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В епоху загального статистично достовірного

збільшення тривалості життя людини важливими

питаннями охорони здоров`я розвинених країн стали

проблеми старіння населення і можливості

забезпечення соціальної, фізичної та розумової

активності в літньому віці.

Разом з тим в Україні склалась дещо відмінна демографічна ситуація, що, почи#
наючи з 1991 р., характеризується негативним демографічним приростом населен#
ня, хоча його темпи й сповільнились упродовж останніх 2 років. Основною причи#
ною смерті в Україні залишаються серцево#судинні захворювання (ССЗ). Основну
частку хворих на захворювання системи кровообігу становлять пацієнти літнього ві#
ку, тому питання ССЗ у літніх людей є не лише медичною, а й соціально#політичною
проблемою. Виходячи із цього, у 2012 р. стартувала Всеукраїнська соціальна ініці�
атива «60+ Кардіо», метою якої є сприяння покращенню якості і збільшенню трива#
лості життя пацієнтів літнього віку із ССЗ шляхом взаємодії з усіма ланками охоро#
ни здоров’я, громадськими і державними структурами, ЗМІ. Ініціатором проекту
стала Всеукраїнська громадська організація «Асоціація превентивної та антиейд�
жинг медицини» за підтримки фармацевтичної компанії «Сандоз».

Одним із кроків у межах реалізації завдань проекту стало відкриття інформацій�
них «Кабінетів людини літнього віку», у яких пацієнт може визначити індивідуаль#
ний ризик розвитку ССЗ на найближчі 5 років життя за модифікованою шкалою
SCORE (SCORE – англійська абревіатура, яка розшифровується як «систематична
оцінка коронарного ризику»). У пацієнта визначають індекс маси тіла (ІМТ) за фор#
мулою, для чого в «Кабінеті» використовують ростомір і ваги, вимірюють артеріаль#
ний тиск (АТ) за допомогою електронного тонометра. Для визначення ризику роз#
витку ССЗ також необхідні деякі анамнестичні дані, а саме вік, стать, спадковість
пацієнта (наявність у близьких родичів ішемічної хвороби серця, перенесеного ін#
фаркту міокарда (ІМ), інсульту), наявність або відсутність у пацієнта цукрового діа#
бету, ставлення до куріння. Сукупність цих даних дозволяє визначити ризик за мо#
дифікованою шкалою SCORE. Після визначення індивідуального серцево#судинного
ризику пацієнти мають можливість безкоштовно отримати інформаційну підтримку
у вигляді «Рекомендацій для пацієнтів» з різних ССЗ. При виявленні високого та ду#
же високого серцево#судинного ризику пацієнта направляють до лікарів#експертів
Всеукраїнської соціальної ініціативи «60+ Кардіо» для подальшого визначення ме#
дикаментозної стратегії ведення захворювання.

Такі «Кабінети людини літнього віку» в рамках ініціативи «60+ Кардіо» вже пра�
цюють у медичних закладах Києва, Донецька та Донецької області (Макіївка,
Дружківка, Краматорськ) та в аптеках Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси,
Львова, Полтави.

У лютому виповнюється рік з моменту відкриття першого інформаційного
«Кабінету людини літнього віку» в м. Києві. Цей кабінет був відкритий на базі полі#
клініки ДАКХ «Артем». За період з лютого по грудень 2013 р. у «Кабінет людини літ#
нього віку» звернулися 427 пацієнтів. У «Кабінет» могли звернутись будь#які люди ві#
ком від 60 років, які бажали визначити свій серцево#судинний ризик та отримати ін#
формацію щодо первинної і вторинної профілактики ССЗ. Місце розташування ка#
бінету наклало певний відбиток на контингент пацієнтів, які туди звертались. Основ#
ну частину їх становлять працівники ДАКХ «Артем». Частіше зверталися чоловіки –
234 особи (54,80%), середній вік яких становив 71±7,4 року. Відповідно до ана#
мнестичних даних було визначено, що 2/3 респондентів (77,05%) мали обтяжену
спадковість (мали близьких родичів, які перенесли ІМ, інсульт, атеросклеротичне
ураження судин нижніх кінцівок). Чверть пацієнтів продовжували працювати, незва#
жаючи на пенсійний вік. На жаль, 32,31% мали згубну звичку палити, що, звичай#
но, підвищувало ризик розвитку у них ССЗ.

Для аналізу розповсюдженості артеріальної гіпертензії (АГ) враховувалися дані
про підвищений систолічний АТ ≥140 мм рт. ст. та/або діастолічний АТ ≥90 мм рт.ст.
при двократному визначенні АТ. На момент обстеження АГ була виявлена у 293
(68,61%) респондентів. Було виявлено, що в цій популяції ІМТ >25 кг/м2 (тобто над#
лишкову вагу та ожиріння) мають 57,61% осіб. При цьому ожиріння (ІМТ >30 кг/м2)
спостерігалось у 20,61% від загального числа тих, хто звернувся для оцінки факто#
рів ризику. В обстеженій популяції відповідно до аналізу анамнестичних даних цук#
ровий діабет мали 12,64% респондентів.

При оцінці ризику смерті від ССЗ на найближчі 5 років життя (за модифікованою
шкалою SCORE) було визначено, що серед тих, хто звернувся, дуже високий ризик
мають 10,30% пацієнтів, високий – 63,46%, помірний – 21,07% і низький – 5,17%.

Усім пацієнтам відповідно до визначеного у них ризику було надано рекоменда#
ції з модифікації способу життя, а також, у разі необхідності, направлення до ліка#
рів#експертів.

Результати аналізу отриманих даних показують, що розповсюдженість серцево#
судинних факторів ризику серед респондентів віком від 60 років є досить високою.
Ці дані можуть бути стимулом для продовження просвітницької роботи з населен#
ням, особливо серед людей літнього віку. Рання інформаційна обізнаність що#
до впливу шкідливих звичок, необхідності достатньої фізичної активності, дотри#
мання принципів здорового харчування – обов’язкові умови профілактики та ліку#
вання ССЗ.
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