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Οξηζκόο ύθεζεο 

 ύκθσλα κε Wikipedia: είλαη ε θαηάζηαζε 
απνπζίαο δξαζηηθόηεηαο ηεο λόζνπ ζε αζζελείο κε 
ρξόληα αζζέλεηα, κε ηε δπλαηόηεηα ηεο επηζηξνθήο 
ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο λόζνπ 

 ύκθσλα κε ηαηξηθό ιεμηθό: είλαη κηα κείσζε ή 
ειάηησζε ησλ εθδειώζεσλ κηαο λόζνπ 



Οξηζκόο ζύκθσλα κε ην American 
Rheumatism Association 

5 ή πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο 
πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα 2 ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθνύο 
κήλεο: 

 Πξσηλή δπζθακςία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 15 ιεπηά 

 Δελ ππάξρεη θόπσζε  

 Δελ ππάξρεη πόλνο ζηηο αξζξώζεηο (από ην ηζηνξηθό)  

 Δελ ππάξρεη επαηζζεζία ζηηο αξζξώζεηο ή πόλνο ζηελ 
θίλεζε  

 Δελ ππάξρεη νίδεκα ησλ καιαθώλ ηζηώλ ζηηο 
αξζξώζεηο ή ζηηο ζειέο ησλ ηελόλησλ  

                                         Pinals RS, et al. Arthritis Rheum 1981;24:1308-15 



Ση ζεκαίλεη ύθεζε γηα ηνλ αζζελή 

 Απνπζία ζπκπησκάησλ λνζήκαηνο 

 Απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο 

 Επαλέληαμε ζην νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό θαη 
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

 Καιή δηάζεζε, κείσζε άγρνπο θαη απνθαηάζηαζε 
ςπρηθήο εξεκίαο 

 



ήκεξα, ράξε ζηελ εμέιημε ηεο ξεπκαηνινγίαο, ηα 
ξεπκαηηθά λνζήκαηα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ 
ζε κεγάιν πνζνζηό. 

 

Ο ζηόρνο ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο είλαη: 

Αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν  

Αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αξζξώζεσλ 
θαη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο  

Aπνθπγή παξακνξθώζεσλ  

Bειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο   

 

Σόηε κηιάκε γηα ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ. 



Παξάγνληεο επηηπρίαο 

 

 πλεξγαζία ηαηξνύ – αζζελνύο 
(ζπλαπόθαζε)  

 Ελεκέξσζε αζζελώλ (δξαζηεξηόηεηεο 
ζπιιόγσλ) 

 Απξόζθνπηε πξόζβαζε ηνπ αζζελή ζε όιεο 
ηηο ππάξρνπζεο αιιά θαη ζηηο θαηλνηόκεο 
ζεξαπείεο. 

 

 

 



Ση ζπκβαίλεη όκσο όηαλ ε ύθεζε δελ επηηπγράλεηαη; 

 

 Γηα ηνλ αζζελή είλαη έλαο λένο Γνιγνζάο. 

 Επαλέξρεηαη ν πόλνο 

 Επαλέξρεηαη ε δπζθακςία  

 Επαλέξρεηαη ε θαθή ςπρνινγία 

 Επαλέξρνληαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία  

 Επαλέξρνληαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή δσή  

 Επαλέξρνληαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή 
δσή 



Είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ν αζζελήο; 

 Είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ην λόζεκά ηνπ θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ; 

 Έρεη κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ην λόζεκά ηνπ; 

 Τπάξρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα 
απνηπρίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο; 

 Γλσξίδεη όηη πέξαλ ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ε 
άζθεζε, ε δηαηξνθή θαη ε δηαρείξηζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθά; 



Ο ξόινο ησλ πιιόγσλ 
 Οη αζζελείο ρξεηάδνληαη ελεκέξσζε, θαη ζε απηό 

ηνλ ηνκέα νη ζύιινγνη αζζελώλ κπνξνύλ θαη 
πξέπεη λα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. 

 Τπάξρεη ε αλάγθε ηνπ ελεκεξσκέλνπ αζζελή 
αιιά θαη δηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ γηαηξνύ γηα 
ζπλεξγαζία θαη ε από θνηλνύ ιήςε ηεο απόθαζεο 
γηα ηελ αγσγή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη. 

 εκαληηθή είλαη ε παξνρή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο 
ηόζν ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνύο όζν θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο ηνπ. 



Εμαηνκίθεπζε ζεξαπείαο 



Οξηζκόο  

 O όξνο εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη 
σο ε παξνρή ζηον καηάλληλο αζθενή, ηης ζωζηής 
θεραπείας, ζηη ζωζηή δόζη, ηην καηάλληλη 
ζηιγμή. 

 Γεληθόηεξα ε εμαηνκηθεπκέλε ζεξαπεία κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο ε πξνζαξκνγή ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηα 
αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο  
ηνπ αζζελνύο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο θξνληίδαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόιεςεο, δηάγλσζεο, 
ζεξαπείαο, θαη ηεο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο (Οξηζκόο 
FDA) 

 

      



Η επηινγή ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη από… 

 Σν αηνκηθό ηζηνξηθό ηεο λόζνπ 

 Σνπο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο 

 Σελ ειηθία  

 Σν θύιν 

 

 Σο γενεηικό προθίλ ησλ αζζελώλ αλνίγεη λένπο 
δξόκνπο ζηελ αληηζηνίρεζε ηνπ θάζε αζζελνύο κε 
έλα ζεξαπεπηηθό ζρήκα, ην νπνίν έρεη πεξηζζόηεξεο 
πηζαλόηεηεο λα επηθέξεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα 
γηα ηνπο αζζελείο. 



Εμαηνκηθεπκέλε 
ζεξαπεία 

Καηλνηνκία  



Αλάγθε γηα θαηλνηόκεο ζεξαπείεο 

 Η έγθαηξε πξόζβαζε ηνπ αζζελή ζηηο λέεο 
θαηλνηόκεο ζεξαπείεο είλαη επηβεβιεκέλε. 

 Η αλάπηπμε ελόο Αλεμάξηεηνπ Οξγαληζκνύ 
Αμηνιόγεζεο Σερλνινγηώλ Τγείαο κε ηε 
ζπκκεηνρή ησλ αζζελώλ ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά 
ζ’ απηό! 



 

Ο Ιπποκράτης από τον 4ο π.X. αιώνα είχε αναυέρει 
ότι: «...είναι σημαντικότερο να γνωρίζει κανείς ηι 
είδοσς άνθρωπος πάζτει από μια αζθένεια 
παρά από ηι είδοσς αζθένεια πάζτει κάποιος 
άνθρωπος». 



 

Σας εσταριζηώ για ηην προζοτή ζας! 


