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 Wstęp 

 Każdy z zawodowo aktywnych farmaceutów zetknął się podczas swojej pracy 

zawodowej z problemem nieprzestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. 

Powodowało to często brak skuteczności terapii. Jest to bardzo powszechne i niekorzystne 

zjawisko, a rola farmaceuty w uświadamianiu pacjenta jest nieoceniona. Posiadając bowiem 

szeroką wiedzę z zakresu farmakoterapii, potrafi znaczną część problemów lekowych, a w razie 

potrzeby służyć profesjonalną poradą. 

 Występująca  u pacjentów,  zwłaszcza w wieku starszym wielochorobowość, udział 

kilku lekarzy specjalistów w procesie leczenia, wielolekowość, a często polipragmazja  stanowi 

główny powód zwiększonej częstości pojawiania się problemów lekowych[1]. 

 Już Hipokrates kazał „uważać na pacjentów, którzy często kłamią, że przyjmują 

przepisane im leki”. Przyczyny tego zjawiska tkwią nie tylko w świadomym modyfikowaniu 

zleconej terapii przez pacjentów, lecz także mają swoje źródła w bardziej złożonych 

mechanizmach rządzących naszym zachowaniem. W wielu chorobach przewlekłych brak 

współpracy chorego staje się jednym z najważniejszych czynników powodujących małą 

skuteczność terapii. Zatem znalezienie skutecznych środków zwiększenia stopnia 

przestrzegania sprawdzonych zasad terapeutycznych niejednokrotnie może być ważniejsze niż 

badania nad nowymi eksperymentalnymi metodami leczenia.[2] 

Na przestrzeni ostatnich lat w systemach opieki zdrowotnej szeregu rozwiniętych państw 

pojawia się nowa forma działalności aptek w postaci opieki farmaceutycznej (OF). Stanowi ona 

płaszczyznę współpracy farmaceuty z lekarzem i pacjentem w celu zapobiegania lub 

identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stosowanymi lekami 

ordynowanymi wielokrotnie przez kilku specjalistów, aby w efekcie zapewnić pacjentowi 

prawidłową farmakoterapię [3]. 

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych – podstawowe 

definicje 

 W celu opisania zachowań pacjenta w odniesieniu do przestrzegania zaleceń lekarskich 

wykorzystuje się m.in. następujące pojęcia: 

-compliance-przestrzeganie zaleceń lekarskich –odzwierciedla oczekiwania lekarza wobec 

pacjenta. Zakłada pasywny udział leczonego, polegający wyłącznie na dostosowywaniu się do 

zaleceń leczącego. Badania wskazują, że szczególnie w terapii długoterminowej taka strategia 

często zawodzi. 

Concordance-strategia leczenia będąca wynikiem porozumienia pacjenta z lekarzem. Opiera 

się na zrozumieniu przez pacjenta sensu działań diagnostycznych i leczniczych, sprzyja ich 

akceptacji, poprawia efektywność terapii[4] 

Persistance-wytrwałość w stosowaniu terapii, dotycząca czasu w jakim lek jest przyjmowany 
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Adherence - definiuje się jako współpracę chorego z lekarzem, rozumianą jako zakres, do 

jakiego zachowanie pacjenta pozostanie zgodne z zaakceptowanymi przez chorego zaleceniami 

medycznymi w odniesieniu do przyjmowania leków, przestrzegania diety, modyfikacji stylu 

życia. Niski stopień adherence może przesądzić o niepowodzeniu stosowanego leczenia, 

stanowiąc wyzwanie dla lekarza i farmaceuty uczestniczących w procesie farmakoterapii[3] 

Według raportów FDA około 60% pacjentów ma problemy z podaniem nazwy przyjmowanych 

leków, 30-50% chorych nie przestrzega ściśle zaleceń lekarza, zaś około 20% pacjentów stosuje 

leki inne niż zaordynowane. Przyjmuje się, że nawet połowa pacjentów stosujących leki 

przewlekle to pacjenci non adherence. Szacuje się, że u pacjentów nieprzestrzegających ryzyko 

zgonu może być nawet dwa razy większe. 

 Pacjenta przestrzegającego zaleceń lekarskich wyróżnia większa dbałość o szeroko 

pojęty styl życia tj. odpowiednią dietę, aktywność fizyczną, regularność wizyt kontrolnych  

w przychodni. 

 Zamierzone nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych: Początkowo pacjent 

przyjmuje leki zgodnie z ustalonym schematem ich dawkowania, a później świadomie odstawia 

je przed planowanym czasem zakończenia terapii, np. z powodu wystąpienia działań 

niepożądanych. 

 Przypadkowe nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych: w trakcie całego okresu 

terapii pacjentowi zdarzają się przypadkowe, nieregularne przerwy w przyjmowaniu leku. 

 Wpływ efektu białego fartucha na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych:  

W początkowym okresie terapii  chory przyjmuje leki nieregularnie. Kilka dni przed wizytą  

u lekarza pacjent zaczyna przestrzegać zaleceń terapeutycznych. 

 Efekt parkingu: Przed wizytą pacjent zaczyna przyjmować leki, jednak w większych 

dawkach lub krótszych odstępach czasu, niż miał przepisane. 

 Wakacje lekowe: Początkowo  leki są przyjmowane zgodnie z zaleceniami, następnie 

są odstawiane na dwa lub więcej dni, a po przerwie ponownie pacjent stosuje je regularnie. 

Zdarza się to często w trakcie weekendu lub na urlopie, gdy chorzy zapominają o braniu leków 

lub nie ma ją ich przy sobie. Przyczyną przerywania może być także przemyślane 

postępowanie, np. gdy chory nie odczuwa objawów choroby przerywa terapię, aby upewnić 

się, że przyczyną pożądanego efektu terapeutycznego jest stosowany lek [6]. 
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Rys.1 Schemat różnych wzorców przestrzegania zaleceń terapeutycznych po zleceniu przyjmowania leku 

3xdziennie przy założeniu 50% współczynnika przestrzegania zaleceń terapeutycznych (Heuer i wsp.1999) 

Skala zjawiska i jednostki chorobowe, w których 

obserwujemy nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych.  

 Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych stanowi bardzo poważny  

i rozpowszechniony problem. Wyniki badań mających na celu przedstawienie skali tego 

zjawiska, są często obarczone pewnymi błędami. Analizując chociażby dane dotyczące 

wykupionych recept, nie jesteśmy w stanie określić, czy pacjent rzeczywiście leki zażył. 

Chorzy nawet jeśli świadomie nie realizują założeń farmakoterapii, nie chcą się do tego 

przyznać.  

 Sytuacja wygląda źle, szczególnie w realizacji schematu dawkowania. Gdy uznać za 

kryterium przestrzegania zaleceń przyjęcie co najmniej 80% zaleconych dawek, okazuje się, że 

w przypadku wielu chorób przewlekłych ponad 50% nie przestrzega zaleceń. 

Przykłady: 

Zaledwie 21% cierpiących na chorobę wieńcową realizuje prawidłowo schemat dawkowania. 

W terapii nadciśnienia tętniczego zaleceń terapeutycznych przestrzega 44% chorych 

Blisko 40% pacjentów nieprawidłowo realizuje schemat dawkowania antybiotyku. 
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 Badania prowadzone w Polsce wskazują być może na jeszcze częstsze niż w krajach 

Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, 

zarówno w schorzeniach ostrych, jak i przewlekłych.  

 Dane na rys. 2 przedstawiają, że pacjenci w Polsce, częściej nie realizują prawidłowo 

terapii w nadciśnieniu tętniczym 

 Również w  leczeniu hiperlipidemii schemat dawkowania, nie jest dobrze realizowany 

przez polskich pacjentów (Rys.4). 

 

 

Rys.2 Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych (%) w przypadku terapii 

nadciśnienia w wybranych krajach europejskich. 
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Tab.1 Odsetek przestrzegania zaleceń terapeutycznych w grupach pacjentów z różnymi chorobami(569 badań; za: 

DiMatteo 2004). 

 

Rys.3 Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych podczas leczenia hiperlipidemii przez polskich pacjentów 



8 
 

Przyczyny niestosowania się chorych do zaleceń 

terapeutycznych  

 Ogólnie chorych niestosujących się do zaleceń terapeutycznych można podzielić na 

dwie grupy: robiących to świadomie i działających w sposób niezamierzony. Do pierwszej 

grupy należą chorzy, u których brak współpracy spowodowany odrzuceniem przez nich 

diagnozy lub zaproponowanego leczenia. Przyczynami takiego zjawiska mogą być: 

• wysokie koszty(długotrwałe przyjmowanie leków w przypadku chorób przewlekłych); 

• postrzeganie choroby(pacjenci nie stosują się do zaleceń lekarskich, gdy schorzenie ma 

charakter bezobjawowy; 

• zdanie pacjenta na temat terapii(pacjent uważa, że leczenie jest zbyteczne); 

• brak widocznej poprawy leczenie statynami daje pozytywne skutki dopiero po około 

roku regularnego stosowania); 

• Obawa przed działaniami niepożądanymi; 

• Poprawa samopoczucia dająca złudny obraz, że pacjent jest zdrowy i z tego powodu 

zaprzestaje kuracji. 

 W drugiej grupie znajdują się pacjenci, których niestosowanie się do zaleceń 

terapeutycznych ma charakter przypadkowy.  Przyczynami tego zjawiska są: 

• zapominanie wynikające ze słabej pamięci, stresu, nadmiaru obowiązków; 

• konieczność zmiany stylu życia; 

• przeciążenie informacjami (problemem może być problem z odpowiednim użyciem 

postaci leku np. inhalatorów.)[7]. 

Metody pomiaru zjawiska niestosowania się do zaleceń 

terapeutycznych 

 Wśród metod pomiaru zjawiska wyróżnia się metody bezpośrednie i pośrednie. 

 Metody bezpośrednie to przede wszystkim pomiar stężenia leku we krwi. Niestety 

stosowany jest tylko niejako przy okazji innych badań ze względu na stopień inwazyjności, 

który nie jest rekompensowany przez osiągnięte korzyści. Niekiedy możliwa staje się 

bezpośrednia obserwacja chorego przez personel medyczny lub członków rodziny. Metoda nie 

ma zastosowania dla grupy chorych przyjmujących leki samodzielnie. 

 Jak widać metody bezpośrednie obarczone się pewnymi niedogodnościami, dlatego też 

większe znaczenie mają metody pośrednie. Należą tu liczenie tabletek, elektroniczne 

monitorowanie częstotliwości opakowania, analiza danych z aptek czy raportów chorego. 

Żadna z metod nie umożliwia wykrycia sytuacji, w której chory kupuje lek, lecz go nie zażywa. 

Szacunki mówią, że w grupie osób chorujących przewlekle nawet 90 % nie stosuje 

prawidłowego leczenia [6]. 
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Rys.5 Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru przestrzegania zaleceń terapeutycznych 

 Konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych 

 Przestrzeganie zaleceń farmakoterapeutycznych wpływa wzrost poziomu zdrowotności 

społeczeństwa, czego przykładem może być chociażby spadek śmiertelności. 

  U chorych nieprzestrzegających zaleceń terapeutycznych obserwujemy dłuższe 

utrzymywanie się złego stanu zdrowia, a niekiedy jego pogorszenie. Często niezbędna staje się 

hospitalizacja, która wiąże się z wymiernymi konsekwencjami. Ponadto chorzy wymagają 

opieki osób trzecich. 

 Badanie oceniające stosowanie antagonistów receptorów beta wykazało, że u kobiet, 

które przyjęły mniej niż 75% zaleconych dawek leków, prawdopodobieństwo z gonu 

spowodowane zawałem było 2,5 większe niż u tych, które przestrzegały zaleceń 

terapeutycznych. Inne badanie wykazało, że przyczyną 61% procent zgonów chorych na astmę 

oskrzelową było – nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. W przypadku leczenia gruźlicy 

niestosowanie się do wskazań terapeutycznych skutkuje rozwojem lekooporności prątków co 

komplikuje terapię(Rogers i Bullman 1995). 

Z konsekwencjami klinicznymi ściśle związane są konsekwencje ekonomiczne; brak 

współpracy skutkuje bowiem zwiększoną liczbą dodatkowych konsultacji specjalistycznych  

i hospitalizacji oraz z wdrażaniem nowych często droższych metod leczenia. Dodatkowe 

wydatki mogą skutkować z pogarszającą się jakością życia chorego i spadkiem poziomu jego 

aktywności zawodowej[6].  
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Tab.2  Przykłady bezpośrednich i pośrednich kosztów związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych 

(Sullivan i współ. 1990) 

Rola farmaceuty w poprawie przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych 

Farmaceuta jest często pierwszą osobą, do której zwraca się pacjent z problemem 

zdrowotnym, ponieważ w dobie reformy systemu opieki zdrowotnej kontakt z lekarzem jest 

utrudniony m.in. z powodu ograniczonych środków finansowych. Aptekarz to często ostatni 

członek zespołu służby zdrowia, z którym pacjent kontaktuje się przed podjęciem decyzji  

o rozpoczęciu stosowania przepisanego leku. Zadaniem aptekarza powinno być zatem stanowić 

uczestnictwo w czynnościach i projektach mających na celu dbałość o zdrowie pacjenta, 

zwłaszcza na polu promocji zdrowia i prewencji chorób, odnotowywania i oceny działań 

niepożądanych w stosowanej terapii oraz poradnictwo dla pacjentów [8]. 

Z sondaży wynika, że w ostatnich latach zmienia się oczekiwania pacjentów w stosunku 

do farmaceutów. Związane jest to między innymi z unikaniem czasochłonnych lub 

kosztownych wizyt u lekarza. Pacjenci mają świadomość tego, że równie skuteczną pomoc są 

w stanie uzyskać od farmaceuty [9]. 

 Według Światowej Organizacji Zdrowia pełni funkcję opiekuna i nauczyciela ,a nie 

tylko osoby odpowiadającej za wykonanie i dyspensowanie leków. Na jego barkach spoczywa 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo farmakoterapii prowadzonej samodzielnie przez pacjenta 

oraz tej zleconej przez lekarza. W każdej reklamie produktu leczniczego możemy znaleźć 

formułę, iż w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą. Nie da się ukryć, 

że interdyscyplinarne przygotowanie do zawodu farmaceuty uprawnia go do funkcji doradczej 

w zakresie stosowania leku. Ważne jest tu współpraca  z członkami zespołu medycznego w 

celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii.  

 Zgodnie z wersją klasyfikacji PCNE(Pharmaceutical Care Network Europe) zjawisko 

nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych stanowi nie problem lekowy, ale jego przyczynę.  

W związku z tym zadanie farmaceutów polega nie tylko  na rozwiązywaniu problemów 

lekowych, ale również na ich zapobieganiu. 
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Zasadnicze zadania farmaceuty powinny obejmować: rozpoznawanie rzeczywistych lub 

potencjalnych problemów lekowych, rozwiązywanie rzeczywistych problemów lekowych  

i zapobieganie, by problemy potencjalne nie przekształciły się w problemy rzeczywiste[2]. 

Zagadnienie pojawiających się problemów ostatnimi czasy w zasadniczej mierze 

potęgują dwa zjawiska: 

 • polipragmazja – wynikająca z przyjmowania przez chorego kilku leków, zarówno 

przepisanych przez lekarza, jak i z grupy OTC, często bez znajomości ich działania  

i świadomości możliwych interakcji [10]  

• noncompliance – jako nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących regularnego stosowania leku, 

szczególnie istotnego w leczeniu osób przewlekle chorych [8].  

Zarówno w przypadku stwierdzonia polipragmazji, jak i zjawiska noncompliance 

głównie farmaceuta ma największe szanse na rozpoznanie i eliminację stwierdzonego 

problemu. W związku z tym farmaceuta staje się ważnym ogniwem w zespole medycznym, 

sprawującym opiekę nad pacjentem. Tym sposobem lekarz i farmaceuta uzupełniają się, 

tworząc zespół, który w sposób optymalny i najbardziej skuteczny może zadbać  

o bezpieczeństwo i powodzenie terapii chorego 

 Ważną rolę spełnia tu rozmowa z pacjentem. Ujawnienie braku przestrzegania zaleceń 

terapeutycznych powinno zobligować farmaceutę do podjęcia interwencji. Do takich działań 

należy: 

• odpowiedź na pytanie dlaczego pacjent nie przestrzega zaleceń lekarskich 

• dostosowanie komunikatu do wymogów odbiorcy(zaspokojenie potrzeb grup 

specjalnych np. starszych którzy mają problem z zastosowaniem leku i przyswojeniem 

instrukcji użycia) 

• doradzanie zakupu leków, które zwiększą ich prawidłowe zażywanie(dotyczy leków 

OTC). 

 Farmaceuta powinien przekazywać informacje w sposób jasny , tak by mieć pewność, 

że komunikat został prawidłowo zrozumiany, co z kolei da gwarancje prawidłowego 

stosowania leku.  

Farmaceuta podczas dyspensowania leku powinien się upewnić :  

• czy pacjent zna zaordynowany schemat dawkowania? 

• czy zna długość przewidzianej terapii? 

• czy jest świadomy celu stosowania leków? 

• czy wie kiedy powinny wystąpić pierwsze  objawy poprawy 

• czy zna możliwe skutki niepożądane? 

• czy wie jakie mogą być skutki zbyt wcześnie przerwanej terapii? 
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 W ten sposób farmaceuta pogłębia relacje z pacjentem, wpływając tym samym na 

postawy zdrowotne oraz przekonania chorych związane z terapią.  Z tego bowiem powodu 

pacjenci często nie przestrzegają zaleceń terapeutycznych. [2] 

 Niezbędna do osiągnięcia pełnego sukcesu jest wzajemna współpraca z lekarzami, 

pielęgniarkami i innymi członkami zespołu medycznego, bowiem działalność farmaceuty ma 

służyć 

• Pacjentom(bezpieczna i skuteczna farmakoterapia daje szanse na poprawę jakości 

życia) 

• Lekarzom(pacjent znając oczekiwania wobec leku wie na co ma zwrócić uwagę, aby 

uchronić się przed wystąpieniem problemów lekowych) 

• Społeczeństwu(zdrowotność to suma zdrowia jego członków) 

• Płatnikowi czyli Narodowemu Funduszowi zdrowia ponieważ zmniejszeniu ulegają 

koszty leczenia skutków leczenia chorób jatrogennych i skutków braku terapii  

w przyszłości 

 Zadania lekarza i farmaceuty e systemie zdrowotnym są różne, ale sprowadzają się do 

jednego celu, mianowicie zapewnienia bezpiecznej i skutecznej terapii. Pełne osiągnięcie 

sukcesu możliwe będzie w  momencie pełnej współpracy merytorycznej  realizującej hasło, iż 

pacjent jest najważniejszy. 
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Podsumowanie 

 Nie ulega wątpliwości, że farmaceuci są grupą zawodową mającą najlepszy wgląd we 

wszystkie leki przyjmowane przez pacjenta w opiece ambulatoryjnej. Mogą zapobiegać 

działaniom i zdarzeniom niepożądanym, zanim takowe nastąpią. Chorzy bowiem uczęszczają 

do wielu różnych lekarzy, dlatego też są narażeni na ryzyko polipragmazji(każdy lekarz 

zapisuje leki zapisuje leki ze swojej dziedziny, nie biorąc pod uwagę, że pacjent może już już 

je mieć zaordynowane przez np. lekarza pierwszego kontaktu. Pacjenci chętnie zgłaszają 

działania niepożądane i wątpliwości dotyczące przyjmowanych leków farmaceucie [10], 

wiedząc, że zawsze otrzymają odpowiedź na pytanie, które dotyczy problemów zdrowotnych 

czy przyjmowanych leków . 

 Dziś lekarze mają dużo pracy zarówno w oddziale szpitalnym, jak i w przychodni. 

Często nie mają czasu na dokładne wytłumaczenie, dlaczego dany lek ma być przyjmowany na 

czczo , a o którego zażywania wskazane jest spożycie posiłku. Chorzy nie zdają sobie sprawy, 

że właściwe stosowanie leków przekłada się na lepsze efekty leczenia. Z tego powodu rola 

farmaceuty jest nieoceniona, gdyż to on często wyjaśnia chociażby schematy dawkowania leku. 

Aptekarz na podstawie swoich kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia i umiejętności może 

zalecić natychmiastowe udanie się do lekarza, może ostrzec przed zastosowaniem określonego 

leku i zamiast niego wydać inny, bardziej odpowiedni, wreszcie może doradzić pacjentowi 

nieprzyjmowanie leku OTC lub całkiem inną metodę postępowania lub leczenia [11]. Według 

art. 9 Kodeksu Etyki Aptekarzy RP farmaceuta zobowiązany jest do udzielania fachowej, 

jednakowo troskliwej pomocy wszystkim zwracającym się o nią osobom oraz niezbędnych 

porad w doborze leków niewymagających recepty lekarskiej [12]. 

 Jak widać  rola farmaceuty w procesie poprawy przestrzegania przez pacjentów zaleceń 

terapeutycznych jest i ogromna i stanowi wyzwania dla opieki farmaceutycznej.  Pozwoli to na 

lepsze wykorzystanie fachowej wiedzy i pełna realizację misji zwodu aptekarza. 
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