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τόχοσ κεραπείασ θ φφεςθ 



Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ 

   Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ 
μακροχρόνια βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ που 
ςχετίηεται με τθ νόςο. Αυτό επιτυγχάνεται με : 

• τον ζλεγχο των ςυμπτωμάτων,  

• τθν πρόλθψθ των δομικϊν βλαβϊν, 

• τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτασ  

• και τθν επανζνταξθ των αςκενϊν ςτθν κοινωνία 

• Επαναπροςδιοριςμόσ ςτο νζο τρόπο ηωισ 
(βιολογικόσ, κοινωνικόσ, ςυναιςκθματικόσ) 

 

 

Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ 



Εντοφτοισ….. 

   τθ ρευματοειδι αρκρίτιδα ςφμφωνα με μελζτεσ : 

•  Αςκενείσ ςτον πρϊτο βιολογικό παράγοντα 
(AntTNF) εμφανίηουν φφεςθ ςε ποςοςτό 15-25% 

• Χαμθλι ενεργότθτα ποςοςτό 20-30% 

• Μζτρια ενεργότθτα 30-50% 

                          

                                                                      



Emotions against needs 

• 80% emotions 

• 20% needs 

• Beliefs- θ φωνι που κακορίηει αυτό που κα κάνουμε 
ι αυτό που δεν κα κάνουμε 

• Facts 



Συνζπειεσ για τον αςθενή 
 

• το πρϊτο μθ επικυμθτό αποτζλεςμα, χρονικά, 
αυκαίρετα ι ουςιαςτικά, ανάπτυξθ ςτερεοτφπων 

• Απογοιτευςθ, φόβοσ, πανικόσ, δυςπιςτία 

• Αγωνία και ανθςυχία για το μζλλον 

• Αίςκθμα αναςφάλειασ 

• Απϊλεια εμπιςτοςφνθσ ςτον κεράποντα ιατρό 

• Διάψευςθ προςδοκιϊν ςε ςχζςθ με τθν 
φαρμακευτικι αγωγι 

• Άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ ςτισ οδθγίεσ 

 



Μη ςυμμορφωμζνοσ αςθενήσ 

• Αναηιτθςθ εναλλακτικϊν κεραπειϊν 

• Παραπλθροφόρθςθ (facebook groups, παραϊατρικζσ 
ςελίδεσ, ςυηθτιςεισ με το ευρφτερο περιβάλλον, τθν 
οικογζνεια, τουσ φίλουσ) 

• Διακοπι τθσ κεραπείασ 

       



Συνζπειεσ ςε ςχζςη με την υγεία 
του 

• Εξζλιξθ νοςιματοσ με πικανζσ αλλοιϊςεισ 

• Εμφάνιςθ ςυννοςθρότθτασ 

• Διατάραξθ τθσ ψυχικισ ιςορροπίασ  

•  Αυξθμζνθ πικανότθτα νοςθλείασ  

• Πικανότθτα χειρουργικισ παρζμβαςθσ 



Αντιμετώπιςη 

• Εξατομίκευςθ κατά περίπτωςθ- ίδια αντιμετϊπιςθ 
δεν ταιριάηει ςε όλουσ 

• υγκεκριμζνοσ, κατά το δυνατόν, γιατρόσ για το 
ςυγκεκριμζνο αςκενι 

• Περιςςότεροσ χρόνοσ ςτο ραντεβοφ (ενκάρρυνςθ 
ςτο να εκφραςτοφν φόβοι, προβλθματιςμοί, 
απορίεσ) 

• Οργανωμζνοσ αςκενισ (καταγραφι ςυμπτωμάτων, 
γνϊςθ φαρμάκου, δοςολογίασ, ρουχιςμόσ) 

 

 

 

 

 

 

• Πρόςβαςθ ςε νζεσ κεραπευτικζσ αγωγζσ 

• Εντατικοποίθςθ προςπάκειασ για ςυμμόρφωςθ ςτα 
νζα δεδομζνα 

 

 

 



• Διαδικαςία ςυναπόφαςθσ 

• υνεργαςία γιατρϊν και άλλων ειδικοτιτων 
(ςυννοςθρότθτεσ) 

• Πρόςβαςθ ςε νζεσ κεραπευτικζσ αγωγζσ 

• Εντατικοποίθςθ προςπάκειασ για ςυμμόρφωςθ ςτα 
νζα δεδομζνα 

 



Σφλλογοι αςθενών 
Being the best isn’t enough. Patients need to believe 

you are the best option  

• Ανάγκθ φπαρξθσ ςυλλόγων αςκενϊν-δεν είναι 
ςλόγκαν, είναι μονόδρομοσ 

• Ο ςφλλογοσ κα ωκιςει τον αςκενι ςτθ διεκδίκθςθ 
των καλφτερων ςυνκθκϊν υγείασ 

• Ο αςκενισ μζςω του ςυλλόγου μπορεί να 
πρωταγωνιςτεί ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

• Ο ςφλλογοσ με τισ δράςεισ του ενθμερϊνει, 
εκπαιδεφει, βοθκά το αςκενι ςτθν ανάπτυξθ 
τεχνικϊν αυτοβελτίωςθσ με διαρκι ψυχολογικι 
υποςτιριξθ. 



Είμαςτε Υγιείσ με Αςθζνεια  

 

 

 


