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Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów wiejskich 
praktyk lekarza rodzinnego 

Factors affecting compliance with treatment – opinion of family doctor’s patients 
from rural area
LiLiana CeLCzyńska-BajewA, B, D, anna Posadzy-MałaCzyńskaD, 
nataLia RaBizaB, Hanna skRzyPekB

katedra i zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. współpraca lekarza rodzinnego z pacjentem uwarunkowana jest nie tylko kompetencjami lekarza, ale 
także przestrzeganiem zaleceń lekarskich przez pacjenta. 
Cel pracy. Poznanie czynników wpływających na przestrzeganie zaleceń przez pacjentów. 
Materiał i metody. za pomocą autorskiej ankiety zbadano 113 pacjentów (69 kobiet i 44 mężczyzn).
Wyniki. Główne przyczyny nieregularnego brania leków: wysoka cena leku, długi czas leczenia, wystąpienie objawów ubocz-
nych i zmęczenie chorobą. Czynnikiem motywującym do przestrzegania zaleceń było unikanie powikłań i ustąpienie dole-
gliwości. Przeszkodą w przestrzeganiu zaleceń lekarskich była: obawa przed wystąpieniem skutków ubocznych leków, brak 
wiary w poprawę stanu zdrowia, brak wiedzy o celu leczenia.
Wnioski. 1. Przyczynami nieregularnego stosowania leków były: wysoka cena, długi czas leczenia, zmęczenie chorobą i wy-
stąpienie objawów ubocznych. 2. Przeszkody w compliance to: obawa przed wystąpieniem objawów ubocznych leków, brak 
wiary w poprawę stanu zdrowia, nieznajomość celu leczenia. 3. Czynnikiem motywującym jest unikanie powikłań i ustąpie-
nie dolegliwości. 
Słowa kluczowe: compliance, lekarz rodzinny, pacjenci.

Background. a family doctor patient care is conditioned not only by doctor’s competence but also on patient’s 
compliance with treatment.
Objectives. opinions about factors affecting compliance with treatment were studied.
Material and methods. the study involved 113 patients (69 women and 44 men). opinions were collected using the author’s 
questionnaire.
Results. the reasons of irregular use of medication were: high price of drugs, long duration of treatment, the occurrence of side 
effects and fatigue due to illness. Motivating factor to compliance was avoiding complications and disappearance of symptoms. 
a concern about the side effects of drugs, disbelief in improving health, lack of knowledge about the aim of treatment was 
a barrier for compliance.
Conclusions. 1. the cause of irregular use of medicines is high a price, long duration of treatment, fatigue due to illness and the 
occurrence of side effects. 2. a barrier for compliance is the concern about occurrence of the side effects of drugs, disbelief in 
improving health, lack of knowledge about the aim of treatment. 3. the motivation for compliance is avoiding complications 
and resolving of symptoms.
Key words: compliance, family doctor, patients.

Streszczenie

Summary

Wstęp
współpraca lekarza rodzinnego z pacjentem uwarun-

kowana jest nie tylko kompetencjami lekarza, ale także 
przestrzeganiem zaleceń lekarskich przez pacjenta. istotne 
wydaje się poznanie czynników, które utrudniają ich reali-
zację. 

Cel pracy
Poznanie czynników wpływających na przestrzeganie 

zaleceń przez pacjentów. 

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 113 pacjentów (69 kobiet, 44 

mężczyzn) z wiejskich praktyk lekarza rodzinnego. Średnia 
wieku kobiet wynosiła 56,5 lat, mężczyzn – 53,5 lat. opi-

nie pacjentów o czynnikach wpływających na przestrzega-
nie zaleceń zbierano za pomocą autorskiej ankiety. Pytania 
dotyczyły m.in. przestrzegania zaleceń lekarza, przeszkód 
utrudniających ich przestrzeganie, kosztów i schematu le-
czenia. 

Wyniki
dla 89% ankietowanych wsparciem w chorobie był le-

karz. dla 85% pacjentów schemat przyjmowania leków był 
prosty i nieskomplikowany. 35% kobiet i 19% mężczyzn 
podało przyczyny nieregularnego brania leków. Prezentuje 
je rycina 1.

Czynniki motywujące do przestrzegania zaleceń lekar-
skich przedstawia rycina 2.

najczęstsze przeszkody w przestrzeganiu zaleceń lekar-
skich przedstawiono na rycinie 3. 

ocenę finansowych kosztów leczenia przedstawia ryci-
na 4.



L. Celczyńska-Bajew i wsp. • Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów wiejskich praktyk lekarza rodzinnego

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

4;
 1

6,
 3

209

Rycina 2. Czynniki motywujące do przestrzegania 
zaleceń lekarskich 

Rycina 3. Przeszkody w przestrzeganiu zaleceń 
lekarskich

Rycina 4. Finansowe koszty leczenia

Rycina 1. Przyczyny nieregularnego stosowania 
leków
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Dyskusja
wsparciem w chorobie dla większości badanych był le-

karz. wsparcie lekarza, jako czynnik motywujący do prze-
strzegania zaleceń, stwierdzono w pracach Marzoliniego 
[1], Goetza [2], Fuertes’a [3] oraz Carpentera [4]. zdecydo-
wana większość badanych uznała codzienne stosowanie le-
ków za łatwe. w pracach Mishra’ego [5], Bailey’a [6], Mun-
gera [7] oraz ibrahima [8] wykazano, że skomplikowane 
schematy leczenia wpływają na nieprzestrzeganie zaleceń 
lekarskich. z danych literaturowych wynika, że od 30 do 
50% pacjentów nie przestrzega zaleceń dotyczących sto-
sowania leków [7–10]. w prezentowanym badaniu ponad 
30% kobiet i 19% mężczyzn zgłaszało nieregularne stoso-
wanie leków oraz podało przyczyny. 

Główną przyczyną była wysoka cena leków, przy jed-
noczesnej deklaracji, że lekarz przepisuje leki zgodnie 
z ich możliwościami finansowymi lub proszą o tańsze leki. 
w pracach karakurta [11], Mishra [5] oraz w pracy Polskie-
go pacjenta portret własny. Raport o przestrzeganiu zale-
ceń lekarskich przez polskich pacjentów [12] wykazano, że 
wysokie koszty leczenia są czynnikiem utrudniającym prze-
strzeganie zaleceń.

kolejną przeszkodą był długi czas leczenia i zmęcze-
nie chorobą. długi czas trwania choroby okazał się barierą 
w przestrzeganiu zaleceń, co wykazano w raporcie Polskie-
go pacjenta portret własny [12]. w badaniu Castelo-Branco 

zmęczenie długotrwałym leczeniem było przyczyną prze-
rwania terapii u 27,7% pacjentów [13]. w omawianej pra-
cy przeszkodą w stosowaniu leków było wystąpienie obja-
wów ubocznych. także w badaniach Mishra [5], Marshalla 
[14], Fürthauera [15] i Matej-Butrym [16] stwierdzono, że 
wystąpienie objawów ubocznych leków było przyczyną 
nieprzestrzegania zaleceń. w badanej grupie przeszkodą 
w przestrzeganiu zaleceń był brak wiary w poprawę stanu 
zdrowia w wyniku leczenia oraz brak znajomości celu le-
czenia. znajomość celu leczenia daje pacjentowi poczucie 
odpowiedzialności za leczenie oraz podnosi wiarę w pozy-
tywne efekty terapii, stając się czynnikiem motywującym. 
Potwierdziły to badania Mishra oraz Bowlinga [5, 17].

Wnioski
1. Przyczynami nieregularnego stosowania leków były: 

wysoka cena, długi czas leczenia, zmęczenie chorobą 
i wystąpienie objawów ubocznych leków.

2. Przeszkody w przestrzeganiu zaleceń lekarskich to: 
obawa przed wystąpieniem objawów ubocznych le-
ków, brak wiary w poprawę stanu zdrowia w wyniku 
terapii, nieznajomość celu leczenia.

3. Czynnikiem motywującym pacjenta do przestrzegania 
zaleceń lekarskich jest unikanie powikłań i ustąpienie 
dolegliwości. 
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