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ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΗ 
ΙΕΡΑΠΕΚΑ ΣΩΝ ΑΙΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΤΜΑΣΟΕΚΔΗ ΑΡΙΡΚΣΚΔΑ  

 Οι πεποικιςεισ των αςκενϊν για τθ χρθςιμότθτα τθσ κεραπείασ   (Self Efficacy) 

 Ο φόβοσ για πικανζσ παρενζργειεσ και θ εμπειρία ςε παρενζργειεσ τθσ 

κεραπείασ 

 Η διάρκεια τθσ νόςου 
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Ποςοςτά μθ ςυμμόρφωςθσ 
ςε χρόνια νοςιματα 



υμμόρφωςθ με το πζραςμα του χρόνου 
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Οι πρόςφατεσ οδθγίεσ EULAR και ACR ςυνιςτοφν 
ςυμφωνία ρευματολόγου και ενθμερωμζνου αςκενοφσ 



Η ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙΟΡΚΖΕΣΑΚ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ  
ΤΠΟΚΕΚΜΕΝΚΚΟΤ   Θ  ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΚΚΟΤ  



Σα ποςοςτά ποικίλουν 50-

90% ςε διάφορεσ μελζτεσ, 

ανάλογα με τθν αγωγι, το 

χρόνο παρακολοφκθςθσ  

και το πλικοσ των αςκενϊν 

L.R.Harrold et al, Semin Arthritis Rheum 2009;38;396-402  

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΑΙΕΝΩΝ ΜΕ ΡA 



 Βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ ςε αςκζνειεσ όπωσ διαβιτθσ, υπζρταςθ, κατάκλιψθ, AIDS 
 Αφξθςθ εμπιςτοςφνθσ προσ τον γιατρό και τιρθςθ των ςυμβουλϊν του 
 Αφξθςθ προςδόκιμου ηωισ 
 Μειωμζνοσ αρικμόσ παρενεργειϊν 
 Αφξθςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα του ςκευάςματοσ 

Α. Για τον Αςκενι  

Β. Για τον Γιατρό  

 Βελτιςτοποίθςθ του χρόνου που αφιερϊνει ςτον αςκενι 
 Ανάπτυξθ ςτενισ ςχζςθσ με τον αςκενι 
 Ρεαλιςτικι αντίλθψθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αςκενοφσ 
 Διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τουσ ςυναδζλφουσ του 

Οφζλθ υμμόρφωςθσ 

 Μείωςθ του αρικμοφ των κανάτων 
 Μείωςθ του αρικμοφ των ειςαγωγϊν ςτα νοςοκομεία 
 Μείωςθ του κόςτουσ των κεραπειϊν 
 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του πλθκυςμοφ 
 Αφξθςθ του προςδόκιμου ηωισ 

Γ. Για το φςτθμα Τγείασ  
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Αυξθμζνο φόρτο εργαςίασ 

Σα 2/3 των Κζντρων Εγχφςεων του Δθμόςιου ςυςτιματοσ Τγείασ 
αναφζρουν  ςοβαροφσ περιοριςμοφσ ςτθ λειτουργία τουσ 

Athanasakis et al. Rheumatol Int 2012;32:921–926 

% 



 Μόνο το 1/3  των κζντρων ζγχυςθσ βρίςκεται ςτθν επαρχία (εκτόσ Ακινασ και Ιεςςαλονίκθσ) 

 το 78% των εγχφςεων που γίνονται ςτο ςφςτθμα υγείασ υπάρχει παρουςία ειδικοφ ιατροφ, όμωσ 

μόνο ςτο 10% αναφζρεται θ παρουςία νοςθλεφτριασ κατά τθν ζγχυςθ 

 Ο μζςοσ  όροσ κρεβατιϊν ςτα κζντρα ζγχυςθσ είναι μικρότεροσ από τισ απαιτιςεισ ( 4 vs  6.6) 

 Ελλείψεισ υλικοτεχνικισ υποδομισ (2 αντλίεσ ζγχυςθσ αντιςτοιχοφν κατά μζςο όρο ςε κάκε 

κζντρο) 

 Σα ρευματολογικά κζντρα του δθμοςίου ςυςτιματοσ υγείασ  παρακολουκοφν  ζνα ςυνεχϊσ 

αυξανόμενο αρικμό αςκενϊν (μ.ο  415 αςκενείσ ανά κζντρο, που μπορεί να φτάςουν όμωσ και 

πάνω από 1200 ςε μερικά κζντρα) 

Athanasakis et al. Rheumatol Int 2012;32:921–926 

Σα προβλιματα των αςκενϊν ςτθν ςφγχρονθ Ελλθνικι 
πραγματικότθτα 



Patient Preference and Adherence 2009:3 

Οι προτιμιςεισ των αςκενϊν 

 ε ζρευνεσ που ζχουν γίνει, περίπου οι μιςοί αςκενείσ με Ρευματοειδι Αρκρίτιδα κεωροφν ότι θ 

επιλογι τθσ κατάλλθλθσ αγωγισ είναι ευκφνθ του κεράποντοσ, ενϊ ζνασ ςτουσ τρεισ κζλει να 

λαμβάνει τθν απόφαςθ μόνοσ του 

 Όταν ερωτϊνται για τθν προτιμοφμενθ οδό χοριγθςθσ, 50- 75% δθλϊνει πωσ  προτιμά τθν 

υποδόρια χοριγθςθ υπάρχει όμωσ και  ζνα  ποςοςτό 25-35%  που κεωρεί καταλλθλότερθ  τθν 

ενδοφλζβια κεραπεία 

 Οι αςκενείσ που προτιμοφν τισ SC οδοφσ χοριγθςθσ εκτιμοφν τθν ευκολία ςτθ χριςθ και τθ μικρι 

επίπτωςθ ςτισ κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ, ενϊ για τθν I.V.  αναφζρεται θ  επικοινωνία με 

άλλουσ αςκενείσ  και ςτενότερθ επαφι με το κεράπον προςωπικό ειδικά ςε περιπτϊςεισ 

ανεπικφμθτων ενεργειϊν 

 



Huynh TK, Patient Prefer Adherence. 2014; 20;8:93-9  

Προτιμοφν υποδόρια ι ενδοφλζβια βιολογικι κεραπεία 
οι αςκενείσ με ΡΑ; 

 Η  μεγάλθ πλειοψθφία των 

αςκενϊν κζλουν να ςυνεχίςουν 

κεραπεία με τθν ίδια οδό 

χοριγθςθσ 

 Οι γιατροί γενικϊσ προτιμοφν να 

χορθγοφν υποδόριουσ παράγοντεσ 

 



Πϊσ επιλζγεται θ οδόσ χοριγθςθσ του κεραπευτικοφ ςχιματοσ; 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΚΑ ΧΟΡΗΓΗΗ  

• ε αςκενείσ με αρκρικζσ  

παραμορφϊςεισ 

• Μεγαλφτερεσ θλικίεσ 

• ε αςκενείσ με προβλιματα 

ςυμμόρφωςθσ 

• Λόγω μεγαλφτερων  διαςτθμάτων  

μεταξφ των δόςεων 

 

ΤΠΟΔΟΡΚΑ ΧΟΡΗΓΗΗ 

• Από νζουσ, κοινωνικά ενεργοφσ αςκενείσ 

• Λόγω περιοριςμζνων δυνατοτιτων  των 

κζντρων εγχφςεων  

• Όταν ςυνυπάρχουν ψυχολογικοί 

παράγοντεσ, όπωσ φοβία ςτισ ενζςιμεσ 

κεραπείεσ 

• ε αςκενείσ που βρίςκονται ςε μεγάλθ 

απόςταςθ από τον κεράποντα ιατρό 

 

 



H Ρευματολογία από τθν 
ςκοπιά του ρευματολόγου 

Just over two thirds (67%) of rheumatologists 

spend 30-45 hours per week seeing patients, 

and 28% spend more than that. According to a 

government analysis, middle-aged physicians 

work harder than both their younger and 

older peers.[8] In fact, in the analysis, those 

between ages 46 and 55 work more hours 

now than they did in previous years, while 

younger doctors (36-45) work fewer hours 

than previously, perhaps because of the 

increase in women in those age groups, many 

of whom are working part-time. 



Bureaucratic tasks were the prime cause of 

physician burnout, according to this 

year's Medscape Lifestyle Report (and in 

previous ones as well). Second was spending 

too many hours at work. Among 

rheumatologists responding to this year's 

survey, 63% of those who are self-employed 

and 60% of their employed peers spend 10 

hours or more per week on paperwork and 

administrative tasks. 

H Ρευματολογία από τθν 
ςκοπιά του ρευματολόγου 

http://www.medscape.com/features/slideshow/lifestyle/2016/public/overview


Some research has found that female 

physicians spend more time with 

patients.[9] In Medscape's report, among 

all physicians, 41% of men spent 17 

minutes or more with their patients 

compared with 49% of women. Among 

rheumatologists: 59% of men and 66% of 

women spent 17 minutes or more with 

patients. Note: This slide applies to office-

based physicians only. 

H Ρευματολογία από τθν 
ςκοπιά του 

ρευματολόγου 



More than one third of rheumatologists 

believe that either being very good at what 

they do (38%) or relationships with patients 

(36%) is the main source of satisfaction in 

their work; these answer choices garnered 

the most votes by far. Only 12% cited 

"making good money at a job that I like“ and 

7% "making the world a better place." Two 

percent found nothing rewarding about 

their careers. 

H Ρευματολογία από τθν 
ςκοπιά του ρευματολόγου 



Περίγραμμα τθσ παρουςίαςθσ 

 Πωσ αποφαςίηει ο ρευματολόγοσ για τθν επιλογι βιολογικισ κεραπείασ μετά τθν 

αποτυχία των DMARDs 

 Τπάρχει επιλογι βάςει προφίλ αςκενϊν ςτθν κλινικι πράξθ; 

 Τπάρχουν κριτιρια επιλογισ για τθν επακόλουκθ βιολογικι κεραπεία μετά τθν 

αποτυχία τθσ πρϊτθσ βιολογικισ κεραπείασ; 

 Προβλιματα με τθν ενδοφλζβια χοριγθςθ βιολογικϊν κεραπειϊν ςτθν ςφγχρονθ 

κλινικι πράξθ 


