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Η συμμόρφωση του ασθενή είναι καθοριστικός
παράγοντας για το αποτέλεσμα της θεραπείας
οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης.



Η κακή συμμόρφωση στη θεραπεία μπορεί να
επηρεάσει τη «θεραπευτική συμμαχία» μεταξύ
ιατρού-ασθενή και να δημιουργήσει σκεπτικισμό
τόσο στον θεραπευτή όσο και στον ασθενή, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία αντίστασης και τελικά
την επιδείνωση της νόσου ή της πρόγνωσης, που
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους
της υγειονομικής περίθαλψης (Osterberg &
Blaschke, 2005).

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η συμμόρφωση του ασθενή
στην ιατρική θεραπεία
γενικά, στο χώρο της υγείας





Η συμμόρφωση με τη θεραπεία ή με την τήρηση
της θεραπείας είναι έτσι κι αλλιώς ένα πολύ
σημαντικό κλινικό ζήτημα, για ασθενείς στο
χώρο της ψυχικής υγείας.

Κατά τη συνταγογράφηση της φαρμακευτικής
αγωγής, η συμμόρφωση σημαίνει συνήθως "το
βαθμό στον οποίο ο ασθενής παίρνει το
φάρμακο όπως αυτό έχει συνταγογραφηθεί"
(Fawcett,
1995),
ιδιαίτερα
μάλιστα
στις
περιπτώσεις που η φαρμακευτική παρέμβαση
χρειάζεται να είναι μακροχρόνια ή ακόμα και δια
βίου σε κάποιες περιπτώσεις.

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η συμμόρφωση του ασθενή
στη θεραπεία, στο χώρο της
ψυχικής υγείας





Για παράδειγμα, ο συνιστώμενος χρόνος
θεραπείας για το πρώτο επεισόδιο κατάθλιψης, η
οποία είναι η πιο διαδεδομένη ψυχική πάθηση
στην εποχή μας και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας αγγίζει το 15% έως 20%
ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, είναι 6 έως 12
μήνες, αλλά σχεδόν οι μισοί ασθενείς σταματούν
να παίρνουν το αντικαταθλιπτικό τους εντός
τριών μηνών για διάφορους λόγους (Lin et al.,
1995).
Η μη συμμόρφωση στην περίπτωση αυτή μπορεί
να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως η υποτροπή ή η
επανεμφάνιση της ασθένειας.

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η συμμόρφωση του ασθενή
στη θεραπεία, στην
περίπτωση της κατάθλιψης





Το πρώτο βήμα επομένως είναι η αναγνώριση και
η πρόληψη των κινδύνων και των παραγόντων
εκείνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη
μη συμμόρφωση του ασθενούς στις οδηγίες του
ιατρού και στο θεραπευτικό πρωτόκολλο της
ασθένειάς του.
Αυτός πρέπει να είναι ένας θεραπευτικός στόχος
πρώτης προτεραιότητας, για όλους ανεξαιρέτως
τους κλινικούς ιατρούς.

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η συμμόρφωση του ασθενή
στην ιατρική θεραπεία, ως
θεραπευτικός στόχος πρώτης
προτεραιότητας

Γενικός • Ασθενείς ψυχικά υγιείς
πληθυ • Ασθενείς με ψυχοπαθολογία
σμός
Ασθενε
ίς
χωρίς
ψυχοπ
αθολογ
Ασθενε
ία
ίς
χωρίς
ψυχοπ
αθολογ
ία

• Ασθενείς με εσωτερικό έλεγχο της
συμπεριφοράς
• Ασθενείς με εξωτερικό έλεγχο της
συμπεριφοράς

• Ασθενείς με διαφορετικά χαρακτηριστικά
προσωπικότητας

• Ασθενείς με διαφορετικές ανάγκες:
Ασθενε • σε σχέση με την ηλικία τους: π.χ. παιδιά,
ασθενείς στην εφηβεία ή στην τρίτη ηλικία
ίς
χωρίς • που πρόσφατα έχουν βιώσει καταστάσεις
μεγάλης συναισθηματικής έντασης, όπως
ψυχοπ
αθολογ διαζύγιο, πένθος, ανεργία, εγκυμοσύνη,
άλλες σημαντικές μεταβάσεις κλπ.
ία

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ψυχολογικά χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας του
ασθενή και άλλες ατομικές
ανάγκες του





Εκτός από τα ζητήματα ψυχοπαθολογίας, που
αναμφίβολα
συνεπάγονται
και
προκαλούν
προβλήματα στη συνεργασία του ασθενή με το
θεράποντα ιατρό του επηρεάζοντας τη δέσμευσή στη
θεραπεία, όπως έχει καταγραφεί από ένα πλήθος
ερευνών στο χώρο της ψυχολογίας της υγείας,
υπάρχει
επομένως
και
ένα
πλήθος
ακόμα
παραγόντων που σχετίζονται με τα ατομικά
χαρακτηριστικά του ασθενή, τα οποία μπορεί να
επηρεάσουν τη συμμόρφωσή του στη θεραπεία.
Για τη διάγνωση των ψυχοπαθολογικών διαταραχών
της προσωπικότητας, εκτός από την κλινική
ψυχολογική-ψυχιατρική εκτίμηση και συνέντευξη,
υπάρχουν σημαντικά εξειδικευμένα τεστ (όπως το
ΜΜΡΙ), καθώς και ένα πλήθος από αξιόπιστα
επιστημονικά εργαλεία, τα οποία είναι στη διάθεση των
επαγγελματικών ψυχικής υγείας και τα οποία βοηθούν
στον προσδιορισμό του τύπου της προσωπικότητας
του ασθενή πριν ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της
ιατρικής θεραπείας του.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η συμμόρφωση του ασθενή
στη θεραπεία στην ιατρική
θεραπεία και ο ρόλος της
ψυχολογίας

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

1
Ορισμός
προσωπικότητας:

2
Αποτελεί ένα σταθερό
σχήμα
χαρακτηριστικών
συμπεριφοράς που
κάνει το κάθε άτομο
να ξεχωρίζει.

3
Η Ψυχολογία της
Προσωπικότητας
(Personality
Psychology)

4
Η επιστημονική μελέτη
των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών της
συμπεριφοράς, που
κάνουν τους
ανθρώπους να είναι
μοναδικοί και
διαφορετικοί.

ΘΕΩΡΊΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑΣ
Οι διάφορες θεωρίες
προσωπικότητας
προσπαθούν να
απαντήσουν και να
ερμηνεύσουν τα
ακόλουθα ερωτήματα:

Ερώτημα:

α) Πώς είναι τα
άτομα;

Ερμηνεία:

Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του
και πώς έχουν αυτά
οργανωθεί ως
σύνολο;

β) Πώς
διαμορφώθηκε η
προσωπικότητά
τους μέσα στο
χρόνο;
Ποιοι είναι οι
καθοριστικοί
παράγοντες -γενετικοί

και περιβαλλοντικοίπου συνέβαλαν στη
διαμόρφωσή της;

γ) Γιατί
συμπεριφέρονται
με αυτόν τον τρόπο;

Ποιοι είναι οι λόγοι
της συγκεκριμένης
συμπεριφοράς,
δηλαδή τα κίνητρα:

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
Ψυχοδυναμική προσέγγιση:
κυρίαρχος ο ρόλος των
ασυνείδητων συγκρούσεων
στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας του ατόμου.

Θεωρίες χαρακτηριστικών
& παραγόντων:
χαρακτηριστικά γνωρίσματα
της προσωπικότητας και η
αντικειμενική μέτρησή τους.

Συμπεριφοριστική
προσέγγιση: τόσο η

φυσιολογική όσο και η
παθολογική συμπεριφορά του
ατόμου, θεωρούνται προϊόν
μάθησης.

Βιολογικό μοντέλο: όλες οι

φυσιολογικές και όλες οι
παθολογικές συμπεριφορές
προσεγγίζονται ως λειτουργίες
ή δυσλειτουργίες αντίστοιχα
του νευρικού συστήματος και
του εγκεφάλου.

Ανθρωπιστική/Υπαρξιστική
προσέγγιση: δίνεται
πρωταρχική σημασία στην
ελευθερία της βούλησης του
ατόμου.

Συνθετικό-συστημικό
μοντέλο: προσπάθεια

σύνθεσης των διαφόρων
μοντέλων που εξηγούν τη
φύση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, την
προσωπικότητα και την
ψυχοπαθολογία.



Συναισθηματική ζεστασιά, φιλικότητα



Καχυποψία



Συναισθηματική σταθερότητα



Κυριαρχία



Ζωντάνια



Συμμόρφωση με τον κανόνα



Κοινωνική τόλμη



Ευαισθησία



Επαγρύπνηση



Προσανατολισμός στη λύση



Εχεμύθεια



Συναισθηματική ασφάλεια



Δεκτικότητα στην εμπειρία



Αυτάρκεια



Αυτοπειθαρχία



Συναισθηματική ένταση

ΘΕΩΡΊΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ
Η θεωρία των 16 παραγόντων
προσωπικότητας του Catell –

16Personality Factors

Το μοντέλο των πέντε παραγόντων που καθορίζουν
τις ατομικές διαφορές σε ότι αφορά στα
χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας,
που
αναφέρεται σε πέντε (5) μεγάλου εύρους
διπολικές διαστάσεις (John & Srivastava,1999;
McCrae & Costa, 2003), οι οποίες καθιερώθηκαν
στην Ψυχολογία διεθνώς ως Big Five.

ΘΕΩΡΊΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ ΙΙ
Μοντέλο πέντε παραγόντων.
-Νευρωτισμός

Η ιδέα ότι οι πέντε (5) αυτοί παράγοντες της
προσωπικότητας είναι ο θεμέλιος λίθος των
ατομικών διαφορών στην προσωπικότητα,
βασίζεται σε διαπολιτισμικές έρευνες πολλών ετών
καθώς και στην άμεση συσχέτιση των
ερωτηματολογίων των χαρακτηριστικών αυτών με
άλλα συναφή ερωτηματολόγια και αξιολογήσεις
για την προσωπικότητα.

-Ειλικρίνεια
-Εξωστρέφεια

-Ευσυνειδησία
-Συνεργατικότητα

ΘΕΩΡΊΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ
Το μοντέλο των πέντε
παραγόντων
- Big Five
•

Κάθε ένας από τους πέντε αυτούς
παράγοντες αναλύεται σε έξι (6)
μικρότερα
χαρακτηριστικά
διαστάσεις, δηλαδή 30 συνολικά
υποχαρακτηριστικά.

Report on personality and adherence to antibiotic therapy: a
population-based study, Malin Axelsson
BMC Psychology2013, 1:24, https://doi.org/10.1186/2050-7283-1-24

© Axelsson; licensee BioMed Central Ltd. 2013, Published: 22 November 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:


Η μη τήρηση της θεραπείας, εκτιμήθηκε ότι αφορά στο 9,4% του γενικού
πληθυσμού. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για την πρόωρη διακοπή της
θεραπείας ήταν ότι ο ερωτώμενος ήταν πλέον υγιής και ότι αυτοί που
διέκοπταν τη θεραπεία είχαν παρενέργειες.



Οι μη προσκολλημένοι στη θεραπεία ερωτηθέντες βαθμολογήθηκαν
χαμηλότερα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της
συνείδησης.



Μια λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι υψηλότερες βαθμολογίες για το
Agreeableness μείωσαν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τη θεραπεία
με αντιβιοτικά. Σε μια πολλαπλή παλινδρόμηση, ο Νευρωτισμός
αναγνωρίστηκε ως ένας αρνητικός προγνωστικός παράγοντας και
τόσο η Συνεργατικότητα (Agreeableness) όσο και η Ευσυνειδησία
(Consientiousnes) αναγνωρίστηκαν ως θετικοί παράγοντες πρόβλεψης
της συμπεριφοράς προσκόλλησης στη θεραπεία.

Personality traits, mainly neuroticism, showed significant
influences on OIDP among patients under periodontal
maintenance. Costa FO1, Miranda Cota LO, Pereira Lages
EJ, Vilela Câmara GC, Cortelli SC, Cortelli JR, Costa
JE, Medeiros Lorentz TC.
Journal of Periodontology. 2011 Aug;82(8):1146-54. doi:
10.1902/jop.2011.100515. Epub 2011 Feb 2.

1. Κάνω εύκολα επαφή όταν συναντώ ανθρώπους
2. Συχνά κάνω φασαρία για ασήμαντα πράγματα
3. Μιλώ συχνά σε ξένους

DS 14

4. Συχνά νιώθω δυστυχισμένος

D SCALE 14

5. Νευριάζω – θυμώνω συχνά
6. Συχνά νιώθω κόμπλεξ-κατωτερότητα σε κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις
7. Είμαι απαισιόδοξος
8. Μου είναι δύσκολο να ξεκινήσω μια συζήτηση

9. Είμαι συχνά κακόκεφος-κακοδιάθετος
10. Είμαι κλειστός τύπος ανθρώπου

11. Προτιμώ να κρατώ τους άλλους σε απόσταση
12. Συχνά πιάνω τον εαυτό μου να ανησυχώ για διάφορα
πράγματα

13. Συχνά είμαι άκεφος
14. Όταν βρίσκομαι με άλλους δεν βρίσκω τα σωστά θέματα να

μιλήσω

Type D Personality
Η προσωπικότητα τύπου Δ, είναι μια
έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως
στον τομέα της ιατρικής ψυχολογίας και
ορίζεται ως η κοινή τάση προς την
αρνητική συναισθηματική
συμπεριφορά
(π.χ. ανησυχία , ευερεθιστότητα , θλίψη)
και κοινωνική αναστολή
(π.χ. έλλειψη αυτοπεποίθησης ).

Το γράμμα D, σημαίνει “Distressed”.





Ο επιπολασμός της προσωπικότητας τύπου D
είναι 21% στον γενικό πληθυσμό [4] και κυμαίνεται
μεταξύ 18% και 53% στους καρδιακούς
ασθενείς.[2]
Μερικές πρώτες μελέτες διαπίστωσαν ότι
οι ασθενείς με ΚΝΣ με προσωπικότητα Τύπου
D
έχουν
χειρότερη
πρόγνωση
μετά
από έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΜΙ) σε σύγκριση
με ασθενείς χωρίς προσωπικότητα Τύπου Δ. Σε
ορισμένες από αυτές τις μελέτες, ο τύπος D
συσχετίστηκε με έναν τετραπλάσιο αυξημένο
κίνδυνο θνησιμότητας, υποτροπιάζοντα ΜΙ
ή αιφνίδιο καρδιακό θάνατο , ανεξάρτητα από
τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου,
όπως η σοβαρότητα της νόσου.

DS 14

D SCALE 14

Type D Personality

Personality traits and treatment compliance in patients with type 2
diabetes mellitus
Ruza Milicevic1, Nenad Jaksic, Branka Aukst Margetic & Miro
Jakovljevic, 1.Department of Psychiatry, University Hospital Center
Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina , 2.School of Medicine
Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina , 3.Department of
Psychiatry, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia

ΆΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Medicina Academica Mostariensia, 2015; Vol. 3, No. 1-2, pp 42-45

Type D Personality
Personality traits predict compliance with type 2 diabetes
regimens

Dr Richard Seides is Assistant Professor, College of Nursing, Seton
Hall University, New Jersey, USA, and Clinical Assistant Professor, St
Joseph’s Medical Center, Paterson, New Jersey, USA
Journal of Diabetes Nursing Vol 16 No 7 2012

1. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα ασυνήθιστο πρόβλημα,
τι κάνεις συνήθως;
2. Σε σύγκριση με τους άλλους φοιτητές, πόσο γρήγορα
ολοκληρώνεις τις εργασίες σου;
3. Σου έχει πει ποτέ κανένας ότι μιλάς πάρα πολύ;

TYPE A & B
PERSONALITY
QUESTIONNAIRE

4. Σε μια κανονική συζήτηση πόσο γρήγορα μιλάς;

5. Πόσο συχνά συμπληρώνεις τις προτάσεις άλλων
ανθρώπων επειδή εκείνοι μιλούν πολύ αργά;
6. Έχεις ποτέ μείνει να περιμένεις πάνω από τριάντα λεπτά
αφότου έχει περάσει η ώρα του ραντεβού σου σε ένα ιατρείο,
ενώ στο σπίτι έχεις να κάνεις παρά πολλά πράγματα; Τι κάνεις
τότε;
7. Πόσο συχνά αργείς στα ραντεβού σου;
8. Όταν παίζεις ένα παιχνίδι, πόσο σημαντικό είναι για σένα να
κερδίζεις;
9. Πως θα σε χαρακτήριζαν οι φίλοι σου; Πάντοτε σκληρά
εργαζόμενος, Μερικές φορές σκληρά εργαζόμενος, Σπάνια
σκληρά εργαζόμενος, Χωρίς έγνοια.
10. Πως θα σε χαρακτήριζαν οι γονείς ή οι κηδεμόνες σου;
Πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει, Μερικές φορές πρόθυμος να
βοηθήσει, Σπάνια πρόθυμος να βοηθήσει, Ποτέ πρόθυμος να
βοηθήσει.

Η θεωρία της προσωπικότητας
τύπου Α και τύπου Β περιγράφει

δύο διαφορετικούς τύπους
προσωπικότητας. Σε αυτή τη
θεωρία, οι προσωπικότητες που
είναι πιο ανταγωνιστικές,
εξερχόμενες, φιλόδοξες,
ανυπόμονες ή / και επιθετικές είναι
επισημασμένες με τον τύπο Α, ενώ
οι πιο χαλαρές προσωπικότητες
χαρακτηρίζονται ως τύπος Β.

11. Πως θα χαρακτήριζαν οι πιο στενοί φίλοι σου το γενικότερο
επίπεδο δραστηριότητάς σου;
12. Πόσο συχνά ανησυχείς για μελλοντικά γεγονότα;
13. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο τι προτιμάς να κάνεις; Να βλέπεις ΤV;
Να κοιμάσαι; Να πηγαίνεις για ψώνια. Να κάνεις δουλειές του σπιτιού;
14. Κοιτάζοντας πίσω, πως θα χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά σας
σαν παιδί; Ήμουν ένα προβληματικό παιδί. Είχα μια δυσκολία με την
πειθαρχία. Ήμουν ένα καλό παιδί. Ήμουν ένας μικρός άγγελος.
15. Έχεις ένα μεγάλο όγκο σχολικής εργασίας στο σπίτι, αλλά ο
“κολλητός” σου φίλος κάνει πάρτι. Τι θα κάνεις; Θα πας στο πάρτι. Θα
κάνεις ένα μέρος από τα μαθήματα και θα πας στο πάρτι. Θα κάνεις
όλα τα μαθήματα και θα χάσεις το πάρτι.

TYPE A & B
PERSONALITY
QUESTIONNAIRE

•

Τη θεωρία αυτή ανέπτυξαν δύο
καρδιολόγοι, οι οποίοι πίστευαν
ότι οι προσωπικότητες τύπου Α
είχαν περισσότερες πιθανότητες
να αναπτύξουν στεφανιαία
νόσο.

•

Η έρευνα όμως αυτή είχε στη
συνέχεια πολύ σημαντική
επίδραση γενικότερα, στην
ανάπτυξη του πεδίου της
ψυχολογίας της υγείας.

16. Κάνεις καθημερινό προγραμματισμό εργασίας ή κρατάς
ημερολόγιο για τα σχέδιά σου;
17. Όταν βρίσκεσαι σε μια ομαδική δραστηριότητα, πως αντιδράς
συνήθως; Σπάνια συμμετέχεις. Συμπεριφέρεσαι σαν μέλος της ομάδας.
Αναλαμβάνεις την ευθύνη της ομάδας.
18. Πόσο χρόνο πριν προετοιμάζεσαι για ένα σημαντικό τεστ; Δύο
εβδομάδες πριν ή και περισσότερο. Περίπου μια εβδομάδα πριν το τεστ.
Μια δυο μέρες ριν. Συνήθως δεν μελετώ.

19. Πως είναι μια συνηθισμένη ημέρα της ζωής σου; Γεμάτη
προβλήματα. Γεμάτη διασκέδαση. Ανάμεικτη με προβλήματα και
διασκέδαση. Δεν υπάρχουν ποτέ αρκετά πράγματα να με κρατούν
απασχολημένο.
20. Πόσες ημέρες την εβδομάδα αφιερώνεις για φυσική άσκηση;



Ο Salzman (1995) τόνισε ότι η μη συμμόρφωση
μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα
στους ηλικιωμένους, όπου ο επιπολασμός του
μπορεί να φθάσει το 75%.



Προσδιόρισε
τρεις
συνήθεις
μορφές
θεραπευτικής αδιαθεσίας στους ηλικιωμένους:
υπερβολική χρήση και κατάχρηση, ξεχνώντας και
τροποποιώντας τα προγράμματα και τις δόσεις.



Η
κατάχρηση
των
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων, μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ή
αύξηση των παρενεργειών.

Η ΜΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΗΝ
ΤΡΊΤΗ ΗΛΙΚΊΑ
Η μη συμμόρφωση
στους ηλικιωμένους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι προσεκτικοί
για τον υψηλό επιπολασμό της χαμηλής προσκόλλησης στη
θεραπεία κατά την εφηβεία. Η χαμηλή προσκόλληση αυξάνει τη
νοσηρότητα και τις ιατρικές επιπλοκές, συμβάλλει στη χειρότερη
ποιότητα ζωής και σε υπερβολική χρήση του συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης. Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες
έχουν αντίκτυπο στην τήρηση. Ωστόσο, οι κρίσιμοι παράγοντες
που πρέπει να εξεταστούν στους εφήβους είναι το αναπτυξιακό
τους στάδιο και οι προκλήσεις, τα συναισθηματικά ζητήματα
και η οικογενειακή δυσλειτουργία. Έχουν περιγραφεί άμεσες και
έμμεσες μέθοδοι για την αξιολόγηση της προσκόλλησης. Η
πρόκληση ενός ιστορικού προσκόλλησης είναι ο πιο χρήσιμος
τρόπος για τους κλινικούς για να αξιολογήσει την
προσκόλληση και θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός
εποικοδομητικού διαλόγου με τον έφηβο. Οι παρεμβάσεις για τη
βελτίωση της προσκόλλησης είναι πολλαπλές: η σωστή
διαχείριση των θεμάτων της ψυχικής υγείας, η οικοδόμηση μιας
ισχυρής σχέσης, η προσαρμογή του θεραπευτικού καθεστώτος
εάν είναι δυνατόν, η ενδυνάμωση του εφήβου για την
αντιμετώπιση προβλημάτων προσκόλλησης, η παροχή
πληροφοριών, η εξασφάλιση υποστήριξης από την οικογένεια
και τους ομότιμους, Η αξιολόγηση της προσκόλλησης σε τακτά
χρονικά διαστήματα πρέπει να αποτελεί σημαντική πτυχή της
υγειονομικής περίθαλψης των εφήβων.

Η ΜΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΦΗΒΟΥΣ
Adherence to treatment in
adolescents

Danielle Taddeo, MD,1 Maud Egedy,
MD,2 and Jean-Yves Frappier, MD1
•Pediatrics

Child Health, v.13(1); 2008

Jan
•PMC2528818



Οι στρατηγικές για τη βελτίωση της τήρησης της
θεραπείας περιλαμβάνουν: 1) την αναγνώριση
των παραγόντων που οδηγούν σε μη
συμμόρφωση, 2) τη δημιουργία ισχυρής
συμμαχίας με τον ασθενή (Frank et αϊ., 1995) 3)
την εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με την
ασθένεια και τη σημασία της θεραπείας
συντήρησης 4) την εκπαίδευση των ασθενών
σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή, τις
φαρμακευτικές
αλληλεπιδράσεις
και
τις
παρενέργειες 5) την απλούστευση του (των)
καθεστώτος (-ων) φαρμακευτικής αγωγής, 6)
την παροχή βοήθειας για τη συμμόρφωση με τη
φαρμακευτική αγωγή, όπως π.χ. 7) θεωρώντας
τα φάρμακα χωρίς συνταγή ως πιθανή πηγή μη
συμμόρφωσης σε σχέση με τα φάρμακα που
έχουν συνταγογραφηθεί (Salzman, 1995) και 8)
τονίζοντας τη σχέση ιατρού-ασθενούς (Salzman,
1995).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΈΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΊΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών σύγχρονων
ερευνών:


Υπάρχουν ασθένειες που συνδέονται άμεσα και
στενά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
των ασθενών.



Η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία
συνδέεται άμεσα και στενά με τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητάς τους.

Για μια επιτυχημένη μακράς διάρκειας εξωνοσοκομειακή θεραπεία, η οποία θα έχει επίκεντρο
όχι μόνο την ασθένεια αλλά τον ίδιο τον ασθενή ως
ολοκληρωμένη προσωπικότητα με σκοπό την
εξασφάλιση στο μέγιστο βαθμό μιας πλήρους
αποθεραπείας, είναι ανάγκη να εστιάσουμε στις
ιδιαίτερες ανάγκες του και στα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙ



Στο πλαίσιο, λοιπόν, μιας ολοκληρωμένης
θεραπευτικής παρέμβασης με επίκεντρο τον
άνθρωπο κι όχι μόνο την ασθένεια, προτείνεται η
διεύρυνση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για
τις ασθένειες που απαιτούν μακροχρόνια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με τη συνεργασία
επαγγελματιών επιστημόνων τόσο από το χώρο
της ιατρικής όσο και από το χώρο της
ψυχολογίας, για την εξασφάλιση του μέγιστου
δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος στους
τελικούς αποδέκτες.

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
Προτάσεις για μια
ολοκληρωμένη ολιστική
θεραπευτική παρέμβαση

