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Συμμόρφωση σύμφωνα με WHO:

Ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά ενός ατόμου, όπως η λήψη
φαρμάκου, η διατροφή ή / και η πραγματοποίηση αλλαγών στον
τρόπο ζωής, αντιστοιχεί με τις συμφωνημένες συστάσεις ενός
παρόχου υγειονομικής περίθαλψης .

Οι ασθενείς που δεν συμμορφώνονται με την θεραπεία τους, 
θεωρείται ότι λαμβάνουν λιγότερο από το 80% της φαρμακευτικής 
αγωγής 
(Barroso et al.  2003, Krigsman et al.  2007, Lin et al.  2012) 

Η συμμόρφωση με τη θεραπευτική αγωγή θεωρείται ως μια από
τις σημαντικότερες παρεμβάσεις πολιτικής υγείας που συμβάλλει
καθοριστικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας και τη
συγκράτηση των δαπανών υγείας.



Παράγοντες κινδύνου για τη ΜΗ συμμόρφωση της 
φαρμακευτικής αγωγής 

Παράγοντες του 
ασθενούς

• Άνοια -Αμνησία

• Έλλειψη 
εμπιστοσύνης 
στην 
αποτελεσματικό
τητα του 
φαρμάκου

• Πραγματικές και 
αντιληπτές 
δυσμενείς 
επιδράσεις των 
φαρμάκων

• Κοινωνική 
απομόνωση

Παράγοντες της 
ασθένειας

• Συμπτώματα

• Χρόνιες 
παθήσεις

• Ψυχιατρική 
διάγνωση

Πολυπλοκότητα 
του σχήματος 

• Αριθμός 
φάρμακων που 
συνταγογραφού
νται

• Εμφάνιση και 
σοβαρότητα 
των ΑΕ

• Μη 
συμβατότητα με 
τις  καθημερινές 
δραστηριότητές 
τους (τρόπος 
ζωής)

• Αυξημένη 
διάρκεια της 
θεραπείας

Παράγοντες υγείας 
και συστήματος 

υγείας

• Κόστος των 
φαρμάκων

• Πρόσβαση κ 
χρήση σε πολλά 
φαρμακεία -
ιατρούς

• Έλλειψη 
συντονισμού 
και 
επικοινωνίας 
μεταξύ των 
ιατρών

• Έλλειψη 
κατευθυντήριω
ν οδηγιών στη 
διαχείριση των 
συννοσηροτή
των



Η Μη συμμόρφωση ως δυσμενής επίπτωση για την υγεία & το 
σύστημα υγείας 

Η μη συμμόρφωση οδηγεί σε επιδείνωση των αποτελεσμάτων της
υγείας και αύξηση της χρήσης υπηρεσιών υγείας με συνέπεια την
επαύξηση του κόστους για την υγειονομική περίθαλψη πχ λόγω
επείγουσας ιατρικής φροντίδας

Η Μη συμμόρφωση ενοχοποιείται: 
- 5,4% θνησιμότητα/ έτος για καρδιαγγειακά (Horowitz et al., 1990)
- 48% θνησιμότητα από άσθμα & 80% στους διαβητικούς (Elliot, 2009)
- 125.000 θανάτους  & αύξηση 10% των νοσηλειών  USA (Viswanathan et al. 
2012)
Η Συμμόρφωση στη θεραπεία υπερτασικής αγωγής συμβάλλει 
- 18% μείωση των  επανεισαγωγών (Maronde et al., 1989)
- Επιτυγχάνεται  κατά 54% στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, 38% με 
υπέρταση, 26% με διαβήτη (van de Steeg et al. 2009)



Το κόστος της μη συμμόρφωσης 

Viswanathan
et al. 2012

• Η ΜΗ συμμόρφωση κοστίζει στο αμερικανικό σύστημα υγείας μεταξύ $ 100 δις και $ 289 δις ετησίως.

Eurostat, 
2011

• Η ΜΗ συμμόρφωση στις θεραπείες κοστίζει στα συστήματα υγείας της ΕΕ περίπου €125 δισ. ετησίως 
(9,6% του συνόλου των δαπανών υγείας).

Roxon, 2010

• H ΜΗ συμμόρφωση κοστίζει στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας $660 εκατ. ετησίως για νοσηλείες που 
μπορούν να προληφθούν.  

McDonnell
et al.  2002

• Το ετήσιο κόστος της ΜΗ συμμόρφωσης εκτιμήθηκε σε $100 δις στις ΗΠΑ

• $50 δις  από το έμμεσο κόστος , $25 δις  από επανεισαγωγή στο νοσοκομείο,$5 δις από εισαγωγές σε γηροκομείο 
και >$20 δις από πρόωρο θάνατο και επιπλέον κόστος θεραπείας για τους περιπατητικούς ασθενείς. 

Sullivan et 
al. 1990 

• Άμεσο κόστος της νοσηλείας λόγω μη συμμόρφωσης $8,5δις σε άσκοπες δαπάνες του νοσοκομείου.

• Έμμεσο κόστος > $1,5 δις  σε απώλεια εισοδήματος των ασθενών  και $50 δις σε απώλεια παραγωγικότητας, στις 
ΗΠΑ.



Εξοικονόμηση πόρων 

Η συμμόρφωση  και ο έλεγχος της πολυφαρμακίας αναμένεται να 
επιφέρουν άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη, τόσο βραχυχρόνια 
όσο και μακροχρόνια.
Ειδικότερα:

• €6-€8 δισ. μέσω μείωσης φαρμακευτικής δαπάνης στο σύνολο της ΕΕ 
(άμεσο ιατρικό κόστος)

• €5 δισ. μέσω μείωσης των ΑΕ (άμεσο ιατρικό κόστος)

• €93 δισ. από την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (άμεσο 
κόστος)

• €85 δισ. καθαρό όφελος παραγωγικότητας (έμμεσο κόστος)

• €4.8 εκατ. σχετιζόμενα λοιπά οφέλη  (άμεσο μη ιατρικό κόστος)

• ΣΥΝΟΛΟ € 105 δισ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

• € 85 δισ. ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

• €  5 εκατ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Eurostat, 2011



Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SIMPATHY
Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and 

Adherence in The Elderly

Ενίσχυση, προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας σε όλη την ΕΕ,
σχετικά με τη διαχείριση της κατάλληλης πολυφαρμακίας και τη
συμμόρφωση των ηλικιωμένων (άνω των 50 ετών), προκειμένου να
συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των
συστημάτων υγείας.



Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SIMPATHY Διεργασίες 



Έρευνα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Επιπολασμός στην Ελλάδα 
7,5% → 608.800 περιπτώσεις 

(IDF, 2015)

Επιπολασμός στην  Κύπρο 
10,4% → 89.700 περιπτώσεις 

(IDF, 2015)

Πολυκεντρική μελέτη (1) 
- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Πατρών
- Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας 

- Δημοτικά Ιατρεία Δήμου 
Αθηναίων

- Ιδιωτικά ιατρεία (Κόρινθος)

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου (2)

644 ασθενείς 

Μέση ηλικία: 67.8 (± 13) 

Διάρκεια ασθένειας: 11 έτη 
(± 8) 

137 ασθενείς 

Μέση ηλικία: 67.8 (± 7,8) 

Διάρκεια ασθένειας: 10,5 έτη 
(± 7) 

Διαβήτης ως  παγκόσμια επιδημία

1. Geitona et al. Value in Health 2016 
2. Geitona et al.  ISPOR 2017



Αποτελέσματα Ελλάδας – διαχείριση ασθενών



Αποτελέσματα Ελλάδας – Συμμόρφωση (1)



Αποτελέσματα Ελλάδας – Συμμόρφωση (2)



Αποτελέσματα Ελλάδας- Αριθμός φαρμάκων και μη 
συμμόρφωση



Αποτελέσματα Κύπρου - Συμμόρφωση



Αποτελέσματα Κύπρου - Αριθμός φαρμάκων 
και μη συμμόρφωση



Συμπεράσματα: Επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης 

➢ Αύξηση λήψης φαρμάκων και χρήσης υπηρεσιών υγείας

➢ Αύξηση ποσοστού ασθενών που κινδυνεύουν από ΑΕ και 

επιβάρυνση συννοσηρότητας

➢ Επιδείνωση κατάστασης υγείας

➢ Επαύξηση δημόσιας δαπάνης υγείας, επιβάρυνση 

κοινωνικής ασφάλισης και ΕΣΥ

➢ Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος νοικοκυριού σε 

περίοδο οικονομικής κρίσης (άμεση ιδιωτική δαπάνη)



Προτάσεις
✓ Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας για

αλλαγή νοοτροπίας στη συνταγογράφηση φαρμάκων κ διαχείριση των
ασθενών.

✓ Απλούστευση της φαρμακευτικής αγωγής - εξατομικευμένη παρέμβαση.

✓ Οργάνωση ομαδικών συνεδριάσεων υποστήριξης - ενημέρωση των
ασθενών.

✓ Συντονισμός μεταξύ των ιατρών ειδικοτήτων, οικογενειών, του ιατρού
πρωτοβάθμιας φροντίδας και λοιπών παρόχων κοινωνικής φροντίδας
(integrated health care).

✓ Ευαισθητοποίηση της Πολιτείας/λήπτες αποφάσεων για τη δημιουργία
εργαλείων για τον έλεγχο της πολυφαρμακίας κ μη συμμόρφωσης με
καταγραφή αναλυτικών κλινικών, επιδημιολογικών και οικονομικών
δεδομένων.

✓ Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και αξιοποίηση των δεδομένων .



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


