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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Για μια κοινωνία που γερνά ςυνεχϊσ κακίςταται επιτακτικι
ανάγκθ πλζον θ κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ηλικιακισ
Μετάβαςθσ – AGEING
Η διεταιρικότθτα και θ διεπιςτθμονικότθτα, ζννοιεσ κλειδιά για τθ
ςφγχρονθ αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν, βάλλονται ευκζωσ από το
νομοςχζδιο για τθ λειτουργία των ιατρικϊν επιςτθμονικϊν εταιρειϊν
Σα ςυμπεράςματα από το 10ο Ετιςιο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Επιςτθμονικισ
Εταιρείασ για τθ Μυοςκελετικι Τγεία ΕΠΕΜΤ «Μεγαλϊνοντασ – Η Ηλικιακι
Μετάβαςθ»
Με μεγάλθ επιτυχία και υψθλι ςυμμετοχι, ολοκλθρϊκθκε το 10ο Ετιςιο Πανελλινιο
υνζδριο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ για τθ Μυοςκελετικι Τγεία ΕΠΕΜΤ, με κεντρικό κζμα το
AGEING και τίτλο «Μεγαλϊνοντασ – Η Ηλικιακι Μετάβαςθ». το ςυνζδριο, που
πραγματοποιικθκε ςτο Πόρτο Χζλι από τισ 27 Απριλίου ζωσ τθν 1θ Μαΐου, ςυμμετείχαν
472 ςφνεδροι (352 γιατροί διαφόρων ειδικοτιτων και 120 άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ και
εκπρόςωποι ςυλλόγων αςκενϊν) και κατά τθ διάρκεια των τεςςάρων θμερϊν
πραγματοποιικθκαν πολλζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ ςτρογγυλά τραπζηια, διεπιςτθμονικζσ
ςυνεδρίεσ, ςυηθτιςεισ κλινικϊν περιςτατικϊν με τουσ ειδικοφσ, ςυνεδρίεσ κλινικϊν
νοςοκομείων κακϊσ και εφαρμοςμζνα ςεμινάρια ςε επιλεγμζνα κλινικά κζματα.
Θ πλειονότθτα των ςυνεδριϊν αςχολικθκε με το AGEING (Μεγαλϊνοντασ), που ιταν και
το κεντρικό κζμα. Θ κα Αναςταςία Κουςτοφρθ, Πακολόγοσ, αναφζρκθκε ςτο ηιτθμα τθσ
βάδιςθσ και τθσ γνωςιακισ λειτουργίασ, αναφζροντασ: «Η γιρανςθ αποτελεί τθ βαςικι
αιτία τθσ γνωςιακισ ζκπτωςθσ και των διαταραχϊν τθσ βάδιςθσ. Το 35% των θλικιωμζνων
αςκενών που ηουν αυτόνομοι παρουςιάηουν διαταραχζσ βάδιςθσ, οι οποίεσ ςυνδζονται
με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ, που περιλαμβάνουν πτϊςεισ, νοςθλείεσ,
ειςαγωγι ςε γθροκομεία και κανάτουσ. Σε μια κοινωνία που γερνά, οι διαταραχζσ τθσ
βάδιςθσ και θ γνωςιακι δυςλειτουργία αναμζνεται να αυξθκοφν δραματικά. Η
λειτουργικι ανεπάρκεια αυτϊν ςυνδζεται και θ επιδείνωςθ τθσ μίασ λειτουργίασ επθρεάηει
ουςιαςτικά και τθν άλλθ. Η προςπάκεια κατανόθςθσ αυτισ τθσ κοινισ διαδικαςίασ, θ
ανεφρεςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων μελζτθσ τουσ κακϊσ και θ ανεφρεςθ κοινοφ

ανατομικοφ υποςτρϊματοσ, μπορεί να οδθγιςει ςε παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν ποιότθτα
ηωισ και τθν αυτονομία των θλικιωμζνων ανκρϊπων».
Ζνα από τα βαςικι κζματα που απαςχόλθςαν επίςθσ το ςυνζδριο, ιταν το προωκοφμενο
από το ΚΕΤ και το Τπουργείο Τγείασ νομοςχζδιο για τθ λειτουργία των ιατρικϊν
επιςτθμονικϊν εταιρειϊν και τθσ διοργάνωςθσ ιατρικϊν ςυνεδρίων. Σο νομοςχζδιο, με τθ
ςθμερινι του μορφι, φαίνεται ότι κζτει ςοβαρά εμπόδια ςτθ λειτουργία των εταιρειϊν
που αποτελοφνται από ιατροφσ διαφορετικϊν ειδικοτιτων. Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΠΕΜΤ κ.
Παναγιϊτθσ Σρόντηασ τόνιςε: «Η διεταιρικότθτα και θ διεπιςτθμονικότθτα που με τόςο
κόπο αναπτφχκθκε ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια δεν πρζπει να ςτοχοποιθκοφν.
Συμφωνοφμε με τθν ανάγκθ εξορκολογιςμοφ του ςυνεδριακοφ τοπίου και των
επιςτθμονικϊν εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα αλλά θ αποδοχι και ιςχυροποίθςθ αποκλειςτικά και
μόνον των εταιρειϊν ιατρικϊν ειδικοτιτων ςθματοδοτεί οπιςκοδρόμθςθ. Η διεκνισ τάςθ
είναι αυτι τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ολιςτικισ αντιμετώπιςθσ του αςκενοφσ μζςω ομάδασ
διαφορετικϊν ιατρικϊν ειδικοτιτων, παραϊατρικϊν εξειδικεφςεων αλλά και με τθ
ςυμμετοχι των ίδιων των αςκενϊν και των Ενϊςεων τουσ».
φμφωνα με τον κ. Σρόντηα, θ ΕΠΕΜΤ - μαηί με άλλεσ αντίςτοιχεσ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ κα ςτείλει ςτο ΚΕΤ και ςτο Τπουργείο Τγείασ τροποιθτικι πρόταςθ για τθν ταυτοποίθςθ
και τον ζλεγχο των επιςτθμονικϊν εταιρειϊν (πζραν των εταιρειϊν των ιατρικϊν
ειδικοτιτων), οι οποίεσ, αφοφ πιςτοποιθκοφν, κα πρζπει να αφεκοφν αυτόνομεσ να
ςυνεχίςουν το ζργο τουσ για τθ ςυνεχιηόμενθ ιατρικι εκπαίδευςθ και τθν ενθμζρωςθ του
κοινοφ.
Για το κζμα τθσ Διεταιρικότθτασ και τθσ Διεπιςτθμονικότθτασ, ο Κακθγθτισ κ. Κϊςτασ
υρίγοσ, Ογκολόγοσ, τόνιςε: «Το εφροσ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και θ μεγάλθ εξειδίκευςθ
ζχουν καταςτιςει τθν ιατρικι μθ εποπτεφςιμθ από ζναν επιςτιμονα. Οι μεγάλεσ
κεραπευτικζσ επιλογζσ, από διαφορετικοφσ τομείσ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και θ εκτεταμζνθ
χριςθ τθσ τεχνολογίασ απαιτοφν τθ ςυνεργαςία μεταξφ των γιατρϊν, ϊςτε να επιλεγεί θ
βζλτιςτθ διαγνωςτικι και κεραπευτικι προςζγγιςθ για κάκε αςκενι. Για να καταςτεί αυτό
δυνατό, πρζπει ο κάκε γιατρόσ να αποβάλλει κάκε είδουσ επιςτθμονικοφσ εγωιςμοφσ, να
κζςει ςε δεφτερο επίπεδο τισ προςωπικζσ πεποικιςεισ και απόψεισ του και να ςυνεργαςτεί
με τουσ ςυναδζλφουσ του ςε ςχζςθ ιςοτιμίασ και με κοινό ζδαφοσ τθν τεκμθριωμζνθ
επιςτθμονικι γνϊςθ. Μόνο ζτςι κα λθφκοφν οι βζλτιςτεσ αποφάςεισ για κάκε αςκενι».
Επί του κζματοσ, ζκανε αναφορά και ο Πρόεδροσ του Φαρμακευτικοφ υλλόγου Ακινασ
Κων/νοσ Λουράντοσ ςτον εναρκτιριο χαιρετιςμό του, κακϊσ ςτάκθκε ιδιαίτερα «ςτθν
ανάγκθ τθσ ςυνεργαςίασ όλων των επαγγελματιϊν υγείασ», ενϊ παράλλθλα ζκανε ειδικι
αναφορά ςτθ φφςθ του φαρμάκου, το οποίο - όπωσ επεςιμανε - αποτελεί «κοινωνικό
αγακό» και δείκτθσ μζτρθςθσ τθσ ευθμερίασ μια κοινωνίασ, θ οποία κρίνεται και από τθ
«δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ποιοτικά φάρμακα με τθν ευκφνθ και τθν κακοδιγθςθ του
επαγγελματία υγείασ».
Ο Αντιπρόεδροσ του Ιατρικοφ υλλόγου Ακθνϊν κ. Ευριπίδθσ Μπιλιράκθσ, κθρφςςοντασ
τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του ςυνεδρίου, επιςιμανε από τθν πλευρά του τθν ανάγκθ τθσ
«προάςπιςθσ του κφρουσ και τθσ αξιοπρζπειασ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ κακϊσ και τθσ
αυτοτζλειασ των ιατρικϊν ςυλλόγων και των επιςτθμονικϊν εταιρειϊν».

Οι ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ του υνεδρίου και θ ςυμμετοχι των ςυλλόγων
αςκενϊν
Από τισ ςθμαντικζσ ςτιγμζσ, ξεχωρίηει θ ςυνεδρία που ιταν αφιερωμζνθ ςτισ ςχζςεισ και
ςτθν επικοινωνία μεταξφ ιατροφ και αςκενοφσ, ςτθν οποία μίλθςαν ο ιατρόσ, Κακθγθτισ κ.
Κϊςτασ υρίγοσ, ο αςκενισ κ. Γρθγόρθσ Σάμπαςθσ, εκπρόςωποσ του υλλόγου
Τποςτιριξθσ Ρευματοπακϊν Δυτικισ Αττικισ «ΙΘΩ», κακϊσ και ο ειδικόσ τθσ επικοινωνίασ
κ. Κϊςτασ Μάντηιαρθσ. Όπωσ τονίςτθκε: «H επικοινωνία του αςκενι με το γιατρό του
αποτελεί κακοριςτικό ςθμείο για τθν επιτυχι ζκβαςθ κάκε κεραπείασ. Είναι μια
ολόκλθρθ επιςτιμθ, με ειδικζσ τεχνικζσ και δεξιότθτεσ που αποςκοποφν ςτθν
εγκατάςταςθ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ, ςτθν κατανόθςθ από πλευράσ γιατροφ των
προτεραιοτιτων και αναγκών του αςκενι και από πλευράσ αςκενι τθσ ςοβαρότθτασ τθσ
κατάςταςθσ και των κεραπευτικών επιλογών που ζχει και τζλοσ ςτθν εξαςφάλιςθ των
δικαιωμάτων του αςκενι. Δυςτυχώσ πρόκειται για ζναν τομζα που δεν περιλαμβάνεται
ςτθν εκπαίδευςθ των ιατρικών ςχολών τθσ πατρίδασ μασ, οφτε ςε προπτυχιακό, οφτε ςε
μεταπτυχιακό επίπεδο».
τθ διάρκεια μίασ άλλθσ ςυνεδρίαςθσ για τθ Ρευματοειδι αρκρίτιδα, δόκθκε ζμφαςθ ςτο
ηιτθμα τθσ «διαχείριςθσ των αςκενϊν με χρόνια φλεγμονϊδθ αρκρίτιδα και μερικι
επίτευξθ των κεραπευτικϊν ςτόχων». Ο κ. Piet van Riel, Κακθγθτισ Ρευματολογίασ ςτθν
Ολλανδία, αναφζρκθκε ςτισ «πολλαπλζσ διαςτάςεισ τθσ Υγείασ, οι οποίεσ ξεπερνοφν τθ
ςτενι διάςταςθ τθσ ςωματικισ υγείασ και ςυμπεριλαμβάνουν τθν ψυχοκοινωνικι υγεία
αλλά και τθ δυνατότθτα του αςκενι να διαχειρίηεται ο ίδιοσ τθν αςκζνεια του και να
επανεντάςςεται ςτο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον με πλιρθ λειτουργικότθτα». Ο
κ. van Riel αναφζρκθκε ςτο γεγονόσ ότι «πολλζσ από αυτζσ τισ αρχζσ ξεκίνθςαν ςτθν αρχαία
Ελλάδα αλλά μετά ξεχάςτθκαν για χιλιετίεσ» και περιζγραψε με λεπτομζρειεσ τουσ τρόπουσ
με τουσ οποίουσ οι ανάγκεσ των αςκενϊν μποροφν να αξιολογθκοφν και να ικανοποιθκοφν
«με τθ ςυμμετοχι των ίδιων και με τθ βοικεια αρκετϊν υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων
που είναι ιδθ διακζςιμα ι μπορεί να αναπτυχκοφν ςτο μζλλον».
τθ ςυνεδρία των αςκενϊν, με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων όλων των Ενϊςεων και
υλλόγων Ρευματοπακϊν τθσ χϊρασ, αλλά και ιατρϊν, εξετάςτθκε επίςθσ το κζμα τθσ
κατθγορίασ των αςκενϊν με χρόνιεσ φλεγμονϊδεισ πακιςεισ που δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτθ φαρμακευτικι κεραπεία. Ο κακθγθτισ κ. Γεϊργιοσ Κιτασ ανζπτυξε το κζμα
τθσ ςυςτθματικισ ςυλλογισ ςτοιχείων για τθν κατάςταςθ του αςκενοφσ, και πωσ αυτά
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ζρευνα αλλά και να αλλάξουν τθν κακθμερινι κλινικι
πράξθ. τόχοσ είναι, όπωσ ανζφερε, «θ εξατομίκευςθ, θ προςωποποίθςθ και θ άμεςθ
εφαρμογι όλων των μοντζλων κεραπείασ».
τισ τοποκετιςεισ των αςκενϊν δόκθκε ζμφαςθ ςτθν προςπάκεια βελτίωςθσ ςυνολικά των
παραμζτρων τθσ ποιότθτασ ηωισ, όπωσ είναι θ καλι ψυχικι υγεία, θ φυςικι δραςτθριότθτα
και θ άςκθςθ, θ ςωςτι διατροφι, θ αποφυγι κακϊν ςυνθκειϊν (π.χ. κάπνιςμα). Ο κ.
Λεωνίδασ Φωτιάδθσ, Πρόεδροσ του Πανελλθνίου υλλόγου Αςκενϊν με Αυτάνοςα
Ρευματικά Νοςιματα «ΑΚΕΩ» επεςιμανε ότι «εξατομικευμζνθ αντιμετϊπιςθ των
χρόνιων ρευματικϊν νοςθμάτων ςθμαίνει πωσ κάκε αςκενισ πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ
ξεχωριςτι περίπτωςθ και πωσ πολλζσ φορζσ για τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ υγείασ ενόσ
αςκενοφσ απαιτείται θ ςυνεργαςία διαφορετικϊν ιατρικϊν ειδικοτιτων». Ο κεράπων
ιατρόσ και ο αςκενισ μοιράηονται τθν επικυμία για φφεςθ, ωςτόςο, ςφμφωνα με τα
επιςτθμονικά δεδομζνα μόνον το 15-25% των αςκενϊν επιτυγχάνουν τθν φφεςθ. Όπωσ

τόνιςε ο κ. Φωτιάδθσ, «ο καλφτεροσ τρόποσ για να επιτευχκεί θ φφεςθ είναι θ απρόςκοπτθ
πρόςβαςθ ςε ποικίλεσ κεραπευτικζσ επιλογζσ και ςε καινοτόμεσ κεραπείεσ».
Ο κ. Κιτασ τζλοσ αναφζρκθκε ςτισ τρεισ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ και ςτθν ευκφνθ τουσ για τθν
επιτυχι αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε αςκενοφσ με χρόνιο μυοςκελετικό νόςθμα: «τον ίδιο
τον αςκενι, τουσ λειτουργοφσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και το κοινωνικό ςφνολο. Η καλι
απόδοςθ και θ ςυνεργαςία αυτϊν των βαςικϊν ςυνιςτωςϊν μποροφν να φζρουν το
βζλτιςτο αποτζλεςμα ςτθν πορεία τθσ νόςου».
Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςίαςε και θ ςυνεδρίαςθ τθσ Γϋ Πανεπιςτθμιακισ Πακολογικισ
Κλινικισ ςτο Νοςοκομείο «Θ ΩΣΘΡΙΑ», ςτθν οποία τονίςτθκε θ ανάγκθ τθσ ςυνεργαςίασ
μεταξφ των ιατρικϊν ειδικοτιτων για τθν επιτυχθμζνθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ
αςκζνειασ. υγκεκριμζνα παρουςιάςκθκε ο τρόποσ που αντιμετωπίςκθκε με επιτυχία ςτθν
κλινικι «αςκενισ με θωςινοφιλικό ςφνδρομο» μζςα από τθ ςυνεργαςία του Αν. Κακθγθτι
κ. Γιϊργου Μπάμια, Γαςτρεντερολόγου και των Ακαδθμαϊκϊν Τποτρόφων κ.κ. ταμάτθ
Καρακατςάνθ, Αιματολόγου και Εφθσ Ηαμπζλθ, Ρευματολόγου, υπό τθν επίβλεψθ του
Δ/ντι τθσ κλινικισ Κακθγθτι Κων. υρίγου, Ογκολόγου.
Αξίηει να αναφερκεί τζλοσ το γεγονόσ τθσ πρόςκλθςθσ από τθν οργανωτικι επιτροπι του
ςυνεδρίου ςτθν τελετι ζναρξθσ, μία νζασ ςυγγραφζωσ, τθσ Κάλλιασ Παπαδάκθ, που ζχει
βραβευκεί με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίασ 2017, θ οποία ςυγκίνθςε το ακροατιριο
διαβάηοντασ ζνα διιγθμα που ζγραψε ειδικά για τθν περίπτωςθ, αναφερόμενο ςτθν
πορεία τθσ ηωισ και ςτα ςυναιςκιματα ενόσ γιατροφ του ΕΤ μζχρι τθν θμζρα τθσ
ςυνταξιοδότθςισ του.

