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Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (ang. adherence) stanowi istotny problem kliniczny, 

będący przedmiotem refleksji naukowej, z uwagi na niekwestionowalny związek wysokiej 

adherencji z uzyskiwaniem bardziej satysfakcjonujących efektów leczenia (ang. outcomes). 

Nadal wyzwaniem klinicznym i naukowym pozostaje identyfikacja pacjentów 

nieprzestrzegających zaleceń terapeutycznych oraz poznanie motywów stojących za niską 

adherencją. Dotychczas prowadzone badania naukowe skupiały się na: i) projektowaniu  

i rozwoju narzędzi badawczych oraz pomiarze adherencji z ich wykorzystaniem 

(kwestionariusz ankiety - badania ilościowe), ii) poznaniu głębszej perspektywy, motywów  

i nastawienia pacjentów (wywiad semistrukturalny, zogniskowany wywiad grupowy – badania 

jakościowe), bądź iii) triangulacji podejść i metod badawczych. Kolejnym krokiem jest 

projektowanie interwencji mogących skutecznie i długofalowo przyczynić się do poprawy 

stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych, w tym tych łatwo implementowanych do 

rzeczywistej praktyki aptecznej, np. poprzez kognitywne usługi farmaceutyczne. W referacie 

zostaną przedstawione wyniki badań własnych w kontekście wpływu piktogramów 

farmaceutycznych na stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych i jakość stosowania leku: 

i) dla antybiotyków (farmakoterapia krótkoterminowa) oraz ii) metoprololu  

o przedłużonym uwalnianiu (farmakoterapia długoterminowa). Ponadto, przedstawione 

zostanie badania jakościowe przeprowadzone wśród użytkowników Internetu, którego celem 

było poznanie perspektywy pacjentów na farmakoterapię metoprololem. Omówione zostaną 

również obszary dalszych badań i wpływ niedawnych zmian legislacyjnych na praktykę 

apteczną. Ponadto, zostanie nakreślony wpływ pandemii COVID-19 na przestrzeganie zaleceń 

terapeutycznych – w świetle ostatnich doniesień naukowych. 

 

 

 


