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Pierwszy Polski Dzieñ Edukacyjny Przestrzegania Zaleceñ Terapeutycznych w £odzi

Milionowe oszczêdnoci
w naszym zasiêgu
Celem Pierwszego
Polskiego Dnia Edukacyjnego
Przestrzegania Zaleceñ
Terapeutycznych by³a chêæ
zwrócenia uwagi na problem
niew³aciwego przyjmowania
leków (ang. adherence).
 Nawet 50% pacjentów nie stosuje systematycznie przepisanych im leków  mówi
pomys³odawca i przewodnicz¹cy komitetu
organizacyjnego tej inicjatywy, dr hab. n.
med. Przemys³aw Kardas, kierownik I Zak³adu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w £odzi.  Pacjenci omijaj¹ dawki
lub przyjmuj¹ 2 razy wiêksze iloci leków, co
nierzadko prowadzi do hospitalizacji. Gdyby
uda³o siê tego unikn¹æ, NFZ zaoszczêdzi³by
miliony  przekonuje dr Kardas.
Wydarzenie zorganizowane przez I Zak³ad
Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w £odzi (w Pa³acu Poznañskiego) zgromadzi³o ekspertów w dziedzinie adherence.
W wyk³adzie inauguruj¹cym prof. Robert van
der Stichele z Wydzia³u Farmakologii belgijskiego Uniwersytetu w Gandawie usystematyzowa³ podstawowe pojêcia z zakresu przestrzegania zaleceñ terapeutycznych. Poruszy³
m.in. kwestiê przestrzegania zaleceñ terapeutycznych typu bia³ego fartucha  okazuje siê,
¿e istnieje grupa pacjentów, którzy mimo niesystematycznego stosowania leków  przypominaj¹ sobie o nich przed ka¿d¹ wizyt¹ u lekarza. Bior¹c leki przed spotkaniem w gabinecie,
udaj¹, ¿e bior¹ je w³aciwie.
Leczeniu astmy i POChP powiêci³ swój
wyk³ad prof. Eric van Ganse z Katedry Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Claude-Bernarda z Lyonu we Francji. Zgromadzeni dowiedzieli siê m.in., ¿e adherence u pacjentów
choruj¹cych na POChP poprawia siê wraz
z postêpem choroby, za w astmie  niedostateczne przestrzeganie zaleceñ ³¹czy siê
ze z³ym rokowaniem. W obu chorobach
najbardziej skuteczn¹ interwencj¹ jest zatem
edukacja pacjentów.
O wynikach badañ nad przestrzeganiem
zaleceñ lekarskich w osteoporozie poinformowa³a prof. Ewa Sewerynek, kierownik
Zak³adu Zaburzeñ Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego
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w £odzi. Du¿e znaczenie ma fakt, jak czêsto
przyjmuje siê tabletkê  o po³owê wiêcej pacjentów stosuje po 6 miesi¹cach formê alendronianu przyjmowan¹ raz w tygodniu ni¿
formê przyjmowan¹ codziennie.  Dowody
naukowe wskazuj¹, ¿e recept¹ na lepszy adherence jest rozmowa z pacjentem  podkreli³a prof. Sewerynek.
Charakterystykê nieprzestrzegania zaleceñ
lekarskich w Polsce przedstawi³ dr hab. n.
med. Przemys³aw Kardas, przypominaj¹c wyniki raportu Polskiego pacjenta portret w³asny. W wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na fakt, i¿
zaledwie 65% pacjentów w naszym kraju deklaruje, ¿e zawsze przyjmuje wszystkie zalecone przez lekarza leki. Najczêstszym powodem przerwania terapii w chorobie przewlek³ej jest subiektywne odczucie wyzdrowienia.
Pierwszy Polski Dzieñ Edukacyjny
Przestrzegania Zaleceñ Terapeutycznych
odbywa³ siê w ramach 14. Europejskiego
Sympozjum na temat Przestrzegania Zaleceñ Terapeutycznych ESPACOMP (ang.
European Symposium on Patient Adherence Compliance and Persistence). ESPACOMP zrzesza najwa¿niejszych europejskich naukowców zajmuj¹cych siê problemem adherence. Organizacja tak wa¿nego
wydarzenia w £odzi sta³a siê mo¿liwa

dziêki inicjatywie prezydenta ESPACOMP,
dr. hab. n. med. Przemys³awa Kardasa.
W trakcie sympozjum najnowsze wyniki
swoich badañ przedstawili liderzy wiatowej
opinii w tej dziedzinie. Prof. Michel Burnier
z Lozanny w Szwajcarii w wyk³adzie inauguracyjnym dokona³ porównañ przestrzegania
zaleceñ terapeutycznych w przypadku przyjmowania leków z³o¿onych oraz zawieraj¹cych
tylko jedn¹ substancjê.  Analizuj¹c za
i przeciw przyjmowania leków z jedn¹ substancj¹ aktywn¹  nie mo¿na jednoznacznie
powiedzieæ, ¿e leki te pogarszaj¹ adherence
w porównaniu z lekami z³o¿onymi z wielu
substancji  mówi³ prof. Burnier
Podsumowuj¹c, Pierwszy Polski Dzieñ
Edukacyjny Przestrzegania Zaleceñ Terapeutycznych by³ udan¹ prób¹ stworzenia
platformy wymiany wiedzy miêdzy naukowcami zajmuj¹cymi siê tym tematem na
co dzieñ a rodowiskiem medycznym. Bogaty program, ciekawe prezentacje i gor¹ce
dyskusje pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e zainteresowanie ide¹ przestrzegania zaleceñ terapeutycznych bêdzie w najbli¿szych latach coraz
wiêksze. Dlatego organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj¹ na kolejn¹ edycjê wydarzenia. Jak
zapewnia dr Kardas  nastêpny polski Dzieñ
Edukacyjny ju¿ za rok! n

