
Η Ιατρικι προςζγγιςθ και οι πρωτοβουλίεσ 
για τα δικαιϊματα των Ρευματοπακϊν 

Δρ.Χαράλαμποσ Μπερμπερίδθσ 
 Δ/ντισ Ρευματολογικοφ Σμιματοσ 

424 Γεν.τρ.Νοςοκομείου,  
   Θεςςαλονίκθ. 

Αντιπρόεδροσ Ελλθνικισ Ρευματολογικισ 
 Εταιρείασ-ΕΠΕΡΕ 

 



Περίγραμμα ομιλίασ 

• Ιατρικι προςζγγιςθ 

 

• Πρωτοβουλίεσ για τα δικαιϊματα των 
Ρευματοπακϊν 

 



Ιατρικι προςζγγιςθ 
 

• Ιςτορικό 

• Κλινικι εξζταςθ 

• Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ 

• Διάγνωςθ 

• Θεραπεία 

• Παρακολοφκθςθ 



Φλεγμονϊδεισ 

Αρκρίτιδεσ/Νόςοι 

Περιοχικά/ 

Επϊδυνα 

Νοςιματα 

υςτθματικά 

Αυτοάνοςα Ρευματικά 

Νοςιματα 

Μεταβολικά 

Νοςιματα 

των οςτϊν 

πάνια 

Νοςιματα 

Ρευματοειδισ αρκρίτιδα 

  

Οςτεοαρκρίτιδα υςτθματικόσ 

ερυκυματϊδθσ 

λφκοσ 

Οςτεοπόρωςθ Οικογενι περιοδικά  

εμπφρετα ςφνδρομα 

Νόςοσ Still των ενθλίκων φνδρομο 

Sjögren's 

Νεανικι ιδιοπακισ 

αρκρίτιδα 

Εκφυλιςτικζσ 

ςπονδυλαρκρίτιδεσ 

υςτθματικό 

ςκλθρόδερμα 

Άλλα κλθρονομικά 

νοςιματα 

Οροαρνθτικζσ 
ςπονδυλοαρκρίτιδεσ 

(Αγκυλοποιθτικι, 

Ψωριαςικι, 

Αντιδραςτικι, 

Εντεροπακθτικι) 

Ινομυαλγία Άλλα επικαλυπτόμενα 

ςφνδρομα 

Νόςοσ Paget αρκοείδωςθ 

φνδρομο χρόνιου 

πόνου 

Νόςοσ Αδαμαντιάδθ- 

Behcet’s 

Αμυλοείδωςθ 

  

θπτικι αρκρίτιδα Φλεγμονϊδθσ 

περιοχικόσ πόνοσ 

Μυοςίτιδεσ Περιοχικζσ οςτικζσ 

διαταραχζσ 

Τποτροπιάηουςα 

πολυχονδρίτιδα 

Ουρικι νόςοσ Μθχανικόσ περιοχικόσ 

πόνοσ 

υςτθματικζσ 

αγγειίτιδεσ 

Οςτεομαλάκυνςθ φνδρομα 

υπερελαςτικότθτασ Άλλεσ κρυςταλλογενείσ 

αρκρίτιδεσ 

Ρευματικι πολυμυαλγία     Άλλα μεταβολικά 

οςτικά νοςιματα 

πάνιεσ αρκροπάκειεσ 

Σο φάςμα των Ρευματικϊν Πακιςεων (>200) 



Ρευματοειδισ Αρκρίτιδα 



Νοςολογικό περίγραμμα 
 

Χρόνια αρκρίτιδα με ςυςτθματικζσ  
εκδθλϊςεισ  

Πρότυπο φλεγμονωδϊν αρκροπακειϊν 

Οροκετικι, Οροαρνθτικι 

Γυναίκεσ :ϋΑνδρεσ 2-3:1 

 
 

 











Οροαρνθτικζσ πονδυλαρκρίτιδεσ 



     Οριςμόσ Οροαρνθτικϊν  πονδυλαρκριτίδων(Ο) 

 
Οι Ο αποτελοφν ετερογενι ομάδα φλεγμονωδϊν αρκροπακειϊν που 
παρουςιάηει κοινά κλινικά, βιολογικά και γενετικά χαρακτθριςτικά: 
 
1.Αρνθτικόσ ο ρευματοειδισ παράγοντασ  
2.Απουςιάηουν τα ρευματοειδι οηίδια 
3.Περιφερικι αρκρίτιδα 
4.Προςβολι του αξονικοφ ςκελετοφ και ιερολαγονίτιδα 
5.Αφξθςθ ςυχνότθτασ του αντιγόνου ιςτοςυμβατότθτασ HLA Β27. 
6.υχνζσ διαταραχζσ δζρματοσ-ονφχων, οφκαλμϊν, ςτοματικοφ 
βλεννογόνου, γεννθτικϊν οργάνων, γαςτρεντερικοφ, αγγείων. 
7.Ευριματα ενκεςοπάκειασ 

  
 



Ψωριασική Αρθρίτιδα- 
Σπονδυλαρθρίτιδα 

 



Oι κυρίαρχεσ κλινικζσ εκδθλϊςεισ τθσ ψωριαςικισ 
αρκρίτιδασ 

1. Gossec L, et al. Ann Rheum Dis 2015;0:1–12. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208337 
2. Coates LC, et al. Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis: Treatment recommendations for psoriatic arthritis 2015. Arthritis Rheumatol 

2016 Jan 8. doi:10.1002/art.39573 

Αρκρίτιδα 

πονδυλίτιδα 

Ενκεςίτιδα 

Δακτυλίτιδα 

Ψωρίαςθ 
δζρματοσ 

Ψωρίαςθ 
ονφχων 









Ενκεςοπάκεια 



     Διαγνωςτικι προςζγγιςθ 

1. Δερματικι ψωρίαςθ 
 
 
 

2. ΨΑ (περιφερικι και/θ αξονικι μορφι) 
  



Αγκυλοποιητική  
 

Σπονδυλαρθρίτιδα 

 





Οςτεοαρκρίτιδα 

Οηίδια Heberden,Bouchard 

 

Kριγμόσ αρκρϊςεων(χαρακτθριςτικό εφρθμα) 

 

Πόνοσ κυρίωσ ςε κίνθςθ τθσ άρκρωςθσ 





Θ ε ρ α π ε ί α 
Αναλγθτικά, ΜΑΦ 

Γλυκοκορτικειδι 

Σροποποιθτικά τθσ νόςου φάρμακα:  
Τδροξυχλωροκίνθ,Μεκοτρεξάτθ, 

λεφλουνομίδθ 

Βιολογικοί παράγοντεσ 



 
Επιλογι βιολογικοφ παράγοντα 

Η εμπειρία και θ άποψθ του κλινικοφ ιατροφ 

Η γνϊμθ των ειδικϊν  

H αποδεικτικι ιατρικι  

Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ  

Σα κεραπευτικά πρωτόκολλα 

 



Βιολογικά Φάρμακα 
 

• etanercept 
•  adalimumab  
• abatacept 
• certolizumab pegol  
• golimumab 
•  infliximab 
•  Ustekinumab  
• Secukinumab 
•  Apremilast 



υςτθματικόσ Ερυκθματϊδθσ Λφκοσ 



Οςτεοπόρωςθ 



τόχευςθ Θεραπείασ 

• Ζλεγχοσ ενεργότθτασ τθσ νόςου 
 

• Μείωςθ του πόνου 
 

• Αρκρικι καταςτροφι 
 

• Αναπθρία 
 

• Ποιότθτα ηωισ 



Σι προςμζνουν οι αςκενείσ από τθ 
κεραπεία  

• Να ηοφνε όπωσ πριν από τθν εκδιλωςθ τθσ 
νόςου 

• Αποτελεςματικά φάρμακα 

• Αςφάλεια  των φαρμάκων 

 



Σι άλλο προςμζνουν; 

• Πρόςβαςθ ςτισ Τπθρεςίεσ Τγείασ 

 

• Εφκολα να βρίςκουν τα φάρμακα τουσ 

 

• Σθν  όςο καλφτερθ επικοινωνία  γίνεται  με το 
Ρευματολόγο 

 



Πρωτοβουλίεσ για τα δικαιϊματα 
των Ρευματοπακϊν 

 



Προβλιματα ςτθ διαχείριςθ των   Ρευματοπακϊν ςτθν Ελλάδα 

 

 Τπθρεςίεσ υγείασ-Πρόςβαςθ ςτο Ρευματολόγο 

 

 Γραφειοκρατία (γνωματεφςεισ, επιτροπζσ κλπ) 

 

  Αντιμετϊπιςθ ςτα ΚΕΠΑ 

 
 Ζλλειψθ επαρκοφσ εκπαίδευςθσ ιατρϊν και αςκενϊν        

 
 Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ των αςκενϊν για τθ ςπουδαιότθτα  
τθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθ κεραπεία 

 



Θεραπευτικά πρωτόκολλα ΕΡΕ 

 
      τθρίηονται ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ ΕΡΕ (Δεκ. 2012) 
      οι οποίεσ διαμορφϊκθκαν από το Αρχείο Βιολογικϊν Θεραπειϊν 
      τθσ Κριτθσ μετά από αναςκόπθςθ και μελζτθ των διεκνϊν  οδθγιϊν των 

κεςμικϊν οργάνων και επιτροπϊν 
 
 Ρευματοειδισ Αρκρίτιδα Εγκατεςτθμζνθ/Πρϊιμθ  

 
  Αξονικι πονδυλαρκρίτιδα (Αγκυλοποιθτικι ι άλλθ πονδυλαρκρίτιδα) 

 

  Ψωριαςικι Αρκρίτιδα 
 

  Ουρικι Αρκρίτιδα/Τπερουριχαιμία 

 

 Ζτοιμα και για τα άλλα ρευματικά νοςιματα 

 
 



        Εκνικό Μθτρϊο  Αςκενϊν (REGISTRY) 

• Ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ μθτρϊων αςκενϊν από τον ΗΔΙΚΑ 
    -υνεργαςία με τισ Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ  
 

    
• τθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ –Κάκε 6 μινεσ γίνεται ανανζωςθ  
  από το Ρευματολόγο 
    
• Σα δεδομζνα να τίκενται ςτθ διάκεςθ: 

  του ςυνταγογράφου με πρόςβαςη ςτον ςυγκεκριμζνο αςθενή 
 

  ςτην αντίςτοιχη Ιατρική Εταιρεία με πρόςβαςη ςε όλουσ τουσ  
αςθενείσ τησ κατηγορίασ για ερευνητικοφσ ςκοποφσ 
 

  των κρατικών φορζων με πρόςβαςη ςτο ςφνολο των δεδομζνων 
για το ςχεδιαςμό και την παρακολοφθηςη των πολιτικών υγείασ 
 

 



Εκνικό χζδιο Δράςθσ  
για τισ Ρευματικζσ Πακιςεισ 

 



 Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τα 
Ρευματικά Νοςιματα 

 Ευαιςκθτοποίθςθ κοινοφ 

 Ζγκαιρθ διάγνωςθ και Θεραπεία από το 
Ρευματολόγο 

Με ςτόχευςθ τθν ανακοφφιςθ, τθν ποιότθτα 
ηωισ, τθν αναςτολι καταςτροφικϊν βλαβϊν 

Μείωςθ επιβάρυνςθσ ςυςτιματοσ υγείασ 
(νοςθλεία, χειρουργεία,αναπθρικζσ ςυντάξεισ) 

 υνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ τθσ Πολιτείασ 



υνεργαςία Ρευματολόγου-
Αςκενοφσ  

 
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ  

ΤΜΜΑΧΙΑ 



Θεραπευτικι ςυμμαχία 

• Ιατρόσ 

 

• Αςκενισ και οικογενειακό περιβάλλον 

 

• Άλλοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 

 

 



 

             φλλογοι Ρευματοπακϊν(1) 
 
 
Ελλθνικι Εταιρεία Αντιρευματικοφ Αγϊνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) 
http://arthritis.org.gr 
 

φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων των Παιδιϊν 
με Χρόνιεσ Ρευματοπάκειεσ 
www.paa.gr 
 

φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ 
www.srcrete.gr 
 

Δωδεκανθςιακόσ φλλογοσ Aυτοάνοςων Νοςθμάτων 
Αρκρίτιδασ και Λφκου «ΘΑΛΕΙΑ» 
http://thalia.gr 
 

φλλογοσ Γονζων Παιδιϊν με Ρευματοπάκεια 
fb:ΓονείσΝΙΑ  
 

φλλογοσ Ρευματοπακϊν Πάτρασ 
fb: φλλογοσ Ρευματοπακϊν Πάτρασ 
 

φλλογοσ Ρευματοπακϊν και Φίλων Κυκλάδων (ΙΑΙ) 
fb: φλλογοσ Ρευματοπακϊν & Φίλων Κυκλάδων “Καςισ” 
 

Πανελλινιοσ φλλογοσ Αςκενϊν με Ψωρίαςθ 
και Ψωριαςικι Αρκρίτιδα (ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ) 
www.epidermia.gr  • fb: Epidermia  

http://arthritis.org.gr/
http://arthritis.org.gr/
http://www.paa.gr/
http://www.srcrete.gr/
http://thalia.gr/
http://thalia.gr/
http://www.epidermia.gr/


Οι φλλογοι Ρευματοπακϊν(2) 

• το επίκεντρο όλων αυτϊν είναι οι 
Ρευματοπακείσ. 

• Οι καλά  οργανωμζνοι και χωρίσ προςωπικζσ 
ιδιορρυκμίεσ και εγωϊςμοφσ ,ςφλλογοι, κα είναι 
αποτελεςματικοί.  

• Ζτςι τα αιτιματα  και οι απόψεισ τουσ  κα 
ειςακοφγονται  και κα λαμβάνονται υπόψθ  από 
τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

• Με αποφάςεισ που κα τουσ επθρεάηουν 





    ασ ευχαριςτϊ 


