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RECENZJA WYDAWNICTWA „KRYTERIA POPRAWNOŚCI FARMAKOTERAPII 

GERIATRYCZNEJ W PRAKTYCE KLINICZNEJ NA PODSTAWIE KRYTERIÓW 2019 AGS 

BEERS®, 2015 STOPP/ START I 2021 STOPPFALL: JAK LECZYĆ, ŻEBY NAJMNIEJ 

SZKODZIĆ?” 

w opracowaniu prof. dr hab. n. med. Barbary Bień i dr n. med. Eweliny Łukaszyk 

 

Wydawnictwo „Kryteria poprawności farmakoterapii geriatrycznej (…)” opracowane przez 

Panią Profesor Barbarę Bień i Panią Doktor Ewelinę Łukaszyk stanowi cenne źródło 

praktycznej wiedzy na temat prowadzenia racjonalnej farmakoterapii pacjentów 

geriatrycznych z uwzględnieniem zmian, jakie zachodzą w organizmie pacjenta w wyniku 

fizjologicznych procesów starzenia i współwystępowania chorób obniżających wydolność 

poszczególnych narządów oraz wpływających na odpowiedź pacjenta na zastosowane 

leczenie. Wraz  

z rosnącym odsetkiem osób starszych w populacji i wydłużeniem oczekiwanej dalszej 

długości trwania życia, system ochrony zdrowia został postawiony przed znaczącym 

wyzwaniem ukierunkowanym na racjonalizację farmakoterapii pacjentów w wieku 

senioralnym.  

W ramach wydawnictwa „Kryteria poprawności farmakoterapii geriatrycznej (…)”, Autorki 

przedstawiły zintegrowane opracowanie Kryteriów 2019 AGS Beers®, afiliowanych przez 

Amerykańskie Towarzystwo Geriatryczne, Kryteriów 2015 STOPP/ START oraz narzędzia 

2021 STOPPFALL przygotowane przez grupy eksperckie specjalizujące się w farmakoterapii 

geriatrycznej. Istotnym elementem opracowania jest uwzględnienie indeksu MAI (Medication 

Appropriateness Index) przygotowane dla farmaceutów w celu ewaluacji poprawności 

przepisywania leków i ewentualnej racjonalizacji farmakoterapii we współpracy z geriatrami  

i lekarzami rodzinnymi. Przygotowanie oraz udostępnianie narzędzi pozwalających na 

optymalizację leczenia oraz projekty pilotażowe, jak wspomniany w opracowaniu „OF-

Senior”, reprezentują nowoczesne podejście oparte na współpracy lekarzy z farmaceutami, 

którego kluczowa rola jest kilkukrotnie podkreślana w niniejszym wydawnictwie oraz stanowi 

rekomendowany kierunek rozwoju racjonalnej i bezpieczniejszej farmakoterapii.  

Niezwykle cenną część opracowania stanowi podsumowanie praktycznych wskazówek 

planowania farmakoterapii przy wykorzystaniu prezentowanych wytycznych. Autorki w 

sposób zwięzły i przystępny przedstawiają proces zmian w farmakokinetyce substancji 

czynnych, jaki zachodzi wraz z postępującym wiekiem pacjenta. Co ważne, podkreślają 



wpływ nieracjonalnego przepisywania leków i często odnotowywane ryzyko wystąpienia 

ciężkich działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta.  

Lekarze, przyjmując pacjentów w wieku senioralnym, często stają przed poważnym 

wyzwaniem polegającym na prowadzeniu terapii danego schorzenia zgodnie z najnowszymi 

standardami i wytycznymi, równocześnie mając przed sobą osobę dotkniętą wieloma 

chorobami wymagającymi stosowania odmiennych preparatów. Autorki opracowania 

„Kryteria poprawności farmakoterapii geriatrycznej (…)”, w sposób przystępny przedstawiają 

zasady przeprowadzania potencjalnej depreskrypcji oraz omawiają poszczególne grupy 

leków, których stosowanie u pacjentów geriatrycznych może wiązać się z wieloma 

działaniami niepożądanymi i ich dalsze przyjmowanie należy uważnie przeanalizować.  

Zestawienie potencjalnie niewłaściwych leków, bazujące na kryteriach Beers zintegrowanych 

z kryteriami STOPP, stanowi praktyczne i przyjazne w obsłudze kompendium wiedzy, 

jakiego do tej pory brakowało wśród polskich wydawnictw. Ta ogólnodostępna pozycja jest 

odpowiedzią na codzienne potrzeby lekarzy wynikające z zawiłości prowadzenia 

farmakoterapii osób starszych cierpiących z powodu wielu chorób. Polipragmazja, będąca 

bardzo częstym zjawiskiem obserwowanym wśród pacjentów w wieku senioralnym, może 

prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych wynikających z interakcji 

pomiędzy przyjmowanymi lekami. Dlatego też znajomość potencjalnie szkodliwych połączeń 

substancji leczniczych stanowi podstawowe narzędzie do prowadzenia skutecznej i 

bezpiecznej terapii oraz powinna być stosowana w codziennej praktyce. 

Autorki, podkreślając niedostatek reprezentatywnych dowodów naukowych  

rekomendujących metody prowadzenia polifarmakoterapii w grupie pacjentów geriatrycznych 

dotkniętych wielochorobowością oraz cechujących się odmiennymi procesami 

farmakokinetycznymi  

i zmienioną farmakodynamiką leków w porównaniu z pacjentami przed 65. rokiem życia, 

zwracają uwagę specjalistów na potrzebę modyfikowania leczenia do potrzeb konkretnej 

osoby. Takie podejście jest zgodne z najnowszym kierunkiem obowiązującym w nauk 

medycznych, a skierowanym w rozwój Medycyny Opartej na Faktach (ang. Evidence-Based 

Medicine) i wdrażaniu farmakoterapii w zależności od indywidualnych cech pacjenta.  

W opracowaniu został również przedstawiony ważny aspekt, jaki powinien zostać rozważony 

przed wdrożeniem leczenia z użyciem substancji chemicznych. Autorki, przywołując 

dolegliwości często występujące u osób starszych, przedstawiają także niefarmakologiczne 

metody pozwalające na złagodzenie zaburzeń zanim zostanie zastosowany preparat 

leczniczy, który, przyjęty bez konsultacji z lekarzem, może przyczynić się do pogorszenia 

stanu zdrowia.  



Podsumowując niniejszą opinię, opracowanie „Kryteria poprawności farmakoterapii 

geriatrycznej (…)” reprezentuje bardzo wartościową pozycję integrującą kluczowe, aktualne 

wytyczne dotyczące leczenia pacjentów w wieku senioralnym. Poprzez przedstawienie 

najczęściej stosowanych grup leków i ich szczegółowy opis w odniesieniu do najnowszych 

badań naukowych, Autorki przygotowały wydawnictwo o znaczeniu wybitnie praktycznym i 

gotowym do zastosowania w codziennej praktyce lekarskiej. Biorąc pod uwagę zjawisko 

starzenia się społeczeństwa, odnotowywany jest wzrost częstości występowania chorób i 

dolegliwości związanych ze spadkiem wydolności organizmu. Dlatego też znajomość 

podstawowych i aktualnych zasad prowadzenia farmakoterapii geriatrycznej powinna 

dotyczyć nie tylko niewielkiej grupy lekarzy specjalistów geriatrii, ale również lekarzy innych 

specjalności oraz farmaceutów, mających na co dzień kontakt z pacjentami w wieku 

starszym.  

 

 

 

 


