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Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα 
του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα να προςδιορύςουμε 
τισ ανϊγκεσ του ςε ςχϋςη με το νόςημα και την 
αντιμετώπιςό του. Μπορούμε να τισ κατατϊξουμε ςε τρεισ 
κατηγορύεσ που προκύπτουν: 

1. Από το ύδιο το νόςημα 

2. Από την αντιμετώπιςη των ςυνεπειών του νοςόματοσ 
ςτην καθημερινότητα του αςθενό  

3. Από την επαφό του με το ςύςτημα υγεύασ, την ποιότητα 
τησ περύθαλψόσ του, την αςφϊλειϊ του  

Οι ανϊγκεσ 



ΠΟΝΟ 

ΚΑΣΑΘΛΙΨΗ 

ΔΤΛΕΙΣΟΤΡ

ΓΙΑ 

ΔΤΘΤΜΙΑ ΚΟΤΡΑΗ 

ΘΤΜΟ 

ΑΡΝΗΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αρχικϊ η  διϊγνωςη….. 
 
  

 
Σο ςοκ τησ διϊγνωςησ εύναι ιςχυρό. Ανατρϋπονται δεδομϋνα, ςχϋδια, 
όνειρα. Σο ψυχικό βϊροσ εύναι τερϊςτιο! Ανϊγκη ϊμεςησ αντιμετώπιςησ  



Ενημϋρωςη 

•ϋγκυρη γνώςη γύρω από το νόςημα, τον μηχανιςμό του 
νοςόματοσ, τισ επιπτώςεισ ςτον οργανιςμό, κατανόηςη και 
εξοικεύωςη νϋων  όρων, πηγϋσ ενημϋρωςησ 

Θεραπευτικϋσ 
επιλογϋσ 

•ςτρατηγικό θεραπεύασ, προςδοκύεσ από την θεραπεύα, ανηςυχύεσ 
από τη μακροχρόνια χρόςη των φαρμϊκων και τισ πιθανϋσ 
παρενϋργειεσ, αναγκαιότητα θεραπεύασ, ςυμμόρφωςη 

Διαπροςωπικό 
ςχϋςη  

•με τον θερϊποντα γιατρό και τουσ ϊλλουσ επαγγελματύεσ υγεύασ,  
εμπιςτοςύνη, ςυμμετοχό ςτην απόφαςη για επιλογό θεραπεύασ 

Πρόςβαςη 
ςτην 

περύθαλψη  

•και ςε όλεσ τισ θεραπεύεσ-διαδικαςύεσ, αςφαλιςτικό κϊλυψη, 
οικονομικϋσ ςυνϋπειεσ, γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ 



Μαθαύνω να διαχειρύζομαι  
το νόςημϊ μου… 

Εύναι ατομικό 
προςπϊθεια αλλϊ 
και αποτϋλεςμα 
ςυνεργαςύασ και 
αλληλεπύδραςησ 

με ομϊδα 
επαγγελματιών 
υγεύασ και ϊλλεσ 

κοινωνικϋσ 
ομϊδεσ. 

ε ατομικό επύπεδο 
εύναι ςημαντικό οι 

αςθενεύσ αφού 
κατανοόςουν τισ 

ανϊγκεσ τουσ να τισ 
ιεραρχόςουν και να 
ςυνειδητοποιόςουν 

την προςωπικό 
τουσ  ςυμβολό ςτην 

διαχεύριςό τουσ. 
 



 Σημαντικό ςτοιχεύο ςτην ενδυνϊμωςη των 
αςθενών εύναι η ευαιςθητοπούηςη των 
γιατρών για τισ ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ 
που ςυνεπϊγεται η αςθενοκεντρικό 
προςϋγγιςη ςτην φροντύδα του αςθενούσ.   

 H γνώςη δεν νοεύται πλϋον ωσ ϋνα πρϊγμα 
που κατϋχει ο γιατρόσ και προςφϋρει ςτον 
αςθενό, αλλϊ περιςςότερο μια διαδικαςύα 
ςυν-δημιουργύασ ςτην οπούα γιατρόσ και 
αςθενόσ ςυμμετϋχουν από κοινού, ςτο 
μερύδιο φυςικϊ που αναλογεύ ςτον καθϋνα. 



Ο ςωςτόσ χειριςμόσ τησ επικοινωνύασ και 
διαχεύριςησ των αναγκών του αςθενό 
ςύγουρα μπορεύ να οδηγόςει ςτα ςωςτϊ 
αποτελϋςματα, αφού η από κοινού 
απόφαςη γύνεται αντιληπτό από τουσ 
αςθενεύσ ωσ αποτϋλεςμα ενόμερησ κρύςησ 
και όχι πειθαναγκαςμού. 

Ο ενημερωμϋνοσ αςθενόσ δεν εύναι 
«εχθρόσ», αντύθετα μπορεύ να αποδειχτεύ 
ςημαντικόσ ςύμμαχοσ ϋναντι ςτον κοινό 
εχθρό, την αςθϋνεια. 



 Παρακολουθεύ και περιγρϊφει με ακρύβεια την 
κατϊςταςη τησ υγεύασ του 

 υνεργϊζεται με τον γιατρό του και ςυναποφαςύζει για τη 
θεραπευτικό διαδικαςύα 

 υμμορφώνεται ςτην θεραπεύα και αναγνωρύζει την 
αναγκαιότητα ςυνεπούσ παρακολούθηςησ του 
νοςόματόσ του.   

Ο ενδυναμωμϋνοσ-ενημερωμϋνοσ 
αςθενόσ  



Ο κϊθε αςθενόσ αποτελεύ μονϊδα και ϋτςι 
θα πρϋπει να αντιμετωπύζεται. Δεν 
υπϊρχει κοινό λύςη για όλουσ. Όντασ 
αςθενόσ δεν χϊνει την προςωπικότητϊ 
του, η οπούα θα πρϋπει να γύνεται ςεβαςτό 
ςε όλεσ τισ φϊςεισ τησ θεραπεύασ του και 
απ’ όλουσ τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ. 

εβαςμόσ ςτην ατομικότητα 



 Λόγω τησ μεγϊλησ ςυννοςηρότητασ υπϊρχει 
ανϊγκη παρακολούθηςησ των ρευματοπαθών και 
από ϊλλεσ ειδικότητεσ πϋραν του ρευματολόγου. 
Θα πρϋπει να υπϊρχει ςυνεργαςύα ειδικοτότων με 
ςυντονιςτό τον ρευματολόγο.  

 υχνό το φαινόμενο ο αςθενόσ να ϋχει τον ρόλο 
του μεςολαβητό μεταξύ γιατρών διαφόρων 
ειδικοτότων εξ αιτύασ τησ ϊρνηςησ επικοινωνύασ 
μεταξύ τουσ. υχνότερο το φαινόμενο ςτον 
ιδιωτικό τομϋα. 
 

υνεργαςύα ειδικοτότων 



     

   Η αποτελεςματικό φροντύδα των 
ρευματοπαθών ϋγκειται ςτην επιτυχό 
διαχεύριςη και αντιμετώπιςη όλων 
των αναγκών του αςθενό ςε ςχϋςη με 
το νόςημϊ του, την θεραπευτικό 
αντιμετώπιςη, την ψυχικό του 
ιςορροπύα με τελικό ςτόχο την ϋνταξό 
του ςτην κοινωνύα ωσ πλόρωσ 
λειτουργικό ϊτομο. 



 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ 


