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Οριςμόσ
• Ωσ "ςυμμόρφωςθ αςκενοφσ" ορίηεται o βακμόσ
ςτον οποίο θ ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου όςον
αφορά τθ λιψθ φαρμάκων, ςυμβαδίηει τόςο με τισ
ιατρικζσ ςυμβουλζσ όςο και με τθ φαρμακευτικι
αγωγι που εκάςτοτε χορθγείται.
• Η φαρμακευτικι ςυμμόρφωςθ ςυνδζεται άρρθκτα
με τθ λιψθ του ςωςτοφ φαρμακευτικοφ
ςκευάςματοσ, τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, ςτθν
απαιτοφμενθ δόςθ και για το χρονικό διάςτθμα
που χρειάηεται ακολουκϊντασ πιςτά τισ οδθγίεσ του
εκάςτοτε κεράποντα ιατροφ.

Το πρόβλημα της μειωμένης
σσμμόρυωσης των ασθενών είτε
εντοπιστεί πριν από περίποσ
2.000 τρόνια από τον Ιπποκράτη.

• Η φαρμακευτικι ςυμμόρφωςθ των αςκενϊν που πάςχουν από
χρόνιεσ αςκζνειεσ αγγίηει μόλισ το 50% (WHO-2003).
• Τπολογίηεται ότι κάκε χρόνο ςτισ ΗΠΑ χάνονται 213
διςεκατομμφρια δολάρια λόγω μθ απαραίτθτων κεραπευτικϊν
πλάνων τα οποία ςυνδζονται με τθν ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ
ςτθ φαρμακευτικι αγωγι και ςτθν κακι διαχείριςθ τθσ λιψθσ
τουσ.(Μελζτθ του το Ινςτιτοφτο Ερευνϊν Τγείασ (HRI) τθσ PwC)

Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμόρφωςθ
με τθ φαρμακευτικι αγωγι
• Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντεσ (φφλο, κοινωνικό status,
οικονομικι κατάςταςθ, γεωγραφικι κζςθ)
• Παράγοντεσ που αφοροφν τθ νόςο (φφςθ τθσ νόςου, ςοβαρότθτα
των ςυμπτωμάτων, διάρκεια τθσ νόςου).
• Παράμετροι τθσ κεραπείασ (πλθροφόρθςθ, περιπλοκότθτα τθσ
κεραπείασ, παρενζργειεσ).
• Παράγοντεσ που ςχετίηονται με το ςφςτθμα υγείασ (ποιότθτα τθσ
ςχζςθσ αςκενοφσ- επαγγελματία υγείασ, προςβαςιμότθτα,
αςφαλιςτικι κάλυψθ).
• Παράγοντεσ που αφοροφν τον ίδιο τον αςκενι (γνϊςθ και
προςζγγιςθ ςχετικά με τθν αςκζνεια και τθ κεραπεία τθσ,
προςδοκίεσ για το αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ, ςτάςθ και
πεποικιςεισ απζναντι ςτο ςφςτθμα υγείασ που τον εξυπθρετεί).

Η ςυμμόρφωςθ ςτθ
ρευματοειδι αρκρίτιδα
Σο ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ ςτα ςυνταγογραφοφμενα φάρμακα ςτουσ
αςκενείσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα είναι χαμθλό και κυμαίνεται από
30-80% (βλ. Bart JF van den Bemt-Wim GJM van Lankveld, Nature Clinical Practice
Rheumatology, αρ. 3, ςελ. 681, 2007).

Ζρευνα ςτθν Αγγλία ςε αςκενείσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα (de Klerk E. et al., Τhe
Journal of Rheumatology, αρ. 30, ςελ. 2469–2475, 2003) κατζδειξε ότι:
• Σο 52% των μθ ςυμμορφοφμενων αςκενϊν είχαν ςυνολικά κετικι άποψθ
ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα του φαρμάκου τουσ.
• Σο 91% των μθ ςυμμορφοφμενων αςκενϊν εξζφραςαν ανθςυχία ςχετικά
με τισ πικανζσ παρενζργειεσ, κυρίωσ μακροπρόκεςμα.

Συμπζραςμα: οι παρεμβάςεισ για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ ςτθ κεραπεία κα πρζπει να επικεντρωκοφν
ςτουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ανθςυχίεσ των αςκενϊν, και όχι
ςτθν αναγκαιότθτα τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ.

Adherence to Conventional Disease Modifying Anti-Rheumatic
Drugs (cDMARDs) in Rheumatoid Arthritis (RA) Patients Treated
in Association with a Biologic: a French Cross-Sectional Survey JC Balblanc, P.Dieude,E.Desfleurs,J.Antheaume,C.Deslondre – ACR 2013

• Αυτι θ ζρευνα δείχνει ότι περίπου 35% των αςκενϊν
με ΡΑ που ζλαβαν κεραπεία cDMARD ςε ςυνδυαςμό
με βιολογικό παράγοντα δεν ςυμμορφϊνονται ςτθν
λιψθ των cDMARDs.
• Η ςυμμόρφωςθ των αςκενϊν ςτθ λιψθ των cDMARDs
πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπ όψθ ςτθν κακθμερινι
κλινικι πρακτικι αφοφ θ μθ ςυμμόρφωςθ φαίνεται να
είναι πιο ςυχνι απ ότι αναμενόταν από τουσ
ερευνθτζσ.
• Θα πρζπει να αναπτυχκοφν τα κατάλλθλα εργαλεία
αξιολόγθςθσ του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ των αςκενϊν
ϊςτε να βοθκθκοφν οι γιατροί να ανιχνεφουν
αποτελεςματικά αυτό το φαινόμενο.

Μελζτθ του Ινςτιτοφτου Ερευνϊν Υγείασ
(HRI) PricewaterhouseCoopers (RwC)
• «Οι αςκενείσ αςκοφν περιςςότερο ζλεγχο ςτθν
υγεία τουσ και απαιτοφν θ εμπειρία τθσ κεραπείασ
τουσ να είναι αποτελεςματικι , εξατομικευμζνθ και
ουςιϊδθσ».
• «Εάν οι προςδοκίεσ τουσ εκπλθρωκοφν, είναι πολφ
πικανότερο το να ακολουκιςουν τθν κατάλλθλθ
κεραπευτικι αγωγι και να παραμείνουν
ςυνδεδεμζνοι για περιςςότερο καιρό».

Ζρευνα αξιολόγθςθσ του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ
αςκενϊν με ρευματοειδι αρκρίτιδα ςτθ κεραπεία με
μεκοτρεξάτθ
Σκοποί τθσ ζρευνασ:
• θ αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των αςκενϊν που
πάςχουν από ρευματοειδι αρκρίτιδα ςτθ κεραπεία με
μεκοτρεξάτθ, ωσ το φάρμακο πρϊτθσ γραμμισ για τθν
αντιμετϊπιςθσ τθσ νόςου.
• θ καταγραφι των παρενεργειϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ
κεραπείασ από τθν οπτικι των αςκενϊν,
• θ ενκάρρυνςθ των αςκενϊν να ςυηθτιςουν κζματα που
τουσ απαςχολοφν και προκφπτουν από τθ κεραπεία τουσ
με τθν ομάδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ τουσ.

Μεκοδολογία
•
•
•
•
•

•

Σο δείγμα αποτελείτο από 110 αςκενείσ
Όλοι οι αςκενείσ που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα ενθμερϊκθκαν
από τον φλλογο Ρευματοπακϊν Κριτθσ και ςυμφϊνθςαν να
ςυμμετάςχουν
Κριτιριο ζνταξθσ: Όλοι οι αςκενείσ κα ζπρεπε να παίρνουν
μεκοτρεξάτθ ι να ζχουν πάρει ςτο παρελκόν
Ποςοτικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε με ςυγκεκριμζνο
ερωτθματολόγιο
το 60% του δείγματοσ ζγιναν face to face ςυναντιςεισ και
τθλεφωνικζσ ςτο υπόλοιπο 40%

Η ζρευνα πραγματοποιικθκε τον Δεκζμβρθ του 2012

Θεραπεία
Και με ποιόν τρόπο χορθγείται θ
μεκοτρεξάτθ?

•

Η ολειξχηυία σψμ αςθεμώμ λαμβάμει αοό σξτ
ςσόμασξρ μεθξσπενάση

Θεραπεία
Εβδομαδιαία δόςθ μεκοτρεξάτθσ

•

Ο 1 ςσξτρ 3 αςθεμείρ οαίπμει φαμηλέρ δόςειρ
μεθξσπενάσηρ

Θεραπεία
Για ποιουσ λόγουσ οι αςκενείσ διακόπτουν τθν μεκοτρεξάτθ?

•

1 ςσξτρ 5 αςθεμείρ ςσαμάσηςε ση μεθξσπενάση με δική σξτ
οπψσξβξτλία

•

Οι 7 ςσξτρ 10 ςσαμάσηςαμ ση μεθξσπενάση λόγψ αμεοιθύμησψμ
εμεπγειώμ

Συμμόρφωςθ
Φορζσ που ο αςκενισ παρζλειψε 1 δόςθ μεκοτρεξάτθσ τουσ τελευταίουσ 6

μινεσ με δικι του πρωτοβουλία
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~ 30% σψμ αςθεμώμ οαπέλειχε κάοξια δόςη
μεθξσπενάσηρ με δική σξτ οπψσξβξτλία

Συμμόρφωςθ
Οι αςκενείσ που λαμβάνουν μεκοτρεξάτθ, καταναλϊνουν αλκοόλ?

I drunk in the last week
I did not drink in the last
week
I never drink

45%

On average:
2,5 times in
the last week
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Οι μιςξί οεπίοξτ αςθεμείρ κασαμαλώμξτμ αλκξόλ
κασά μέςξ όπξ
2,5 υξπέρ σημ εβδξμάδα εμώ οαίπμξτμ μεθξσπενάση

Παρενζργειεσ
Ποιεσ είναι οι πιο ςυχνζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ?
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Η οιξ ςτφμή αμεοιθύμηση εμέπγεια εναισίαρ σηρ
μεθξσπενάσηρ είμαι η αοώλεια μαλλιώμ

Γενικι αντίλθψθ
Κάτι που κα ικελαν να αναφζρουν για τθ μεκοτρεξάτθ
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effects
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Ο 1 ςσξτρ 3 αςθεμείρ οξτ οαίπμξτμ μεθξσπενάση
έφξτμ κάσι απμησικό μα αμαυέπξτμ λόγψ σψμ

Γενικι αντίλθψθ
Τι κα προτιμοφςαν ςχετικά με τθ κεραπεία με μεκοτρεξάτθ?
3%

Continuation

42%

Interruption
DK/DA

55%

Τξ 55% θα ήθελαμ μα ςτμεφίςξτμ ση φξπήγηςη
σηρ μεθξσπενάσηρ

Αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ
•

Η αξία τθσ μελζτθσ είναι ςθμαντικι γιατί πραγματοποιείται
για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα και μάλιςτα από φλλογο
αςκενϊν, αποτυπϊνεται με αρικμοφσ θ άποψθ και θ
εμπειρία των αςκενϊν από τθν χριςθ τθσ πιο διαδεδομζνθσ

κεραπευτικισ επιλογισ για τθν ρευματοειδι αρκρίτιδα,
μπορεί να αξιοποιθκεί ανάλογα από τθν επιςτθμονικι
κοινότθτα και να αποτελζςει καλι πρακτικι για άλλεσ
κεραπευτικζσ επιλογζσ και ςε άλλα χρόνια νοςιματα.

Διακεςιμότθτα και πρόςβαςθ ςτα
φάρμακα βαςικι προχπόκεςθ
ςυμμόρφωςθσ
Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόςβαςθ:
• Οικονομικοί (ποςοςτό ςυμμετοχισ ,
αςφαλιςτικι κάλυψθ)
• Επάρκεια
• Γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ
• Απόςταςθ από τόπο διαμονισ

Μελζτθ ΗOPE (2012) :
• 1 ςτουσ 2 αςκενείσ με ΡΑ αντιμετωπίηει πρόβλθμα
πρόςβαςθσ ςτθ κεραπεία (φαρμακευτικι αγωγι) λόγω τθσ
δυςχεροφσ πρόςβαςθσ ςε ιατρό, τθσ απόςταςθσ του
φαρμακείου του ΕΟΠΤΤ ι τθσ μθ διάκεςθσ ι δυςκολίασ
εφρεςθσ του φαρμάκου είτε ςτο νοςοκομείο ςτο οποίο κα
γινόταν θ χοριγθςθ είτε ςτο φαρμακείο του ΕΟΠΤΤ.
• 1 ςτουσ 4 αςκενείσ με ΡΑ ηθτά από τον ιατρό του αλλαγι τθσ
κεραπείασ του λόγω των δυςκολιϊν λιψθσ τθσ
φαρμακευτικισ αγωγισ

Τι ςυμβαίνει ςιμερα……..
• υμμετοχι ςτα φάρμακα 25% (εξαιροφνται
τροποποιθτικά φάρμακα για ρ.α, α.ς, ψ.α με 10%).
• Πλθρωμι διαφοράσ αςφαλιςτικισ από λιανικι τιμι
100% από αςκενείσ.
• Πλθρωμι 1 ευρϊ ανά ςυνταγι
• υνταγι μζχρι τρία φάρμακα
• Φάρμακα Ν.3816 μόνο ςτα φαρμακεία ΕΟΠΤΤ
• Μείωςθ φαρμακείων ΕΟΠΤΤ (33 από 68)
• Άρνθςθ Νοςοκομείων να χορθγοφν φάρμακα του Ν.3816
ακόμα και αν πρόκειται για ενδονοςομειακι χριςθ.

Συμπζραςμα
Η επιτυχισ προςπάκεια για τθν βελτίωςθ ςυμμόρφωςθσ των
αςκενϊν εξαρτάται από ζνα ςφνολο βαςικϊν παραγόντων.
Αυτζσ περιλαμβάνουν τθ ρεαλιςτικι εκτίμθςθ τθσ
αντιλθπτικισ ικανότθτασ των αςκενϊν για τθ
φαρμακοκεραπεία, ςαφι και αποτελεςματικι επικοινωνία
μεταξφ των επαγγελματιϊν υγείασ και των αςκενϊν τουσ ,τθν
εμπιςτοςφνθ ςτθ ςχζςθ ιατροφ-αςκενοφσ και τθν
αναγνϊριςθ των πραγματικϊν αναγκϊν των αςκενϊν.
Η ςυνεργαςία ιατροφ-αςκενοφσ είναι απαραίτθτθ, όταν
πραγματοποιείται επιλογι ανάμεςα ςε διάφορεσ κεραπείεσ,
ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ ςυμμόρφωςθ. Η αμοιβαία
ςυνεργαςία ενκαρρφνει τθ μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ του
αςκενοφσ, μειϊνει τουσ κινδφνουσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ,
κακϊσ και βελτιϊνει τα αποτελζςματα τθσ υγειονομικισ
περίκαλψθσ των αςκενϊν.

Παπ όλα ατσά ςσημ Ελλάδα σξτ 2014 η
ςτμμόπυψςη σψμ αςθεμώμ ςση θεπαοεία και
η οαπαμξμή σξτρ ςε ατσήμ εναπσάσαι αοόλτσα
αοό σημ αοπόςκξοση οπόςβαςη σξτρ ςσιρ
θεπαοείερ, σημ αςυαλιςσική σξτρ κάλτχη και
σημ ξικξμξμική σξτρ δτμασόσησα!!

Σαρ ετφαπιςσώ οξλύ!!

