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Nerespectare și non-aderență/Non-compliance and non-adherence 

Prof. univ. dr. Wim J.A. van den Heuvel, Președinte al consiliului editorial al PALIAŢIA 

 

Acum zece luni, Europa a devenit conștientă de 

existența unui nou virus, care are potențialul de a provoca 

o pandemie. Au trecut luni înainte să ne dăm seama că 

măsurile de control al virusului nu au funcționat. Principala 

cauză, de ce măsurile nu au funcționat, nu au fost măsurile 

în sine, ci comportamentul cetățenilor, adică refuzul de a 

urma instrucțiunile și recomandările: nerespectare, 

neconformare. 

 

Pe lângă nerespectare, non-aderența ar putea fi o 

problemă, dar acest lucru dăunează individului, nu societății 

în mod direct. Non-aderența înseamnă refuzul neintenționat 

al unei persoane de a urma instrucțiunile unui profesionist 

din domeniul medical, care poate provoca probleme grave 

(de sănătate) pentru pacient. Non-aderența nu are un 

impact semnificativ numai asupra rezultatelor clinice și a 

costurilor asistenței medicale, ci afectează și rezultatul 

studiilor clinice, care are implicații majore complexe (1). 

 

Există diferite motive pentru care un pacient nu respectă 

o instrucțiune: un pacient poate fi copleșit, nu înțelege ce 

trebuie să facă, se simte neajutorat sau confuz și/sau este 

preocupat de costurile asistenței medicale (2). Acesta poate 

fi și cazul îngrijirilor paliative, așa cum demonstrează 

articolul Perspective actuale în îngrijirea de susținere din 

acest număr al PALIATIEI. Non-aderența are legătură cu 

(lipsa) înțelegerii sau a unei viziunii commune. 

 

În îngrijirea sănătății, este important să se facă distincția 

între nerespectare și non-aderență. În cazul non-aderenței, 

există o lipsă de înțelegere comună între furnizorul de 

servicii și pacient: care este problema medicală în cauză, 

sunt medicamente eficiente, tratamente sau proceduri 

disponibile și care sunt riscurile pentru pacient, dacă 

problema medicală rămâne netratată sau insuficient tratată. 

 

În cazul pandemiei cu Covid-19 nu există o înțelegere 

comună, ceea ce duce la neconformitate, non-aderență. 

Lipsa unei înțelegeri comune oferă virusului oportunități 

infinite de răspândire! Dar, dacă pacientul este diagnosticat 

cu covid-19: nu există - în practică - spațiu pentru non-

aderență! Unitățile de terapie intensivă nu oferă prea multe 

opțiuni sau timp pentru o înțelegere comună. Aceasta este 

o diferență esențială cu îngrijirea paliativă: înțelegerea 

comună/acordul comun este o condiție sine qua non în 

cazul îngrijirii paliative. 

Ce se întâmplă în caz de non-aderență la îngrijirea 

sănătății? Care sunt efectele atunci când un pacient nu 

inițiază sau continuă îngrijirea recomandată de un furnizor? 

Rezultă costuri suplimentare majore pentru îngrijirea 

sănătății (3). Dar și mai important: poate duce la o politică 

inadecvată de îngrijire a sănătății și afectează calitatea 

îngrijirii (4). Prin urmare, deși înțelegerea comună, 

consensul, este o condiție sine qua non pentru îngrijirea 

paliativă, ar trebui să rămânem întotdeauna alerți. 
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Ten months ago Europe became aware of a new virus, 

which the potential to cause a pandemic. It took months 

before we realised that measures to control the virus did not 

work. The main cause, why measures did not work, were 

not the measures, but the behaviour of citizens, i.e. the 

refusal to follow the instructions and recommendations: 

non-compliance. 

 

Besides non-compliance, non-adherence could be a 

problem but this does harm the individual, not the society 

directly. Non-adherence means unintentional refusal by an 

individual to follow instructions of a medical professional, 

which may cause serious (health) problems for the patient. 

And non-adherence significantly does not only impact 

clinical outcomes and health care costs, but also affects the 

outcome of clinical trials, which has potentially complex 

major implications (1).  

 

There are various reasons why a patient does not follow 

an instruction: a patient may be overwhelmed, does not 

understand what to do, feels helpless or confused, and/or is 

concerned with healthcare costs (2). This may also be the 

case in palliative care, as the article of Current perspectives 

in supportive care demonstrates in this issue of PALIATIA. 

Non-adherence has to do with (lack of) common 

understanding.  

 

In health care, it is important to distinct between non-

compliance and non-adherence. In the case of non-

adherence there is a lack of common understanding 
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between provider and patient: what is the medical issue in 

question, are effective medications, treatments or 

procedures available, and what are the risks to the patient, 

if the medical issue remains untreated or undertreated.  

 

In the case of the pandemic with Covid-19 there is no 

common understanding, which results in non-compliance. 

The lack of common understanding offers the virus endless 

opportunities to spread! But, if the patient is diagnosed with 

covid-19: there is – in practice – no room for non-

adherence! Intensive care units do not offer much choice or 

time for common understanding. That is an essential 

difference with palliative care: common understanding is a 

condition sine qua non in case of palliative care. 

 

What happens in de case of non-adherence in health 

care? Wat are the effects when a patient does not initiate or 

continue care that a provider has recommended? It results 

in major additional costs of health care (3). But even more 

important: it may lead to inadequate health care policy and 

it affects the quality of care (4). Therefore, although 

common understanding is a condition sine qua non for 

palliative care, we should always stay alert. 
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