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Δήλωση συμφερόντων

Είδος Εταιρεία - Ίδρυμα

Φορέας εργασίας
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της 
Αθήνας (5ο ΨΤΕ)

Ερευνητικά Πρωτόκολλα Eli Lilly, Janssen, Actelion

Ομιλίες, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες

Eli Lilly, Specifar, Lundbeck, 
Astra Zeneca, Actelion, 
Janssen,

Άλλες Υπηρεσίες



Compliance : Ορισμός

 Η έκταση της συμφωνίας της συμπεριφοράς 
του ασθενούς με τις ιατρικές συμβουλές / 
παραινέσεις 

 Άλλοι χρησιμοποιηθέντες όροι :                   
Adherence, Concordance 

 Poor compliance : περιλαμβάνει την αποτυχία 
εμπλοκής στις υπηρεσίες υγείας, την πρόωρη 
διακοπή της αγωγής ή την άρνηση 
της συμμετοχής σε συσταθείσες
διαδικασίες ή προγράμματα
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Poor Compliance

 Αν κάποιος περιορισθεί στην χρήση 
φαρμάκων, η κακή συμμόρφωση περιλαμβάνει :

• Μη εκτέλεση της συνταγής

• Άρνηση της λήψης της αγωγής

• Πρόωρη διακοπή της αγωγής

• Λήψη λανθασμένης ποσότητας φαρμάκου σε 
άσχετους χρόνους



Not an all-or-nothing issue

Πλήρης μη
συμμόρφωση

Μερική μη
συμμόρφωση

Πλήρης 
συμμόρφωση

Ανάγκη για μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους 
κλινικούς για τους ασθενείς αυτούς



Είχε παρατηρήσει ότι μερικοί
από τους ασθενείς του δεν 
ακολουθούσαν τις θεραπευτικές 
oδηγίες

Lerner BH. Soc Sci Med 1997; 45: 1423-31
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Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τους ασθενείς με TBC 
που δεν ακολουθούσαν τις στρατηγικές περιορισμού 
της λοίμωξης 

Lerner BH. Soc Sci Med 1997; 45: 1423-31

Robert Koch
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1955, αμέσως μετά την εισαγωγή των 
αντιβιοτικών

 Περίπου το 1/3 των ασθενών δεν συμπλήρωναν 
μια εβδομάδα αγωγής με από του στόματος 
πενικιλίνη για οξεία φαρυγγίτιδα ή μέση ωτίτιδα  

Mohler DN et al. N Engl J Med 1955; 252:1116-8
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“Advise is like castor 
oil; Easy to give, but 
dreadful to take”
Josh Billings
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58

Ανασκόπηση μελετών συμμόρφωσης σε 
ψυχιατρικά και σωματικά νοσήματα 

Cramer J, Rosenheck R. Psychiatr Serv. 1998;49:196–201.

Compliance

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Antipsychotics
(3–24 months)

(24 studies)

Antidepressives
(1.5–12 months)

(10 studies)

Non-Psychiatric 
Drugs

(0.25–10 months)
(12 studies)

Δημοσιευμένες μελέτες από 1975-1996



Stopping medication:
relapse is almost inevitable

Gitlin M, et al. Am J Psychiatry 2001;158:1835–42
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Staying on Treatment Reduces 
Risk of Relapse
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The link between Non-Adherence and 
Relapse

APA practical guidelines
• The most common contributors to relapse

• Antipsychotic medication non-adherence

• Substance abuse

• Stressful events

APA practice guidelines 2004



Treatment adherence in SCHIZ

 2 έτη μετά το εξιτήριο, 75% 
των ασθενών είναι μερικά 
συμμορφωμένοι με την 
αγωγή1

1.Weiden PJ et al J Pract Psychiatry Behav Health 1997;3 : 106-110



Non Compliance in Schizophrenia

 Αναφέρονται ποσοστά από 20-89%

Yong JL 1986

 Η μεγάλη διακύμανση των % οφείλεται σε διαφορές:

• Στη μεθοδολογία εκτίμησής της 
(πχ αυτοαναφερόμενη ή με αναφορές τρίτων)

• Στο διάστημα εκτίμησης 

• Στα κριτήρια ορισμού της
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Συμμόρφωση  ψυχωτικών ασθενών

Oehl M, et al. Acta Psychiatr Scand 2000;102(Suppl. 407):83–6

Μερική 
συμμόρφωση

Μη συμμόρφωση

Πλήρης 
Συμμόρφωση 

1/3
1/3

1/3

►Πλήρης συμμόρφωση:

Ο ασθενής παραλείπει < 
25% των δόσεων

►Μερική συμμόρφωση:

Ο ασθενής παραλείπει                        
το 25% - 65% των δόσεων

►Μη συμμόρφωση:

Ο ασθενής παραλείπει > 
65% των δόσεων



Partial Adherence in Schizophrenia 
Begins Early and Prevalence Increases 
over Time

1. Lam Y, et al. Presented at the 42nd annual meeting of the New Clinical Drug Evaluation Unit, Boca Raton, FL, June 10-
13, 2002. 
2. Weiden PJ, et al. J Pract Psychiatry Behav Health. 1997;3:106-110. 

Up to 25%

75%

50%

1 2 2



•Πλέον των 2.500 ασθενών, 1η νοσηλεία για Σχ
•Φιλανδία από 2000-2007
•Μόνο 45,7 % των ασθενών έλαβαν τα φάρμακα

που συνταγογραφήθηκαν τον 1ο μήνα μετά το
εξιτήριο

1st GA Depot + RIS LAI : 8% των ασθενών



Accurate Assessment of Adherence in 
Schizophrenia Is Difficult for Patients and 
Clinicians

1. Lam YWF, et al. Poster. 2003 Biennial ICOSR Meeting; Colorado Springs, CO.
2. Byerly M, et al. Poster. 2003 APA Meeting; San Francisco, CA.

Two separate studies found that both patients1 and 
clinicians2 overestimate compliance
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Η διακοπή της αγωγής είναι ο ισχυρότερος 
προβλεπτικός παράγοντας μελλοντικής υποτροπής

Robinson D, et al. Arch Gen Psychiatry. 1999;56:241-247.
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Παράγοντες που επηρεάζουν την 
συμμόρφωση

 Patient-related factors

 Environment-related factors

 Treatment-related factors

 Physician-related factors



Παράγοντες που επηρεάζουν την 
συμμόρφωση

 Patient-related factors
• Psychopathology

• Cognitive impairment

• Age

• Co morbidity

• Gender
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Σχετιζόμενοι με τον ασθενή παράγοντες

 Οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο 
συμμορφούμενοι σε σχέση με τους νέους

• Το peer pressure είναι αποφασιστικό για 
τους νέους

 Οι γυναίκες πλέον συμμορφούμενες

 Η υποκειμενική αντίδραση του
ασθενούς στην αγωγή

 Stigmatization 
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Σχετιζόμενοι με την νόσο παράγοντες

 Πτωχή συμμόρφωση έχει αναφερθεί σε 
ασθενείς:

• Με έλλειψη επίγνωσης του νοσηρού 
(insight)

• Που πιστεύουν ότι θα πρέπει να 
λαμβάνουν την αγωγή μόνο όταν δεν 
αισθάνονται καλά

• Που νομίζουν ότι η αγωγή θα τους 
προκαλέσει βλάβη

• Που πιστεύουν ότι η λήψη της 
αγωγής είναι μη φυσιολογική



Σχετιζόμενοι με την νόσο παράγοντες

 Τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά συμπτώματα 
έχουν συσχετισθεί με πτωχή συμμόρφωση

 Επίσης με κακή συμμόρφωση έχουν συσχετισθεί:

• Η βραχεία διάρκεια της νόσου

• Η συνυπάρχουσα κατάχρηση αλκοόλ ή τοξικών 
ουσιών 





Παράγοντες που επηρεάζουν την 
συμμόρφωση

 Environment-related factors
• Social support

• Financial support

• Attitude toward treatment

• Supervision of treatment

• Social rank of illness

• Location of treatment provision



Επικρατούσες απόψεις στην κοινότητα 

 All studies using case vignettes agree in that the 
public’s beliefs about psychological interventions (e.g. 
psychotherapy or counseling) are predominantly 
favorable, while very negative views prevail about 
pharmacological treatments1

 Australian study2: psychotherapy was considered by 
55% of the respondents as being helpful for the 
treatment of schizophrenia and by 34% as being 
helpful for the treatment of depression while only 
23% recommended antipsychotic medication and 29% 
antidepressants.

1. Angermeyer MC, Dietrich S. Public beliefs about and attitudes towards people with mental illness: a review of 
population studies. Acta Psychiatr Scand 2006: 113: 163–179.
2. Jorm AF et al. ‘Mental health literacy’: a survey of the public’s ability to recognise mental disorders and their 
beliefs about the effectiveness of treatment. Med J Aust 1997;166:182–186.
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Παράγοντες που επηρεάζουν την 
συμμόρφωση

 Physician-related factors
• Following accepted treatment 

guidelines

• Belief in treatment

• Doctor-patient relationship

• Aftercare management

• Provision of information



Σχετιζόμενοι με τον ειδικό παράγοντες

 Η θερμή, επιτρεπτική, 
empathic θεραπευτική σχέση 
ενισχύει την συμμόρφωση

 Η ικανοποίηση του ιατρού από 
την απασχόλησή του, αλλά και ο 
αριθμός των ασθενών που 
βλέπει, επηρεάζουν την 
συμμόρφωση



burnout
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Doctors‘ and patients‘ knowledge of the 
duration of maintenance therapy

50 doctors in state hospitals
100 patients (before discharge)

Hamann et al. Psychiatric Services, in press
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Παράγοντες που επηρεάζουν την 
συμμόρφωση

 Treatment-related factors
• Side effects

• Route of administration

• Pattern of dosing

• Length of treatment

• Costs of treatment

• Polypharmacy



Predictable checklist1

 Νέος

 Άρρην 

 Άνεργος

 Κοινωνικά απομονωμένος 

 Νυν χρήστης ουσιών

 Με αναμνηστικό κακής συμμόρφωσης

1. Tacchi M-J, Scott J. Improving adherence in schizophrenia and 
bipolar disorder. Chichester, UK. John Wiley & Sons 2005 



Factors consistently associated with 
adherence problems1

(Lacro JP, βιβλιογραφική ανασκόπηση 39 άρθρων)

 Έλλειψη εναισθησίας

 Αρνητική στάση για την αγωγή

 Πρώιμη δυσφορική αντίδραση

 Αναμνηστικό κακής συμμόρφωσης

 Κατάχρηση ουσιών

 Βραχύτερη διάρκεια της διαταραχής

 Ανεπαρκές σχέδιο εξιτηρίου ή περιβάλλον 
μετανοσοκομειακής φροντίδας

 Κακή θεραπευτική σχέση

1. J Clin Psychiatry 2002; 63: 892-909
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Factors not consistently associated with 
adherence problems1

(Lacro JP, βιβλιογραφική ανασκόπηση 39 άρθρων)

 Ηλικία 

 Φύλο

 Εθνικότητα

 Συζυγική ζωή

 Μορφωτικό επίπεδο

 Νευρογνωσιακά ελλείμματα 

 Σοβαρότητα των ψυχωτικών συμπτωμάτων

1. J Clin Psychiatry 2002; 63: 892-909



Factors not consistently associated with 
adherence problems1

(Lacro JP, βιβλιογραφική ανασκόπηση 39 άρθρων)

 Σοβαρότητα των προκληθεισών ΑΕ

 Μεγαλύτερη ΔΣ του ΑΨ

 Παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων

 Οδός χορήγησης των φαρμάκων

 Εμπλοκή της οικογένειας στην χορήγηση της αγωγής

1. J Clin Psychiatry 2002; 63: 892-909



Στρατηγικές ενίσχυσης της 
συμμόρφωσης

 Ανίχνευση παραγόντων κινδύνου για κακή συμμόρφωση

 Εκτίμηση status γνωστικών λειτουργιών

 Συζήτηση πίστεων / στάσεων του ασθενούς για την αγωγή

 Ψυχοεκπαίδευση ασθενούς / οικείων

 Ένταξη ασθενούς σε ομάδες υποστήριξης

 Αντιμετώπιση παραγόντων κόστους (όχι μόνο 
φαρμακευτικού) 

 Απλοποίηση δοσολογικού σχήματος (χωρίς θυσία της 
αποτελεσματικότητας)

 Εμπλοκή του ασθενούς στην επιλογή

 Χρήση άτυπων ή long acting σκευασμάτων


