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Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych   
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           dawek leków 

 
 

• Co drugi pacjent chorujący na chorobę przewlekłą nie leczy się prawidłowo 
(poziom adherencji 50%). 
 

• Sytuacja wygląda lepiej w krótkotrwałym leczeniu antybiotykami. „Tylko” 38% osób 
nie stosuje się do zaleceń. 

 

•  W terapii nadciśnienia tętniczego średnia nieprzestrzegania zaleceń w krajach 
europejskich wyniosła 44%, tymczasem w Polsce oscyluje w granicach 60% . 
 

• Według WHO „ Zwiększenie skuteczności interwencji związanych z przestrzeganiem 
zaleceń może mieć znacznie większy wpływ na zdrowie ludności niż jakakolwiek 
poprawa w konkretnym leczeniu”. 

 
 

Źródło: Jak poprawić stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych i jakość współpracy lekarz–pacjent? Choroby Serca i Naczyń 2016, tom 13, nr 3, 194–202 

 



Brak adherencji  

prowadzi do: 

Wzrostu liczby 
zgonów 

Wzrostu liczby 
hospitalizacji  

Niepotrzebnych 
wydatków na 

opiekę zdrowotną  

Źródło: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych . Od przyczyn do praktycznych rozwiązań. Podręcznik dla lekarzy i studentów kierunków medycznych. Warszawa 2015. 



Źródło: Aptekarz Polski kwiecień 2011, nr 56/34 online 
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„Wakacje od leków”, czyli 
kilkudniowe przerwy w leczeniu 
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liczby dawek leku 
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Bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta 
 

Żródło: European Journal of Heart Failure (2016) 18; 
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PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH 

Badanie przeprowadzone na 
grupie 7256 pacjentów. 

Problem adherencji w grupie pacjentów kardiologicznych 



 
 

 

Bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta 
 

Źródło: „Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną – rola i wyzwania współczesnej apteki” - raport Deloitte, czerwiec 2018 r., 
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ODPOWIEDNIE PRZYJĘCIE LEKU/DOSTOSOWANIE SIĘ 
DO ZALECEŃ LEKARSKICH 

 

Problem adherencji polskich pacjentów 



  
 

Zawarty jest w rządowym dokumencie: „Polityka lekowa 

Państwa 2018-2020”. 

Wpisuje się w działania z zakresu opieki farmaceutycznej. 

 

 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  

Opieka farmaceutyczna - to działanie polegające na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, 
współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, 
czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów 
poprawiających jakość życia pacjenta. 



  
 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  

Poprawa przestrzegania zaleceń dotyczących 

stosowania leku przez pacjenta wymaga podjęcia 

działań edukacyjnych skierowanych                           

do pacjentów: 

 

• Programy  z udziałem lekarzy i farmaceutów  

 

• Wykorzystanie nowoczesnych kanałów 

komunikacji umożliwiających przekazanie 

pacjentom wiedzy opartej                         

na dowodach 



  
 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  

APTEKA SZPITALNA 



  
 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  

APLIKACJA 
MOBILNA 

przypomina 
pacjentom o porze 

przyjęcia leku 

informuje 
o zbliżającym się 
terminie wizyty 
u farmaceuty 

szpitalnego/lekarza 

informuje 
o  wyczerpaniu się 

opakowania 

informuje o liczbie tabletek 
pozostałych do końca kuracji 

daje możliwość 
bezpośredniego 

kontaktu z 
farmaceutą 

oblicza poziom 
adherencji 

terapeutycznej  
pacjenta 

w wybranym 
przedziale czasu 

Źródło: Farmakoekonomikaszpitalna – „Farmaceuta kliniczny na świecie – jego aktywna rola w procesie optymalizacji farmakoterapii – Hiszpania” 

MemoPast® 
AdhPlus 



  
 

Źródło: Apteka szpitalna Hospital Universitario  Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleres 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  



  
 

Źródło: Apteka szpitalna, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  



  
 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIANCE  

APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA 



 
zna prawidłowy/zlecony przez lekarza schemat stosowania leku  
 
wie, jak często, w jakich odstępach czasu i jakie dawki leku stosować, 
  
zna przewidywaną długość trwania terapii i jest świadomy skutków jej 
przerwania 
  
zna cel stosowania leku i jest świadomy efektów, których może oczekiwać 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU 
COMPLIANCE  

 

Niezależnie od indywidualnych cech  pacjenta podczas wydawania leku 
farmaceuta jest zobowiązany do upewnienia się, że pacjent:  



  
 

Źródło: Aptekarz Polski kwiecień 2011, nr 56/34 online 

 
pozwala na wydanie leku tańszego niż przepisany 

 
farmaceuta może wpływać na formę leku 

UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU COMPLIENCE  



UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU 
COMPLIANCE  

 

Kasetki na leki 
Dzienniczki pomiaru glukozy/ciśnienia 



UDZIAŁ FARMACEUTY W DZIAŁANIACH Z ZAKRESU 
COMPLIANCE  

 

Usługa farmaceutyczna 
Instruowanie chorych na temat 

właściwego używania inhalatorów                
i nebulizatorów 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


