (1,9 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
3 (1,9 %)

razlika
-3
+2
-1
0
-3

razlika
-2
-2
0
+1
-1
+2

Tabela 26: Struktura sprememb v START kriterijih po enem letu

K65
K66
K67
K68
K69
K70
K71
K72
K73
K74
K75
K76
K77
K78
K79
K80
K81
K82
K83
K84
K85
K86
K87

Vključitev
4 (2,7 %)
27 (18,4
%)
10 (6,8 %)
13 (8,8 %)
5 (3,4 %)
3 (2,0 %)
8 (5,4 %)
5 (3,4 %)
4 (2,7 %)
1 (0,7 %)
18 (12,2
%)
20 (13,6
%)
2 (1,4 %)
45 (30,6
%)
26 (17,7
%)
-

Testna skupina
Kontrola
6 (4,1 %)
-

Razlika
+2
-

Kontrolna skupina
Vključitev
Kontrola
6 (3,7 %)
6 (3,7 %)
-

22 (15,0 %)

-5

18 (11,1 %)

17 (10,5 %)

-1

11 (7,5 %)
19 (12,9 %)
3 (2,0 %)
3 (2,0 %)
4 (2,7 %)
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)
2 (1,4 %)

+1
+6
-2
0
-4
+1
-3
-4
+1

1 (0,6 %)
9 (5,6 %)
10 (6,2 %)
9 (5,6 %)
3 (1,9 %)
11 (6,8 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
1 (0,6 %)
6 (3,7 %)
6 (3,7 %)

1 (0,6 %)
3 (1,9 %)
18 (11,1 %)
6 (3,7 %)
4 (2,5 %)
11 (6,8 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
3 (1,9 %)
5 (3,1 %)

0
-6
+8
-3
+1
0
-1
-1
-1
-3
-1

10 (6,8 %)

-8

25 (15,4 %)

21 (13,0 %)

-4

19 (12,9 %)

-1

12 (7,4 %)

12 (7,4 %)

0

-

-2

-

-

-

30 (20,4 %)

-15

40 (24,0 %)

28 (17,3 %)

-12

15 (10,2 %)

-11

20 (12,3 %)

18 (11,1 %)

-2

-

-

1 (0,6 %)

-

-1
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Razlika
0
-

