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Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα 

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.) είναι 
κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος 
από το κράτος. 

Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. Μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι κυρίως 
άτομα που πάσχουν από Αρθρίτιδα/Ρευματισμό, Ρευματολόγοι 
και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς 
που πάσχουν από Αρθρίτιδα / Ρευματισμό. 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι μια Λίγκα ασθενών, γιατρών και επιστημόνων 
με σκοπό την ενημέρωση, υποστήριξη και προαγωγή της έρευνας 
και υγείας σε σχέση με τα ρευματικά νοσήματα 

 



Ρευματικά νοσήματα 

Με τον όρο ρευματικά νοσήματα χαρακτηρίζουμε ένα σύνολο 

νοσημάτων που έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

Είναι χρόνια και ανίατα: Οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται 

δεν έχουν καταφέρει ακόμα να στοχεύσουν στην αιτία της 

ασθένειας. 

Είναι αυτοάνοσα – Δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα 

αποκρίνεται λανθασμένα και επιτίθεται στο συνδετικό ιστό του 

ίδιου του ατόμου, δημιουργώντας φλεγμονές 

Είναι Συστηματικά – Δηλαδή προσβάλουν πολλά όργανα 

 



Ρευματικά νοσήματα 

Οι κυριότερες ασθένειες που περιλαμβάνονται στα ρευματικά 

νοσήματα είναι: 

Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Σύνδρομο Sjögren, Συστηματικός 

Ερυθηματώδης Λύκος, Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, 

Νεανική Ιδιοπαθής αρθρίτιδα, Συστηματική σκλήρυνση, 

Πολυμυοσίτιδα – Δερματομυοσίτιδα, Ρευματική πολυμυαλγία, 

Σύνδρομο επικάλυψης νοσημάτων του συνδετικού ιστού, 

Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού, Ινομυαλγία, Σκληρόδερμα 

 



Ρευματικά Νοσήματα 

Τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα 
προσβάλλουν μέχρι και το 10% του γενικού 
πληθυσμού 

 

Συνεπώς είναι συχνότερα απ’ όσο νομίζουμε και 
αφορούν αρκετά μεγάλο ποσοστό των ασθενών 
που χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

 



Διάγνωση – Παρακολούθηση –  
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

Τα συμπτώματα των ρευματικών νοσημάτων πολλές 
φορές μπορεί να ομοιάζουν με συμπτώματα ορθοπεδικής 
φύσης, ειδικά σε νοσήματα όπως οι αρθρίτιδες 

Αυτό οδηγεί πολλές φορές τον ασθενή σε ακατάλληλες 
μεθόδους ή ιατρικές ειδικότητες, γεγονός που 
καθυστερεί σημαντικά τη σωστή και έγκαιρη διάγνωση 

Ως αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
καθυστερήσει η ορθή θεραπεία  

 



Διάγνωση – Παρακολούθηση –  
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

Συννοσηρότητα 

Η συννοσηρότητα, δηλαδή η ύπαρξη πολλών νοσημάτων 
ταυτόχρονα, ως συνέπεια της μη σωστής λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού, είναι ένα δεύτερο πολύ συχνό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.  

Δυστυχώς, πολύ συχνά οι ασθενείς δυσκολεύονται να 
συντονίσουν οι ίδιοι την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 
ειδικοτήτων και όπως είναι φυσιολογικό, πολλές φορές 
μεταφέρονται λάθος πληροφορίες ή γίνονται σοβαρές παραλήψεις, 
με αποτέλεσμα να τίθεται η ζωή του ρευματοπαθούς σε κίνδυνο 

 



Διάγνωση – Παρακολούθηση –  
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

•Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα των ρευματικών νοσημάτων 
περιλαμβάνουν διαφορετικά φάρμακα ανάλογα της 
εξέλιξη της νόσου και την ανεκτικότητα του ασθενούς σε 
αυτά 

•Η λήψη αυτών των φαρμάκων μπορεί να είναι με απλή 
λήψη δισκίου, υποδόρια ή ενδοφλέβια έγχυση 

•Τα τελευταία χρόνια, σημαντικός σύμμαχος στη θεραπεία 
των ρευματικών νοσημάτων είναι η νέα γενιά φαρμάκων: 
οι Βιολογικοί Παράγοντες 



Διάγνωση – Παρακολούθηση –  
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 

•Όμως, όλα τα φάρμακα έχουν ανεπιθύμητες δράσεις– 
Το οποίο σημαίνει ότι η σωστή παρακολούθηση του 
ασθενούς και η καταγραφή των ανεπιθύμητων είναι 
τεράστιας σημασίας για τη δημόσια υγεία 

•Ειδικά, στην περίπτωση της ενδοφλέβιας χορήγησης 
φαρμάκων, η οποία γίνεται σε νοσοκομείο, πρέπει να 
υπάρχει επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού 
εξαιτίας της πιθανότητας αναφυλακτικού σοκ, ή άλλης 
απειλητικής κατάστασης για τη ζωή. 

 



Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας για τους ρευματοπαθείς 

•Ο Γενικός/Οικογενειακός ιατρός, ως λειτουργός 
πρωτοβάθμιας φροντίδας, ο οποίος έχοντας το πλήρες 
ιστορικό του ασθενούς και σε βάθος χρόνου, μπορεί 
να βοηθήσει τόσο στην έγκαιρη διάγνωση, 
παραπέμποντας τον ασθενή στη σωστή ειδικότητα, 
όσο και στο συντονισμό των υπόλοιπων 
ειδικοτήτων που μπορεί να παρακολουθούν τον 
ασθενή, μεταφέροντας ακριβείς πληροφορίες και 
κρατώντας το αρχείο διαγνώσεων του ασθενή. 

 



Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας για τους ρευματοπαθείς 

Υπό το πρίσμα της χρόνιας φύσης των νοσημάτων αυτών, οι 

θεραπείες μπορούν να διαφοροποιηθούν στο βάθος του χρόνου. 

Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένα τρόπος καταγραφής όλων 

αυτών των αλλαγών και των πιθανών παρενεργειών τους στον 

συγκεκριμένο ασθενή. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

γίνει από τα μεγάλα νοσοκομεία που έχουν να αντιμετωπίσουν 

τόσα περιστατικά. Αντίθετα, τα κέντρα πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, σε συνεργασία με το γενικό γιατρό του ασθενούς 

μπορούν να συντηρούν τέτοιου είδους ιστορικό.  



Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας για τους ρευματοπαθείς 

Όσον αφορά στις ενδοφλέβιες θεραπείες, στα κέντρα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας ο ασθενής μπορεί να έχει ορθότερη 
επίβλεψη κατά τη θεραπεία του και επιπλέον δε χρειάζεται να 
διανύσει μεγάλες αποστάσεις, ειδικά στην επαρχία 

Τέλος, μην ξεχνάμε ότι ο ρευματοπαθής είναι ασθενής σε 
ανοσοκαταστολή λόγω των θεραπειών. Ένα μεγάλο νοσοκομείο 
συχνά αντιμετωπίζει εξάρσεις λοιμώξεων και ιώσεων. Πώς 
μπορεί να παρακολουθείται ή να κάνει τις θεραπείες του ο 
ρευματοπαθής ασθενής σε ένα τέτοιο επικίνδυνο περιβάλλον;;; 

Συνεπώς και πάλι τη λύση σε αυτό δίνει η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας 



Γενική και Οικογενειακή Ιατρική   
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Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας για τους ρευματοπαθείς 

 

Σας ευχαριστώ 

 

Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού 
Αγώνα 


