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Ορισμός : Μεγαλώνοντας – Ηλικιακή μετάβαση 

Ποιος μεγαλώνει και για ποιου την ηλικιακή μετάβαση μιλάμε ; 

Του ασθενή ή της πάθησης;

Η διαδικασία της (γήρανσης) του “μεγαλώνω” , περνώ από ηλικιακά 

στάδια μέσα στο χρόνο .



Η ηλικιακή μετάβαση των Ρευματικών

Παθήσεων

Αρνητικά σημάδια στην μετάβαση του σήμερα

➔Οικονομική κρίση 

➔Φθορά του συστήματος υγείας

➔Μείωση της έρευνας 

➔Κοινωνική αποδόμηση 

➔Κρίση στην οικογένεια 

=> αύξηση των κρουσμάτων

=> δυσλειτουργία των 

μονάδων

=> δυσκολίες συστήματος 

υγείας  



ασθενής 1988 vs ασθενής 2013 

ΡΑ 1990 vs ΡΑ 2020 Το σήμερα νικά

Η πολιτισμική, 

κοινωνική,  οικονομική 

εργασιακή αναβάθμιση 

τον προηγούμενων 

ετών έχει δώσει τις 

βάσεις για θετική εξέλιξη  

σήμερα 



Η ηλικιακή μετάβαση των Ρευματικών 

Παθήσεων στην Ελλάδα 

του σήμερα  κάτι που μόνο ελπίδα 

καικουράγιο μπορεί να δώσει 

στους ασθενείς.

Διάγνωση 

Θεραπεία 

Φάρμακα

Υποστήριξη 

Ενημέρωση

Σύλλογοι ασθενών



Ασθενείς - ηλικιακή μετάβαση

Αρνητικά σημάδια στην μετάβαση του σήμερα .

➔ Οικονομική και κοινωνική κρίση

➔ Στρες

➔ Οικογενειακά οξυμένα προβλήματα

➔ Εργασιακό άγχος 

➔ Άσχημη ψυχολογία  

➔ Κατάρρευση οικογενειακής δομής - υποστήριξης

➔ Έλλειψη δομών - υποστήριξης από την πολιτεία



Ασθενείς - ηλικιακή μετάβαση.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

σε συνδυασμό και με άλλες παθήσεις 

έκπτωσης της ποιότητας ζωής 

επιβαρύνσεις νοσηρότητας,

Λειτουργικά προβλήματα, 

ψυχικο-κοινωνικές επιδράσεις 

“... ατομικό επίπεδο τι

κουβαλάει μαζί του

σαν βάρη στην

υπόλοιπη ζωή του

ένας πάσχων που

νόσησε σε μια

συγκεκριμένη ηλικία;”



Τι χρειάζονται οι ασθενείς σήμερα

Οργάνωση
μονάδων υγείας

νομοθεσίας

έρευνας 

Ενημέρωση
ασθενών

οικογενειών

κοινού

Ποιότητα
περίθαλψης

ζωής

Πρωτοβουλία όλων των εμπλεκομένων 
δράσεις - συνεργασία - αντιμετώπιση προκλήσεων - επίλυση 

προβλημάτων - υπερβάσεις στον τρόπο σκέψης λειτουργίας και 

αντιμετώπισης βασικών θεμάτων και εμποδίων



Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε 

198... 201..

.

Παρελθόν

Μέλλον

● Συνεργασία

● Εκπαίδευση

● Έρευνα

● Ενημέρωση

Milestones

● Θεσμικές αλλαγές

● Δράσεις

● Αυτοματισμούς

επιστημόνων, ασθενών

και συλλόγων



Σύλλογος Υποστήριξης Ρευματοπαθών Δυτικής Αττικής 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας 


