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Santrauka
Tyrimo tikslas − įvertinti pacientų po inkstų transplanta-
cijos gydymo rekomendacijų laikymąsi ir nustatyti veiks-
nius, susijusius su režimo pažeidimais. 
Metodika. Sudaryta anoniminė įsivertinimo anketa apie 
vaistų vartojimą, socialinius veiksnius, įsitikinimus, in-
formuotumą, nepageidaujamus reiškinius, lėtines ligas, 
priminimo priemonių naudojimą ir reguliarų atvykimą 
pas nefrologą. Duomenų analizei naudojama statistikos 
programų paketo SPSS 27,0 versija. 
Rezultatai. Iš 56 tiriamųjų: 55,4 proc. vyrai, 44,6 proc. 
moterys, amžius 53±12 metų. 98 proc. tiriamųjų laiku 
išgeria imunosupresantus, 89 proc. – kitus vaistus, 89 
proc. nėra praleidę ar pakeitę vaistų dozių, 97,5 proc. nėra 
sumažinę vaistų dozės dėl šalutinių reiškinių, 91 proc. - 
dėl nuotaikų kaitos. Visų rekomendacijų griežtai laikėsi 
tik 39,3 proc. tiriamųjų, patikimų sąsajų tarp vaistų var-
tojimo ir tirtų rizikos veiksnių negauta. Teisingas vaistų 
vartojimas net 68 proc. pacientų susijęs su varginančiais 
šalutiniais reiškiniais. 
Išvados. Mažiau nei pusė pacientų po inksto transplanta-
cijos pripažino tinkamai besilaikantys gydymo režimo. 
Pacientų įsitikinimai, socialiniai veiksniai ir įpročiai ne-
buvo susiję su režimo pažeidimais.

Įvadas
Gerai ilgalaikei gydymo baigčiai po inksto transplanta-

cijos labai svarbus griežtas imunosupresantų ir kitų vaistų 
vartojimo režimas. Nors inkstų transplantacijos recipientai 
mokomi suvokti vaistų vartojimo svarbą, vaistų vartojimo 
režimo pažeidimai gana dažni [1]. Pasaulio sveikatos orga-
nizacija (PSO) vaistų vartojimo rekomendacijų laikymąsi 
apibrėžia kaip pacientų gebėjimą laikytis rekomenduojamo 
gydymo plano. Tam turi įtakos sveikatos sistema, socialiniai 
ir ekonominiai, su pacientu ir jo būkle susiję veiksniai [2]. 
Remiantis tyrimų duomenimis, pacientų, kuriems persodintas 

inkstas, režimo nesilaikymo paplitimas svyruoja nuo 2,4 
iki 78,0 procentų [3-9]. Po inksto transplantacijos skiriami 
imunosupresantai, siekiant išvengti transplanto atmetimo ir 
sumažinti sergamumą, hospitalizavimą bei komplikacijas, su-
sijusias su transplanto funkcijos praradimu [10]. Pacientams 
taikomas sudėtingas gydymo režimas, be imunosupresantų 
skiriant vaistus infekcijų profilaktikai bei kitus, vartojamus 
lėtinėms gretutinėms ligoms gydyti. Didelis vartojamų vaistų 
kiekis gali turėti įtakos vaistų rekomendacijų laikymuisi 
[11,12]. Imunosupresantų vartojimo rekomendacijų nesi-
laikymas kelia didesnę ūminio arba lėtinio atmetimo, trans-
planto funkcijos praradimo, gyvenimo kokybės pablogėjimo 
riziką, dėl to padidėja ekonominė našta sveikatos priežiūros 
sistemai [13-14].

Tyrimo tikslas − įvertinti pacientų po inkstų transplan-
tacijos vaistų vartojimo rekomendacijų laikymąsi ir nustatyti 
veiksnius, susijusius su vaistų vartojimo režimo pažeidimais.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti gautas Lietuvos sveikatos mokslų univer-

siteto (LSMU) Bioetikos centro leidimas Nr. BEC MF-68 
(2021 10 18). Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno klinikų Nefrologijos klinikoje. 

Pacientų vaistų vartojimo režimo pažeidimų įvertinimui 
buvo sudaryta speciali anketa. Anketos klausimai buvo skirti 
įvertinti vaistų vartojimo pažeidimų dažnį, išsiaiškinti, ar 
socialiniai veiksniai, įsitikinimai, informuotumas, nepagei-
daujamų reiškinių pasireiškimas, lėtinės ligos, papildomų 
priminimo priemonių naudojimas ir reguliarus atvykimas į 
vizitą pas gydytoją  nefrologą turi įtakos vaistų vartojimo 
rekomendacijų laikymuisi. Įtraukimo į tyrimą kriterijai: visi 
pacientai, kurie lankėsi ambulatoriškai pas gydytoją nefro-
logą po inksto transplantacijos  2021 m. lapkričio - gruodžio 
mėn. ir sutiko užpildyti anoniminę anketą. 

Pacientai priskirti tinkamo rekomendacijų laikymosi 
grupei, jei atitiko šiuos reikalavimus:  visada laiku vartoja 
imunosupresantus ir kitus vaistus; nėra savavališkai pakeitę 
ar praleidę vaisto dozės vieną ar kelis kartus iš eilės; nebuvo 
pakeitę ar praleidę vaistų dozės dėl nepageidaujamų reiš-
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kinių, blogos nuotaikos; nėra sumažinę dozės, esant gerai 
savijautai. 

Duomenų analizei naudojama statistikos programų 
paketo SPSS 27,0 versija ir Microsoft Office Excel 2020 
programa. Pateikiant aprašomąją statistiką intervaliniams 
kintamiesiems, buvo apskaičiuoti vidurkiai ir standartiniai 
nuokrypiai. Kokybinių požymių priklausomybei vertinti nau-
dotas chi kvadrato (χ2) kriterijus, kiekybiniams požymiams 
grupėse palyginti, esant normaliam skirstiniui, naudotas 
Student t testas. Reikšmingu laikytas statistinių hipotezių 
reikšmingumo lygmuo p < 0,05.

Tyrimo rezultatai
Tyrime iš viso dalyvavo 56 pacientai, kuriems atlikta 

inkstų transplantacija, 31 vyras (55,4 %) ir 25 moterys (44,6 
%). Tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 52,9 ± 12,1 metai. 

Pacientų rekomendacijų laikymasis vertintas atsižvelgiant 
į  8 anketos klausimų atsakymus (1 lentelė). 

Vertinant atsakymus į atskirus anketos klausimus (1 len-
telė), nustatyta, kad rekomenduojamo vaistų vartojimo re-
žimo laikėsi 89-98 proc. pacientų, sumuojant – nors vieną iš 
šių pažeidimų yra padarę 34(60,7 %) pacientai ir tik 22(39,3 
%) griežtai laikėsi visų gydytojo nurodymų dėl vaistų var-
tojimo laiko ir dozės. Vaistų vartojimo ryšio su lytimi ar 
amžiumi nenustatyta (2 lentelė). 

Tik trečdalis (33,9%) pacientų po inkstų transplantacijos 
yra dirbantys asmenys. Net 20 proc. pacientų nepakanka lėšų 
nusipirkti vaistų. Pacientai daugiausia palaikymo jaučia iš 
artimųjų (94,6%), mažiau iš socialinių darbuotojų (51,9%) ir 
kitų žmonių (57,1%). Reikšmingų socialinių veiksnių sąsajų 
su režimo laikymusi nenustatėme (3 lentelė). 

Trečdaliui pacientų pasireiškė vaistų nepageidaujami 
reiškiniai, dažniausiai - rankų tremoras (37,5 %). Nepagei-
daujamų reiškinių sąsajos su režimo laikymusi nurodytos 
4 lentelėje.

Beveik visi (96,4 %) pacientai susideda vaistus patys. 
Žadintuvas – dažniausia pagalbinė priemonė, padedanti pri-
siminti vaistų vartojimo laiką. Pagalbinių priemonių sąsajos 
su režimo laikymusi nenustatėme (5 lentelė).

Pusė tiriamųjų be inkstų ligos serga ir kitomis lėtinėmis 
ligomis. Mūsų tyrimo duomenimis, gretutinės ligos ir papil-
domi vaistai nebuvo susiję su režimo pažeidimais (6 lentelė). 

Didžioji dalis (98,2%) pacientų tiki imunosupresinių 
vaistų nauda, jiems pakanka žinių apie imunosupresantų 
vartojimą, svarbu vaistus išgerti laiku (89,3%). Pacientų 
įsitikinimai, įpročiai neturėjo reikšmingos sąsajos su reko-
mendacijų laikymusi (7 lentelė).

Iš visų tiriamųjų 50 (89,3%) laiku registruojasi ir atvyksta 
pas gydytoją nefrologą. Beveik ketvirtadalis (23,2%) paci-
entų teigia, kad jiems sudėtinga atvykti į vizitą dėl transporto 
problemų, tačiau tai nebuvo reikšminga režimo nesilaikymo 
priežastis (p⹀0,4).

Aptarimas. Tyrime pacientų vartojamų vaistų rekomen-
dacijų laikymosi nevertinome objektyviai, nes naudoda-
miesi anonimine anketa norėjome užtikrinti kuo sąžiningesnį 
pacientų vartojamų vaistų režimo įsivertinimą. Remiantis 
tyrimo rezultatais, pacientai dažnai nesavikritiškai įvertina 
vartojamų vaistų režimą. Nors dauguma tiesiogiai klausiami 
nurodo, jog visada laikosi vaistų vartojimo rekomendacijų, 
vėliau sau prieštarauja, teigdami, kad kartais vaistų dozę su-
mažina dėl nepageidaujamų reiškinių, blogos nuotaikos ir kt. 

Socialiniai veiksniai. Didžioji dalis tyrimų nurodo, kad 
vyrai dažniau nesilaiko imunosupresantų vartojimo reko-
mendacijų [18-21], tačiau yra tyrimų, gavusių priešingus 
rezultatus [22]. Mūsų tyrime vaistų vartojimo rekomenda-
cijų laikymosi lyties atžvilgiu nenustatėme. Savo tyrime 
nepatvirtinome teiginių, kad jaunesnis amžius siejamas su 
režimo nesilaikymu [21,22], o laikymasis didėja su amžiumi 
[23]. Kai kurie tyrėjai nurodo, kad aukštesnis išsilavinimo 
lygis yra reikšmingai susijęs su geresniu režimo laikymusi 
[23-25], kiti reikšmingo ryšio nerado [20,21]. Mūsų tyrime 
aukštąjį išsilavinimą turėjo 33,9 proc. tiriamųjų, išsilavinimas 
su vaistų vartojimu susijęs nebuvo. 

Yra duomenų, kad geresnis socialinis ir ekonominis statu-Klausimai Tiriamieji
n = 56

Laiku išgeria imunosupresantus 55 (98,2 %)
Laiku išgeria kitus vaistus 50 (89,3 %)
Nėra savavališkai pakeitęs vaisto dozės 52 (92,9 %)
Nėra savavališkai praleidęs vaisto dozės 50 (89,3 %)
Nėra savavališkai praleidęs vaisto dozės kelis 
kartus iš eilės

54 (96,4 %)

Nėra sumažinęs vaisto dozės dėl nepageidaujamų 
reiškinių

54 (97,5 %)

Nėra praleidęs vaisto dozės dėl blogos nuotaikos 51 (91,1 %)
Nėra sumažinęs vaisto dozės, kai jautėsi gerai 52 (92,9 %) 

1 lentelė. Rekomendacijų laikymosi vertinimas pagal atsakymus 
į anketos klausimus.

Demo-
grafiniai 
veiksniai 

Visi tiria-
mieji
n = 56 

Rekomenda-
cijų laikėsi

n = 22 

Rekomen-
dacijų 

nesilaikė
n = 34 

p 

Moterys 44,6 % 40% 60% 0,1
Vyrai 55,4 % 41,9% 58,1%
Amžius, me-
tais 
M ± SD

52,9 ± 12,1 53,12 ± 12,9 52,5 ± 10,8 0,875

2 lentelė. Lyties ir amžiaus ryšys su vaistų vartojimu. 
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sas susijęs su geresniu vaistų rekomendacijų laikymusi 
[26], o nedarbas dažnesnis asmenims, kurie nesilaiko 
rekomendacijų [26,27]. Neaišku, ar tai galima paaiškinti 
finansiniu nesugebėjimu nusipirkti imunosupresantų 
[30,32], nes kai kuriose Europos šalyse imunosupresan-
tai yra kompensuojami. Priešingai, kiti tyrimai nerado 
ryšio tarp rekomendacijų laikymosi ir socialinės bei 
ekonominės padėties [23-25], arba nustatė, kad įsidar-
binimas gali lemti prastesnį rekomendacijų laikymąsi 
[20,21]. Mūsų analizėje šeiminė, finansinė padėtis ir 
rekomendacijų laikymasis nebuvo susiję. Nors po trans-
plantacijos tikimasi, kad pacientai galės grįžti į sąlygi-
nai įprastinį gyvenimą, palyginti nedidelė jų dalis – tik 
33,9 proc. grįžta į darbinę veiklą. Pažymėtina, kad nors 
Lietuvoje imunosupresantų, antihipertenzinių ir antidi-
abetinių vaistų visa kaina kompensuojama, beveik 20 
proc. pacientų po inksto transplantacijos turi finansinių 
sunkumų dėl priemokos už vaistus. 

Socialinė parama dažnai suvokiama kaip sutuok-
tinio ar partnerio palaikymas, bet gali būti teikiama 
ir kitų šeimos narių, pažįstamų [28]. Šaltiniuose pa-
stebėta, kad santuokoje gyvenantys asmenys dažniau 
laikosi vaistų vartojimo rekomendacijų [29,30]. Mūsų 
tyrime tokio ryšio nerasta. Artimųjų, socialinių dar-
buotojų ir kitų žmonių palaikymas vaistų vartojimui 
įtakos neturėjo. 

Nepageidaujami reiškiniai. Remiantis keleto ty-
rimų rezultatais [26,31], NR gali būti susiję su vaistų 
vartojimu. Nenurodant konkrečių NR, viename tyrime 
NR pasireiškimas buvo rekomendacijų nesilaikymo 
priežastis [32]. Mūsų tyrime tik 2 pacientai nurodė, 
kad mažino vaistų dozes dėl NR, nors NR pasireiškė 57 
proc. tiriamųjų. Dažniausiai nurodyta NR – rankų tre-
moras (37,5 %). Pacientai yra informuoti apie galimas 
vaistų NR, vaistų vartojimo svarbą ir savavališkai ne-
keičia vaistų vartojimo režimo dėl NR. Beveik visi (98 
%) pacientai nurodė, kad jiems yra suteikta pakankamai 
informacijos apie vartojamus vaistus ir jų svarbą – tai 
galima laikyti geru nefrologinės pagalbos suteikimo 
rodikliu pacientams po inksto transplantacijos.

Lėtinės ligos. Atliktuose tyrimuose [33-35] paste-
bėta, kad somatinės gretutinės ligos reikšmingai susi-
jusios su vartojamų vaistų režimo nesilaikymu, tačiau 
mūsų tyrime tai neturėjo įtakos. 

Pagalbinių priemonių ir išmaniųjų technologijų 
vartojimas. Įvairios išmaniosios technologijos gali 
padėti pagerinti vaistų rekomendacijų laikymąsi reci-
pientams po inkstų transplantacijos [36–40]. B. Foster 
ir kt. [37] teigia, kad naudojant elektroninę tablečių 
dėžutę, vaisto dozės priminimas tekstiniais telefono 

Socialiniai 
veiksniai

Visi tiria-
mieji
n = 56 

Rekomen-
dacijų lai-
kėsi 
n = 22 

Rekomen-
dacijų ne-
silaikė
n = 34 

p 

Finansinė padėtis:
gera
vidutinė
bloga

7 (12,5%)
47 (83,9 %)
2 (3,6 %)

1 (4,5 %)
19 (86,4 %)
2 (9,1 %)

6 (17,6 %)
28 (82,4 %)
0 (0 %)

0,065

Šeiminė padėtis:
vienišas, našlys, 
išsiskyręs
susituokęs

23 (41,1%)
33 (58,9%)

11 (47,8%)
11 (33,3%)

12 (52,2%)
22 (66,7%)

0,405

Dirbantis 19 (33,9 %) 6 (27,3 %) 13 (38,2 %) 0,397
Išsilavinimas
pradinis (vidurinis)
aukštasis

37 (66,1 %)
19 (33,9 %)

13 (35,1%)
9 (47,4%)

24 (64,9%)
10 (52,6%)

0,401

Pakanka lėšų nusi-
pirkti vaistų 45 (80,4 %) 20 (90,9 %) 25 (73,5 %) 0,171

Jaučiasi gerai:
visada (dažnai)
retai (niekada)

46 (82,1 %)
8 (14.3 %)

18 (81,8 %)
3 (13.6 %)

28 (82,4 %)
5 (14.7 %)

0,697

Gyvenimo kokybę 
vertina kaip gerą:
visada
dažnai
retai

17 (30,4 %)
32 (57,1 5)
7 (12,5 %)

5 (22,7 %)
14 (63,6 %)
3 (13,6 %)

12 (35,3 %)
18 (52,9 %)
4 (11,8 %)

0,630

Riboja socialinę 
veiklą dėl savo 
būklės

25 (44,6 %) 12 (54,5 %) 13 (38,2 %) 0,269

3 lentelė. Socialinių veiksnių ryšys su vaistų vartojimo rekomendacijų 
laikymusi.

Dažniausi nepa-
geidaujami reiš-
kiniai

Visi 
tiriamieji

n = 56

Rekomen-
dacijų 
laikėsi
n = 22

Rekomen-
dacijų 

nesilaikė
n = 34

p

Pasireiškė NR 32 (57,1 %) 14 (63,6 %) 18 (52,9 %) 0,430
Rankų drebėjimas 21 (37,5 %) 11 (50 %) 10 (29,4 %) 0,120
Padidėjo plaukuo-
tumas

12 (21,4 %) 5 (22,7 %) 7 (20,6 %) 0,849

Riebalų susikau-
pimas skruostuose

12 (21,4 %) 6 (27,3 %) 6 (17,6 %) 0,508

Blogas žaizdų gi-
jimas

10 (17,9 %) 2 (9,1 %) 8 (23,5 %) 0,168

Viduriavimas 9 (16,2 %) 3 (13,6 %) 6 (17,6 %) 0,690
Polinkis infekci-
joms

7 (12,5 %) 3 (13,6 %) 4 (11,8 %) 1,0

NR trukdo gyve-
nimui

22 (39,3 %) 15 (68,2 %) 7 (20,6 %) <0,001

4 lentelė. Nepageidaujamų reiškinių (NR) sąsajos su rekomendacijų 
laikymusi.
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pranešimais lėmė 66 proc. didesnę tikimybę laikytis vaistų 
rekomenduojamo režimo, tačiau šios priemonės nėra plačiai 
prieinamos mūsų pacientams.

Įsitikinimai, požiūris. Remiantis įsitikinimais, žmonės 
gali būti suskirstyti į skirtingus tipus: atsitiktinai nesilaikan-
tys (netyčinis užmaršumas), nepažeidžiamai nesilaikantys 
(atsainumas vaistų atžvilgiu) ir ryžtingai nesilaikantys (sava-
vališki, nepaisantys medikų rekomendacijų) [41]. Pacientai 

įprastai sutinka, jog yra atsakingi už savo sveikatos būklę ir, 
jei yra susirūpinę dėl ligos, dažniausiai tiki, kad tai gali turėti 
rimtų pasekmių jų gerovei, pasitiki gydymo nauda ir laikosi 
gydymo rekomendacijų [41,42]. Mūsų analizėje 4 (7,1 %) 
pacientai savavališkai keitė dozę, 6 (10,7 %) savavališkai 
praleido dozę ir 2 (5,6 %) pacientai savavališkai praleido 
dozę kelis kartus iš eilės.

Bloga nuotaika, depresija. Su vaistų vartojimo reko-
mendacijų nesilaikymu gali būti susijusi depresija [43], ne-
rimas [40] ir tyčinis sergančiųjų depresija rekomendacijų 
nesilaikymas, lyginant su ja nesergančiais [20,21]. Mūsų 
atliktame tyrime reikšmingo ryšio tarp blogos nuotaikos, 
depresijos ir rekomendacijų laikymosi nebuvo. Vis dėlto, tai 
buvo pacientų savianalizės anketa, neobjektyvizuota medi-
cininiais duomenimis apie depresijos diagnozę.

Apibendrinimas
Nors didžioji dalis mūsų pacientų tiki imunosupresinių 

vaistų nauda, turi pakankamai žinių apie vaistų vartojimą 
ir jiems svarbu vaistus išgerti laiku, tačiau tik 39,3 proc. 
griežtai laikosi visų gydymo rekomendacijų. Dažniausiai, 
kaip papildomą priemonę prisiminti išgerti vaistus, pacientai 
naudoja žadintuvą. Pacientai daugiausia palaikymo jaučia 
iš artimųjų, mažiau iš socialinių darbuotojų ir kitų žmonių. 
Ketvirtadaliui tiriamųjų sudėtinga atvykti pas gydytoją dėl 
transporto problemų, penktadaliui neužtenka lėšų priemo-
koms už vaistus. Daugiau nei pusei pacientų pasireiškia 
šalutiniai vaistų reiškiniai. Su minėtais veiksniais gydymo 
režimo pažeidimų sąsajų nenustatėme. Galimos priežastys 
− nedidelis pacientų skaičius, dalies pacientų nenoras ben-
dradarbiauti ir pildyti įsivertinimo anketą.

Priminimo 
priemonė

Visi tiria-
mieji
n = 56 

Rekomen-
dacijų 
laikėsi 
n = 22 

Rekomen-
dacijų 

nesilaikė
n = 34 

p 

Žadintuvas 26 
(46,4 %)

9 
(40,9 %)

17 
(50 %)

0,505

Mobiliojo tele-
fono programėlė 
ar priminimas

8 
(14,3 %)

3 
(13,6 %)

5 
(14,7 %)

1,0

Dėžutė vaistams 31 
(55,4 %)

9 
(40,9 %)

22 
(64,7 %)

0,08

Visi tiria-
mieji
n = 56 

Reko-
menda-

cijų 
laikėsi 
n = 22 

Rekomen-
dacijų 

nesilaikė
n = 34 

p 

Turi lėtinių ligų 27 
(48,2 %)

11 
(50 %)

16 
(47,1%)

1,0

Vartoja vaistus lė-
tinių ligų gydymui

43 
(76,9 %)

18 
(81,8 %)

25 
(73,5 %)

0,473

Visi tiria-
mieji
n = 56 

Rekomen-
dacijų lai-
kėsi 
n = 22 

Rekomen-
dacijų ne-
silaikė
n = 34 

p 

Svarbu išgerti vaistus laiku 50 (89,3 %) 20 (90,9 %) 30 (88,2 %) 1,0
Yra užsiėmęs, neturi laiko 
išgerti laiku vaistus

7 (12,5 %) 2 (9,1 %) 5 (14,7%) 0,692

Nerimauja, nes reikia išgerti 
didelį vaistų kiekį

20 (35,7 %) 8 (36,4 %) 12 (35,3 %) 0,935

Tiki, kad paskirti vaistai ap-
saugo transplantuotą inkstą

55 (98,2 %) 22 (100 %) 33 (97,1 %) 1,0

Pakanka žinių apie imuno-
supresinių vaistų vartojimą

55 (98,2 %) 22(40 %) 33 (38,2%) 1,0

Vaistų schema per daug su-
dėtinga

1 (1,8 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 1,0

5 lentelė. Priminimo priemonių ryšys su vaistų vartojimu.

6 lentelė. Lėtinių ligų ir papildomų vaistų vartojimo ryšys su re-
žimo laikymusi. 

7 lentelė. Požiūrio, informuotumo sąsajos su vaistų vartojimo rekomendacijų 
laikymusi.

Išvados 
1. Mažiau nei pusė pacientų po inksto trans-

plantacijos pripažino tinkamai besilaikantys gy-
dymo režimo. 

2. Pacientų įsitikinimai, socialiniai veiksniai 
ir įpročiai nebuvo susiję su režimo pažeidimais.
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NON-ADHERENCE TO TREATMENT AFTER 
KIDNEY TRANSPLANTATION

G. Juozupaitytė, P. Poškaitė, F. Tedros, R. Vaičiūnienė
Keywords: kidney transplantation, adherence to treatment, im-

munosuppressants, medications.
Summary
The aim of the study was to evaluate adherence to treatment in 

patients after kidney transplantation and to identify factors associ-
ated with treatment violations. Methodology: An anonymous self-
assessment questionnaire was developed on medication use, social 
factors, beliefs, awareness, side affects, chronic diseases, use of re-
minders, and regular visits to a nephrologist. SPSS version 27.0 
of the statistical software package was used for data analysis. Re-
sults: From all 56 patients: 55.4 % men, 44.6 proc % women, age 
53 ± 12 years. 98 % of patients take immunosuppressants on time, 
89 % -take other medications on-time. 89 % patients have not mis-
sed or changed doses of medications, 97.5 % - do not reduce dose 
due to side effects, 91 % - due to mood swings. Only 39.3% of pa-
tients strictly followed all recommendations, no reliable relations 
were found between non-adherence and the risk factors studied. In 
68% of patients correct use of medicaments was associated with 
side effects. Conclusions: Less than half of patients after kidney 
transplantation reported full adherence to the treatment regimen. 
Patients ’beliefs, social factors, and habits were not associated with 
treatment violations.
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