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Wybrane problemy leczenia hipotensyjnego  
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Selected problems of antihypertensive treatment  
in the elderly
 
Anna Chudiak, Katarzyna Lomper, Beata Jankowska-Polańska
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk O Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Streszczenie

Ze względu na fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie oraz występowanie chorób współistniejących, 
leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych w wieku podeszłym stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeutycz-
nego. Ponadto, wiek podeszły ściśle wiąże się z występowaniem zespołu kruchości – frailty syndrome. Dotyczy on 
około 15-20% chorych po 65 roku życia. Zespół kruchości, upośledzone funkcje poznawcze (cognitive impairment) 
negatywnie wpływają na stosowanie się do zaleceń terapeutycznych (compliance i adherence), co w konsekwencji 
obniża skuteczność leczenia hipotensyjnego. Skuteczna terapia hipotensyjna zmniejsza ryzyko powikłań, tym 
samym zmniejsza ryzyko wystąpienia udarów oraz liczbę zgonów z  powodu chorób sercowo-naczyniowych. 
Leczenie hipotensyjne w grupie chorych geriatrycznych wymaga indywidualnego postępowania. Stosując leczenie 
hipotensyjne wśród pacjentów w wieku podeszłym należy pamiętać o zwiększonym ryzyku upadków, wieloleko-
wości oraz hipotonii ortostatycznej.  Geriatria 2016; 10: 26-31.
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Abstract

Due to physiological changes in the body and the presence of comorbidities, the treatment of hypertension 
in the elderly is a challenge for the whole of the therapeutic team. In addition, old age is closely associated with 
the occurrence of the frailty syndrome. It applies to about 15-20% of patients after 65 years. The team fragility, 
impaired cognitive functions negatively affect adherence to treatment recommendations which in turn reduces 
the effectiveness of antihypertensive therapy. Effective antihypertensive therapy reduces the risk of complications, 
thereby reducing the risk of strokes, and deaths from cardiovascular diseases. Antihypertensive treatment in 
geriatric patients requires an individual procedure. Using antihypertensive medications among elderly patients 
should be aware of the increased risk of falls, polypragmasy and orthostatic hypotension. Geriatria 2016; 10: 26-31.
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