
redakcia January 1,
2020

Starší ľudia sú dnes doslova „otravovaní“ nadmerným
množstvom liekov
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Zatiaľ sa len pomerne málo vie o správnom dávkovaní liekov pre starších pacientov
a o tom, ako na seba rôzne lieky vzájomne reagujú.

Časopis The Guardian uvádza, že starší ľudia sú často doslova „otravovaní“ nadmerným
množstvom liekov alebo reakciami na kombináciu liekov – teda vzájomnou reakciou
liekov.

Lieky sa testujú len na mladých, nie starých ľuďoch
Dávkovanie lieku sa testuje na mladšej populácii, ktorá nemá viacnásobné ochorenia.

Avšak u ľudí starších ako 60 rokov sa podľa správy testy nerobia, hoci ako človek starne,
činnosť pečene a obličiek klesá. Starší občania tak zvyknú mať na lieky viac nepriaznivých
reakcií než mladší ľudia.

Viac ako polovica dospelých v západných krajinách pravidelne užíva lieky na predpis
a tieto počty sa stále zvyšujú.

Asi štvrtina populácie vo veku od 65 do 69 rokov užíva na liečbu chronických zdravotných
stavov denne aspoň päť liekov na predpis a u vekového rozpätia 70 až 79 rokov sa to
zvyšuje na takmer polovicu.
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Hoci riziko predpísania liekov, ktoré ľudia nepotrebujú, existuje pri každej vekovej
skupine, riziku sú vystavení najmä tí starší.

Okrem toho im proti bolesti často predpisujú narkotiká, ktoré výrazne zvyšujú ich riziko
pádu, čo by mohlo viesť k ďalšiemu postihnutiu alebo smrti.

Jednou skupinou jednotlivcov s vysokým rizikom užívania liekov na predpis na ochorenia
či choroby, ktoré v skutočnosti nemajú, sú obyvatelia domovov dôchodcov trpiaci
demenciou.

Náš tip: Máte problémy s vysokým krvným tlakom alebo vysokou hladinou cholesterolu?
Začnite užívať tento špeciálny preparát odporúčaný slovenskými kardiológmi. Viac
informácií tu

Nepriaznivé účinky liekov sa vyskytujú u minimálne 15 % seniorov a v takmer polovici
týchto prípadov sa problému dalo predísť lepšou komunikáciou medzi lekármi
a lekárňami liečiacimi toho istého pacienta.

Problémy s antidepresívami
Problém ešte zhoršuje fakt, že starším dospelým sa za posledné dve desaťročia
predpisuje vyššie množstvo antidepresív, a to bez dôkazu, že by dochádzalo k nejakému
poklesu počtu ľudí s depresiou.

A hoci sa počet starších ľudí
s depresiou žijúcich v domovoch
starostlivosti nezmenil, užívanie
antidepresív stúplo zo 7,4 % na 29,2
%!

Väčšina týchto predpisovaných 
antidepresív nebola diagnostikovaná
s depresiou.

Antidepresíva sú na liečbu depresie
často neúčinné a pre starších ľudí
predstavujú riziko, vrátane rizika
pádov, osteoporózy a zlomenín. Tieto
druhy zranení sa často riešia liekmi
proti bolesti, čo môže viesť k úplne novému problému.

Ďalší problém – opiáty
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Na nadmerné dávky opiátov zomrelo v období rokov 2002 až 2015 odhadom asi 202 600
Američanov a 74% farmárov udáva závislosť na opiátoch, alebo pozná niekoho, kto je na
nich závislý.

Opiáty sa bežne predpisujú proti bolesti.

K masívnemu nárastu predaja opiátov a následným mieram závislosti došlo po tom, čo
vopred premyslený marketingový plán dezinformoval lekárov o potenciáli lieku vyvolať
závislosť.

Tá istá firma, ktorá vyrábala návykové lieky proti bolesti, prišla aj s liekom na liečbu
závislosti, zvyšujúc pritom svoje zisky, pričom zomreli tisíce ľudí.

Podľa Národného inštitútu pre nesprávne užívanie liekov zomrelo v roku 2017 v dôsledku
predávkovania liekmi viac než 70 200 Američanov.

Záver
Ak ste vy alebo niekto vám blízky starší, neváhajte sa porozprávať so svojím lekárom
o možnostiach zmeny svojho životného štýlu, ktorá by mohla znížiť vašu potrebu liekov
a zlepšiť vaše zdravie.

Preskúmajte alternatívne liečby bolesti, ktoré si nevyžadujú lieky a držte sa stravy,
pozostávajúcej z organicky pestovaných, geneticky neupravovaných, nespracovaných
potravín.

Spracoval: Badatel.net
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