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Δήλωση Συμφερόντων
O ομιλητής είναι εργαζόμενος στην Astra Zeneca Greece, η ομιλία είναι ανεξάρτητη από
την εταιρεία.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Boehringer Ingelheim Ellas, και έχει λάβει
honoraria/συμμετάσχει σε μελέτες των
Sanofi, Pharmaswiss, Menarini, NJPL
Είναι μέλος των ακόλουθων επιστημονικών εταιρειών:
• Ελληνική Εταιρείας Υπέρτασης
• Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
• Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
• European society of hypertension (ESH)
• Canadian society of hypertension (CSH)
• European society of Cardiology (ESC)
• European Association for the Study of Diabetes (EASD)
• Working group on Obesity, Diabetes and the High risk patient of ESH
• Working group on Peripheral circulation of ESC
• Working group on Hypertension and the Heart of ESH/ESC

O μεσήλικας ασθενής, με την
«κουραστική» υπέρταση
Άνδρας ασθενής παραπέμφθηκε στο ιατρείο από συνάδελφο για διερεύνηση
«κουραστικής υπέρτασης»
Ηλικία 53 ετών
• ΣΔτ2 από 5 ετίας
• Ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης από 5 ετίας
• Δυσλπιδαιμία
• Υπερτροφία προστάτου
Εργαστηριακός έλεγχος ΚΦ,
eGFR 105
ΒΜΙ 27

Ο ασθενής παραπονείται όταν κάνει αερόβια προπόνηση, «δεν πετυχαίνει» τους
σφυγμούς που θέλει και κουράζεται εύκολα.

Φαρμακευτική αγωγή:
• α-ΜΕΑ/CCB 1 Χ 1
• Θειαζιδικό διουρητικό κάθε δεύτερη μέρα το απόγευμα
• Μετφορμίνη/DPP4i
• β-αποκλειστής ½ Χ 2
• φουροσεμίδη «όποτε η πίεση ξεφεύγει»
• στατίνη Χ 1
• Αλοπουρινόλη 100 Χ 1
• Δουταστερίδη / Ταμσουλοσίνη
Οδηγίες:
Μέτρηση πίεσης μία φορά την εβδομάδα
Να χάσει βάρος
Να συνεχίσει να κάνει άσκηση

Μετρήσεις πίεσης κατ΄οίκον
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1η Ερώτηση
Πόσες φαρμακευτικές ουσίες λαμβάνει σε μία μέρα ο συγκεκριμένος ασθενής?
(1) 10 – 11
(2) 8 – 10
(3) >11
(4) <8

O ασθενής με την «κουραστική υπέρταση», καλείται σε μία μέρα να:
• Λάβει 11 φαρμακευτικές ουσίες
• Ακολουθήσει Διατροφικές οδηγίες
• Εφαρμόσει Οδηγίες Φυσικής Άσκησης
• Να μετρήσει την αρτηριακή πίεσή του
• Να μετρήσει το σάκχαρό του
• Να μετρήσει το σωματικό βάρος του
• Να δουλέψει
• Να προπονηθεί
• Να ζήσει….

2η Ερώτηση
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας υπέρτασης, ποια είναι η ΑΠ στόχος ιατρείου στο
συγκεκριμένο ασθενή? (ΣΔτ2, Δυσλιπιδαιμία)
(1) ΣΑΠ στόχος 120-130 mmHg, ΔΑΠ 70-80 mmHg
(2) ΣΑΠ στόχος 140 – 130 mmHg, ΔΑΠ 70 – 80 mmHg

(3) ΣΑΠ <140 mmHg, ΔΑΠ <70 mmHg
(4) ΣΑΠ 140-135 mmHg, ΔΑΠ <70 mmHg

3η Ερώτηση
Πώς αξιολογείται τη συμμόρφωση των ασθενών στην αγωγή που
τους χορηγείτε?
(1) Ρωτάω τον ασθενή
(2) Ελέγχω το βιβλιάριό του ή / και το ηλεκτρονικό σύστημα (κατόπιν
εγκρίσεώς του)

(3) Πληροφορίες από το περιβάλλον του
(4) όλα τα παραπάνω

Η ορολογία που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς ακολουθούν τα
θεραπευτικά τους σχήματα, καθώς και τις μεταβολές στη συμπεριφορά τους, έχει
εξελιχθεί στο χρόνο, και περιλαμβάνει πλέον τους όρους «Compliance», «Adherence»,
και «Concordance».
Compliance: περιγράφει την πρόθεση που έχει ένας ασθενής να ακολουθήσει το
συνταγογραφημένο θεραπευτικό σχήμα.
Adherence: προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά των ασθενών
συμβαδίζει με τις αντίστοιχες κάθε φορά ιατρικές συστάσεις.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η φαρμακευτική συμμόρφωση
συνδέεται άρρηκτα με τη λήψη του σωστού φαρμακευτικού σκευάσματος, την
κατάλληλη στιγμή, στην απαιτούμενη δόση και για το χρονικό διάστημα που συστήνει
ο εκάστοτε θεράπων ιατρός.
Concordance, (Συμφωνία): ορίζεται ως η συμφωνία μεταξύ θεράποντος και ασθενούς
σχετικά με τις θεραπείες, τις αναμενόμενες εκβάσεις και τις ανάλογες συμπεριφορές
(είναι μία αμφίδρομη σχέση)
UPTODATE May 2019

Μολονότι κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν παραπλήσιοι όροι, όπως «υπακοή»,
«προσήλωση» ή ακόμα και «συμφωνία», με στόχο την εξάλειψη επαγωγικών
συμπερασμάτων για υποταγή του ασθενούς στις παραγγελίες ιατρού, ο πλέον
διαδεδομένος όρος μέχρι σήμερα είναι η «συμμόρφωση»,
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: o βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά ενός ατόμου, όσον αφορά στη
λήψη φαρμάκων συνοδευόμενη από δίαιτες ή αλλαγές του τρόπου ζωής, συμπίπτει
με τις ιατρικές συμβουλές

Συμμόρφωση: Διατροφή
Άσκηση
Τρόπος ζωής
Φαρμακευτική αγωγή
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Η «τύχη» των συνταγών
Για κάθε 100 συνταγές:
20%–30% δεν εκτελούνται
ποτέ
30%–40% εκτελούνται
αλλά δεν λαμβάνονται

70%–75% δεν λαμβάνονται
σύμφωνα με τις οδηγίες

Πρωτογενής
έλλειψη
συμμόρφωσης
Δευτερογενής
έλλειψη
συμμόρφωσης

National Association of Chain Drug Stores: Pharmacies: Improving Health, Reducing Costs. Arlington, VA: National Association of Chain Drug Stores, 2010.

Εύρος Συμμόρφωσης.
Ποσοστό ασθενών που καταγράφονται ως «συμμορφωμένοι»*
Καρκίνος1,2

62.0%–90.4%

Υπέρταση2,3

72.3%–77.6%

Δυσλιπιδαιμία2,3

54.6%–78.3%

Διαβήτης2,4

51.0%–65.4%

Oστεοπόρωση2,3

51.2%–76.6%

Κατάθλιψη1,2

50.0%–62.4%

Άσθμα / ΧΑΠ2,4

32.6%–33.0%

Σκλήρυνση5

41.0%–88.0%

Ρευματοειδής
Αρθρίτιδα2

57%

HIV / AIDS2

56%

Inconce3

52%

54%

0%
* Εάν λαμβάνει ≥80%. Τα διαγράμματα είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να συγκρίνουν τις μελέτες μεταξύ τους..
1. Forissier T. Patient Adherence: The Next Frontier in Patient Care. Vision & Reality, 9th Edition. Paris, France: Capgemini Consulting, 2011;
2. Pawloski PA, et al. HMO Research Network Annual Meeting, Seattle, WA, May 2, 2012; 3. Breisacher BA, et al. Pharmacotherapy. 2008;28(4):437-44; 4. Rolnick SJ, et al. Clin Med Res.
2013; 11(2):54-65; 5. Menzin J, et al. Manag Care Pharm. 2013;19(1-a):S24-S40.
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Εύρος Συμμόρφωσης:
Ταξινόμηση ανά φαρμακευτική κατηγορία

Στατίνες

61%–74%

Αντιδιαβητικά per os

40%–81%

Αντινεοπλασματικά

77%–88%

Αντιικά (HIV / AIDS)

69%–74%

Αντικαταθλιπτικά

26%–38%

Εισπνεόμενα ΧΑΠ

23%–55%

Αναστολείς TNF

52%–81%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

* Εάν λαμβάνει ≥80%. Τα διαγράμματα είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να συγκρίνουν τις μελέτες μεταξύ τους..
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome; COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease; HIV = Human Immunodeficiency Virus; MPR = Medication Possession Ration;
PDC= Proportion of Days Covered; TNF = Tumor Necrosis Factor; Forissier T, Firlik K. Estimated Annual Pharmaceutical Revenue Loss Due to Medication Non-Adherence. Paris, France:
Capgemini Consulting, 2012.

• Παρά την ευνοϊκή επίδραση της αντι-υπερτασικής και υπολιπιδαιμικής αγωγής στην
καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα, η συμμόρφωση των ασθενών είναι
συχνά μη ικανοποιητική στην κλινική πράξη ακόμα και σε άτομα υψηλού κινδύνου.
• Η μειωμένη συμμόρφωση με τη θεραπεία οδηγεί σε μείωση του οφέλους της
αγωγής και υψηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος στα συστήματα υγείας.
• Η μη-συμμόρφωση στην evidence-based φαρμακοθεραπεία, έχει συσχετιστεί με
αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα[1,2].
• Η ελλιπής συμμόρφωση στη χορηγούμενη αντι-υπερτασική αγωγή και τις αλλαγές
του τρόπου ζωής, είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για το υψηλό ποσοστό
αρρύθμιστης υπέρτασης. [6-8].
• Το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις επιτυχίες διάφορων
προγραμμάτων συμμόρφωσης με φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά σχήματα. [9]
[10].
1. Rasmussen JN, Chong A, Alter DA JAMA. 2007;297(2):177; 2. Ho PM, Rumsfeld JS, Masoudi FA, McClure DL, Plomondon ME, Steiner JF, Magid DJ
Arch Intern Med. 2006;166(17):1836. 6. Hamdidouche I, Jullien V, Boutouyrie P, Billaud E, Azizi M, Laurent S SO J Hypertens. 2017;35(6):1133; 7. Mazzaglia G, Ambrosioni E,
Alacqua M, Filippi A, Sessa E, Immordino V, Borghi C, Brignoli O, Caputi AP, Cricelli C, Mantovani LG Circulation. 2009;120(16):1598. 8 Matsumura K, Arima H, Tominaga M,
Ohtsubo T, Sasaguri T, Fujii K, Fukuhara M, Uezono K, Morinaga Y, Ohta Y, Otonari T, Kawasaki J, Kato I, Tsuchihashi T, Comfort Investigators
QJM. 2013;106(10):909. Epub 2013 May 20; Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(1):31–38

Η σημασία στη συμμόρφωση με υπολιπιδαιμικούς παράγοντες σε ασθενείς με
δυσλιπιδαιμία, φάνηκε σε μία εκ των υστέρων ανάλυση δεδομένων της μελέτης West
of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS) [3].
Σε αυτή τη μελέτη πρωτογενούς πρόληψης σε άνδρες ασθενείς με
υπερχοληστεριναμία,η θεραπεία με πραβαστατίνη, φάνηκε να μειώνει την
καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Kaplan-Meier analysis of the efficacy of pravastatin versus placebo in 6595 middle-aged men with hypercholesterolemia
(mean serum cholesterol concentration 272 mg/dL [7.0 mmol/L]). At the end of the study, the men treated with pravastatin
(red line) had a 32% reduction in definite nonfatal MI or death from CHD (top panel) and a 22% reduction in death from any
cause (lower panel).
MI: myocardial infarction; CHD: coronary heart disease.
Data from: Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, et al. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with
hypercholesterolemia. West of Scotland Coronary Prevention Study Group. N Engl J Med 1995; 333:1301.

Η μέση τιμή συμμόρφωσης ήταν 70% .
Στους ασθενείς με ποσοστό συμμόρφωσης > 75%, καταγράφηκαν τα ακόλουθα:
• Λιγότερα στεφανιαία επεισόδια (μείωση κινδύνου 38% vs 31% σε σύγκριση με την
ομάδα εικονικού φαρμάκου)
• Μικρότερη καρδιαγγειακή θνησιμότητα (μείωση κινδύνου 37% vs 32% στην ομάδα
εικονικού φαρμάκου)
Αυτή η θετική επίδραση της βελτιωμένης συμμόρφωσης, αποτελεί μία αρχική ένδειξη
της αξίας της συμμόρφωσης στο θεραπευτικό σχήμα.
Άλλα οφέλη της αυξημένης συμμόρφωσης, συμπεριλαμβάνουν:
• Μειωμένη χρήση πόρων υγείας
• Βελτιωμένη ποιότητα ζωής
• Μειωμένο κοινωνικο-οικονομικό κόστος, όπως πχ απώλεια παραγωγικότητας [4].

4. The Zitter Group's Congress on Health Outcomes and Accountability. Pharmaceutical therapy and care: Its role in outcomes, research and disease
management. December 1994. 5. Established risk factors and coronary artery disease: the Framingham Study. Wilson PW Am J Hypertens. 1994;7(7 Pt
2):7S. 6. The implications of therapeutic complexity on adherence to cardiovascular medications. Choudhry NK, Fischer MA, Avorn J, Liberman JN,
Schneeweiss S, Pakes J, Brennan TA, Shrank WH Arch Intern Med. 2011;171(9):814.

H έλλειψη συμμόρφωσης σε ένας μέρος μίας αγωγής, αυξάνει την
πιθανότητα της μη-συμμόρφωσης και σε άλλες θεραπείες.

4. The Zitter Group's Congress on Health Outcomes and Accountability. Pharmaceutical therapy and care: Its role in outcomes, research and disease
management. December 1994. 5. Established risk factors and coronary artery disease: the Framingham Study. Wilson PW Am J Hypertens. 1994;7(7 Pt
2):7S. 6. The implications of therapeutic complexity on adherence to cardiovascular medications. Choudhry NK, Fischer MA, Avorn J, Liberman JN,
Schneeweiss S, Pakes J, Brennan TA, Shrank WH Arch Intern Med. 2011;171(9):814.

H συμμόρφωση στην υπολιπιδαιμική αγωγή, είναι ιδιαίτερα πτωχή στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη (78, 79)
Μεγάλη μελέτη κοόρτης στον Καναδά (n=143505) κατέγραψε ποσοστό συμμόρφωσης
στην αγωγή σε 2 χρόνια:
•
40.1% σε ασθενείς με οξύ στεφανιαία επεισόδιο,
•
36.1% σε ασθενείς με σταθερή στεφαναιία νόσος
•
25.4% σε ασθενείς πρωτογενούς πρόληψης (80)

Υπεύθυνοι παράγοντες σχετιζόμενοι με τη συμμόρφωση είναι οι εξής:
(α) παράγοντες σχετιζόμενοι με τους ασθενείς
(β) παράγοντες σχετιζόμενοι με τους ιατρούς
(γ) παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα υγείας (84)

78. Andrade SE et al. Discontinuation of antihyperlipidemic drugs – do rates reported in clinical trials reflect rates in primary care settings? N Engl J Med 1995, 332:1125–1131. 79 79. Berg JS et al.
Medication compliance: a healthcare problem. Ann Pharmacother 1993, 27(9 Suppl):S1–S24. 80. Jackevicius CA, Mamdani M, Tu JV. Adherence with statin therapy in elderly patients with and without
acute coronary syndromes. JAMA 2002, 288:462–467. 84. Mauskop A, Borden WB. Predictors of statin adherence. Curr Cardiol Rep 2011, 13:553–558; Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(1):31–38

Η έλλειψη συμμόρφωσης στην αντι-υπερτασική αγωγή είναι συχνή.
• Σε μελέτη 149 ασθενών με αρτηριακή υπέρταση, υπό παρακολούθηση με
ηλεκτρονικά μέσα (electronic pill boxes) 42% δε συμμορφώθηκαν,
δηλ έλαβαν < 80% των συνταγογραφημένων φαρμάκων. [11].
• Στη μελέτη των Gupta και Patel, τα επίπεδα φαρμάκου υπολογίστηκαν με
χρωματογραφία στο αίμα και στα ούρα, σε 1348 υπερτασικούς ασθενείς.
Η μη συμμόρφωση είχε διακύμανση από 20-27% . [12].
•

Η μικρότερη συμμόρφωση καταγράφηκε σε νέους, άνδρες στους οποίους
συνταγογραφήθηκαν > 1 φαρμάκων, ή / και διουρητικά.

11. Gallagher BD, Muntner P, Moise N J Hypertens. 2015 May;33(5):1108-13; 12. Gupta P, Patel P, Hypertension. 2017;69(6):1113. Epub 2017 May 1

Ερώτημα: Μπορούν 2 ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια αξιολόγησης να
χρησιμοποιηθούν για εντοπισμό της μη-συμμόρφωσης στην αντι-υπερτασική
αγωγή?
Σκεπτικό: Οι ιατροί δεν έχουν την ικανότητα να αξιολογούν την έλλειψη
συμμόρφωσης, και τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης δεν είναι
διαδεδομένα.
Τα ερωτηματολόγια αυτό-ελέγχου (SRQs), είναι οικονιμικά, εύκολα στη χρήση και
πιθανώς χρήσιμα στην εκτίμηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
Σκοπός: Σε αυτή τη μελέτη, αξιολογήθηκε η αξιοπιστία 2 ευρέως χρησιμοποιούμενων
ερωτηματολογίων Self-Reporting-Questionnaires (SRQs), για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης σε υπερτασικούς ασθενείς, σε σύγκριση με ηλεκτρονικά κουτιά
δισκίων.
Μέθοδος: Σε σύνολο 149 ασθενών με αρρύθμιστη υπέρταση, αξιολογήθηκε η
συμμόρφωση στην αγωγή, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό κουτί (MedSignals) σε 2
επισκέψεις σε ιατρεία πρωτοβάθμιας (διάμεσος χρόνος 50 ημέρες).
Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το 8-item Morisky Medication Adherence Scale
(MMAS-8) και το Visual Analog Scale (VAS) στη δεύτερη επίσκεψη.
11. Gallagher BD, Muntner P, Moise N J Hypertens. 2015 May;33(5):1108-13; 12. Gupta P, Patel P, Hypertension. 2017;69(6):1113. Epub 2017 May 1

Αποτελέσματα:

Συμπέρασμα:
Τα MMAS-8 και VAS είναι ηπίως χρήσιμα στον εντοπισμό της έλλειψης συμμόρφωσης στην
αντι-υπερτασική αγωγή.
Πιθανώς, άλλα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση στην τιτλοποίηση και παρακολούθηση της
φαρμακευτικής αγωγής.
11. Gallagher BD, Muntner P, Moise N J Hypertens. 2015 May;33(5):1108-13; 12. Gupta P, Patel P, Hypertension. 2017;69(6):1113. Epub 2017 May 1

Πολλοί παράγοντες σχετικοί με τους ασθενείς, μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση στην
αγωγή και είναι ανεξάρτητοι από την θεραπεία.
Νοητική δυσλειτουργία— Πρόβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης, αδυναμία αντίληψης των
επιπτώσεων από τη μη λήψη αγωγής, μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά μετά από ένα ΑΕΕ, ΟΕΜ,
υποξία, χειρουργείο και άλλες παθήσεις.
Ψυχοπαθολογικές καταστάσεις — Κατάθλιψη (αναγνωρισμένη σε ποσοστό από 18 έως 44 % των
καρδιαγγειακών ασθενών [8]) επηρεάζει την διάθεση και πρόθεση στον ασθενή να κάνει αλλαγές,
αυξάνει το αίσθημα απελπισίας και δημιουργεί σκέψεις όπως « δεν έχει σημασία η αγωγή, δεν
θεραπεύομαι ».
Καταστάσεις άγχους, μπορεί να επαυξήσουν αισθήματα ερμηνείας ανεπιθύμητων ενεργειών, κάτι
που οδηγεί στην αποφυγή της θεραπείας. [9,10].
Ως παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί 4 πλάσιο ποσοστό επιθετικότητας και θυμού σε ασθενείς που
έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς και με εμμένουσα άρνηση στη συμμόρφωση στην αγωγή. [11].

8. Fernandez F Tex Heart Inst J. 1993;20(3):188. 9. Stone MH. he borderline syndrome: Constitution, personality, and adaptation, McGraw-Hill, New York 1980. 10. Wise
MG,Rundell JR. Concise Guide to Consultation Psychiatry, 2nd ed, American Psychiatric Press, Washington, DC 1994. 11. Dew MA, Roth LH, Thompson ME, Kormos RL, Griffith
BP J Heart Lung Transplant. 1996;15(6):631.

Κίνητρο για τη θεραπεία — Ο ασθενής που πιέζεται από το περιβάλλον του,
«πιέζεται» για αλλαγή, σχετίζεται με έλλειψη συμμόρφωσης. Αντίθετα, συμπεριφορές
που πηγάζουν από εσωτερικές αποφάσεις, σχετίζονται με θετικές αποδόσεις στην
συμμόρφωση (π.χ. «Θέλω να εξακολουθώ να είμαι υγιής ώστε να δω τα εγγόνια μου
να μεγαλώσουν») [12]. Ο φόβος, μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή συμμόρφωση,
αλλά συνήθως οδηγεί σε άρνηση και αίθσημα καταστροφής [13].
Γνωσιακός Αναλφαβητισμός — Ο γνωσιακός αναλφαβητισμός είναι συχνός σε
ορισμένες ομάδες ασθενών. Σε μία μελέτη, 41 % των ασθενών > 60 ετών δεν
καταλάβαινε την οδηγία «να λαμβάνεται με άδειο στομάχι»; 50 % των συζύγων και
25% των παιδιών τους, δεν γνώριζαν ότι ο ασθενής είχει αυτό το πρόβλημα [14].
Αλληλεπίδραση με τους ιατρούς — Αυξημένη συμμόρφωση παρατηρείται όταν ο
ιατρός δεν χρησιμοποιεί τεχνική ορολογία στην επικοινωνία με τον ασθενή του,
παρέχει ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του φαρμάκου και τις πιθανές
παρενέργειες, και όταν συνεργάζεται σε συγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας το οποίο
λαμβάνει υπόψη τις αξίες του ασθενούς, τα κίνητρά του και τις δυσκολίες που έχει με
τη θεραπεία. [15-17].
12. Williams GC, Grow VM, Freedman ZR, Ryan RM, Deci EL J Pers Soc Psychol. 1996;70(1):115. 13. Levine J, Warrenburg S, Kerns R, Schwartz G, Delaney
R, Fontana A, Gradman A, Smith S, Allen S, Cascione R Psychosom Med. 1987;49(2):109 14. Williams MV, Parker RM, Baker DW, Parikh NS, Pitkin K,
Coates WC, Nurss JR JAMA. 1995;274(21):1677. 15. Roter D. Which facets of communication have strong effects on outcome — A meta-analysis. In: Communicating with Medical
Patients, Stewart M, Roter D (Eds), Sage Publications, Newbury Park, CA 1989. 16. Manag Care. 1995;4(3):29.

Ελλιπής ιατρική παρακολούθηση — Η έλλειψη της παρακολούθησης, μπορεί να
επηρεάσει δυσμενώς τη συμμόρφωση στην αγωγή και τις θεραπευτικές εκβάσεις.
Αυτό μπορεί να βελτιωθεί, με τη χρήση προσαρμοσμένου ανά περίπτωση συστήματος
παρακολούθησης, με τηλεφωνικό follow-up από τη νοσηλεύτρια του ιατρείου ή και τον
ιατρό.
Σε μία μελέτη 585 ασθενών που είχαν νοσηλευθεί λόγω ΟΕΜ και τυχαιοποιήθηκαν σε
σύστημα εντατικής παρακολούθησης, με τακτικά follow-up τηλεφωνήματα ή τη
συνήθη κλινική παρακολούθηση, η τακτική προσαρμοσμένη παρακολουθήση, πέτυχε
τα ακόλουθα: [18]:
●Αυξημένη διακοπή καπνίσματος στους 2 μήνες παρακολούθησης (70 vs 50 %,
p = 0.03)
●Μειωμένα επίπεδα (LDL) στους 2 μήνες (107 vs 132 mg/dL, p = 0.001)
●Βελτιωμένη ικανότητα άσκησης στο 6μηνο (9.3 vs 8.4 [METS], p = 0.001)

18. DeBusk RF, Miller NH, Superko HR, Dennis CA, Thomas RJ, Ann Intern Med. 1994;120(9):721

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εντοπίσει
5 διαστάσεις στην έλλειψη συμμόρφωσης [13]:
●Κοινωνικοί και οικονιμικοί παράγοντες, όπως ηλικία, φυλή, φύλο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και επίπεδο εκπαίδευσης
●Παράγοντες ασθενούς, όπως, απόφαση για αλλαγή, κέντρο ελέγχου, ικανότητα,
αντιλήψεις περί υγείας, γνώσεις σχετικά με την υγεία, αδυναμία συγκέντρωσης και
φόβος εξάρτησης.
●Παράγοντες σχετιζόμενοι με τη θεραπεία, όπως την πολυπλοκότητα της αγωγής,
κόστος θεραπείας, ανεπιθύνητες ενέργειες.
●Συνυπάρχουσες καταστάσεις όπως αλκοολισμός, κατάθλιψη, ψύχωση, χρόνιες
παθήσεις, ένταση συμπτωμάτων.
●Παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα υγείας, όπως σχέση ασθενούς-θεράποντος,
κόπωση και burnout ιατρού, προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του συστήματος
υγείας.

1. Egan, Bakris, et al; UPTODATE May 2019. 13. http://amcp.org/uploadedFiles/FMCP/Resources/FMCP_Adherence_Slides.pdf (Accessed on March 29, 2017).

Ειδικοί παράγοντες που επηρεάζον την συμμόρφωση στις οδηγίες αλλαγής του τρόπου ζωής.
Επιπρόσθετα στις επιφυλάξεις σχετικά με την θεραπευτική αγωγή, άλλοι παράγοντες επηρεάζουν
τη συμμόρφωση στην αλλαγή του τρόπου ζωής (lifestyle recommendations) [15,24].
Βαθμός ετοιμότητας αλλαγής — Ο βαθμός ετοιμότητας αλλαγής του ασθενούς, αποτελεί
σημαντικότερο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όταν κάνουμε συστάσεις για
αλλαγές του τρόπου ζωής και της καθημερινότητας, από τη συνταγογράφηση. [25].
Όταν γίνεται η αξιολόγηση της φάσης αλλαγής, το ερώτημα για τον ιατρό είναι «είναι ο ασθενής
έτοιμος να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του»;
Εάν η απάντηση είναι αρνητική, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν ο ασθενής:
●Δεν το έχει στη σκέψη του (precontemplation stage)
●Έχει αρχίσει και το σκέφτεται (contemplation stage)
●Είναι έτοιμος να το σχεδιάσει (preparation stage)
Εάν ισχύουν τα προηγούμενα,:
●Είναι έτοιμος να το εφαρμόσει (action stage)
●Εφαρμόζει ήδη τις αλλαγές (maintenance stage)
15. Roter D. Which facets of communication have strong effects on outcome — A meta-analysis. In: Communicating with Medical Patients, Stewart M, Roter D (Eds), Sage
Publications, Newbury Park, CA 1989. 25. urk D, Meichenbaum D. Adherence to self-care regimens. In: Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings, Sweet JJ, Rozensky RH, Tovian SM
(Eds), Plenum Press, New York 1991.

Tailoring Interventions
If only it were this easy . . .
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Ενισχύοντας
τη
Ανεπιθύμητες ενέργειες
λόγω αντιυπερτασικής αγωγής
είναι συχνές
και μπορεί να
(1) Αναγνώρισε
πιθανά
Συμμόρφωση:
αποτρέψουν τον ασθενή να συμμορφωθεί. Όπως για
παράδειγμα,
στυιτκή
προβλήματα
στη συμμόρφωση
δυσλειτουργία,
αυτάκινδύνους
τα δύο συμπτώματα,
Βασικές
Αρχέςδιαταραχή του ύπνου, και άλλα. Ιδιαίτερα
και πιθανούς
απαιτούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και τρόπο διερεύνησης. [16].

(2) Προσάρμοσε
θεραπευτικές
Αρκετά
συχνά, η επίτευξη του θεραπευτικού στόχου, τόσο για την
αρτηριακή
(6) Αξιολόγησε
στις
υπέρταση,
όσο και για τη δυσλιπιδαιμία, απαιτεί πέραν του ενόςπαρεμβάσεις
φαρμάκου [17-19];
.
αποτελέσματα
Ηενεργειών
πολυφαρμακία,
ασθενών
ανάγκες
και [20,21].
σχετικά σαφώς και επηρεάζει τη συμμόρφωση αρκετών
δυνατότητες του
με τη
ασθενούς
Συμμόρφωση
(5) Απλοποίησε
θεραπεία,
πληροφορίες και
πρόσβαση

(3) Ενίσχυσε την
αμφίδρομη
επικοινωνία

(4) Ενημέρωσε, πληροφόρησε
και εκπαίδευσε
16. Arch Intern Med. 1992;152(1):35 . Epub 2014 17. Am J Hypertens. 1999;12(8 Pt 2):80S. 18 Curr Hypertens Rep. 2000;2(6):515 19. Circulation. 2011 20, Manag
Care. 2000;9(9 Suppl):2 Aug;124(9):1046-58. Epub 2011. 21, Curr Med Res Opin. 2014;30(12):2415

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μειώστε την πιθανότητα έλλειψης συμμόρφωσης προκαταβολικά —
Οι δυσκολίες του ασθενούς για την έναρξη της αλλαγής, πρέπει να συζητηθεί και
αντιμετωπιστεί, τη στιγμή που δίνονται οι συμβουλές αλλαγής τρόπου ζωής και η
φαρμακευτική αγωγή.
Οι ακόλουθες τακτικές μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση:
●Να εξηγηθεί το σκεπτικό της θεραπείας στη γλώσσα που κατανοεί ο ασθενής.
Ο ιατρός οφείλει να υποστηρίξει την απόφαση αλλαγής του ασθενούς στη δική του γλώσσα, να
του εξηγήσει λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τη νόσο, να ενισχύσει με θετική
ανατροφοδότηση τα θετικά αποτελέσματα που έχει η θεραπεία στον ασθενή.
●Χρήση τεχνικών επιβράβευσης και αποδοχής της κατάστασης του ασθενούς, με θετικά
μηνύματα, αποδοχή των δυσκολιών αλλαγής του τρόπου ζωής.
Επιβεβαίωση της ανάγκης του ασθενούς για ελευθερία επιλογής των θεραπευτικών επιλογών
που του παρέχει ο ιατρός, ενισχύει την αρχική θετική αντίληψη του ασθενούς για τη
συμμόρφωση στη θεραπεία
Η αναγώριση του επιπέδου αλλαγής του ασθενούς, βοηθάει θετικά στην επίτευξη του
θεραπευτικού στόχου [26,27].
26. Miller WM, Rollnick S. Motivational Interviewing : Preparing people for change, 2nd ed, Guilford Press, New York 2002 27. J Manag Care Pharm. 2008;14(6 Suppl B):21

Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε γενικά εμπόδια στη θεραπεία – Αυτή η διερεύνηση
δεν είναι απαραίτητο να γίνει σε όλους τους ασθενείς. Παρολά αυτά, ο ιατρός οφείλει
να διερευνήσει πιθανά προβλήματα στην αντίληψη και κατανόηση, καθώς και την
ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, με ερωτήσεις σχετικά με τη διάθεσή του, τον
ύπνο, την όρεξη.
Ο ιατρός οφείλει να ρωτήσει τον ασθενή το λόγο που έχει αποφασίσει να λάβει
θεραπεία και να τον ενθαρρύνει να κατανοήσει τόσο τους ιατρικούς αλλά και τους
προσωπικούς λόγους που πρέπει να ακολουθήσει τη θεραπεία.
Η αξιολόγηση της ικανότητας αντίληψης, γίνεται με την επανάληψη των οδηγιών
από τον ασθενή.
Συνεργασία στο θεραπευτικό πλάνο– Οι αντιλήψεις και ανησυχίες του ασθενούς θα
πρέπει να συμπεριληφθούν στο θεραπευτικό πλάνο.

Αποτελεσματικές παρεμβάσεις του ιατρού,
ανάλογα με το στάδιο αλλαγής που βρίσκεται ο ασθενής
Στάδιο Προ-συλλογισμού

Δώσε πληροφορίες για τους λόγους αλλαγής.

Στάδιο Συλλογισμού

Υποστήριξε το κίνητρο του ασθενούς για αλλαγή;
Επαύξησε την κατανόηση του ασθενούς για τα
οφέλη της αλλαγής.

Στάδιο προετοιμασίας

Βοήθησε για να αντιμετωπίσει προβλήματα και
διάφορα θέματα; Συνεργασία σε δημιουργία
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.

Στάδιο Δράσης

Παρακολούθηση του σχεδίου. Αντιμετώπισε
πιθανά θέματα σχετιζόμενα με την έναρξη
αλλαγής του τρόπου ζωής

Φάση Διατήρησης

Συνεχίστε να εξηγείται τα μαρκοπρόθεσμα οφέλη;
Αντιμετωπίστε υποτροπές σε προγενέστερες
καταστάσεις (“relapses”)

15. Roter D. Which facets of communication have strong effects on outcome — A meta-analysis. In: Communicating with Medical Patients, Stewart M, Roter D (Eds), Sage
Publications, Newbury Park, CA 1989. 25. urk D, Meichenbaum D. Adherence to self-care regimens. In: Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings, Sweet JJ, Rozensky RH, Tovian SM
(Eds), Plenum Press, New York 1991.

Ενθαρρύνετε τον ασθενή να έχει υποστήριξη, από το οικογενειακό περιβάλλον, από τις
κοινωνικές υπηρεσίες. Ζητήστε οικογένεια και φίλοι να ενισχύσουν τις προσπάθειες
του ασθενούς.
●Συχνά follow-up – Τηλεφώνημα, επιστολή, email βελτιώνουν σημαντικά τη
συμμόρφωση, απαντώντας σε απορίες που μπορεί να έχουν προκύψει,
αντιμετωπίζοντας προσωρινές διακοπές ή μεταβολές στην αγωγή, και ενισχύοντας την
ενθάρρυνση για συνέχιση της συμμόρφωσης στη αλλαγή του τρόπου ζωής και στη
φαρμακευτική αγωγή.
●Μία ανασκόπηση της Cochrane το 2016, συστήνει εντατικές παρεμβάσεις από
ομάδα, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση στην υπολιπιδαιμική αγωγή [28].

28. van Driel ML, Morledge MD, Ulep R, Shaffer JP, Davies P, Deichmann R Cochrane Database Syst Rev. 2016;12:CD004371. Epub 2016 Dec 21

Σκοπός: Αξιολόγηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση
της συμμόρφωσης στην αγωγή με υπο-λιπιδαιμικά φάρμακα, επικεντρώνοντας
στις ενέργειες βελτίωσης συμμόρφωσης, καθώς και στις κλινικές εκβάσεις.
Μέθοδος Αναζήτησης Διερευνήθηκε το Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, PsycINFO και CINAHL, μέχρι τις 3
Φεβρουαρίου 2016, καθώς και το ClinicalTrials.gov μέχρι και 27 Ιουλίου 2016
ΣυμπέρασμαΤα δεδομένα στη συγκεκριμένη ανασκόπηση, αποδεικνύουν πως η
εντατικοποίηση στις παρεμβάσεις σχετικά με την φροντίδα των ασθενών
βελτιώνει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα τη συμμόρφωση στη
φαρμακευτική αγωγή, καθώς και τα επίπεδα LDL.

Τα συστήματα υγείας που μπορούν να εφαρμόσουν εντατικοποιημένη προσέγγιση
στη φροντίδα ασθενών με τη βοήθεια ομάδας, επιτυγχάνει τη βελτίωση συμμόρφωσης
τους θεραπευτικούς στόχους και επομένως τις θεραπευτικές εκβάσεις.
van Driel ML, Morledge MD, Ulep R, Shaffer JP, Davies P, Deichmann R Cochrane Database Syst Rev. 2016;12:CD004371. Epub 2016 Dec 21

Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε γενικά εμπόδια στη θεραπεία —
Στις επόμενες επισκέψεις, η συμμόρφωση του ασθενούς στην αγωγή πρέπει να
εξετάζεται και η μη-συμμόρφωση να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες
οδηγίες:
Αξιολόγηση συμμόρφωσης με δύο απλές ερωτήσεις–
(1) «Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, τι ποσοστό των φαρμάκων σας για τη χοληστερίνη,
πήρατε;» (Εάν απαντήσει λιγότερο από το 100%, διερευνήστε «Ποιος είναι ο
κύριος λόγος που δεν πήρατε τα φάρμακά σας;»
(2) Ρωτήστε σχετικά με πιθανές παρενέργειες από τη θεραπεία ή για προβλήματα
εφαρμογής των αλλαγών τρόπου ζωής.

Αναγνωρίστε τη μη συμμόρφωση και διαφοροποιήστε την από την αποτυχία της
θεραπείας.

Ο ιατρός οφείλει να είναι ανοιχτός, χωρίς να ασκεί κριτική, ώστε να ενθαρρύνει την
αληθινή και ειλικρινή συζήτηση σχετικά με τη συμμόρφωση.
Ζητήστε ξανά να σας περιγράψει ο ασθενής τα φάρμακα που λαμβάνει,
(πχ «Θυμήστε μου τι φάρμακα πήρατε και πότε?») [27].
Λάβετε πληροφορίες από τον ίδιο, το σύζυγο/σύντροφο και ζητήστε άδεια να ελέγξετε
τους ηλεκτρονικούς φακέλους για ανεκτέλεστες συνταγές ή μερικώς εκτελεσμένες.

Ο ιατρός θα πρέπει να είναι ικανός και ειλικρινής, όταν κρίνει αν η θεραπεία απέτυχε
λόγω έλλειψης συμμόρφωσης ή από άλλα αίτια.

27, J Manag Care Pharm. 2008;14(6 Suppl B):21

Συνεχιζόμενη μη-συμμόρφωση —
•
•
•
•

Απογοητευτικό και κουραστικό, για το γιατρό και τον ασθενή.
Επηρεάζει τη σχέση γιατρού – ασθενούς.
Απαιτεί συζήτηση με επίκεντρο τον ασθενή. «Γιατί δεν συμμορφώνεται?»
Απαραίτητη η «Ενσυναίσθηση» και το «Υψηλό Emotional Intelligence Quotient»
από πλευράς ιατρού. Αναδείξτε τη βελτίωση των συμπτωμάτων και των
εργαστηριακών παραμέτρων.
• Συσχετίστε τη βελτίωση με τη λήψη της αγωγής και του τρόπου ζωής.

27, J Manag Care Pharm. 2008;14(6 Suppl B):21

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ACC / AHA
• Εξέταση λιπιδίων 4 – 12 εβδομάδες μετά την έναρξη στατίνης, για την αξιολόγηση
της συμμόρφωσης. [30].
• Ασθενείς που δεν έχουν την αναμενόμενη μείωση λιπιδίων, αλλά ανέχονται τη
θεραπεία, πρέπει να τους εξηγηθεί εκ νέου η αξία της θεραπείας, αλλά και να γίνει
διερεύνση δευτεροπαθών αιτίων.
• Ασθενείς με την αναμενόμενη μείωση LDL, θα πρέπει να τους υπενθυμίζετε την
αξία της συμμόρφωσης, και ταυτόχρονα να επιβραβεύονται για την προσπάθειά
τους.
• Ρωτήστε τον ασθενή αν έχει ξεχάσει κάποια δόση.
Συνήθως όσοι το παραδέχονται, έχουν λάβει < 80% των δισκίων. [24-25]:
Εάν συνυπάρχει πτωχό θεραπευτικό αποτέλεσμα, η πιθανότητα να έχει ξεχάσει δόση
είναι μεγαλύτερη. [27].

30, Circulation. 2014;129(25 Suppl 2):S1 24, J Hypertens. 2005;23(6):1261
25, Curr Med Res Opin. 2009;25(1):215 27, Ann Intern Med. 1976;84(6):646

The Adherence Estimator: a brief, proximal screener for patient propensity to adhere
to prescription medications for chronic disease. Curr Med Res Opin. 2009;25(1):215

Χρησιμοποιήστε ένα απλό ερωτηματολόγιο. [25].
(1) Σε τί βαθμό πιστεύει ο ασθενής η φαρμακευτική αγωγή είναι σημαντική?
(2) Πόσο πιστεύει ο ασθενής πως η αγωγή θα τον βλάψει?
(3) Η αγωγή είναι οικονομικά ακριβή?
Οι απαντήσεις βαθμολογούνται και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μας δείξει
πιθανότητα συμμόρφωσης.
Εύρος αποτελεσμάτων > 68% έως < 25%.

25, Curr Med Res Opin. 2009;25(1):215

25, Curr Med Res Opin. 2009;25(1):215 26.UPTODATE 2019

ΟΔΗΓΙΕΣ Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης
Η αγωγή και συνολική φροντίδα να είναι απλή και όχι ακριβή

•Περιορίστε το διαγνωστικό έλεγχο στα απαραίτητα.
•Follow up εξετάσεις ανά έτος εκτός αν ενδείκνυται διαφορετικά
•Χρησιμοποιήστε μετρήσεις πίεσης στο σπίτι (Home Blood Pressure Monitoring)
•Χορηγήστε όσο λιγότερες ημερήσιες δόσεις γίνεται.
•Προτιμήστε έτοιμους συνδυασμούς φαρμάκων.
•Προσαρμόστε την αγωγή στις ανάγκες του ασθενούς.
•Αν το επιθυμεί ο ασθενής, να χρησιμοποιοηθούν εφαρμογές υπενθύμισης

Williams, Mancia et al., J Hypertens2018;36:1953-2041 and Eur Heart J 2018;39:3021-3104

Συνταγογραφείτε σύμφωνα με τις φαρμακολογικές αρχές.

•Προσθέστε μία ουσία τη φορά, ενώ μερικές φορές είναι κατάλληλο να ξεκινήσετε θεραπεία
με έτοιμο συνδυασμό.
•Χορηγήστε φάρμακα με μεγάλο χρόνο ημίσιας ζωής και με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση
με το λόγο μέγιστης/ελάχιστης δράσης (trough / peak ratio).
•H δεύτερη ουσία να είναι σε μικρή δόση, τουλάχιστον αρχικά, ώστε να μειωθεί η
πιθανότητα ΑΕ (πχ α-ΜΕΑ + CCB/Διουρητικό, ARB + CCB/Διουρητικό)
Άλλες συστάσεις
•Ξεκινήστε με μικρές δόσεις, στοχεύοντας σε μειώσεις 5 – 10 mmHg σε κάθε βήμα.
•Το φάρμακο να λαμβάνεται αμέσως μετά την πρωινή έγερση
•Σταδιακή τιτλοποίηση προς τα πάνω, ιδιαίτερα τους β-αποκλειστές.
•Να είστε πρόθυμοι να διακόψετε μία ανεπιτυχή θεραπεία και να ακολουθήσετε
διαφορετική προσέγγιση, σε ασθενείς που λαμβάνουν πολλά φάρμακα.
•Να αναμένετε τις ΑΕ.
•Προσαρμόστε την αγωγή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειωθούν οι ΑΕ χωρίς να επηρεαστεί το
θεραπευτικό αποτέλεσμα.

•Να θυμάστε πως ασθενείς με συνοδά νοσήματα μπορεί να είναι περισσότερο
συνεπείς, επειδή έχουν αποδεχθεί την έννοια της μακόχρόνιας θεραπείας.

Williams, Mancia et al., J Hypertens2018;36:1953-2041 and Eur Heart J 2018;39:3021-3104

Στρατηγική ενός δισκίου.
Η Ευρωπαϊκή εταιρεία Υπέρτασης (ESH), αναγνωρίζει το πρόβλημα της έλλειψης
συμμόρφωσης, όσο αυξάνει ο αριθμός των χαπιών.
Στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες του 2018, αναγνωρίζει τους έτοιμους
συνδυασμούς ως τρόπο βελτίωσης της συμμόρφωσης στην αγωγή.

Ο διπλός έτοιμος συνδυασμός αποτελεί πλέον τον προτιμόμενο τρόπο έναρξης
θεραπείας στην υπέρταση, καθώς και τον τριπλό συνδυασμό για έναρξη θεραπείας,
όπου απαιτείται.
Είναι πολύ πιθανό με αυτό τον τρόπο να ελεγχθεί η ΑΠ της πλειοψηφίας των ασθενών
με ένα χάπι και να βελτιωθεί το ποσοστό ελεγχόμενης υπέρτασης στο μέλλον.

Williams, Mancia et al., J Hypertens2018;36:1953-2041 and Eur Heart J 2018;39:3021-3104

S

Ενισχύοντας
τη
Ανεπιθύμητες ενέργειες
λόγω αντιυπερτασικής αγωγής
είναι συχνές
και μπορεί να
(1) Αναγνώρισε
πιθανά
Συμμόρφωση:
αποτρέψουν τον ασθενή να συμμορφωθεί. Όπως για
παράδειγμα,
στυιτκή
προβλήματα
στη συμμόρφωση
δυσλειτουργία,
αυτάκινδύνους
τα δύο συμπτώματα,
Βασικές
Αρχέςδιαταραχή του ύπνου, και άλλα. Ιδιαίτερα
και πιθανούς
απαιτούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και τρόπο διερεύνησης. [16].

(2) Προσάρμοσε
θεραπευτικές
Αρκετά
συχνά, η επίτευξη του θεραπευτικού στόχου, τόσο για την
αρτηριακή
(6) Αξιολόγησε
στις
υπέρταση,
όσο και για τη δυσλιπιδαιμία, απαιτεί πέραν του ενόςπαρεμβάσεις
φαρμάκου [17-19];
.
αποτελέσματα
Ηενεργειών
πολυφαρμακία,
ασθενών
ανάγκες
και [20,21].
σχετικά σαφώς και επηρεάζει τη συμμόρφωση αρκετών
δυνατότητες του
με τη
ασθενούς
Συμμόρφωση
(5) Απλοποίησε
θεραπεία,
πληροφορίες και
πρόσβαση

(3) Ενίσχυσε την
αμφίδρομη
επικοινωνία

(4) Ενημέρωσε, πληροφόρησε
και εκπαίδευσε
16. Arch Intern Med. 1992;152(1):35 . Epub 2014 17. Am J Hypertens. 1999;12(8 Pt 2):80S. 18 Curr Hypertens Rep. 2000;2(6):515 19. Circulation. 2011 20, Manag
Care. 2000;9(9 Suppl):2 Aug;124(9):1046-58. Epub 2011. 21, Curr Med Res Opin. 2014;30(12):2415
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4η Ερώτηση

Τι παρέμβαση θα κάνετε στον ασθενή με την κουραστική
υπέρταση?
(1) σαφείς οδηγίες πώς και πότε να μετράει την ΑΠ / εκπαίδευση στη σωστή χρήση
του πιεσόμετρου
(2) χορήγηση έτοιμων συνδυασμών
(3) προσαρμογή της αγωγής σύμφωνα με το πρόγραμμά του
(4) όλα τα παραπάνω

Παρεμβάσεις στον ασθενή:

•
•
•
•
•

Έτοιμος συνδυασμός α-ΜΕΑ/CCB/HTZ 1 Χ 1
Μετφορμίνη/DPP4i
β-αποκλειστής 1 Χ 1
στατίνη Χ 1
Αλοπουρινόλη 100 Χ 1
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Μετρήσεις πίεσης κατ΄οίκον
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(1) Ρωτάμε τον ασθενή αν έχει απορίες
(2) Αφιερώνουμε χρόνο να του εξηγήσουμε τις απορίες και
ανησυχίες του
(3) Δίνουμε απλές, εύκολες οδηγίες
(4) Προγραμματίζουμε τις επόμενες επισκέψεις βάσει ρεαλιστικού
προγράμματος
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

