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1.    πκκόξθσζε (adherence), Παξακνλή (persistence), Πξνηίκεζε 

(preference), Ιθαλνπνίεζε (satisfaction)  ησλ αζζελώλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηώλ πγείαο (15΄) 

Ανδπέαρ Μπούναρ, Ρεςμαηολόγορ, Πάηπα 

  

2.    Η νπηηθή ησλ αζζελώλ ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία (15΄) 

Καπαϊζαπίδος Χπςζηάλα, Ανηιππόεδπορ ΕΛΕΑΝΑ 

 

3.    Γεδνκέλα ππνδόξηαο ρνξήγεζεο ηνπ Tocilizumab (15΄) 

Παπαγόπαρ Χαπάλαμπορ, Ρεςμαηολόγορ, Αλεξανδπούπολη 

  

πδήηεζε θαη παξνπζίαζε πεξηζηαηηθώλ (15΄) 

  



ΓΗΛΩΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ 

       πκκεηνρή ηελ ηειεπηαία 10εηία σο νκηιεηήο ή 

παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζπλαληήζεηο ζηηο θάησζη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο  

• AbbVie (Abbott) 

• Bristol-Mayer Squibb 

• MSD 

• Novartis Hellas 

• Pfizer Hellas 

• Roche Hellas  



 



 



• πκκόξθσζε (adherence),  

• Παξακνλή (persistence),  
• Πξνηίκεζε (preference),  

• Ιθαλνπνίεζε (satisfaction)  

  

ησλ αζζελώλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο  

 



adherence 

• „following medical advice sufficiently to 

achieve the therapeutic goal‟ 

                                                   Kelly (1995) 

 

• „the extent to which a person‟s behaviour 

coincides with medical or health advice‟ 

                                               Haynes et al. (2002) 



Compliance,adherence or 

concordance? 

• Compliance :  

ζπκκόξθσζε,ππνηαγή,ππνρσξεηηθόηεηα 

(paternalistic)       

                                                                    Oxford Dictionary                                                                               

• Adherence : πξνζθόιιεζε 

 

• Concordance : ζπκθσλία (partnership)           



 



 



adherence 

• Judgenental ? 

 

• Blame ?  

                 ΌΥΙ 

 

• ….it is a statement of fact !!!! 



adherence 

• Πνζνζηό %... αζζελώλ 

 

• Πνζνζηό %…αζζελνύο  



adherence 

• Απνδεθηό   > 80% 

 

• > 95%  ( κειέηεο HIV) 



adherence 

• Τςειόηεξα πνζνζηά : 

 

       -  ζε acute conditions   & 

         -  ζε κειέηεο 



• Αιιά αθόκα θαη ζε κειέηεο…. 

   ζπκκόξθσζε  43-78% (ρξόληα λνζήκαηα) 

 

• Γξακαηηθή κείσζε κεηά ην 6κελν !!!! 

 

 

         



adherence 

• Γηα ζπγθεθξηκέλν αζζελή… 

  

• Πνζνζηό  0% - >100%   !!! 

 

                            

                              Osterberg  NEJM (2005) 



adherence 

• ε ρξόληα λνζήκαηα                                                                                                   

                           
(Ν,Γ,ΑΤ,RA,Νενπιάζκαηα..) 

 

• Μόλν 50% ησλ αζζελώλ !!!! 

 

                                              

                                     Sackett  DL (1979) 



adherence 

• 10 εκέξεο…από  ζπληαγνγξάθεζε 

 

• 30% παξαιείπεη ηνπιάρηζηνλ 1 δόζε 

 

• Οη κηζνί (50%) ρσξίο ιόγν  

 

                                           Barber N (2004) 



….Intentionally (ζθόπηκα) 

• ΦΑΡΜΑΚΑ : -Φόβνο παξελεξγεηώλ 

                        -Άγλνηα ρξεζηκόηεηαο 

                        -Φόβνο εμάξηεζεο 

 

• ΝΟΟ : Αλεπαξθήο ελεκέξσζε 

 



adherence 

Φόβνο αζζέλεηαο      vs      Φόβνο θαξκάθνπ 



Poor adherence… 

• Δπηδείλσζε λόζνπ 

 

• Αλαπεξία 

 

• Θάλαηνο  

 

• & αύμεζε θόζηνπο πεξίζαιςεο 

 



Poor adherence… 

• ….33-69% „θαξκαθνγελώλ‟ εηζαγσγώλ ζε 

λνζνθνκεία (ΗΠΑ) 

 

• $ 100.000.000.000 εηεζίσο 



Poor adherence… 

     …ζε κειέηεο….. 

 

…xεηξόηεξε πξόγλσζε θαη από PLACEBO ! 



WHO evidence-based guide for 

clinicians to improve strategies of 

medication adherence 

- Sabate E. Adherence to long-term 

therapies:evidence for action. Geneva: 

World Health Organization, 

2003.(Accessed July11, 2005, at  

http://www.who.int/chronic_conditions/en/a

dherence_report.pdf.) 



? 

 



 



 



 



MEASURES OF ADHERENCE 

• Άκεζεο (Direct methods) 

 

• Έκκεζεο (Indirect methods) 



Άκεζεο (Direct methods) 

 

• Άκεζε παξαηήξεζε αζζελνύο 

 

• Μέηξεζε θαξκάθνπ ζην αίκα 

 

• Μέηξεζε βηνινγηθνύ δείθηε ζην αίκα 

 



Έκκεζεο (Indirect methods 

• Δξσηεκαηνιόγηα αζζελώλ (self-reports) 

 

• Μεηξήζεηο ραπηώλ 

 

• Έιεγρνο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

• Δθηίκεζε θιηληθήο απάληεζεο 

 

• Μεηξήζεηο (ΑΠ, ζθύμεηο) 

 

• Ηιεθξνληθή παξαθνινύζεζε ραπηώλ 

 



…όκσο 

… ν ζπλδπαζκόο κεηξήζεσλ απμάλεη ηελ 

αθξίβεηα !!! 



Δπηδεκηνινγία ιήςεο θαξκάθσλ 

• “white-coat adherence” 

 

• 6 κνληέια ζπκκόξθσζεο  (ηνπ 1/6 ) 

 

• Με απιά ζρήκαηα…αύμεζε 

ζπκκόξθσζεο 

 



 



Γηεξεπλώληαο πησρή 

ζπκκόξθσζε…  

• θέςε ΠΑΝΣΑ ζε απνπζία θιηληθήο απάληεζεο ! 

 

 

• Καζεζπραζηηθέο εξσηήζεηο δηεξεύλεζεο ! 

 

 

• Δξσηήζεηο γηα παξελέξγεηεο  

                 & γηα ηα νθέιε ρνξήγεζεο 



 



Φξαγκνί ζηελ ζπκκόξθσζε 

(…under patient‟s control…) 

• 30%  μερλνύλ 

 

• 16%  άιιεο πξνηεξαηόηεηεο 

• 11%  ζπλεηδεηή κείσζε 

• 9%    έιιεηςε ελεκέξσζεο 

• 7%    ςπρνινγηθνί ιόγνη 

 

• 27%   ρσξίο ζαθή ιόγν  

 

                                               Cramer J.                                                                    



Σν κεξίδην ησλ γηαηξώλ  

• ύλζεηε ζπληαγνγξάθεζε 

 

• Διιηπήο ελεκέξσζε γηα νθέιε & παξελέξγεηεο 

 

• Πησρή ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

 

• Αδηαθνξία γηα θόζηνο θαξκάθνπ  

 

• Αδηαθνξία γηα  lifestyle αζζελνύο 

 

• Poor job satisfaction !! 



Σν κεξίδην ηνπ ζπζηήκαηνο 

(ΔΟΠΤΤ-ΔΤ) 

• Γπζθνιία πξόζβαζεο 

 

• Διιείςεηο θαξκάθσλ 

 

• Απμεκέλν πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

 

• Απώιεηεο ξαληεβνύ 



 



ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

• Δθπαίδεπζε αζζελώλ 

 

• Βειηίσζε δνζνινγίαο 

 

• Αύμεζε σξαξίσλ πξόζβαζεο 

 

• Βειηίσζε επηθνηλσλίαο γηαηξνύ-αζζελνύο 



ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

• Αζζελώλ- πγγελώλ 

 

• Ηκεξνιόγηα  

 

• Boxes δόζεσλ  

 

• Τπελζπκήζεηο 

 

 



 



 



Adherence in rheumatic diseases 

• Gout 10% 

 

• RA  30% 

 

• SLE  49% 

                               

                        Jessica S Galo   ARD (2015) 



Interventions in adherence ? 

       in rheumatic diseases ? 

 

Δσο ην 2008  (Cochrane)  2  κειέηεο !!! 

 

Δσο ην 2014    6  κειέηεο  ζε   RA 



 



 



 



Identification of adherence 

interventions in rheumatic diseases 

(classification) 

• Target   (patient vs provider) 

 

• Focus   (educational vs behavioural) 

 

• Complexity  (single vs multifaced) 

 

• Implementation (generalised vs tailored) 

 

• Provider (physician, nurse ,pharmacist)  



Απνηειέζκαηα (ζεηηθά) ζε 

adherence 

ΌΣΑΝ, 

 

•  direct intervention... (θάξκαθν) 

 

• Target …o  αζζελήο 

 

• Focus …Δθπαίδεπζε (…& risks-benefits) 

 

• Provider …ν γηαηξόο 

 

• Multifocal 

 

 

 

 



Απνηειέζκαηα (ζεηηθά) ζε 

adherence (patients profile)  

 

• Αζζελείο :  

 

                    - κε ERA ή VERA 

 

                    - κε πςειό DAS28 

 



• McEvoy DeVellis et al 

      

  Βνήζεζε αθόκα θαη ην απιή ζπλέληεπμε !!!  



• El Miedany et al (2012) 

 

        - tailored,multifaced 

        - adherence 89 %  vs  64 % control 

        - μεγάλη βεληίωζη ζε  

DAS,πόνο,εξάπζειρ,λειηοςπγικόηηηα,HAQ        



 



 



 



Introduction 
 Aζζελείο κε θαιή adherence in rheumatic diseases 

 

• Καλύηεπη έκβαζη 

  

• Υψηλά ποζοζηά ύθεζηρ 

 

• Καλύηεπη λειηοςπγικόηηηα 

 

• Lower rates of escalation to aggressive treatments 

 

                            DiMatteo  MedCare 2002 

                            Pascual-Ramos V   Artr ResTher  2009 



Lower persistence… 

…ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο   => 

     πςειόηεξα  κε-θαξκαθεπηηθά θόζηε  

 

                                   Tang B.    Clin Ther (2008) 

     

 

 



θνπόο  

• Μειέηε (κε αηνκηθά εξσηεκαηνιόγηα) 

   - adherence ζε adalimumab (γηα 2 έηε) & 

   - επίδξαζε ζ‟απηή ςπρνινγηθώλ,θπζηθώλ 

θαη δεκνγξαθηθώλ παξαγόλησλ 

    



adherence 

• > 50% αζζελώλ …score < 75 

 

• Παξόκνηα κε …ησλ sDMARDs 

 

 



Higher adherence  

• Ηιηθησκέλνη 

 

• Μηθξόηεξε δηάξθεηα λόζνπ 

 

• Φόβνο γηα ρξνληόηεηα & επηπηώζεηο λόζνπ 

 

• Πίζηε ζηελ αλαγθαηόηεηα θαξκάθσλ 

 

• Μηθξόηεξε αλεζπρία γηα ηα θάξκαθα 

 

• Απμεκέλε νηθνγελεηαθή  &  ηαηξν-λνζειεπηηθή 
ππνζηήξημε (x 3.6) 



 



 



Adherence 

• Υσξίο  επηθνηλσλία (ηαηξνύ-αζζελνύο)…. 

   ….ηζσο είλαη επηθίλδπλε !  



Concordance 

• Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή όηαλ(έρνπκε δπλεηηθά) 

   ….ηζνδύλακεο παξεκβάζεηο 

         



Concordance 

• Πόζν πξέπεη λα «πηεζηεί» ν αζζελήο πνπ 

δελ επηζπκεί ζπκκεηνρή ; 

 

• Ιζσο ρξήζηκε κόλν γηα κεξηθνύο (ηνπο 

επηζπκνύληεο) 



Concordance 

• Καη απηόο πνπ αξλείηαη ζεξαπεία ; 

• Να αθεζεί ; 

• Πξέπεη λα «πηεζηεί» ; 

• Κη αλ πηέζνπκε πνιύ ; 



Concordance 

• Πηζαλόηαηα σθέιηκε γηα 

     - ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο 

     - ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα 

     - ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα 

 

Δπ‟απηνύ ρξεηάδνληαη θαιά ζρεδηαζκέλεο  

ΜΔΛΔΣΔ !!! 



 


