αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Χρόνιο βάσανο οι ρευµατοπάθειες
και τα µυοσκελετικά προβλήµατα
Σ

τη νέα ύπουλη και επώδυνη επιδηµία εξελίσσονται οι ρευµατοπάθειες και τα µυοσκελετικά προβλήµατα στην πατρίδα µας, τα οποία εξαπλώνονται µε γρήγορους ρυθµούς, καθώς γηράσκει ο εγχώριος πληθυσµός. Αν και τις έχουµε συνδέσει µε την προχωρηµένη ηλικία, οι ρευµατικές παθήσεις εµφανίζονται και σε παιδιά, εφήβους
και νεαρούς ενήλικες, ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα για τους ασθενείς είναι η πολυετής οδύσσειά τους στον λαβύρινθο του συστήµατος υγείας και η µακρά περιπλάνησή τους σε πολλούς γιατρούς λάθος ειδικότητας µέχρι να φτάσουν στον σωστό γιατρό, προκειµένου να διαγνωστούν µε τη νόσο τους και να ξεκινήσουν την ενδεικνυόµενη
θεραπεία. Συνέπεια αυτού είναι να καθυστερεί από τέσσερα έως και δέκα χρόνια η διάγνωση της νόσου και στο µεταξύ να προχωρούν οι βλάβες στις αρθρώσεις και να εγκαθίσταται σταδιακά η αναπηρία, όπως εξηγούν οι ειδικοί από την Ελληνική Ρευµατολογική Εταιρεία (ΕΡΕ), την Επιστηµονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ)
και την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ). Για την ευαισθητοποίηση του κοινού η ΕΛΕΑΝΑ, σε συνεργασία µε την ΕΡΕ, την Επαγγελµατική Ένωση Ρευµατολόγων Ελλάδας και τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», πραγµατοποιεί, µε την υποστήριξη των φαρµακευτικών εταιρειών ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Menarini
Hellas και Stilvi, την ενηµερωτική εκστρατεία «Μην αργείς. Επικοινώνησε τώρα», τονίζοντας πως κάθε οξύς πόνος σε άρθρωση χωρίς να έχει προηγηθεί τραυµατισµός (κάκωση) πρέπει να µας οδηγεί απευθείας στον ρευµατολόγο. Στη σωστή αντιµετώπιση των ρευµατολογικών παθήσεων παίζουν ρόλο η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία και η αποκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια τα εξελιγµένα νέας γενιάς φάρµακα, οι βιολογικοί παράγοντες, εισέβαλαν στην ιατρική φαρέτρα φέρνοντας την επανάσταση, καθώς σταµατούν τη βλάβη και αποµακρύνουν τον κίνδυνο της αναπηρίας. Ο λόγος που δεν πρέπει να υποτιµούµε τα ρευµατολογικά νοσήµατα συνοψίζεται στα λόγια της προέδρου της
ΕΛΕΑΝΑ Αθανασίας Παππά: «Οι ρευµατικές παθήσεις δεν µας σκοτώνουν, αλλά κάνουν βάσανο την καθηµερινότητά µας, προκαλώντας χρόνιους πόνους, δυσκαµψίες και εντέλει κινητικές αναπηρίες, που µας καθιστούν “µισούς” ανθρώπους . Επίσης, µπαίνουν εµπόδιο στην επαγγελµατική µας αποκατάσταση και στη σταδιοδροµία µας, καθώς
ευθύνονται για απουσίες από τη δουλειά, πρόωρη διακοπή της εργασίας, πρόωρη συνταξιοδότηση και αυξηµένα ποσοστά ανεργίας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που
ζούµε και που κάθε µέρα είναι µια µάχη, πρέπει να είµαστε έτοιµοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και των απαιτήσεων». Με αυτές τις φράσεις η κ. Παππά τα λέει
όλα. Μην αργείτε, λοιπόν, πάρτε την υγεία σας στα χέρια σας!
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«Κάθε πόνος, πρήξιμο
ή δυσκαμψία σε
άρθρωση χωρίς να έχει
προηγηθεί κάκωση
πρέπει να μας οδηγεί
στον ρευματολόγο».

Χαράλαμπος
Μπερμπερίδης,
πρόεδρος της Ελληνικής
Ρευματολογικής Εταιρείας

«Ως ευπαθής
πληθυσμιακή ομάδα, οι
ρευματοπαθείς πρέπει
να εμβολιάζονται
για τη γρίπη, τον
πνευμονιόκοκκο και
τα άλλα λοιμώδη
νοσήματα». Αθανασία

Παππά, πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας
Αντιρευματικού Αγώνα

Αχ, αυτοί οι ρευματισμοί…

«Ο

υ γαρ έρχεται μόνον» λέει
η σοφή λαϊκή παροιμία για
το γήρας, μια παροιμία που
μας αφορά περισσότερο από
τους άλλους λαούς, καθώς η
Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ
των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε γηράσκοντα πληθυσμό, με ετήσιο ποσοστό αύξησής του 21,4% έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 17,2%. Συγκεκριμένα,
οι έξι πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα που
γηράσκουν ταχύτατα είναι κατά σειρά η Ιαπωνία,
η Νότια Κορέα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας
το 2050 θα υπάρχουν 3 εκατομμύρια Έλληνες ηλικίας άνω των 60 ετών, γεγονός που αντιστοιχεί σε
απόλυτη αντιστροφή της ηλικιακής πυραμίδας, με
τα ρευματολογικά νοσήματα να εξελίσσονται στη
νέα εγχώρια –και παγκόσμια– επιδημία. Φυσικά
οι ρευματισμοί, όπως αποκαλεί τις ρευματοπάθειες το ευρύ κοινό, δεν αφορούν μόνο την τρίτη
ηλικία αλλά και παιδιά και εφήβους και πολλούς
τριαντάρηδες και σαραντάρηδες που βρίσκονται
στην πιο παραγωγική τους ηλικία. Επίσης, σύμφωνα με προγενέστερη έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) και
της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ),
τα ρευματολογικά νοσήματα συνιστούν την πρώτη
αιτία που μας υποχρεώνει να πάμε στον γιατρό (επειδή πονάμε) και την πρώτη αιτία για να λείψουμε
από τη δουλειά μας με αναρρωτική άδεια. Όπως εξηγεί η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ Αθανασία Παππά,
η απουσία από τη δουλειά, η πρόωρη διακοπή της
εργασίας, η πρόωρη συνταξιοδότηση και οι αναπηρίες που προκαλούν οι ρευματολογικές παθήσεις συνιστούν ένα πολύ μεγάλο «βαρίδι» και για

το κράτος, που πληρώνει, κατά ένα μεγάλο μέρος,
τον λογαριασμό των θεραπειών, των νοσηλειών,
των χειρουργικών επεμβάσεων και των επιδομάτων. Συνεπώς καλό είναι να τις προλάβουμε προτού εγκατασταθούν στο σώμα μας και μας οδηγήσουν σε μειωμένη κινητική ικανότητα, χρόνιους
πόνους και δυσκαμψίες, οι οποίες με την πάροδο
των ετών οδηγούν σε μη αναστρέψιμες κινητικές
αναπηρίες, διακοπή της εργασίας, πρόωρες συντάξεις, περιθωριοποίηση, απομόνωση και κατάθλιψη.

Πόνος χωρίς χτύπημα πρέπει να μας
στέλνει στον ρευματολόγο
Με τη διάγνωση των ρευματοπαθειών στην πατρίδα μας να καθυστερεί κατά μέσο όρο πέντε
έτη –χρονικό διάστημα κατά το οποίο προχωρά
η βλάβη και εξελίσσεται η αναπηρία–, το μήνυμα
της ΕΡΕ και της ΕΛΕΑΝΑ συνοψίζεται στη φράση
του ρευματολόγου Χαράλαμπου Μπερμπερίδη,
προέδρου της ΕΡΕ: «Κάθε πόνος, πρήξιμο ή δυσκαμψία σε άρθρωση χωρίς να έχει προηγηθεί
κάκωση πρέπει να μας οδηγεί στον ρευματολόγο».
Γι’ αυτό άλλωστε η ΕΡΕ, η ΕΛΕΑΝΑ και ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» υλοποιούν την εκστρατεία «Μην αργείς. Επικοινώνησε
τώρα», στο πλαίσιο της γενικότερης ενημερωτικής καμπάνιας με τίτλο «Το σώμα σου μιλάει. Άκουσέ το». Η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ τονίζει πως
αν η διάγνωση των ρευματολογικών νοσημάτων
γινόταν άμεσα και η θεραπεία ξεκινούσε εντός
12 εβδομάδων, οι επιπτώσεις των νοσημάτων θα
ελαχιστοποιούνταν. Ζωτικής σημασίας είναι επίσης ο εμβολιασμός των ρευματοπαθών. Παλιά
οι γιατροί απέφευγαν λόγω φόβου να εμβολιάσουν τα άτομα που έπασχαν από αυτοάνοσα νοσή-

ματα (όπως είναι οι ρευματοπάθειες), φοβούμενοι την αντίδραση του οργανισμού τους. Ωστόσο,
οι ρευματοπαθείς πρέπει να εμβολιάζονται για
τη γρίπη, τον πνευμονιόκοκκο και τα άλλα λοιμώδη νοσήματα.

Ποια είναι τα ρευματικά νοσήματα
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΡΕ, τα ρευματικά
νοσήματα είναι περισσότερα από 200 και προσβάλλουν τις αρθρώσεις, τους μυς και τα μαλακά
μόρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εκφυλιστικά
νοσήματα, όπως η οστεοαρθρίτιδα, τα μεταβολικά
νοσήματα, όπως η οστεοπόρωση, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα,
τα συστηματικά αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσήματα, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος,
και τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα, όπως τα περιοδικά εμπύρετα σύνδρομα. Τα νοσήματα των
δύο τελευταίων κατηγοριών προσβάλλουν, εκτός
από τις αρθρώσεις, και εσωτερικά όργανα, όπως
οι νεφροί, ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι πνεύμονες
κ.ά. «Κάθε πόνος στη σπονδυλική στήλη (αυχένας, πλάτη και μέση), πόνος ή και οίδημα σε μία
ή και περισσότερες αρθρώσεις, θα πρέπει να μας
οδηγήσουν στον ρευματολόγο για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση. Βέβαια συμπτώματα
που αφορούν προσβολή εσωτερικών οργάνων,
μετά από έλεγχο άλλης παθολογικής ειδικότητας, όταν τίθεται υποψία προσβολής από ρευματικό νόσημα, καλό θα είναι να αποστέλλονται
στον ρευματολόγο. Σήμερα έχουμε τεράστιες δυνατότητες, διαγνωστικές αλλά και θεραπευτικές.
Στόχος είναι η ποιότητα ζωής των ρευματοπαθών
και η αναστολή των καταστροφικών συνεπειών»
καταλήγει ο κ. Μπερμπερίδης.
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«Μεγαλώνοντας»: Η νέα εκστρατεία για τη μυοσκελετική υγεία

Γ
«Το δημόσιο σύστημα
υγείας έχει τεράστια
κενά, ειδικά στον τομέα
των ρευματολογικών
παθήσεων». Παναγιώτης

22.10.2017

ια την πρόληψη των ρευματολογικών και των μυοσκελετικών νοσημάτων η Επιστημονική Εταιρεία για
τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ)
οργανώνει μια πανελλήνια ενημερωτική εκστρατεία και για τους γιατρούς και για το κοινό, δίνοντας προτεραιότητα
στα social media. Πρόκειται για την εκστρατεία
«Μεγαλώνοντας» και το θέμα-καυτή πατάτα της
εποχής μας, το ageing, που αφορά σχεδόν έναν
στους τρεις Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται ή θα
βρεθούν στο κατώφλι των 60 ετών. Στόχοι της εκστρατείας είναι η βελτίωση της προσωπικής υγείας
κατά την ηλικιακή μετάβαση, η ομαλή μετάβαση
των χρονίως πασχόντων στην επόμενη ηλικιακή
ομάδα και η προσαρμογή της δημόσιας υγείας
στις απαιτήσεις του φαινομένου της γήρανσης.
Και επειδή στην επιχείρηση «υγιής γήρανση» ισχύει ότι το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν, κάθε παρέμβαση στοχεύει στους σημερινούς 20άρηδες, 30άρηδες και 40άρηδες, που θα
φτάσουν, σύμφωνα με το προσδόκιμο επιβίωσης
της Ελλάδας, την ηλικία των 81 ετών, όπως εξηγεί ο ρευματολόγος Παναγιώτης Τρόντζας, πρόεδρος της ΕΠΕΜΥ. Ο ίδιος προσθέτει ότι το δη-

μόσιο σύστημα υγείας έχει τεράστια κενά, ειδικά
στον τομέα των ρευματολογικών παθήσεων, ενώ
υπάρχει και μια «τρύπα» στο σύστημα για την παρακολούθηση των ασθενών ηλικίας 16-18 ετών,
καθώς μεταβαίνουν από τον παιδορευματολόγο
στον ρευματολόγο.
Ας δούμε όμως τι δείχνουν οι νέες έρευνες για
τη γήρανση. Φαίνεται πως η λήψη επαρκούς ποσότητας βιταμίνης D συμβάλλει στην αύξηση του
μήκους των τελομερών, δηλαδή των προστατευτικών άκρων των χρωμοσωμάτων του γενετικού μας
υλικού. Φανταστείτε τα σαν τα πλαστικά περιβλήματα στα κορδόνια των παπουτσιών: Όσο μακρύτερα είναι τα τελομερή, τόσο καλύτερα προστατεύονται τα χρωματοσώματα από τις μεταλλάξεις
που ευθύνονται για τον καρκίνο και για τα εκφυλιστικά νοσήματα. «Σε ό,τι αφορά τα “δεινά” που
έρχονται με τα χρόνια, είναι πλέον φανερό ότι η
πρόοδος της ιατρικής θα οδηγήσει στην ανάπτυξη
πανάκριβων εξατομικευμένων θεραπειών που μοιραία θα δημιουργήσουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Για τους έχοντες θα είναι διαθέσιμες οι ακριβές εξατομικευμένες θεραπείες, ενώ
για τους μη έχοντες τα απλά φθηνά φάρμακα» τονίζει από την πλευρά του ο Ευριπίδης Μπιλιρά-

κης, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αναφέροντας ως παράδειγμα την πειραματική
ανάπτυξη ενός νέου ανοσοθεραπευτικού εμβολίου
για τους καρκίνους του προστάτη, του πνεύμονα
και του οισοφάγου. Οι καρκίνοι αυτοί, που φαίνεται να έχουν κοινή αιτιολογία με τον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας και της κεφαλής και τραχήλου (λαιμού), καθώς εμπλέκεται σε όλους ο διαβόητος ιός HPV, μπορούν να θεραπευτούν με θεραπευτικό εμβόλιο που οδηγεί το ανοσολογικό
σύστημα του ασθενή να εξουδετερώσει τα καρκινικά κύτταρα και κοστίζει 150.000 ευρώ!
Για το 2018 το διοικητικό συμβούλιο της
ΕΠΕΜΥ σχεδιάζει εκστρατεία με τίτλο «Μεγαλώνοντας, η ηλικιακή μετάβαση», η οποία πρόκειται να περιλάβει δράσεις συνεχιζόμενης ιατρικής
εκπαίδευσης, εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών
υγείας, επιδημιολογικής έρευνας, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, παρεμβάσεις στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media, συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, πρωτοβουλίες μαζί με τις ενώσεις/συλλόγους ασθενών,
συνέργειες με τη φαρμακοβιομηχανία και προτάσεις θεσμικών αλλαγών μέσω της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Νέο ρευματολογικό κέντρο
στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Έ

να νέο δημόσιο ρευματολογικό κέντρο ξεκίνησε ήδη
τη λειτουργία του στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία», όπου
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Γ΄ Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το κέντρο, φιλοδοξώντας να καλύψει κενά του δημόσιου τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα στους χιλιάδες ρευματοπαθείς, ενώ υπεύθυνος σε αυτό είναι ο δρ. Παναγιώτης Τρόντζας,
ρευματολόγος, πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ). Το κέντρο εξειδικεύεται στις εξής παθήσεις: ρευματοειδής αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική
αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και οστεοπόρωση. Οι
δραστηριότητές του εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών και α-

καδημαϊκών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν κατ’ αρχάς τη λειτουργία τακτικού εξωτερικού ρευματολογικού ιατρείου [δύο φορές
την εβδομάδα κατόπιν ραντεβού στο 1535 (κωδικός ιατρείου 06581),
τις Τρίτες (09:00-11:00) και τις Τετάρτες (09:00-12:00)]. Αφετέρου το
κέντρο προσφέρει εξειδικευμένη ρευματολογική φροντίδα στους νοσηλευόμενους που πάσχουν από συστηματικά αυτοάνοσα ρευματικά
νοσήματα, αντιμετώπιση των ρευματικών συμπτωμάτων των ασθενών
που νοσηλεύονται για άλλες παθήσεις (ογκολογικές, παθολογικές,
χειρουργικές κ.λπ.) και ενδοφλέβια έγχυση βιολογικών θεραπειών ή
χημειοθεραπειών σε ρευματοπαθείς στον ειδικό χώρο εγχύσεων της
κλινικής. Επίσης, δημιουργία αρχείου ασθενών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα εγχύσεων.
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ρευνητικές μελέτες για φαρμακευτικά σκευάσματα
που διεξάγονται σε εθελοντές για να απαντηθούν
επιστημονικά ερωτήματα και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε να διαγνωστούν, να θεραπευτούν ή
να προληφθούν παθήσεις. Παράλληλα, οι μελέτες
αυτές συχνά βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν σε βάθος παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς
των νοσημάτων. Μια κλινική δοκιμή διεξάγεται ώστε
να αποφασιστεί εάν ένα νέο φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στους ανθρώπους. Βασίζονται σε άτομα και ασθενείς που εθελοντικά συμμετέχουν και λαμβάνουν ένα νέο φάρμακο ή θεραπεία
ή ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή συσκευή. Οι κλινικές δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με διεθνείς δεοντολογικές αρχές καλής κλινικής πρακτικής και το
νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα. Μέσα
από αυτές αναπτύσσονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα φάρμακα και καλύπτονται θεραπευτικές ανάγκες για τις οποίες μέχρι τώρα δεν υπήρχε θεραπεία παρά μόνο συμπτωματική αγωγή.

Οι κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Ισότιμο «Δικαίωμα στην Υγεία»
για κάθε ασθενή
Η επιτυχημένη
εκστρατεία ενημέρωσης
για τα δικαιώματα των
ασθενών «Δικαίωμα
στην Υγεία» συνεχίζεται
και φέτος, εστιάζοντας
στις κλινικές μελέτες,
με στόχο να ενισχύσει
την πληροφόρηση των
ασθενών.
Χάρη στις κλινικές
μελέτες που διεξάγονται
στην Ελλάδα, περίπου
5.000 ασθενείς με
σοβαρά, χρόνια ή και
σπάνια νοσήματα έχουν
πρόσβαση σε καινοτόμα
φάρμακα, τα οποία
καλύπτουν σημαντικές –
και ακάλυπτες έως τώρα–
ιατρικές ανάγκες.

Μ

ε τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οκταετής οικονομική κρίση στην πρόσβαση
των Ελλήνων πολιτών στην
περίθαλψη, το δικαίωμα
(όλων) στην υγεία, παρ’ ότι θεωρείται αυτονόητο,
στην πράξη συχνά καταστρατηγείται. Διάφορα προβλήματα, που πηγάζουν από τους περιορισμένους
πόρους για τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, αλλά και από την ανεπαρκή ενημέρωση του
ταλαιπωρημένου κοινού, δημιουργούν ή εντείνουν
ανισότητες και στερούν από τους πολίτες (ασθενείς
και μη) τη δυνατότητα να πάρουν την υγεία τους
στα χέρια τους, έχοντας σφαιρική και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον της υγείας, η Novartis
Hellas και η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών θεώρησαν ότι
οι ασθενείς έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν με σαφήνεια τα δικαιώματά τους, με μοναδικό σκοπό την
απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας.
Μαζί, λοιπόν, σχεδίασαν την εκστρατεία ενημέρωσης «Δικαίωμα στην Υγεία», με στόχο τη δημιουργία ενός «οδικού χάρτη» το 2016 με τα δικαιώματα
των ασθενών στη χώρα μας. Η πολύ επιτυχημένη
εκστρατεία, συνεχίζεται και το 2017, έχοντας πάντα

στο επίκεντρο τον ασθενή και εστιάζοντας αυτή τη
φορά στις κλινικές μελέτες.

Στόχος, η διάγνωση, η θεραπεία
και η πρόληψη των ασθενειών
Για τη Novartis Hellas, η δέσμευσή της να θέσει τον
ασθενή στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων
της είναι αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της εταιρείας και αποτελεί κορωνίδα όλων των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Στη δεύτερη φάση της, η εκστρατεία «Δικαίωμα στην Υγεία» εστιάζει στις κλινικές μελέτες, με
στόχο να ενισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών
και να απαντήσει σε τυχόν ανησυχίες τους. Η ενίσχυση της διαφάνειας καθιστά εφικτή την κατανόηση
του πλαισίου υλοποίησης των κλινικών ερευνητικών
προγραμμάτων και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας,
τους ακαδημαϊκούς/υγειονομικούς φορείς, τις εγκριτικές αρχές και τη φαρμακοβιομηχανία. Γιατί, όμως,
είναι τόσο σημαντική η κατανόηση της αξίας και της
συμβολής των κλινικών μελετών στην πρόοδο της Ιατρικής και στη ζωή των ασθενών; Γιατί μέσα από τις
κλινικές μελέτες η ιατρική καινοτομία –που χαρίζει
ελπίδα σε ασθενείς με χρόνια και σοβαρά νοσήματα–
παίρνει σάρκα και οστά. Οι κλινικές μελέτες είναι ε-

Σήμερα εκτιμάται ότι διεξάγονται περίπου 150 νέες
παρεμβατικές κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, κυρίως από μεγάλες διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες.
Οι νέες κλινικές μελέτες, όσο και οι εξελισσόμενες, προσφέρουν σημαντικά οφέλη, που αφορούν
σε αξία προς τους ασθενείς, στην ευρύτερη υγειονομική περίθαλψη με καλύτερες θεραπείες για ευρύτερο πληθυσμό ασθενών, στην ερευνητική κοινότητα και στην εθνική οικονομία. Περίπου 5.000
ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα
μέσω των κλινικών παρεμβατικών μελετών, ιδιαίτερα
σε σοβαρά, χρόνια ή και σπάνια νοσήματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτες σημαντικές ιατρικές ανάγκες.
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης:
«Οι κλινικές μελέτες στην Ιατρική είναι ένα εργαλείο με βάση τους κανόνες ορθής κλινικής πρακτικής και έχουν ως στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση
του ασθενή. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της σχέσης ασθενή-γιατρού, πέραν
των άλλων ενεργών δράσεών της σε αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχει στο πρόγραμμα “Δικαίωμα
στην Υγεία”, συνεργαζόμενη με τη Novartis Hellas.
Στόχος αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η
πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τα οφέλη
των κλινικών δοκιμών και η ανάπτυξη αμοιβαίας
σχέσης εμπιστοσύνης. Τα οφέλη από τις κλινικές
μελέτες για τους ασθενείς είναι πολλαπλά, κυρίως
μέσω της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα». Από
την πλευρά του, ο ιατρικός διευθυντής της Novartis
Hellas, ιατρός ενδοκρινολόγος Γρηγόρης Ρομπόπουλος τονίζει πως για κάθε δραστηριότητα της Novartis
έμπνευση είναι οι ασθενείς που δίνουν καθημερινά
μάχη απέναντι στην πάθησή τους. «Εστιάζοντας την
εκστρατεία στις κλινικές μελέτες, πιστεύουμε ότι θα
καλλιεργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα, που θα
ενδυναμώσει τη σχέση εμπιστοσύνης των ασθενών
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο
σκοπό τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση».

Η εκστρατεία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας με ένα ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις κλινικές μελέτες (διαθέσιμο στο https://www.novartis.gr/nea/etairikes-ekdoseis), καταχωρίσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ραδιοφωνικά σποτ και έναν διαδικτυακό κόμβο (www.dikaiomastinygeia.gr) όπου
οι ασθενείς μπορούν να βρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους.

Η έρευνα των λιποσωμιακών Φορμουλών
πραγματοποιείται από το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό την επίβλεψη
του καθ. κ. Δεμέτζου
• Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά

Λιποσωμιακή Φόρμουλα Βιταμινών D3 και K2

ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΓΙΗ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο

ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται το
ασβέστιο για υγιή οστά. Η βιταμίνη D3 συντελεί στην απορρόφηση του ασβεστίου,
από το έντερο και η βιταμίνη K2 για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύπλοκη εξίσωση!
Ο συνδυασμός των βιταμινών D3 και Κ2, διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση του
ασβεστίου.
Η λιποσωμιακή φόρμουλα D3 & K2 από την
Doctor’s Formulas είναι ένας συνδυασμός με
την υψηλή βιοδιαθεσιμότητας ικανοποιεί τις
ανάγκες του οργανισμού.
Η υψηλή ποιότητα της φόρμουλας αυτής παρέχεται μέσω της μοναδικής τεχνολογίας των
λιποσωμάτων
Τα λιποσώματα είναι μικρά σωματίδια που βο-

ηθούν στην μεταφορά των μορίων των βιταμινών D3 & K2 απευθείας στα κύτταρα και στους
ιστούς, επιτυγχάνοντας την μέγιστη απορρόφηση και βιοδιαθεσιμότητα των πολύτιμων για τον
οργανισμό, δραστικών ουσιών.

πέδων του ασβεστίου στο σώμα.
Επιπρόσθετα, η βιταμίνη D συντελεί στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην μείωση της
φλεγμονής, βελτιώνει τις καρδιακές λειτουργίες
και προλαμβάνει την οστεοπόρωση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ρυθμίζει πάνω από 200 γονίδια και επηρεάζει
κάθε κύτταρο στο σώμα! Είναι απαραίτητη για
την σωστή λειτουργία σχεδόν όλων των ιστών
και οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς, των μυών, των ενδοκρινών
αδένων και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η βιταμίνη D βοηθά στην απορρόφηση του
ασβεστίου και του φωσφόρου και συνεργάζεται
με την παραθορμόνη για την ρύθμιση των επι-

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Κ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Λιγότερο γνωστή, η βιταμίνη Κ2 είναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό που εκτελεί πολλές απαραίτητες
λειτουργίες στο σώμα. Η πιο σημαντική, όμως
ειρωνικά άγνωστη, λειτουργία είναι η αποφυγή
συσσώρευσης ασβεστίου στο σώμα, σε μέρη
όπου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως
είναι οι αρτηρίες.
Συνεπώς, η βιταμίνη Κ2 είναι η μοναδική υπεύθυνη για να οδηγήσει το ασβέστιο που θα απορ-

ροφηθεί από το οργανισμό, στα οστά και να το
κρατήσει μακριά από άλλους ιστούς και όργανα.
Όπου η συσσώρευση ασβεστίου μπορεί να συμβάλει στην αρτηριοσκλήρωση.
Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η βιταμίνες Κ2 & D3 έχουν αλληλεξάρτηση στις
μεταβολικές λειτουργίες, καθώς η βιταμίνη Κ2
παίζει τεράστιο ρόλο στην εναπόθεση του ασβεστίου στα οστά και η ανεπάρκεια της μπορεί να
συσχετιστεί με την ασβεστοποίηση των μαλακών μορίων και με την χαμηλότερη οστική πυκνότητα. Ο συνδυασμός αυτών των δυο βιταμινών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να
λαμβάνετε την βέλτιστη ημερήσια δόση για υγιή
οστά, καρδιά και γενική υγεία.

Τα προϊόντα Doctor’s Formulas είναι αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας και έρευνας γιατρών και φαρμακοποιών που δημιουργούν φυσικές συνταγές, οι οποίες βοηθούν αποτελεσματικά
στη θωράκιση του οργανισμού με χρόνια προβλήματα υγείας. Η εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών, καθώς και η δοσολογία τους βοηθούν να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
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Αδιάβαστοι στην κύφωση και στη σκολίωση

Κ
«Μόνο ένας στους
τέσσερις συνανθρώπους
µας που υποφέρουν
από πόνους στην πλάτη
απευθύνθηκε σε γιατρό,
ενώ επτά στους δέκα δεν
γνωρίζουν τη διαφορά
µεταξύ κύφωσης και
σκολίωσης». Μέµη
Τσεκούρα, πρόεδρος του
Συλλόγου «Πεταλούδα»

άτω από τη βάση παίρνουν οι Έλληνες
σε ό,τι αφορά την ενηµέρωσή τους για τα
πιο διαδεδοµένα προβλήµατα της σπονδυλικής στήλης. Τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήγαγε ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας
«Πεταλούδα» σε άντρες, γυναίκες και παιδιά γύρω
από την κύφωση και τη σκολίωση ήταν απογοητευτικά. Όπως επισηµαίνει η πρόεδρος του συλλόγου
Μέµη Τσεκούρα, παρουσιάζοντάς τα, οκτώ στα δέκα
άτοµα δεν έχουν εξεταστεί ποτέ για κύφωση ή σκολίωση και µόνο δύο στα δέκα παιδιά κάτω των 18
ετών έχουν εξεταστεί στη σπονδυλική τους στήλη
από γιατρό, παρ’ ότι οι εννέα στους δέκα συµµετέχοντες θεωρούν σοβαρές παθήσεις την κύφωση και
τη σκολίωση. Επίσης, τα ευρήµατα έδειξαν ότι µόνο
ένας στους τέσσερις που υποφέρουν από πόνους στην
πλάτη απευθύνθηκε σε γιατρό, ενώ επτά στους δέκα
δεν γνωρίζουν τη διαφορά µεταξύ κύφωσης και σκολίωσης. Από τους ανθρώπους που δεν έχουν εξεταστεί, ένας στους τρεις υποφέρει από συχνούς πόνους
στην πλάτη, ενώ, επιπλέον, δεν ασκείται καθόλου και
χρησιµοποιεί υπολογιστή για παραπάνω από τρεις
ώρες την ηµέρα.

Τι είναι η σκολίωση και η κύφωση
Με τον όρο «σκολίωση» εννοούµε την παραµόρφωση
της σπονδυλικής στήλης, µε κύριο χαρακτηριστικό
την πλάγια κλίση της (µεγαλύτερη των 11 µοιρών)
µε ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων γύρω από
τον επιµήκη άξονα. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τη σκολίωση µπορεί να αφορούν χρόνια µυοσκελετικά επώδυνα σύνδροµα, δυσµορφία
του σκελετού και επιβάρυνση του καρδιοαναπνευστικού συστήµατος.
Ως «κύφωση» χαρακτηρίζεται η πάθηση κατά την
οποία η ράχη του ανθρώπου (η θωρακική µοίρα της
σπονδυλικής στήλης) παρουσιάζει αυξηµένη κύρτωση (καµπούρα). Η κύφωση διαχωρίζεται σε δύο
µεγάλες οµάδες: στη νεανική και σε αυτήν των µεσηλίκων και υπερηλίκων.

Οστεοπόρωση, η γυναικεία (και όχι µόνο)
επιδηµία
Όπως εξηγεί η κ. Τσεκούρα, οστεοπόρωση ονοµάζουµε την κατάσταση του οστού κατά την οποία έχει
χάσει τη φυσιολογική αντοχή του τόσο, ώστε να διατρέχει υψηλό κίνδυνο να υποστεί κάταγµα. Η οστεο-

πόρωση στο προχωρηµένο γήρας µπορεί να αποτελεί
µια φυσιολογική κατάσταση, χωρίς αυτό να σηµαίνει
την αδιαφορία του θεράποντος ιατρού. Η οστεοπόρωση αφορά και τα δύο φύλα, µε µεγαλύτερη συχνότητα τις γυναίκες και ιδιαίτερα της καυκάσιας φυλής,
και µπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής.
Πρωτοπαθή οστεοπόρωση ονοµάζουµε την οστεοπόρωση η οποία οφείλεται στην κληρονοµικότητα και
είναι γονιδιακή, έχοντας αποκλείσει κατά τον κλινικό
και εργαστηριακό έλεγχο οποιαδήποτε άλλη αιτία.
∆ευτεροπαθή οστεοπόρωση ονοµάζουµε την οστεοπόρωση κατά την οποία υπάρχει µια σαφής αιτία η
οποία έχει προκαλέσει τη διαταραχή της φυσιολογίας του οστού. Αιτίες διαταραχής του οστού και πρόκληση µείωσης της αντοχής αυτού είναι η παρατεταµένη χρήση κορτικοειδών, η χηµειοθεραπεία στους
καρκινοπαθείς, η λήψη αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, οι διαταραχές του παραθυρεοειδούς αδένα, η
έλλειψη βιταµίνης D3 και άλλοι παράγοντες. Στην
πατρίδα µας, παρ’ ότι λόγω αυξηµένης ηλιοφάνειας
θα ανέµενε κανείς να έχουµε επάρκεια βιταµίνης D,
ειδικά οι ηλικιωµένοι και οι µεσήλικες έχουν µεγάλη έλλειψη, όπως φανερώνουν πρόσφατες έρευνες.

«Πλάτη σε δράση» λένε
οι φυσικοθεραπευτές

Σ

ύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ένας στους τέσσερις ενήλικες και πάνω από το 80% των εφήβων δεν είναι αρκετά δραστήριοι. Ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επισηµαίνει τη σηµασία της
σωµατικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της στάσης του σώµατος, ως
µέρος της καλής υγείας του νωτιαίου µυελού και της πρόληψης των τραυµατισµών. Γι’ αυτό και φέτος το θέµα της Παγκόσµιας Ηµέρας Σπονδυλικής Στήλης ήταν
«Η πλάτη σας σε δράση». Η υγεία της σπονδυλικής στήλης είναι δύσκολο έργο και απαιτεί τη συνεργασία πολλών επαγγελµατιών υγείας προκειµένου να επιτευχθεί.
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Επιδηµία
παιδικής
οσφυαλγίας
δηµιουργούν
οι τσάντεςβαρίδια
και τα iGadgets

Π

αιδιά του ∆ηµοτικού και
έφηβοι µένουν µε τις ώρες
κολληµένοι στο κινητό
τηλέφωνο και στο tablet,
σκυµµένοι πάνω από µια
οθόνη. Η κληρονοµιά από
την «επιδηµία» σκυψίµατος πάνω από τις «έξυπνες» συσκευές είναι κυρτές σπονδυλικές στήλες, πόνοι στο κεφάλι, στον λαιµό, στον ώµο,
στην πλάτη, στον αυχένα. Αλλά και στα δάχτυλα
παρατηρείται πόνος και µούδιασµα, από το µανιώδες scrolling και τη γραφή µηνυµάτων και
posts. Η παρατεταµένη χρήση των smartphones
επηρεάζει διάφορα µέρη του σώµατος των παιδιών, όπως έδειξε έρευνα από το Πανεπιστήµιο Swansea. Συγκεκριµένα, οι ερευνητές ανέφεραν µεγάλη αύξηση στον αριθµό των παιδιών που λαµβάνουν θεραπεία για πόνο στην
πλάτη και στον λαιµό. Η έρευνα της Βρετανικής Χειροπρακτικής Ένωσης κατά τη διάρκεια
των ετών έχει καταλήξει στο συµπέρασµα πως
το 45% των παιδιών έχει υποστεί κάποιο είδος
πόνου στην πλάτη µέχρι την ηλικία των 11 ετών.
Όπως εξηγεί ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος
Γουδέβενος, επιστηµονικός συνεργάτης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι αυχενικές δυσλειτουργίες εξαιτίας του κινητού έχουν αυξηθεί
ανησυχητικά. «Οι παθήσεις αυτές προκαλούνται όταν τα παιδιά κάθονται µε τα κεφάλια
τους πεσµένα µπροστά κοιτάζοντας τις κινητές συσκευές για αρκετές ώρες κάθε µέρα. Αντί
της κανονικής προς τα εµπρός καµπύλης, βλέπουµε µία προς τα πίσω καµπύλη, που µπορεί να εξελιχθεί σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις
(πρόωρες φθορές). Αν ισχύουν τα ευρήµατα
µελετών ότι τα παιδιά ασχολούνται µε τις συσκευές τους πάνω από τρεις ώρες την ηµέρα,
µιλάµε για τουλάχιστον 1.000 ώρες τον χρόνο
περίσσιας πίεσης στη σπονδυλική στήλη» λέει
ο κ. Γουδέβενος.
Πρόσφατη αναφορά της Ofcom έδειξε ότι τα
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άτοµα ηλικίας 12-15 ετών στέλνουν κατά µέσο
όρο 193 µηνύµατα την εβδοµάδα. Τα δε κορίτσια γράφουν περισσότερο από τα αγόρια, περίπου 221 µηνύµατα την εβδοµάδα. Η Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρικής αναφέρει ότι
τα παιδιά περνούν κατά µέσο όρο 7 ώρες την
ηµέρα µπροστά στις οθόνες.
«Εάν τα παιδιά συνηθίσουν στις κακές στάσεις που υιοθετούν όταν χρησιµοποιούν χειροκίνητες συσκευές, αυτές µπορεί να γίνουν
σταθερές ορθοσωµικές βλάβες, που θα είναι
δύσκολο να διορθωθούν, όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν» επισηµαίνει ο κ. Γουδέβενος.
Αυτές οι κακές στάσεις περιλαµβάνουν τέντωµα του κεφαλιού προς τα εµπρός, κυρτούς
ώµους και κυφωτική πλάτη, καθώς και υπερλόρδωση στη µέση. Πρόκειται για τη λεγόµενη
και αντισταθµιστική λόρδωση, που έχει ως αποτέλεσµα όλο το µυϊκό σύστηµα της σπονδυλικής στήλης να βρίσκεται σε διαρκή ένταση
και να υπάρχει πόνος, που µεσοµακροπρόθεσµα εξελίσσεται σε πάθηση.
«Όταν χρησιµοποιούµε ένα smartphone,
υπάρχει µια ολόκληρη σειρά από πολύπλοκες
κινήσεις που γίνονται κάτω από το δέρµα. Οι
µύες συρρικνώνονται, οι τένοντες συγκρούονται και το αποτέλεσµα είναι οι αντίχειρες να
κάµπτονται και να επεκτείνονται, ενώ “πετούν”
πάνω από ένα πληκτρολόγιο. Ίσως τότε είναι
η στιγµή να κάνουν τα παιδιά ένα διάλειµµα»
λέει χαρακτηριστικά ο ειδικός.
Κρατώντας τη συσκευή στο επίπεδο των µατιών, ώστε να µην τεντώνουν τον λαιµό και την
πλάτη τους, τα παιδιά θα αισθανθούν καλύτερα.
Επιπλέον, οι ειδικοί συµβουλεύουν τα παιδιά
κάθε πρωί, πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, να τεντώνουν τον λαιµό, την πλάτη,
τους αντίχειρες και τα δάχτυλά τους. Είναι επίσης σηµαντικό να πίνουν άφθονο νερό, να τρώνε
ισορροπηµένα, να κοιµούνται αρκετές ώρες και,
βέβαια, να ασκούνται, ει δυνατόν κάθε µέρα.

Τα… βάρη της σχολικής τσάντας
Την ίδια ώρα οι παραγεµισµένες µε βιβλία, τετράδια, ντοσιέ, ακόµη και µε tablet, σχολικές
τσάντες προκαλούν τραυµατισµούς στον αυχένα,
στην πλάτη, στους ώµους, στη µέση, ακόµη και
στα γόνατα των παιδιών, καθώς ξεπερνούν κατά
πολύ σε βάρος το ανώτατο επιτρεπτό όριο, που
είναι το 10% του βάρους του παιδιού. «Βέβαια
δεν είναι µόνο πόσο βαρύ είναι ένα σακίδιο. Και
ο τρόπος και η διάρκεια που το παιδί το φοράει
είναι επίσης πολύ σηµαντικά. Η κορυφή του σακιδίου δεν πρέπει να είναι χαµηλότερη από τους
ώµους και η βάση του δεν πρέπει να κρέµεται
πάνω από 5 εκατοστά κάτω από τη µέση τους. Ο
σκελετός των παιδιών είναι ακόµη σε φάση ανάπτυξης και θέλει προσοχή» προειδοποιεί ο φυσικοθεραπευτής. Και συστήνει: Προτιµήστε τσάντα τύπου σακίδιο και φορέστε το στην πλάτη,
για να εξισορροπείται το βάρος. Μην το κρεµάτε
από τον έναν ώµο. Κάνετε πολλές µικρές στάσεις,
όταν το κουβαλάτε. Να κινείστε όσο περισσότερο
µπορείτε. Να γυµνάζεστε, αλλά όχι υπερβολικά.
Η υπερβολική άσκηση δεν κάνει καλό, και ιδιαίτερα τα βάρη, σε αυτές τις ηλικίες.

«Ένα στα δύο παιδιά
έχει πόνους στην
πλάτη, από λάθος
στάση του σώµατος,
πριν καν µπει στην
εφηβεία. Κυρίως φταίει
το πολύωρο σκύψιµο
πάνω από οθόνες».
Γιώργος Γουδέβενος,
φυσικοθεραπευτής
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Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα
και πώς μπορούμε
να την αντιμετωπίσουμε;
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΑΟΎΛΑ*
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Η

οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση που
πλήττει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους και αυτό λόγω του σύγχρονου
τρόπου ζωής και της κακής φυσικής κατάστασης των ανθρώπων στις μέρες μας. Χαρακτηρίζεται ως μια εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων, με
προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου που καλύπτει την επιφάνεια των οστών μέσα στην άρθρωση
και συνοδεύεται από τον σχηματισμό νέου οστού (οστεόφυτα) και την ίνωση του αρθρικού υμένα. Συνήθως αφορά μία άρθρωση (π.χ. γόνατο, ισχίο) και μερικές φορές δύο ή περισσότερες. Στα χέρια και στη
σπονδυλική στήλη συνήθως εμφανίζεται σε περισσότερες από μία αρθρώσεις. Η συχνότητα της πάθησης αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και εξελίσσεται βαθμιαία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την
ανάπτυξη της πάθησης, εκτός από την ηλικία, είναι
το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία, γενετικοί παράγοντες, κακώσεις, καθώς και η επαναλαμβανόμενη μηχανική καταπόνηση και επιβάρυνση των αρθρώσεων.
Σε αρχικά στάδια η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να
είναι ασυμπτωματική και να μη χρειάζεται κάτι περισσότερο από την ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων
γύρω από την άρθρωση. Όσο όμως η πάθηση εξελίσσεται, εμφανίζονται συμπτώματα, όπως ο πόνος
κατά τη διάρκεια της κίνησης ή επιβάρυνσης της πάσχουσας άρθρωσης και δυσκαμψία για κάποια λεπτά
μετά από ακινησία. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις παρατηρείται διόγκωση της άρθρωσης με κύριο
χαρακτηριστικό την αίσθηση «σκληρότητας» κατά
την ψηλάφηση (λόγω του σχηματισμού οστεοφύτων) και, τέλος, παραμόρφωση της άρθρωσης, συνοδευόμενη από έντονους πόνους. Οι περισσότεροι α-

σθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα αισθάνονται τον πόνο να χειροτερεύει όταν σηκώνονται από
το κρεβάτι, καθώς και το βράδυ, που έχει συσσωρευτεί η κούραση της ημέρας. Ο πόνος υποχωρεί με την
ξεκούραση, αλλά η διάρκεια της υποχώρησης ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ η ένταση
του πόνου υποχωρεί λιγότερο. Σε τελευταία στάδια
ο πόνος είναι αισθητός και το βράδυ, όταν ξεκουράζεται ο ασθενής, και υπάρχει δυσκολία στο να βρει
μια θέση ανακούφισης.
Η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας γίνεται με κλινική εξέταση από ορθοπαιδικό ιατρό και ανάλυση του
ιστορικού του ασθενούς, ενώ ακολουθεί απεικόνιση
της πάσχουσας άρθρωσης ακτινολογικά.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας ποικίλλει ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
Ο ιατρός λαμβάνει υπόψη του το στάδιο της πάθησης, την ένταση των κλινικών εκδηλώσεων, καθώς
και το ιστορικό του ασθενούς και τις τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις.
Θεραπευτικά, λοιπόν, επιδιώκουμε:
1. Ανακούφιση από τον πόνο με τη χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και αναλγητικών, με προσοχή και
όχι επί μακρόν, προς αποφυγή επιπλοκών.
2. Κινητοποίηση και ενδυνάμωση των μυών με ένα
πρόγραμμα ασκήσεων για να στηρίζουν και να προστατεύουν την πάσχουσα άρθρωση.
3. Περιορισμό του σωματικού βάρους, χρήση υποστηρικτικών συσκευών (νάρθηκες, μπαστούνια, περιπατητικά βοηθήματα κ.ά.), αποφυγή χρήσης σκάλας, ανηφόρας ή χαμηλών καθισμάτων στις περιπτώσεις γονάτων/ισχίων.
4. Όταν η πάθηση προχωρήσει και έχουμε πόνο ηρε-

Αιτία για να πάμε
στον γιατρό και
να πάρουμε φάρμακα
οι ρευματισμοί

Ο
«Η πρόληψη και η
προστασία της υγείας
μας είναι στο χέρι μας».
Κάτια Δανδουλάκη,
ηθοποιός

ι αριθμοί που σχετίζονται με τις ρευματικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για τον αντίκτυπο αυτών των ασθενειών στη ζωή μας και στο σύστημα
υγείας. Στην Ελλάδα οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την πρώτη κατά σειρά αιτία (μεταξύ όλων των
νοσημάτων) χρόνιου προβλήματος υγείας (38,7%),
μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σωματικής ανικανότητας (47,2% και 26,2% αντίστοιχα) και ιατρικών επισκέψεων (20,5%). Επίσης, κατατάσσονται στη δεύτερη θέση ως αιτία κατανάλωσης συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24%
και 17,7% αντίστοιχα). Στη χώρα μας εκτιμάται ότι το
25% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα εγκαταλείπει την εργασία μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια από
τη διάγνωση, ενώ ένας στους δύο ασθενείς με ρευ-

ματοειδή αρθρίτιδα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην
πρόσβαση σε ρευματολόγο και σε κατάλληλη θεραπεία λόγω της πολύχρονης οικονομικής κρίσης που
πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα
με την Ευαγγελία Καταξάκη, γενική γραμματέα της
Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας - Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδας (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ),
εκτιμάται ότι περίπου 3.000.000 άτομα πάσχουν από
ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στην Ελλάδα.
Ορισμένα από αυτά τα νοσήματα, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και κατάλληλα, οδηγούν σε αυξημένη
νοσηρότητα, αναπηρία και θνητότητα. Για τον λόγο
αυτόν η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ έχει ξεκινήσει την πανελλήνια
ενημερωτική εκστρατεία με τίτλο «Το σώμα σου μιλάει. Άκουσέ το», με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις. Βασικό όχημα της

μίας και μεγάλο περιορισμό της κινητικότητας, ακολουθεί η χειρουργική επέμβαση με εφαρμογή νέας
τεχνητής άρθρωσης (ολική αρθροπλαστική), οστεοτομία ή αρθρόδεση.
To ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να
κάνουμε για να αποφύγουμε την εξέλιξη της φθοράς του αρθρικού χόνδρου, να προσφέρουμε την αναγέννηση-αναζωογόνησή του και να αποφύγουμε
την εξέλιξη της πάθησης και την κατάληξη στη χειρουργική επέμβαση.
Η Μοριακή και Αναγεννητική Ιατρική τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια στους ασθενείς, με σκοπό την αντιμετώπιση της πάθησης και την αποφυγή της χρόνιας
χρήσης φαρμάκων και επίπονων για τον οργανισμό
χειρουργικών επεμβάσεων. Σε συνδυασμό με την παραδοσιακή Ορθοπαιδική και τη χρήση καινοτόμων
τεχνικών, η Μοριακή και Αναγεννητική Ιατρική χρησιμοποιεί τα συστατικά του οργανισμού του ίδιου του
ασθενούς, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τον κίνδυνο των επιπλοκών ή παρενεργειών των χειρουργείων και των φαρμάκων αντίστοιχα. Τα συστατικά
που χρησιμοποιούνται είναι: πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP), βλαστοκύτταρα (υπάρχουν φυσιολογικά στο αίμα και στο λίπος) και αυξητικοί παράγοντες του αίματος. Σκοπός αυτής της θεραπείας
είναι η διακοπή της εξέλιξης της πάθησης και στη
συνέχεια η ανάπλαση και αναζωογόνηση του αρθρικού χόνδρου, καθώς τα συστατικά που χρησιμοποιούνται βοηθούν στην παραγωγή χονδροκυττάρων
και κατ’ επέκταση στον ανασχηματισμό του χόνδρου
γύρω από την άρθρωση. Αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, ακολουθεί ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των
μυών της άρθρωσης για την προστασία αυτής και την
οριστική αποκατάστασή της.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.
gethealthier.gr
*Ο Γεώργιος Καούλας είναι χειρουργός ορθοπαιδικός - τραυματιολόγος, τ. ιατρός του Νοσοκομείου Ατυχημάτων ΚΑΤ, ιατρός του Κέντρου Σπονδυλικής Αποσυμπίεσης και Αναγεννητικής Ιατρικής Gethealthier.
προσπάθειας είναι η ιστοσελίδα της εκστρατείας,
www.tosomasoumilaei.gr. Αν η έγκαιρη διάγνωση
και η λήψη της θεραπείας ήταν περισσότερο προσβάσιμες για όλους τους ασθενείς, θα εργάζονταν
1 εκατομμύριο επιπλέον άτομα στις χώρες της Ε.Ε.

Πρέσβειρα της πρόληψης
η Κάτια Δανδουλάκη

Μετά την Αντζελίνα Τζολί, που ευαισθητοποίησε
εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη για τον
κίνδυνο του καρκίνου του μαστού, και τον Μάικλ
Ντάγκλας, που δημοσιοποίησε την περιπέτεια υγείας του και μας βοήθησε να μάθουμε περισσότερα για τους καρκίνους του στόματος, του λάρυγγα
και του φάρυγγα –όλοι τους οφειλόμενοι στον ιό
HPV–, ήρθε η ώρα και για τους εγχώριους σταρ
να μας στείλουν στον γιατρό. Μιλώντας σε μια εκστρατεία για την πρόληψη των χρόνιων παθήσεων,
η λαμπερή Κάτια Δανδουλάκη μας εξιστόρησε την
περιπέτειά της με την κολπική μαρμαρυγή και μας
θύμισε ότι η προστασία της υγείας μας είναι στο
χέρι μας. «Δεν είναι μόνο οι γιατροί μικροί θεοί.
Είμαστε κι εμείς μικροί θεοί του εαυτού μας και
πρέπει με τον πρώτο πόνο, την πρώτη ενόχληση,
την πρώτη δυσφορία, να πάμε στον γιατρό» είπε
η δημοφιλής ηθοποιός.

