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Αυτοδιαχείριση στα ρευματικά νοσήματα
• Η αυτοδιαχείριση είναι μια σημαντική πτυχή της φροντίδας
των ατόμων με ρευματικά νοσήματα και αφορά την
ενδυνάμωση των πασχόντων ώστε να αποκτήσουν καλή
κατανόηση της ασθένειάς τους και να αναπτύξουν την
ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις
καθημερινές πρακτικές, σωματικές και ψυχολογικές
επιπτώσεις που μπορεί να έχει το νόσημα γι' αυτούς
• Εντούτοις, ενώ είναι σημαντική διαδικασία συχνά
παραβλέπεται
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Αυτοδιαχείριση σημαίνει ότι….
• Ο ασθενής πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο μαθαίνοντας για την κατάστασή
του, να συμμετέχει σε μια κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων επιλέγοντας την
κατάλληλη γι' αυτόν θεραπεία σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό
• Να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για τις δυνατότητες του, ώστε να μπορεί να
πραγματοποιήσει κάποιο προσωπικό του στόχο και αυτή η διαδικασία επιδρά
θετικά σε διάφορες πτυχές της ζωής του με το νόσημα

Γιατί η αυτοδιαχείριση έχει σημασία ;
• Τα κλινικά αποτελέσματα εξαρτώνται από τις δράσεις του

ασθενή
• Η αυτοδιαχείριση του ασθενή είναι (σήμερα) αναπόφευκτη
• Ο βασικός ρόλος του παρόχου είναι η συνεργασία με τον
ασθενή, οι επαγγελματίες είναι ειδήμονες των νοσημάτων,
οι ασθενείς είναι ειδήμονες της ζωής τους

Γνωρίζω το νόσημα μου….
Μπορώ να περιγράψω την κατάσταση μου….
Προϋποθέσεις:
Επαρκείς πληροφορίες για το νόσημα από τον θεράποντα και έγκυρες πηγές
(επιστημονικές εταιρείες, οργανώσεις ασθενών)
Ενημέρωση για τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές
Καταγραφή πληροφοριών γύρω από το νόσημα από τον πάσχοντα
Δυνατότητα περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης
Επαρκής χρόνος με τον θεράποντα και αμοιβαία εμπιστοσύνη

Συστάσεις για την εφαρμογή στρατηγικών
αυτοδιαχείρισης σε ασθενείς με
Φλεγμονώδη Αρθρίτιδα

Διατυπώθηκαν 3 βασικές αρχές & 9 συστάσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν:
 Ενδυνάμωση των ασθενών ώστε να γίνουν ενεργοί συνεργάτες της ομάδας και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό
ρόλο
 Τονίστηκε η σημασία της εκπαίδευσης των ασθενών και των βασικών παρεμβάσεων αυτοδιαχείρισης (όπως η
επίλυση προβλημάτων, ο καθορισμός στόχων, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία)
 Επισημάνθηκε ο ρόλος των συλλόγων ασθενών και των επαγγελματιών υγείας στην προώθηση και την
καθοδήγηση των ασθενών στις διαθέσιμες πηγές μέσω της προώθησης της φυσικής δραστηριότητας, της
συμβουλευτικής για τον τρόπο ζωής, της υποστήριξης σε θέματα ψυχικής υγείας και της ικανότητας παραμονής
στην εργασία
 Η ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη είναι απαραίτητη στην υποστήριξη και βελτιστοποίηση της
αυτοδιαχείρισης και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν τις διαθέσιμές πηγές για να καθοδηγούν
τους ασθενείς

Η αξία της αξιοποίησης της εμπειρίας
των ασθενών ζώντας με ένα νόσημα

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπείας
• Οι ασθενείς μπορούν:
• να παρέχουν γνώσεις που είναι μοναδικές σχετικά με το πως είναι να
ζουν με μια πάθηση και
• μπορούν να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
θεραπειών που συνήθως δεν είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία

• Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχουν οι ασθενείς και οι
φροντιστές βρίσκονται στον πραγματικό κόσμο (real world
evidence)
• Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους κατανοούν και μπορούν να
περιγράψουν τα πραγματικά οφέλη που παρέχονται από μια
θεραπεία και την πραγματική έκταση των ανεπιθύμητων
επιδράσεων
Απόσπασμα από το εγχειρίδιο του «Health Technology Assessment in Health Care Decision Making» του LSE

Patients Reported Outcomes Measures
Οι αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με την υγεία και τις εμπειρίες τους είναι βασικές
για την παροχή βέλτιστης ασθενοκεντρικής φροντίδας

• Βασίζονται κυρίως σε ερωτηματολόγια που καταγράφουν τις απόψεις των ασθενών
σχετικά:
• με την υγεία τους,
• την λειτουργικότητά τους,
• την ποιότητα ζωής τους γενικότερα

• Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και της οπτικής των
ασθενών ενθαρρύνοντας τους ΕΥ να επικεντρωθούν περισσότερο στις μεμονωμένες
αντιλήψεις των ασθενών σχετικά με την επίδραση της ασθένειας στη ζωή τους
• Διευκολύνει την από κοινού λήψη αποφάσεων μεταξύ ασθενών και ΕΥ, οδηγώντας
τελικά σε μια πιο επικεντρωμένη στον ασθενή προσέγγιση και βελτιωμένη φροντίδα
της υγείας του
Lavallee et al Health Affairs 35.4 (2016): 575-582,
Deshpande et al Perspectives in clinical research 2.4 (2011): 137

Χρήση τεχνολογίας ως μέσον αυτοδιαχείρισης

Σύγχρονα τεχνολογικά μέσα
 Άυλη συνταγογράφηση / Ηλεκτρονικές ιατρικές
βεβαιώσεις / Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενή
 Τηλεϊατρική & τηλεαποκατάσταση με τη χρήση
διαφόρων εργαλείων (τηλεφώνου, skype, zoom)

Μείωση της γραφειοκρατίας
Εξοικείωση με την τεχνολογία
Εξοικονόμηση χρόνου

Ελάττωση της έκθεσης σε μικρόβια
Χρήση κοινής πλατφόρμας από όλους

Σύγχρονα τεχνολογικά μέσα
για την αξιοποίηση εργαλείων αυτοδιαχείρισης
 Wearables/φορετές συσκευές που καταγράφουν βιομετρικά
δεδομένα

• Fitbands & Smartwatches
• Γυαλιά
• Υποδήματα
Εφαρμογές στο κινητό
Καταγραφή: πόνου-συμπτωμάτων-ύπνου-άσκησης-βημάτωναρτηριακής πίεσης κ.α.

Μπορούν να
συμβάλλουν στη
συμμόρφωση
Jacquemin et al JMIR Mhealth Uhealth
2018;6(1):e1

Θετικά

● Άμεση επαφή με τον θεράποντα
● Εξοικονόμηση χρόνου

Αρνητικά

● Ελλιπής γνώση της τεχνολογίας
από μεγάλη μερίδα ασθενών

● Παρακολούθηση της
κατάστασης του ασθενή σε real
time

● Διασφάλιση προσωπικών
δεδομένων

● Αίσθημα ικανοποίησης ασθενή
και ενεργότερη συμμετοχή στην
παρακολούθηση της κατάστασης
του

● Δεν είναι η ίδια διαπροσωπική
επαφή

● Στατιστική αξιοποίηση των pros

● Δε σε βγάζει έξω από το σπίτι

● Δεν υπάρχει φυσική εξέταση

● Κόπωση και μη συμμόρφωση από
την μακροχρόνια χρήση

Καταλήγοντας…
• Η αυτοδιαχείριση από τον ασθενή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της περίθαλψης που βάζει στο
επίκεντρο τον ασθενή
• Ωστόσο, οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης πρέπει να ενισχυθούν για να αλλάξουν αποτελεσματικά
τη συμπεριφορά των ασθενών
• Με τον βελτιωμένο ρόλο του ασθενούς, ο ασθενής συμμετέχει πιο ενεργά στις αποφάσεις και τις
θεραπείες, καθίσταται δυνατή μια πιο εξατομικευμένη φροντίδα και υποστήριξη
• Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας
• Η στόχευση της τεχνολογίας στις ανάγκες των ασθενών είναι ιδιαίτερης σημασίας για την
βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και την μείωση του κόστους περίθαλψης
• Η συλλογή και χρήση αναφορών από τον ασθενή (PROMs) στην κλινική πράξη είναι ένας
πρακτικός τρόπος για να αλλάξει ουσιαστικά η υγειονομική περίθαλψη, αντικαθιστώντας τη
στενή εστίασή της στα κλινικά αποτελέσματα με μια πιο ολιστική προσέγγιση του ασθενή
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