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Δίλαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε  

άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ  

έλαληη εμσγελώλ ή ελδνγελώλ  

 βιαπηηθώλ εξεζηζκάησλ 

  



Δίλαη  

κία δπζάξεζηε ππνθεηκεληθή 

 ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία  

πνπ νθείιεηαη ζε πηζαλή 

 ηζηηθή βιάβε 
  



• πόλνο 

• ζεξκόηεηα 

• εξπζξόηεηα 

• νίδεκα  

 

Ζ θιηληθή εηθόλα αλεμάξηεηα από ην αίηην πνπ ηελ πξνθάιεζε: 



ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΑ  ΝΟΗΜΑΣΑ 

Φιεγκνλώδε 

Οζηεναξζξίηηδα 

Μεηαβνιηθέο 

παζήζεηο  

ησλ νζηώλ-  

Οζηενπόξσζε 

Δμσαξζξηθά 

Λνηκώδε- 

Μεηαινηκώδε 

Ρεπκαηηθά  

ζπκπηώκαηα 

νθεηιόκελα  

ζε άιια 

λνζήκαηα 

Καθώζεηο 



    ΧΡΟΝΙΑ  ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ 

Διάχυτα 
νοςιματα του 

ςυνδετικοφ ιςτοφ 
(ΕΛ, κλθρόδερμα κ.λ.π.) 

Οροαρνθτικζσ 
πονδυλαρκρίτιδεσ 
(Αγκυλοποιθτικι  

πονδυλαρκρίτδα, 
Ψωριαςικι αρκρίτιδα) 

Ρευματοειδισ  
αρκρίτιδα 

Ουρικι 
αρκρίτιδα 



Η ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΡΕΤΜΑΣΟΕΙΔΟΤ ΑΡΘΙΣΙΔΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

0,67%   Δθλαδι περίπου 73.000 αςκενείσ 
Andrianakos, et al. Rheumatology [Οxford] 2006;45:1549-54.  

Η ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΝΔΤΛΑΡΘΙΣΙΔΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(Αξονικι πονδυλαρκρίτιδα και Ψωριαςικι Αρκρίτιδα) 

0,49%     Δθλαδι περίπου 54.000 αςκενείσ 
Trontzas, et al. Clin Rheumatol 2005;24:583-9. 

φνολο 127.000 αςκενείσ 



Σα ξεπκαηηθά λνζήκαηα κεηαμύ όισλ ησλ λνζεκάησλ απνηεινύλ: 

Διιάδα: ESORDIG study 

Αndrianakos Α, Miyakis S, Trontzas P, et al. Rheumatology (Oxford) 2005;44:932-8. 

Σα ξεπκαηηθά λνζήκαηα σο αίηην λνζεξόηεηαο 

o ηελ πξώηε θαηά ζεηξά αηηία: 

  

o ηε δεύηεξε θαηά ζεηξά αηηία: 

 

 ρξόληνπ πξνβιήκαηνο πγείαο (38,7%) 

 καθξνρξόληαο αληθαλόηεηαο (47,2%) 

 βξαρπρξόληαο αληθαλόηεηαο (26,2%) 

 ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ (20,5%) 

 θαξκάθσλ κε ζπληαγή (29,6%) 

 θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή (18,4%) 



Μακροχρόνια επίπτωςθ 

Μεταξφ των παςχόντων από ρευματικό νόςθμα  

Περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ παρουςίαηαν: 

• Χρόνιο πρόβλθμα υγείασ (52,7%) 
 

Ο ζνασ ςτουσ ζξι παρουςίαηε: 

• Μακροχρόνια ςωματικι ανικανότθτα (16,1%) 

Αndrianakos Α, Miyakis S, Trontzas P, et al. Rheumatology (Oxford) 2005;44:932-8. 



ρξόληνο βαζαληζηηθόο πόλνο 

ρξόληα θόπσζε (ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή) 

κεησκέλε θπζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα 

αίζζεκα θαθήο θπζηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο 

κεησκέλε παξαγσγηθόηεηα  

δπζθνιίεο ζηε ζπκκεηνρή ζε νηθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο  

   θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

 λνζειείεο, θάξκαθα, κεησκέλν πξνζδόθηκν επηβίσζεο 

Felson DT, et al. Arthritis Rheum 1993;36:729-40. Terwee CB, et al. Qual Life Res 2003;12:349-62. 

Rupp I, et al. Arthritis Rheum 2004;51:578-85. Hewlett S, et al. Arthritis Rheum 2005;53:697-702. 

 

Οη ξεπκαηηθέο παζήζεηο δπζθνιεύνπλ 

 ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αζζελώλ 



60%1 - 81%2 

38%1 - 52%2 

1. Woolf AD et al. Ann Rheum Dis 2004;63:342–347  

2. TNS/Arthritis Care Survey 2003, p693 Q16.   

Πόλνο θαη πνηόηεηα δσήο 

ζε ζεξαπεπόκελνπο αζζελείο κε αξζξίηηδα 

Πνλνύλ ζπλερώο 
 

Πεξηνξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο 



ΣΟΥΟ 

ΔΓΚΑΗΡΖ ΓΗΑΓΝΩΖ 

 
   

ΠΡΩΗΜΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

(αλνζνπαξέκβαζε) 

 
 

ΤΦΔΖ ΣΖ ΝΟΟΤ 

 

 

 

 

 



• 1948 θνξηηδόλε 

Picasso: Renoir 

• 1898 αζπηξίλε 

• 1956 παξαθεηακόιε 

• 1960 θαηλπινβνπηαδόλε 

Η ζεξαπεπηηθή ησλ ξεπκαηηθώλ λνζεκάησλ ζηνλ 20ν αηώλα 

Σξνπνπνηεηηθά θάξκαθα ηεο λόζνπ (DMARDs) 

Methotrexate, Cyclosporin, Leflunomide 

Hydoxychlorokine,  Sulphasalazine 



Απνηέιεζκα 

• 50% ησλ αζζελώλ κε ΡΑ παξνπζίαδαλ 

αλαπεξία  κεηά 10 έηε 
    Fries et al. Arthritis Rheum 1996;39:616-22. 

 

• Ζ ζλεηόηεηα ήηαλ απμεκέλε (RR: 1,27 ) 

   ηδηαίηεξα ηα πξώηα 7 έηε    

   Young et al. Rheumatology (Oxford) 2007;46:350-7. 

 



Eλεξγόηεηα  

λόζνπ 

Αξζξηθή  

θαηαζηξνθή 

Αλαπεξία 

Υξόλνο 

Υξόλνο Αλαζηξέςηκε Με αλαζηξέςηκε 

Smolen J, et al. Arthritis Res Ther 2008;10(3):208.  

Η ΣΡΙΑΓΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΗ ΝΟΟΤ  



Υξόλνο 

Κ
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ή

 

Έλαξμε 

ζπκπησκάησλ 

Έλαξμε 

βιαβώλ 

– Πξώηκε ζεξαπεία  

– ηόρνο ε ύθεζε θαη ε πξόιεςε ησλ αξζξηθώλ θαηαζηξνθώλ 

πκβαηηθή  

ζεξαπεία 

Δπηζεηηθή 

ζεξαπεία 

Η ζεξαπεπηηθή ησλ ξεπκαηηθώλ λνζεκάησλ ζηνλ 21ν αηώλα 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ 

• Μεγάλθ και ταχεία μείωςθ των ςυμπτωμάτων 

 

• Δραςτικά ςε όςουσ αποτυγχάνουν ςτθ ςυμβατικι 
κεραπεία (DMARDs) 
 

• Αναςτολι τθσ ακτινολογικισ εξζλιξθσ 
 

• Παρεμπόδιςθ τθσ λειτουργικισ ανικανότθτασ  

 

• Μείωςθ τθσ αναπθρίασ 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mείωςθ τθσ κατά κεφαλι φαρμακευτικισ δαπάνθσ  ςτθν Ελλάδα 

 

2013 vs 2009: 52% (33% χαμθλότερο από τον Μ.Ο. τθσ ΕΕ το 2014) 
  

EU mean 
OECD: €320 per capita 

Source: ΙΟΒΕ/SfEE, Facts & Figures 2012 

€ 

? 



Να εξακολουκιςουν να υπάρχουν  
διακζςιμα  φάρμακα και υπθρεςίεσ υγείασ 

Η ιατρικι κοινότθτα αρχίηει ςιγά-ςιγά 
να αντιλαμβάνεται τθ νζα αντίλθψθ  

οικονομικισ αξιολόγθςθσ  
κόςτουσ - αποτελζςματοσ 

των υπθρεςιϊν υγείασ ςτο πλαίςιο  
ενόσ περιοριςμζνου προχπολογιςμοφ 

ΩΣΔ 



Ποιόσ και με ποιό τρόπο αποφαςίηει 
ποιόσ αςκενισ και πότε πρζπει να πάρει  

βιολογικό φάρμακο? 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ (διαχρονικά) 

Η εμπειρία και θ άποψθ του κλινικοφ ιατροφ 

Η γνϊμθ των ειδικϊν (experts) 

H αποδεικτικι ιατρικι (evidence based medicine) 

Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ (recommendations) 

Σα κεραπευτικά πρωτόκολλα 

Ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΟ 



Αζζελήο 

Πνιηηεία 
Ιαηξόο-

Ννζειεπηήο 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  ΣΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΗ ΝΟΟΤ 



Ηαηξηθή αληίιεςε  

 

Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

Παξεκπόδηζε ηεο αλαπεξίαο 

Αλαραίηηζε ηεο 

αξζξηθήο θαηαζηξνθήο 

Μείσζε ηνπ πόλνπ 

Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

ACR Sub-committee on RA Guidelines. Arthritis Rheum 2002;46:328. 

Bathon & Cohen. Arthritis Rheum 2008;59(6):757-59. 

Δπίηεπμε ύθεζεο 



Ζ αληίιεςε ησλ αζζελώλ  

McInnes B, et al. Ann Rheum Dis 2009;68(suppl 3):240. 

Δπηζηξνθή ζηελ 

πξνεγνύκελε δσή 

Γξαζηηθά θαη αζθαιή 

θάξκαθα 

Δπηθνηλσλία κε ην ξεπκαηνιόγν 

γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζεσξνύλ 

ζεκαληηθά 

Δύθνιε ρξήζε θάξκαθσλ 

 

Πξνζδνθίεο 

από ηε ζεξαπεία 

 

Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο 



Οι ρευματοπακείσ 

 τθν πλειονότθτα τουσ δεν κεραπεφονται 
οριςτικά 

 Χρειάηονται ςυνεχι ζλεγχο 

 Παρουςιάηουν ποικίλεσ ςυμπεριφορζσ 

 Βιϊνουν πλθκϊρα βιολογικϊν, ψυχολογικϊν 
και κοινωνικϊν προβλθμάτων 

 



Οι ρευματοπακείσ χρειάηεται να: 

 Επανακτιςουν φυςιολογικό ρυκμό ηωισ 

 Επανενταχκοφν ςτο κοινωνικό και εργαςιακό 
περιβάλλον 

 Διαχειριςτοφν  προβλιματα, όπωσ: o πόνοσ,  
και τα άλλα ςυμπτϊματα και τισ παρενζργειεσ 
των φαρμάκων 

 Αντιμετωπίςουν τουσ φόβουσ 



Δπεμήγεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

       & 

Τπνζηήξημε 

Δθπαίδεπζε - Δπηθνηλσλία 



Οι κεςμικζσ παρεμβάςεισ 

 

ΠΟΛΙΣΔΙΑ 

 

Τπνζηήξημε ηεο αλαπεξίαο 

Γηαρείξηζε θόζηνπο 

Τπεξεζίεο πγείαο 

πλεξγαζία κε ηνπο ζεζκηθνύο 

θνξείο ηαηξώλ θαη αζζελώλ 

Πξόζβαζε ησλ αζζελώλ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• Ανιςοκατανομι των υπθρεςιϊν υγείασ 

• Ακριβζσ κεραπείεσ και ανορκολογικι κατανομι πόρων 

• Γραφειοκρατία και ταλαιπωρία ςτθν πρόςβαςθ  
ςτα ακριβά φάρμακα 

• Ανορκολογικι αντιμετϊπιςθ ςτα κζντρα αναπθρίασ 

• Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ των ιατρϊν για τθ ςχζςθ κόςτουσ  
– αποτελζςματοσ των κεραπειϊν 

• Ανεπάρκεια αποτελεςματικισ κακοδιγθςθσ και ελζγχου  
των ιατρικϊν πράξεων 

• Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ των αςκενϊν για τθ ςπουδαιότθτα  
τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθ κεραπεία 

 



Νζα μοντζλα διαχείριςθσ προςωπικοφ  



Σξέρνπζα πλνιηθή Σξέρνπζα πλνιηθή Γαπάλε Τγείαο θαη Σξέρνπζα 

Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο, Διιάδα-Δπξσδώλε (% ΑΔΠ) 

Πεγή: ύζηεκα Λνγαξηαζκώλ Τγείαο, Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο θαη Αμηνιόγεζεο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 2012. 
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Τρέχουςα ςυνολική δαπάνη υγείασ (% ΑΕΠ) - Ελλάδα 

Τρέχουςα δημόςια δαπάνη υγείασ (% ΑΕΠ) - Ελλάδα  

Τρέχουςα ςυνολική δαπάνη υγείασ (% ΑΕΠ) -Ευρωζώνη 

Τρέχουςα δημόςια δαπάνη υγείασ (% ΑΕΠ) - Ευρωζώνη 

2009-2011: -23,1% 



Ση δείρλνπλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο 

  Η Ελλάδα ιδθ δαπανά για υπθρεςίεσ υγείασ 1.000 € 
λιγότερα από το μζςο όρο του ΟΟΑ (κατά κεφαλιν) 

 

  Η υποχρθματοδότθςθ αφορά κυρίωσ τθν πρωτοβάκμια 
φροντίδα 

 

  Μετάκεςθ περαιτζρω δαπανϊν ςτα νοικοκυριά δεν είναι 
βιϊςιμθ 

 

  Οποιαδιποτε εξοικονόμθςθ πόρων προκφπτει ςτθν υγεία 
πρζπει να ςυνοδεφεται από ςυγκράτθςθ των πόρων εντόσ του 
ςυςτιματοσ 

Πεγή: ύζηεκα Λνγαξηαζκώλ Τγείαο, Δξγαζηήξην Οξγάλσζεο θαη Αμηνιόγεζεο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 2012. 



ΡΔΤΜΑΣΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ: 

ΣΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ 

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ ΣΖ ΝΟΟΤ 

•  ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

   Σν θόζηνο από ηελ κεησκέλε παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ απνπζία από  

   ηελ εξγαζία είλαη πνιιαπιάζην από ην ηαηξνθαξκαθεπηηθό θόζηνο 

  

• ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΝΟΖΡΟΣΖΣΑ  - ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ 

  ηηο ΖΠΑ ην 35% ηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία αθνξά αζζελείο                        

  κε αξζξίηηδα 
 

  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην κέζν θόζηνο αλά αζζελή κε ξεπκαηνπάζεηα  

  αλά εβδνκάδα θζάλεη ηα 318€  
 

Braakman-Jansen M.A.L., et al. Rheumatology 2012;51:354-61. 



Η κεραπεία είναι «δικαίωμα» 

Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ 



• Γηαζέζηκα ζε όινπο 

JCAHO 2001: Revised Standards for Pain Management 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations http://www.jcrinc.co

m 

 

• Γξαζηηθά  θαη αζθαιή 

• Να πξνάγνπλ ηελ απνθαηάζηαζε 

ΦΑΡΜΑΚΑ: ΣΑΘΔΡΟΙ ΣΟΥΟΙ 



ΟΙ  ΡΔΤΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ  ΣΗΝ  ΔΛΛΑΓΑ  ΣΗ  ΚΡΙΗ 

ΣΟ  ΜΔΛΛΟΝ  ? 


