
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ποια είναι τα αποτελέσματα της 
μη συμμόρφωσης των ασθενών;

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι η 
ανεπαρκής εκπαίδευση των ασθενών και η 
μη συμμόρφωσή τους στη θεραπεία αποτε-
λούν αιτίες επαναεισαγωγών για νοσηλεία 
που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Το 
φαινόμενο των πολλαπλών συνταγών συν-
δέεται επίσης στενά με τη μη συμμόρφωση. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς 
με χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακή ανεπάρ-
κεια, άσθμα, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, σχιζοφρένεια, δια-
βήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα κ.ά. Σε αυτούς 
τους ασθενείς, η μη συμμόρφωση στη φαρ-
μακευτική θεραπεία είναι υψηλή και το πο-
σοστό είναι πιθανόν χειρότερο για θεραπείες 
που σχετίζονται με αλλαγές του τρόπου ζω-
ής και διατροφής.

«Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας υπο-
δεικνύει ότι "η αύξηση της αποτελεσματι-
κότητας των ενεργειών υποστήριξης μπο-
ρεί να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη επίδραση 
στην υγεία του πληθυσμού από οποιαδή-
ποτε βελτίωση σε συγκεκριμένες ιατρικές 
θεραπείες" (Αναφορά Υποστήριξης Φαρ-
μάκων WHO 2003)».

Τι είναι τα Προγράμματα 
Υποστήριξης Ασθενών (Patient 
Support Program - PSPSM);

Τα Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών 
λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία σε όλη την 
Ευρώπη και Αμερική και είναι μια σειρά από 
παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες με 
σκοπό τη «συμμόρφωση των ασθενών» σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Μέσω των 
προγραμμάτων υποστήριξης οι ασθενείς γί-

νονται πιο ικανοί και πιο σίγουροι για τη δι-
αχείριση της ασθένειας αλλά και της θερα-
πείας τους.

Η σωστή «συμμόρφωση των ασθενών» 
αφορά όλους. Τους ασθενείς και τους οικεί-
ους για τη διακριτική, αποτελεσματική και τη 
χωρίς προβλήματα και επιπρόσθετο κόστος 
διαχείριση της ασθένειας, τους ιατρούς για τον 
έλεγχο της ασθένειας και τη σωστή αποθερα-
πεία, τις κυβερνητικές υγειονομικές υπηρεσί-
ες για τον περιορισμό των άσκοπων δαπα-
νών, τις φαρμακοβιομηχανίες κ.ά.

«Πάνω από το 60% των συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων λαμβάνονται με 
λάθος τρόπο ή και καθόλου. Η μη συμ-
μόρφωση σημαίνει: μη συστηματική λή-
ψη του φαρμάκου, υπερκατανάλωση ή 
υποκατανάλωση του φαρμάκου, λάθος 
ώρες λήψης, λάθος φάρμακα σε λάθος 
χρονική στιγμή, λάθος συντήρηση ή ανα-
σύσταση του φαρμάκου κ.ά.».

Πώς λειτουργούν τα 
Προγράμματα Υποστήριξης 
Ασθενών;

Η χρήση τους και η ένταξη των ασθενών 
στα Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών είναι 
απλή. Ο ιατρός, όταν συνταγογραφεί ένα συ-
γκεκριμένο σκεύασμα, ενημερώνει τον ασθενή 
και του δίνει τις σχετικές οδηγίες για το πρό-
γραμμα υποστήριξης. Ο ασθενής καλεί στο 
εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο του Προ-
γράμματος Υποστήριξης Ασθενών και πραγ-
ματοποιείται η κατ’ οίκον εκπαίδευση καθώς 
και η περαιτέρω υποστήριξη του. Ο ιατρός 
μπορεί να ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή για 
την πορεία του ασθενή τηλεφωνικά ή ηλε-
κτρονικά (email).

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ασθενών πα-
ρέχεται χωρίς κανένα κόστος στον ασθενή ή 
στον ιατρό.

Τα Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών 
λειτουργούν με επιτυχία αρκετά χρόνια και 
στην Ελλάδα εξυπηρετώντας πολλούς ασθε-
νείς (ή Συλλόγους Ασθενών) με ποικίλες πα-
θήσεις και υποστηρίζουν αρκετά φαρμακευ-
τικά σκευάσματα όλων των ασθενειών και 
όλων των μορφών (ενέσιμα, χάπια, επιθέ-
ματα, κ.ά.).

Ποια είναι η δομή των Patient 
Support Program - PSPSM;

Κάθε ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης αφο-
ρά ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύα-
σμα. Οι υπηρεσίες του Προγράμματος Υπο-
στήριξης είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες 
ώστε να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις 
της εκάστοτε θεραπείας που πρέπει να ακο-
λουθήσουν οι ασθενείς, αποσκοπώντας στην 
αντιμετώπιση της πάθησης.

Η συμμόρφωση επιτυγχάνεται μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως: 
•  εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του φαρ-

μάκου με ή χωρίς νοσηλευτικές πράξεις, 
•  υποστήριξη για τη σωστή και έγκαιρη χρή-

ση του φαρμάκου με ή χωρίς νοσηλευτι-
κές πράξεις, 

•  υπενθύμιση λήψης φαρμάκου, 
•  υπηρεσίες φαρμακοεπαγρύπνησης και ανα-

φορά στο θεράποντα ιατρό, κ.ά.

Ποια είναι τα οφέλη των 
Προγραμμάτων Υποστήριξης 
Ασθενών;

Τα οφέλη των προγραμμάτων υποστήρι-
ξης για τους ασθενείς είναι:

Συμμόρφωση των ασθενών… από τη θεωρία στην πράξη
«Δος μοι πα στω και τα γαν κινησω»

Περίληψη: “Δος μοι πα στω και τα γαν κινήσω”, είχε πει ο Αρχιμήδης. Δηλαδή «δώσε μου μέρος 
να σταθώ και θα κινήσω τη γη». Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα σύγχρονα ζητούμενα στο χώρο της 
υγείας και πιο συγκεκριμένα στο τομέα της συμμόρφωσης των ασθενών: «μέρος να σταθούν», σημείο 
αναφοράς ή καλύτερα, μέσα υποστήριξης προκειμένου να προάγουν την υγεία τους.

Λέξεις ευρετηρίου: συμμόρφωση ασθενών, πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών.
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•  Σωστή εκπαίδευση στη χρήση του φαρμά-
κου και ψυχολογική υποστήριξη.

•  Διακριτική και άνετη παροχή των υπηρεσιών 
στο οικείο περιβάλλον των ασθενών.

•  Εκπαίδευση, υποστήριξη και συμμετοχή 
των συγγενών του ασθενούς.

•  Λιγότερα προβλήματα με τη θεραπεία.
•  Καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς 

και τους συγγενείς τους.
•  Συμμόρφωση του ασθενή στις οδηγίες 

του ιατρού.
«Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι με τη χρή-

ση προγραμμάτων υποστήριξης ασθενών 
υπήρξε σαφής βελτίωση σε ότι αφορά τη 
συμμόρφωση των ασθενών κατά: 35% στα 
ενέσιμα φάρμακα (υποδόριες, ενδομυϊκές 
ενέσεις), 63% στα επιθέματα (patch) και 
27% στα χάπια (per os)». 

Τα οφέλη των προγραμμάτων υποστήρι-
ξης για τους ιατρούς είναι:
•  Εξασφάλιση της συμμόρφωσης των ασθε-

νών στη συνταγή του ιατρού.
•  Ελεγχόμενα / Λιγότερα παράπονα από 

τους ασθενείς.
•  Λιγότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο / Λι-

γότερες αλλαγές θεραπειών.
•  Διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο της 

ασθένειας και της θεραπείας.

•  Ενδυνάμωση της «αλυσίδας εμπιστοσύ-
νης» μεταξύ ιατρού και ασθενή.

•  Αναφορές φαρμακοεπαγρύπνησης σχε-
τικά με οποιεσδήποτε παρενέργειες των 
φαρμάκων.
«Μέσω των προγραμμάτων υποστήρι-

ξης επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση της "αλυ-
σίδας εμπιστοσύνης" μεταξύ ιατρού και 
ασθενή. Ο ασθενής λαμβάνει μια "ασθενο-
κεντρική υπηρεσία" προσαρμοσμένη στις 
πραγματικές του ανάγκες που αφορούν 
τη διαχείριση της ασθένειάς του».

Τι σημαίνει η εφαρμογή των 
Προγραμμάτων Υποστήριξης 
Ασθενών εκ μέρους των ιατρών;

Τα προγράμματα υποστήριξης αποτελούν το 
μέσο για την αναθεώρηση των μέχρι πρότινος 
δεδομένων στις σχέσεις ιατρού – ασθενή. 

Η ανάδειξη των πραγματικών αναγκών 
του ασθενή, ο μαιευτικός διάλογος, η ενδυ-
νάμωση της εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού – 
ασθενή και η συνεχής ενημέρωση για την πο-
ρεία αποθεραπείας του ασθενούς (follow up) 
αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις 
στη σύγχρονη ιατρική. Ο ασθενής τίθεται στο 
«επίκεντρο της προσοχής» του ιατρού μέσω 
των προγραμμάτων υποστήριξης.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων υποστήρι-

ξης εκ μέρους των ιατρών, σημαίνει τη παρο-

χή καινοτόμων / βέλτιστων υπηρεσιών υγεί-

ας προς τους ασθενείς τους, με αποτέλεσμα 

τη μέγιστη ικανοποίηση τους σε ότι αφορά τη 

διαδικασία αποκατάστασης της υγείας τους. 

Η ικανοποίηση αυτή των ασθενών αποτελεί 

ουσιαστικά ένα επιπλέον μέσο προώθησης 

του επιστημονικού τους έργου.
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