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Streszczenie 
Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że w krajach rozwijających się tylko około 50% pacjentów chorujących prze‑
wlekle stosuje się do zaleceń lekarskich. Szacowany stopień realizacji zaleceń może być znacznie zawyżony w sto‑
sunku do rzeczywistości, dodatkowo obniża się on wraz z upływem czasu. Stopień stosowania się do zaleceń lekar‑
skich, w tym m.in. przyjmowania leków, przestrzegania diety, ale również użytkowania sprzętu medycznego, 
samodzielnego wykonywania ćwiczeń lub sesji terapeutycznych, określa się terminem compliance. Opisano pięć 
czynników wpływających na compliance. Należą do nich: czynniki związane z systemem opieki zdrowotnej, czyn‑
niki socjoekonomiczne, związane z terapią, z chorobą i z pacjentem. Zrozumienie, jak czynniki te wpływają na 
powodzenie terapii, i wiedza, jak skutecznie je modyfikować, są podstawą zwiększenia skuteczności leczenia, a także 
wzajemnego porozumienia lekarza z pacjentem. W pracy omówiono metody poprawienia compliance w kamicy 
układu moczowego, szczególnie podkreślając korzyści płynące z budowania wzajemnej więzi między lekarzem 
i pacjentem, a także sposoby efektywnego przekazywania zaleceń lekarskich. Zwrócono szczególną uwagę na zwięk‑
szone przyjmowanie płynów przez pacjentów jako najtańszą i najprostszą metodę leczenia kamicy oraz na proble‑
my z tym związane. Wyróżniono trzy grupy czynników mających wpływ na nieprzyjmowanie odpowiednej ilości 
płynów oraz przyporządkowano do nich pacjentów. Wspomniano, że w populacji pacjentów pediatrycznych – dzie‑
ci i nastolatków – w krajach rozwijających się compliance szacuje się na średnio 58%. Udowodniono, że zaleceń 
lekarskich dokładniej przestrzegają małe dzieci niż nastolatki.
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Summary 
The World Health Organization estimates that only about 50% of chronically ill patients living in developing coun‑
tries, apply to medical recommendations. Implementation of the medical recommendations may be significantly 
overstated compared to reality and in addition adherence to treatment rate decreases with time. Compliance 
describes the degree to which a patient correctly follows medical advice. It refers to: drug intake, adherence to diet 
and also medical device use, self‑directed exercises or therapy sessions. Five factors affecting compliance were 
described: the health care system, socioeconomic elements, factors related to therapy, to disease and to patient. 
Understanding how these factors may impact the success of the treatment and knowledge how to affect them effi‑
ciently is essential to improve the effectiveness of treatment as well as mutual understanding between doctor and 
patient. In the article ways to improve compliance in urolithiasis were discussed, particularly highlighting the ben‑
efits of building a mutual relationship between doctor and patient as well as ways to effectively pass on medical 
recommendations. Special attention was paid to the increased fluid intake in patients with urolithiasis as the cheap‑
est and simplest method of treatment. Authors emphasized the presence of three groups of factors that affect non‑
compliance of adequate fluids intake and assigned patients to them. It was mentioned that in paediatric patients: 
children and adolescents, compliance is estimated at 58% in developing countries. It has been proven that medical 
advice is followed more closely by small children than teenagers.
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Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w kra‑
jach rozwijających się tylko około 50% pacjentów 
chorujących przewlekle stosuje się do zaleceń le‑

karskich. Nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie 
zaleceń jest największą przeszkodą w efektywnym lecze‑
niu pacjentów(1). Na podstawie badań z 1998 roku stwier‑
dzono, że aż 51,4% chorych na kamicę układu moczowe‑
go nie pamięta, w jaki sposób jest leczonych, tylko 44,4% 
przyjmuje przepisane leki, 54,6% stosuje zaleconą dietę, 
a 64,8% pije odpowiednią ilość płynów(2).
Niestety, szacowany stopień realizacji zaleceń lekarskich, 
oceniany głównie na podstawie literatury medycznej, 
z opisem przeprowadzonych badań klinicznych, może 
być znacznie zawyżony w stosunku do realiów, a mo‑
tywacja pacjentów wraz z upływającym czasem znacz‑
nie się zmniejsza. Udowodniono na przykład, że wskaź‑
nik stosowania się do leczenia statynami zmniejszył się 
z 97% na początku leczenia do około 50% po 6 miesią‑
cach od rozpoczęcia terapii(3).
Współpraca lekarza z pacjentem i ich wzajemne porozu‑
mienie wpływają na stopień, w jakim pacjent przestrzega 
zaleceń lekarskich. Terminem najlepiej oddającym pod‑
porządkowanie się chorego jest anglojęzyczne określenie 
compliance, oznaczające stopień stosowania się do zale‑
ceń, w tym m.in. przyjmowania leków, przestrzegania diety, 
ale również użytkowania sprzętu medycznego, samodziel‑
nego wykonywania ćwiczeń lub sesji terapeutycznych(1).

PIĘĆ WyMIARÓW coMPliancE

Błędem, powodującym nieporozumienia między leczo‑
nym i leczącym, jest założenie, że czynniki wpływające 
na powodzenie leczenia leżą tylko po stronie pacjenta. 
Opisano pięć czynników mających znaczenie dla prawi‑
dłowego stosowania się do zaleceń lekarskich(1). Pierw‑
szym z nich jest funkcjonowanie systemu opieki zdrowot‑
nej, a konkretnie związana z tym dostępność lekarza dla 
pacjenta, dostęp do świadczeń medycznych, umiejętności 
i wiedza leczącego oraz długość wizyty lekarskiej(1). Kolej‑
nym są czynniki socjoekonomiczne, takie jak rasa, wiek, 
ubóstwo, analfabetyzm, niski poziom edukacji, kultura 
i przekonania dotyczące istoty choroby oraz odległość od 
placówek leczniczych. Trzeci czynnik to elementy zwią‑
zane z samą terapią, czyli kompleksowość stosowanych 
usług medycznych, długość leczenia, poprzednie niepo‑
wodzenia i częstość zmian sposobu leczenia, a także wy‑
padkowa korzyści i efektów ubocznych zastosowanej te‑
rapii oraz wsparcie w radzeniu sobie z nimi. Czwartą 
grupą są czynniki związane z istotą choroby, m.in. cięż‑
kość objawów, stopień niepełnosprawności, a także do‑
stępność skutecznych metod leczenia. Ostatnią grupę sta‑
nowią cechy osobowe pacjenta, takie jak wykształcenie, 
wiedza, nastawienie, wierzenia, przekonania i oczekiwa‑
nia oraz postrzeganie choroby i rozumienie jej istoty(1).

Zrozumienie, jak wymienione czynniki wpływają na po‑
wodzenie terapii, i wiedza, jak skutecznie je modyfikować, 
jest podstawą poprawienia skuteczności leczenia, a tak‑
że wzajemnego zrozumienia między lekarzem a pacjen‑
tem. Należy również pamiętać, że choć główne założenia 
są takie same, to każda jednostka chorobowa i każdy pa‑
cjent wymagają indywidualnego podejścia.

W jAkI SPOSÓB POPRAWIĆ coMPliancE 
W kAMICy UkŁAdU MOCZOWEGO?

W celu poprawy compliance w leczeniu kamicy układu 
moczowego należy zwrócić uwagę na następujące zasa‑
dy postępowania.
Po pierwsze wskazane jest leczenie kamicy w specjalistycz‑
nych placówkach zajmujących się tą jednostką chorobową 
(a w nich: stworzyć dobre programy metafilaktyki, leczyć 
zgodnie z zaleceniami, dokładnie zbierać wywiad, rozważyć 
możliwe powody wystąpienia kamicy oraz wydłużyć czas 
wizyty pacjentów). Należy mieć świadomość, że stworzenie 
silnej więzi łączącej pacjenta i lekarza wpływa pozytywnie 
na budowanie wzajemnego zaufania, oraz zwiększyć rolę 
podstawowej opieki zdrowotnej we wspieraniu chorych.
Po drugie informacje trzeba przekazywać w formie do‑
stosowanej do możliwości zrozumienia przez pacjenta, 
w taki sposób, aby były zapamiętane: najlepiej wielokrot‑
nie powtarzać i podkreślać najważniejsze kwestie. Powin‑
no się również wspierać samokontrolę i przekazywać za‑
lecenia pacjentom w formie pisemnej. Należy kłaść nacisk 
na zwiększanie ilości przyjmowanych płynów jako naj‑
prostszej, najtańszej i ogólnodostępnej metody leczenia 
kamicy układu moczowego. 
Po trzecie protokoły dotyczące leczenia powinny być 
maksymalnie uproszczone, sposób leczenia dostosowany 
do długotrwałej terapii, a terminy wizyt kontrolnych umó‑
wione tak, aby móc w porę zapobiec nawrotom choroby.
Po czwarte trzeba dokładnie informować pacjenta o ry‑
zyku powikłań, szansach na wyleczenie i możliwościach 
zapobiegania chorobie.
Po piąte należy poprawić komunikację z pacjentem po‑
przez podawanie choremu konkretnych, zrozumiałych 
informacji, w najprostszy możliwy sposób, pamiętając, 
że łatwiej zrealizować jedno zalecenie niż kilka. Należy 
wspierać i motywować, zamiast winić za niepowodzenia. 
Pacjentom łatwiej się dostosować do zaleceń, jeśli cel, do 
którego dążą, jest osiągalny i transparentny oraz jeśli będą 
jasno określone korzyści stosowania się do zaleceń. Nie 
należy z góry zakładać porażki, ale zawsze mieć w zana‑
drzu kilka dodatkowych rozwiązań problemu pacjenta(1,2).
Warto również wspomnieć o sporej grupie pacjentów pe‑
diatrycznych. Stosowanie się do zaleceń lekarskich wśród 
dzieci i nastolatków w krajach rozwijających szacuje się 
na średnio 58%(4). Udowodniono, że małe dzieci dokład‑
niej przestrzegają zaleceń niż nastolatki, co jest prawdo‑
podobnie związane z większym nadzorem rodziców nad 
dziećmi w młodszym wieku(5). 
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Dostosowanie się do zaleceń lekarskich jest często dla 
pacjenta bardzo trudne, dlatego niezwykle istotna jest 
identyfikacja czynników stanowiących przeszkodę i próba 
ich przezwyciężenia. Najprostszym przykładem jest pro‑
blem ze stosowaniem się pacjentów do zalecenia spoży‑
wania zwiększonej ilości płynów. W pracy na temat czyn‑
ników wpływających na nawyk picia wody u pacjentów 
z kamicą moczową McCauley i wsp. podzielili czynni‑
ki stanowiące barierę dla zwiększonego spożycia wody 
na trzy grupy, a następnie opisali typowego pacjen‑
ta należącego do danej grupy. Pierwszą grupą byli pa‑
cjenci słabo zmotywowani, z niedawno wykrytą kamicą 
moczową, którzy nie byli świadomi konieczności spoży‑
wania płynów. Powodem było niedoinformowanie o za‑
letach zwiększonego spożywania płynów oraz zapomi‑
nanie o piciu. Drugą grupę stanowili pacjenci z niską lub 
umiarkowaną motywacją, którzy mieli już za sobą nie‑
skuteczną próbę stosowania się do zaleceń lekarskich, ale 
byli świadomi konieczności picia. Dla nich problemem 
był smak wody (nie odpowiadał im), nieodczuwanie pra‑
gnienia oraz zbyt mała dostępność wody. Trzecią grupę 
stanowili pacjenci świadomi konieczności picia, dobrze 
zmotywowani, którzy stosowali się do zaleceń. Trudno‑
ścią dla nich było zbyt częste uczęszczanie do toalety, 
które zakłócało rytm ich pracy. Jak się okazało, czynniki 
z grupy pierwszej i drugiej było stosunkowo łatwo prze‑
zwyciężyć, zazwyczaj wystarczyła motywująca rozmowa 
lub, w przypadku braku akceptacji dla smaku samej wody, 
dodanie substancji poprawiających smak. W trzeciej gru‑
pie okazywało się, że pacjenci musieli się dostosować do 
nowych warunków i inaczej zaplanować swoje codzien‑
ne czynności(6).

A CO W COdZIENNEj PRAkTyCE?

Czynników wpływających na nieprzestrzeganie zaleceń 
jest wiele i na dużą część z nich nie mamy bezpośred‑
niego wpływu. To, co możemy zrobić na pewno, to od‑
być rozmowę z pacjentem, która da nam szansę pozna‑
nia go, stworzenia więzi i nawiązania lepszej współpracy. 

Także identyfikacja źródła problemów może dać możli‑
wość lepszego zrozumienia i pozwolić na wspólne usta‑
lenie dalszego planu leczenia.
Cytując słowa Hynesa: „Zwiększenie efektywnej współpra‑
cy lekarza i pacjenta ma o wiele większy wpływ na zdrowie 
całej populacji niż postęp w metodach leczenia”(7).
O powadze problemu świadczy zainicjowana niedawno 
kampania „Partnerstwo w leczeniu”, której hasłem prze‑
wodnim jest: „Leczę się skutecznie – przestrzegam zale‑
ceń lekarza”. W październiku 2013 roku w Katowicach 
odbyła się konferencja „Partnerstwo w leczeniu. Prze‑
strzeganie zaleceń terapeutycznych oraz współpraca le‑
karza z pacjentem jako warunek skutecznego leczenia”, 
na której podkreślano wpływ przestrzegania zaleceń le‑
karskich na skuteczność i koszty terapii.
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