
 
  

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι 
ςτθ κεραπεία ; 

 

 Κατερίνα Κουτςογιάννθ 
φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ 



   Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ 
μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ τησ 
ζωθσ που ςχετίηεται με τθ νόςο. 
Επιτυγχάνεται με : 

• τον ζλεγχο των ςυμπτωμάτων,  

• τθν πρόλθψθ των δομικϊν βλαβϊν, 

• τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικότθτασ  

• και τθν επανζνταξθ των αςκενϊν ςτθν 
κοινωνία 

 

 
Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ 

 



 
Αςκενείσ – γιατροί  

   =  
           ςφμμαχοι – ςυνοδοιπόροι 



• Να γνωρίηουν τι ςυμβαίνει ςτο ςϊμα τουσ με 
απλά και κατανοθτά λόγια 

• Να γνωρίηουν και να κατανοιςουν  
• τθν αναγκαιότθτα τθσ κεραπείασ τουσ 

• τισ διακζςιμεσ επιλογζσ 

• Να ενθμερωκοφν για τισ  πικανζσ 
παρενζργειεσ των φαρμάκων 

• Να μποροφν να ςυηθτοφν με τον γιατρό τουσ 
τισ ανθςυχίεσ αλλά και τισ προςδοκίεσ τουσ 
από τθ κεραπεία. 

 

 
 

Οι ανάγκεσ αςκενϊν…… 
 
 



Οι πεποικιςεισ των αςκενϊν…..  
• Είναι ςθμαντικό να γίνουν κατανοθτά τα προβλιματα 

και οι ανάγκεσ του κάκε αςκενοφσ και ςτθ ςυνζχεια να 
βρεκεί θ ςωςτι λφςθ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

     Κάκε αςκενισ είναι μοναδικι περίπτωςθ. Δεν υπάρχει 
κοινι λφςθ για όλουσ. 

• Το κτίςιμο μιασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ αςκενι και 
γιατροφ πρζπει να είναι ο ςτόχοσ  και θ διαςφάλιςθ ότι 
θ φωνι των αςκενϊν ακοφγεται ςε αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ 
είναι κρίςιμθ. 

• Η οπτικι του αςκενοφσ δεν είναι προτεραιότθτα από 
τουσ επαγγελματίεσ υγείασ και πολλοί γιατροί 
εξακολουκοφν να λαμβάνουν  πατερναλιςτικι 
προςζγγιςθ ςε ςχζςθ με τθν φροντίδα του αςκενοφσ. 



φμφωνα με τισ κεραπευτικζσ  ςυςτάςεισ τθσ 
EULAR  για τθ ρευματοειδι αρκρίτιδα… 

                               

                              Η κεραπεία των αςκενϊν με 
ρευματοειδι αρκρίτιδα πρζπει να ςτοχεφει 
ςτθν καλφτερθ φροντίδα και κα πρζπει να 
βαςίηεται ςε  κοινι απόφαςθ μεταξφ του 
αςκενοφσ και του ρευματολόγου.  



NHS 

• To Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο το 
γνωςτό ςε όλουσ NHS ςε ςχζςθ με τθν ςυμμετοχι 
των αςκενϊν  ςτθ λιψθ των κεραπευτικϊν 
αποφάςεων ζχει προωκιςει το ςφνκθμα: 

     No decision about me 

without me 

    Καμία απόφαςη για μένα χωρίσ εμένα 



Σι είναι θ ςυναπόφαςθ… 

• Συναπόφαςθ είναι θ ςυηιτθςθ που διεξάγεται 
μεταξφ του αςκενοφσ και του επαγγελματία 
υγείασ με ςκοπό να πάρουν μαηί μια απόφαςθ 
ςχετικά με τθν κεραπευτικι αγωγι. 

• Σ’ αυτι τθν ςυηιτθςθ και τα δφο μζρθ  
χρειάηεται να αντιλθφκοφν τι είναι ςθμαντικό 
για τον κακζνα όταν επιλζγουν τθν κατάλλθλθ 
κεραπεία.  



τθν ςυναπόφαςθ κα πρζπει….. 

• Οι επαγγελματίεσ υγείασ  να παρζχουν ςτουσ 
αςκενείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με όλεσ τισ 
κεραπευτικζσ επιλογζσ  για το πρόβλθμα 
υγείασ τουσ.  

• Να παρζχουν επίςθσ  πλθροφορίεσ ςχετικά με 
μια επιλογι που είναι ιατρικϊσ ενδεδειγμζνθ  
για το ςυγκεκριμζνο άτομο με βάςθ το 
προςωπικό του ιατρικό ιςτορικό και τα 
αποτελζςματα των εξετάςεων του. 



• Οι αςκενείσ  να δίνουν ςτουσ επαγγελματίεσ  
υγείασ πλθροφόρθςθ για τθν ηωι τουσ και τισ 
εμπειρίεσ τουσ ςε ςχζςθ με τθν αςκζνεια και τθ 
κεραπείασ τουσ. Αυτοί γνωρίηουν καλφτερα αν 
μια κεραπευτικι επιλογι μπορεί να ταιριάηει 
καλφτερα ςτον τρόπο ηωι τουσ από κάποια 
άλλθ. 

τθν ςυναπόφαςθ κα πρζπει….. 



• Ο αςκενισ και  ο επαγγελματίασ υγείασ να 
καταλάβουν ο ζνασ τθν άποψθ του άλλου και να 
ςυμφωνιςουν  από κοινοφ τουσ λόγουσ για 
τουσ οποίουσ θ αγωγι που επιλζχκθκε είναι θ 
καλφτερθ επιλογι για τθν ηωι του 
ςυγκεκριμζνου αςκενοφσ 

τθν ςυναπόφαςθ κα πρζπει….. 



Η Ελλθνικι πραγματικότθτα 
    

   Είναι θ ςυμμετοχι του αςκενι 
ςτθν  απόφαςθ για τθν κεραπεία 
του αναγκαιότθτα ι πολυτζλεια  

            ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ; 



“Ελάτε να ςυναποφαςίςουμε…” 
Workshops Ηράκλειο-Χανιά - 

Θεςςαλονίκθ 
Στισ ςυναντιςεισ ςυμμετείχαν: 

• 73 αςκενείσ κυρίωσ με ρευματοειδι αρκρίτιδα  

• 8 ρευματολόγοι , 1 παιδορευματολόγοσ 

• 1 γενικόσ γιατρόσ 

• 1 Πακολόγοσ 

• 3 Ορκοπεδικόσ 

• 1 αναιςκθςιολόγοσ ειδικευμζνοσ ςτον χρόνιο 
πόνο 

• 2 νοςθλεφτριεσ 



Αξιολόγθςθ ερωτθματολογίου  
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Τθν χρθςιμότθτα τθσ ςυναπόφαςθσ 
για τον αςκενι 

Τον βακμό εφαρμογισ τθσ ςτθν 
κλινικι πράξθ  

Τθν δυνατότθτα εφαρμογισ  ςτισ 
ςθμερινζσ ςυνκικεσ  

Shared decision 
Questionnaire analysis 



Εμπόδια 
• Ζλλειψθ χρόνου που επιδεινϊνεται από τθν 

δυςκολία κλειςίματοσ ραντεβοφ (ςτον δθμόςιο 
τομζα). 

• Φτωχι ςχζςθ αςκενι-γιατροφ (εμπιςτοςφνθ, 
ελλιπισ ενθμζρωςθ, νοοτροπία) 

• Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ αςκενι και γιατροφ    

• Διςταγμόσ αςκενι να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ 
απόφαςθσ 

• Ελλιπισ ςυνεργαςία διαφόρων ιατρικϊν 
ειδικοτιτων για τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των 
αςκενϊν  

• Ελλείψεισ ςτισ δομζσ του ςυςτιματοσ υγείασ 

 



Οφζλθ για τον αςκενι  

• Καλφτερο επίπεδο επικοινωνίασ με τον γιατρό  

• Ανάδειξθ του ρόλου του αςκενι ωσ ιςότιμοσ 
εταίροσ 

• Ενεργι ςυμμετοχι= αφξθςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ 

• Αυξθμζνο αίςκθμα ευκφνθσ 

• Μεγαλφτερθ ςυμμόρφωςθ ςτθν κεραπεία 



Οφζλθ για τον γιατρό  
• Βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του διακζςιμου χρόνου 

• Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν υγείασ 

• Δθμιουργία αμοιβαίασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με 
τουσ αςκενείσ 

• Μείωςθ των εντάςεων-τριβϊν με τουσ αςκενείσ 

• Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία 

• Κτίςιμο αξιοπιςτίασ  

• Βελτίωςθ τθσ φιμθσ/κφρουσ/ εικόνασ 



• Μείωςθ άμεςου κόςτουσ 
• Λιγότερεσ αλλαγζσ κεραπειϊν 

• Λιγότεροσ αρικμόσ εξετάςεων 

• Λιγότερεσ ειςαγωγζσ ςτα νοςοκομεία 

•  Μείωςθ ζμμεςου κόςτουσ 
• Κόςτθ μετακινιςεων/αναμονϊν 

• Μείωςθ χρόνου υποςτιριξθσ ςυγγενϊν 

• Μείωςθ του όγκου αςκενϊν ςτα εξ. Ιατρεία   

Οφζλθ για το ςφςτθμα υγείασ  



υμπεράςματα-Προτάςεισ (1) 

• Περιςςότεροσ χρόνοσ ςτο πρϊτο ραντεβοφ ςε 
ςφγκριςθ με τα υπόλοιπα ραντεβοφ 

• Προετοιμαςία του αςκενι πριν το τακτικό του 
ραντεβοφ ϊςτε να αξιοποιείται καλφτερα ο χρόνοσ  

• Προςλιψεισ προςωπικοφ ειδικότερα 
εκπαιδευμζνου νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, που κα 
εμπλακεί πιο ενεργά ςτθν επαφι και τθν διαχείριςθ 
του αςκενι  

 



υμπεράςματα-Προτάςεισ (2) 

• Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν για μεταφορά 
δεδομζνων του αςκενοφσ ςτο γιατρό και το αντίκετο  

• Ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ αςκενϊν –γιατρϊν μζςω 
των Συλλόγων αςκενϊν με ζντυπα, κοινζσ 
ςυναντιςεισ, workshops,on line εκπαιδεφςεισ, 
ςεμινάρια με εμπλοκι διαφόρων ιατρικϊν 
ειδικοτιτων  

 



   Ενϊ οι κλινικοί γιατροί μπορεί να είναι 
οι πλζον ειδικοί ςτθ κεραπεία μασ, 
εμείσ, ωσ αςκενείσ, είμαςτε  
«εμπειρογνϊμονεσ ςε ηθτιματα που 
αφοροφν τθν υγεία μασ και τθν 
ποιότθτα ηωισ μασ". 

 



ασ ευχαριςτϊ πολφ!! 


