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ABSTRACT 
The World health Organization propounds the following classification about the calendar 

age: Young elderly people – 60-64 yr., Elderly people 65 -74 yr., Old people -75 -84 yr., Oldest 

people– 85+.  

Globally, there is a steady trend of population aging. This trend is also observed here. It is 

due to the rise in the standard of living, the achievements of medicine and other socio-cultural 

factors such as declining birth rates in recent years, emigration flow of young people etc.. Aging 

has consequences in all spheres of life. It entails the impoverishment of the population and the 

depletion of the financial resources, as well as problems related to medical insurance. With 

increasing age the needs of older people in health care and social protection are mounting. In 

developed countries there is an ongoing debate on the increase of retirement age. The need to 

maintain the working capacity of people turned 60 is bound to set requirements the latter have 

to consider. 

Old age is characterized by deterioration of the physiological functions and an increase in 

pathological disorders. The use of medicines by the elderly is much higher compared to the 

other age groups. Changes in joint and bone structure, cardio-vascular system, brain problems 

and Alzheimer’s disease come to the fore. From the perspective of statistics, 1 in 10 people 

develop osteoarthritis with 85% of them being over 65 years. 1/3 of all people over 45 years 

have joint symptoms. 

The main medicinal group used in this pathology is the one of Nonsteroidal 

Antiinflammatory Drugs (NSAID). Their use involves certain risks and necessitates the need for 

providing the patients’ with adequate information about the possible side effects. 
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Въведение: 

НЛР при възрастни пациенти са един от петте най-важни проблеми свързани с 

качеството на живота им, със значими стойности на разходите за грижи и лечение, както и с 

увеличение на усложнения и смъртност[1]. Факторите определящи сложността на терапията 

и увеличаване на НЛР в старческа възраст са: мултимoрбидност; промени в стомашно-

чревния тракт с  променена  резорбция; променен и намален кръвен ток в СТЧ тракт; 

снижено количество вода в организма и/или нарушен водно-солеви баланс с намалена кръвна 

циркулация; намален обем на разпределение на лекарствата; променен метаболизъм; 

намалена бъбречна функция и намалена екскреция; намаление на количеството  и 

чувствителност на рецепторите[2]. Други проблеми водещи до рискове при употребата на 

лекарства в старческа възраст са: полипрагмазия, неподходящо комбиниране на различни 

терапии, проблеми при отпускането на лекарствата, степента на информираност на 

пациентите, проблеми с комплайанса. 

Остеоартрозата е най - често срещаното заболяване в напреднала възраст. 85% от 

заболелите са над 65 години. Болковият синдром и дългосрочната терапия с НСПВС е 

предизвикателство в напреднала възраст[11]. Какви са доказаните рискове при употребата на 

НСПВС: проблеми свързани със стомашно - чревния тракт са едни от най-често срещаните 

НЛР-развитие на гастрити и язви, кръвоизливи [6][7][10]. Съществуват рискове от 

едновременната употреба на НСПВС и диуретиции   – водеща до повишен риск от застойна 

сърдечна недостатъчност[12]. Едновременната употреба на НСПВС с други лекарства води 

до съществени рискове[3]. Съществува доказан риск от употребата на НСПВС и инфаркт на 
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миокарда както и за повлияване на кръвното налягане при пациенти с хипертония[13][15]. 

Съществуват рискове от влошаване на  

 

бъбречната функция, което е свързано с повлияването на  PGI [5][8][14]. Наблюдавани 

са и случаи на хепатотоксичност[9]. 

 

Цел:  

Целта ни беше да проучим употребата на НСПВС, информираността на  пациентите, 

както и информираността на практикуващите лекари изписващи НСПВС и на фармацевти за 

страничните ефекти и рисковете при употребата на НСПВС. 

  

Материали и методи: 

  Проведохме анкета на случаен подбор сред възрастни в диапазона от 65 до 85 години. 

Направени са справки в следните бази - данни: PubMed, ScienceDirect, както и монографии и 

ръководства.   

 

Изложение: 

Анкетирани са 30 лица на възраст над 65 години - от тях 12 на 65години (40%), над 75 

години 13(43%), 65-75 години 5 човека (17%). Разпределението по пол е - жени 16(53%), 

мъже 14(47%). Всички имат страдания налагащи употребата на болкоуспокояващи средства 

(НСПВС) - артроза 13(35%), ревматоиден артрит 7(18%), дископатия 10(26%), други 

заболявания (неврологични и очни възпалителни) - 8(21%). Повечето анкетирани са 

получавали предписания за използване на НСПВС от своите лични лекари - 27(93%). 

(84%)25 от анкетираните са приемали НСПВС по собствено усмотрение. Не са приемали 

НСПВС без лекарско предписание 4(13%).  

Отговорите на въпроса - имали ли стe странични ефекти в резултат от употребата на 

болкоуспокояващи (НСПВС) лекарствени средства се разпределят по следния начин 

( Фиг.1): 

 

 
Фиг. 1 

 

61% са страничните ефекти от стомашно - чревния тракт  

13% бъбречни 

10% са чернодробните странични ефекти  

10% са алергиите   

6% са упоменати като други 

Предварителна информация за страничните ефекти на болкоуспокояващите средства са 

с получили 29(97%) от анкетираните паценти. 
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Фиг.2 

Преобладаващата част от пациентите са получили тази информация от лекуващия 

лекар; 13(30,95%) - от фармацевта; 2(4,76%) -от познати и 2(4,76%) - по собствена 

инициатива.  

Отговорите на проведената анкета сред общопрактикуващи лекари и специалисти се 

разпределят по следния начин: анкетирани са общо 21 лекари, от тях 9(42%) са 

общопрактикуващи лекари, 8(38%) са с друга специалност - офталмолози, УНГ- специалист, 

нефролог, хирурзи, 2(10%) невролози и 2(10%) ортопеди. 

Процентът на възрастните пациенти  в практиките е: в 8(40%) практики възрастните 

пациенти са  над 50%, в 7(35%) практики  възрастните пациенти са над 60%, в 5(25%) 

практики  възрастните пациенти са  до 50%. За каква възрастова група изписвате най - често 

НСПВС отговорите са : изписват най - много НСПВС за групата пациенти над 65 годишна 

възраст11(55%), 9 (45%)  изписват най - много НСПВС за групата пациенти до 65годишна 

възраст. 

Какви странични ефекти сте наблюдавали у вашите пациенти на терапия с НСПВС се 

получиха следните отговори: 20(58%) - са наблюдавали странични ефекти от стомашно-

чревния тракт, 7(21%) - бъбречни усложнения, 4(12%) - сърдечно съдови - повишение на 

кръвното налягане, 2(6%) - кожни обриви,  1(3%) - чернодробни усложнения. 95,24% ог 

пациентите в старческа възраст приемащи НСПВС имат и друга медикаментозна 

терапия.(фиг. 3) 
 

 
Фиг.3 

 

На въпроса имат ли пациентите ви приемащи НСПВС  и аспирин като антиагрегантна 

терапия отговорите са:да 19(90,48%), не 2(9,52%).(Фиг.4) 
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Фиг. 4 

 

Консултирането на възрастни пациенти от фармацевта е от заначение заради 

наблюдавания ръст в употребата на НСПВС[4]. Това се вижда и от направената анкета сред 

практикуващи фармацевти в 30 аптеки от открит тип. Потвърждава се установеното от 

другите две наши анкети, че възрастните пациенти над 65г. прибягват най-често до 

употребата им(73%). (Фиг. 5) 

 
Фиг. 5 

Фармацевтите споделят  наблюдението, че информацията за за съответните лекарства 

от групата на НСПВС се получава най-често от близки и приятели(68%).  

Много често пациентите съобщават за странични ефекти от ползваните  лекарства. 

Най-чести са тези от стомашно-чревния тракт(61%). Следват тези от бъреци (20%(11%) 

чернодробни; (8%) за други, като визират алергии от различен характер.  

 

 
Фиг. 6 

 

Заключение: 

 От направената анкета се вижда, че световната тенденция за остаряване на населението 

е факт и унас. В практиките на анкетираните лекари преобладава възрастното население над 
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65 години. Налице е  и присъствието на повече от една болестна единица при възрастните 

пациенти. НСПВС се изписват основно за лечение на възрастни пациенти. 90% от лекарите 

отговарят, че имат пациенти на антиагрегантна терапия и друго лекарство от групата на 

НСПВС, както и друга медикаментозна терапия. Анкетираните пациенти са в близка връзка 

със своите лични лекари и имат добра информираност за страничните ефекти на НСПВС. 

Заедно с това съществува и тенденция за самоназначаване на лечение с НСПВС.  

Всички анкeтирани лекари изписват НСПВС за широка гама заболявания от различни 

области на патологията. Наблюдаваните странични ефекти са в известния диапазон и 

представят всички описани НЛР за нестероидните противовъзпалителни средства. 

На лице са рискови фактори за развитие на НЛР от употрабата на НСПВС: възрастови 

изменения; коморбидност; комбиниране на НСПВС с антиагреганти (най-често  аспирин 

протект) и друга терапия; употреба на НСПВС по собствена инициатива 

Какви стратегии за намаляване на рисковете от употребата на НСПВС могат да бъдат 

формулирани: 

 - преценка на риска от страна на лекуващите лекари при анамнеза за пептична язва, 

бъбречни и  сърдечно - съдови заболявания, наличие на инфекция с хеликобактер пилори 

 - изписване на нискорискови  НСПВС, ограничаване на употребта  на НСПВС във 

времето, избягване на  комбинации от НСПВС, информираност на лекари и фармацевти за 

страничните ефекти на НСПВС и рисковете от комбинирането им с други лекарствени 

средства, подобряване на къмплайанса. 
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