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Αναγκαιότθτα τθσ θμερίδασ
• ευματικά νοςιματα είναι από τισ πιό ςυχνζσ αιτίεσ για επίςκεψθ 

ςτουσ ΓΓ(10-12% των προβλθμάτων) 
• Τα πρϊτα ςυμπϊματα πολλϊν απο τα αυτοάνοςα νοςιματα μπορεί 

να είναι άτυπα και εφκολο να ςυγχιςτοφν με άλλα νοςιματα πχ 
καταβολι δυνάμεων και αρκραλγίεσ.

• Διεκνισ εμπειρία ζδειξε ότι οι Γενικοί Γιατροί
 Συχνά δεν ςυμφωνοφν ςτισ διαγνϊςεισ με τουσ ρευματολόγουσ(>50%)
 Εχουν χαμθλι ευαιςκθςία ςτθν διάγνωςθ πολλϊν ρευματοπακειϊν
 Συχνά ςυγχίηουν τα νοςιματα του ςυνδετικοφ ιςτοφ με άλλεσ 

μυοςκελετικζσ πακιςεισ και κυρίωσ με ρευματιςμό μαλακϊν μορίων 
 Χαμθλό επίπεδο αυτοπεποίκθςθσ ςτθν εξζταςθ και διάγνωςθ 

μυοςκελετικϊν προβλθμάτων
 αυξθμζνθ και αναποτελεςματικι παραγγελία αναλφςεων και 

παραπομπϊν

Άρα θ εκπαίδευςθ των ΓΓ ςτα μυοςκελετικζσ πακιςεισ είναι ανεπαρκισ 
Αυτό ςυνεπάγεται, ακατάλλθλεσ κεραπείεσ, κακυςτζρθςθ ςτθν διάγνωςθ 
και κεραπεία με μόνιμεσ οριςμζνεσ φορζσ βλαπτικζσ ςυνζπειεσ, αφξθςθ 
ςτα κόςτθ υγείασ.



Τι περιλαμβάνει θ διάλεξθ

• Οριςμόσ  ευματικϊν  πακιςεων και ποιζσ είναι αυτζσ
• O ρόλοσ του γενικοφ γιατροφ ςτθν διαχείρθςθ των Ρ

ζγκαιρθ και ςωςτι διάγνωςθ
ςωςτι εργαςτθριακι και απεικονιςτικι διερεφνθςθ
ςωςτι και ζγκαιρθ Ραραπομπι ςτουσ ειδικοφσ  
ςωςτά ςυμπλθρωμζνο παραπεμπτικό

• Διεκνισ εμπειρία από τθν διαχείρθςθ των Ρ ςτθν 
Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ

• Ραραδείγματα προγραμμάτων που αναπτφχκθκαν για 
βελτίωςθ

• Ειςθγιςεισ για βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ ςτθν Κφπρο



Οριςμόσ ευματικϊν Ρακιςεων
Δρ Αλζξανδροσ Ανδριανάκοσ

Α.Ε. Κακθγθτισ Ιατρικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν

ευματικζσ πακιςεισ, είναι οι μθ τραυματικζσ και μθ χειρουργικζσ
• πακιςεισ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ(ΜΣΣ) και 
• οι πακιςεισ του ςυνδετικοφ ιςτοφ(ΡΣΙ).
Είναι δθλ. οι πακιςεισ των 
• αρθρώςεων, (αρκρίτιδα)
• τενόντων, ενκζςεων(τενοντίτιδα, ενκεςίτιδα)
• ςυνδζςμων,
• ορογόνων θυλάκων, (ορογονίτισ, ορογονοκθλακίτισ)
• μυών, (μυοςίτισ)
• οςτών (οςτεοπόρωςθ, Paget’s dis., 
• ςπονδυλικήσ ςτήλησ.
Οριςμζνεσ όμωσ ρευματικζσ πακιςεισ, όπωσ π.χ. οι λεγόμενεσ αυτοάνοςεσ 
ρευματικζσ πακιςεισ, ι πακιςεισ  του ςυνδετικοφ ιςτοφ προςβάλλουν και διάφορα 
άλλα όργανα ι ςυςτιματα 
• Αποτελοφν oμάδα από πάνω από 150 αςκζνειεσ και ςφνδρομα τα οποία είναι 

ςυνικωσ  εξελιςςόμενα και ςυνδεδεμζνα με πόνο. (WHO, 2011). 



Ροιζσ είναι οι ευματικϊν Ρακιςεων

Μπορεί να ταξινομθκοφν  ςε 6 μεγάλεσ ομάδεσ:
1. Φλεγμονϊδεισ ρευματικζσ πακιςεισ
Στθν ομάδα αυτι περιλαμβάνονται πολλζσ πακιςεισ που 
κατατάςςονται ςε τζςςερισ υποομάδεσ: 

• Αυτοάνοςεσ ρευματικζσ πακιςεισ
• Οροαρνθτικζσ ςπονδυλαρκρίτιδεσ
• Κρυςταλλογενείσ αρκρίτιδεσ
• Διάφορεσ άλλεσ πακιςεισ (ρευματικόσ πυρετόσ, ιογενισ αρκρίτιδα, οικογενισ 

μεςογειακόσ πυρετόσ, ςαρκοειδικι αρκρίτιδα κ.ά.) 

2. Οςτεοαρκρίτιδα
3. Οςφυαλγια
4. Αυχεναλγία 
5.Ρακιςεισ εξωαρκρικοφ ρευματιςμοφ 
6. Μεταβολικζσ πακιςεισ των οςτϊν. Στθν ομάδα αυτι 
περιλαμβάνονται θ οςτεοπόρωςθ



1.1. Αυτοάνοςα ευματικά Νοςιματα(ΑΝ), 
ι Νοςιματα του Συνδετικοφ Ιςτοφ(ΝΣΙ)

Στα αυτοάνοςα ευματικά Νοςιματα που λζγονται και Νοςιματα του Συνδετικοφ 
Ιςτοφ περιλαμβάνονται:
• ευματοειδισ αρκρίτιδα 
• Σφνδρομο Sjögren 
• Συςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ 
• Συςτθματικι ςκλιρυνςθ ι Σκλθρόδερμα
• Ρολυμυοςίτιδα – Δερματομυοςίτιδα 
• ευματικι πολυμυαλγία – Κροταφικι Αρτθριϊτιδα
• Νεανικι ιδιοπακισ αρκρίτιδα 
• Σφνδρομο επικάλυψθσ νοςθμάτων του ςυνδετικοφ ιςτοφ 
• Μεικτι νόςοσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ 
• Μθ διαφοροποιθμζνθ νόςοσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ 
• Νόςοσ του Still των ενθλίκων 
• Αντιφωςφολιπιδικό ςφνδρομο 
• Αγγειίτιδεσ 



Αυτοάνοςα Ν-Αγγειίτιδεσ 

Αγγειίτιδεσ
• Αγγειίτιδεσ αρτηριών μεγάλου μεγζθουσ

– Κροταφικι αρτθρίτιδα 
– Αρτθρίτιδα Takayasu 

• Αγγειίτιδεσ αρτηριών μεςαίου μεγζθουσ
– Οηϊδθσ πολυαρτθρίτιδα 
– Νόςοσ Kawasaki

• Αγγειίτιδεσ αγγείων μικροφ μεγζθουσ (αρτηριδίων, τριχοειδών και 
φλεβιδίων)
– Κοκκιωμάτωςθ με πολυαγγειίτιδα (Κοκκιωμάτωςθ Wegener)
– Ηωςινοφιλικι κοκκιωμάτωςθ με πολυαγγειίτιδα (Σφνδρομο Churg-Strauss) 
– Μικροςκοπικι πολυαγγειίτιδα 
– Αγγειίτιδα IgA (Ρορφφρα Henoch-Schönlein) 
– Κρυοςφαριναμικι αγγειίτιδα 
– Υποςυμπλθρωματαιμικι κνιδωτικι αγγειίτιδα 
– Δερματικι λευκοκυτταρικι αγγειίτιδα



Αυτοάνοςα Ν-Αγγειίτιδεσ 

4. Αγγειίτιδεσ ποικίλουμεγζκουσ και τφπου    

αγγείων: 

– Νόςοσ Αδαμαντιάδθ-Behcet 

– Σφνδρομο Cogan

5. Αγγειίτιδεσ ενόσ οργάνου:  

– Ρρωτοπακισ αγγειίτιδα κεντρικοφ νευρικοφ 
ςυςτιματοσ

– Δερματικι αγγειίτιδα μικροφ μεγζκουσ αγγείων



Αυτοάνοςα Ν-Αγγειίτιδεσ 

6. Αγγειίτιδεσ ςχετιηόμενεσ με ςυςτθματικι νόςο
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με ρευματοειδι αρκρίτιδα
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με ςυςτθματικό ερυκθματϊδθ 

λφκο
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με ςαρκοείδωςθ κ.ά

7. Αγγειίτιδεσ ςχετιηόμενεσ με πικανό αιτιολογικό 
παράγοντα
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με φάρμακο (π.χ. υδραλαηίνθ)
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με τον ιό τθσ θπατίτιδασ Β
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με τον ιό τθσ θπατίτιδασ C
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με τον κακόθκεσ νεόπλαςμα
– Αγγειίτιδα ςχετιηόμενθ με ςφφιλθ κ.ά.



1. Φλεγμονϊδεισ  ευματικζσ Ρακιςεισ
1.2. Οροαρνθτικζσ Σπονδυλαρκρίτιδεσ

• Αγκυλοποιθτικι ςπονδυλαρκρίτιδα( επθρεάηει κυρίωσ τθν ΣΣ, θ πιό ςυχνι)
• Αντιδραςτικι Αρκρίτισ ι /και ΣΑ (πρϊθν ςφνδρομο Reiter's)

1-3 εβδομάδεσ 
 μετά από λοιμϊξεισ του ουροποιογεννθτικοφ ςωλινα από  χλαμφδια ι 
 μετά από λοιμϊξεισ του γαςτρεντερικοφ ςωλινα από  γερςίνια τθσ 

εντεροκολίτιδασ,  ςιγκζλα, ςαλμονζλλα ι  καμπυλοβακτθρίδιο. 
Συνικωσ  εμφανίηουν τθν παρακάτω χαρακτθριςτικι τετράδα ςυμπτωμάτων: 
– Ουρθκρίτιδα ι διάρροια 
– Αρκρίτιδα 
– Επιπεφυκίτιδα 
– Βλεννοδερματικζσ βλάβεσ

• Ψωριαςικι Αρκρίτισ
• Εντεροπακθτικι Αρκρίτιδα ι και / ςπονδυλαρκρίτιδα .

Συνδζεται με φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρου(ελκϊδθ Κολίτιδα ι νόςο του Crohn's
• Μι διαφοροποιθμζνθ Σπονδυλαρκρίτιδα. 



1.Φλεγμονϊδεισ Ρακιςεισ ΣΣ
1.2. Οροαρνθτικζσ Σπονδυλαρκρίτιδεσ(ΣΑ)

Κοινά χαρακτθριςτικά Οροαρνθτικϊν ΣΑ 

1.  Αρνθτικόσ Ρ, απουςία αυτοαντιςωμάτων ςτον ορό.
2.  Υπερτεροφν οι άνδρεσ, θλικία <40 ετϊν
3.  Ρροκαλοφν  ςυνικωσ  
• Οςφυαλγία  (φλεγμονϊδθ αρκρίτιδα Σπονδ. Στιλθσ(αξωνικι ΣΑ)           

ι /και
• Φλεγμονϊδθ Αρκρίτιδα Μεγάλων  περιφερικϊν αρκρϊςεων(περιφερικι ΣΑ) 
4.  Ρροςβολι Ιερολαγονίων ακρϊςεων. 
5.  Ενκεςοπάκεια, δθλ. φλεγμονι ςτισ κζςεισ όπου οι τζνοντεσ , οι μεςοςπονδφλιοι δίςκοι 

ςφνδεςμοι, κφλακοι  προςφφονται πάνω ςτα οςτά .
6.  Ρροςβολι οριςμζνων άλλων οργάνων, όπωσ π.χ. των ματιϊν. 
7.  Εμφάνιςθ των πακιςεων αυτϊν ςε περιςςότερα από ζνα μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ                                        

Θετικό ΗLΑ –Β27 90%  Αγκυλοποιθτικι ΣΑ
75%  Αντιδραςτικι  ΣΑ
50% Ψωριαςικι ΣΑ και Εντεροπακθτικι ΣΑ που ζχουν ιερολαγονίτιδα
8% των λευκϊν υγιϊν και 4% των μαφρων υγιϊν 



1.3. Κρυςταλλογενείσ Φλεγμονϊδεισ 
ευματικζσ Ρακιςεισ

1.  Ουρικι αρκρίτιδα, 

Η φλεγμονι ςτισ ακρϊςεισ οφείλεται ςτθν εναπόκεςθ εντόσ τθσ άρκρωςθσ  ειδικϊν 
κρυςτάλλων  Ουρικοφ μονονατρίου .

• Μόνο 10-15% ατόμων με Υπερουριχαιμία αναπτφςςουν επιπλοκζσ, 

• Συνικωσ οφείλεται ςε μεταβολι επιπζδου  Ουρικοφ οξζωσ ςτο αίμα από 
φάρμακα, μικροτραυματιςμοφσ τραυματιςμοφσ, οινόπνευμα

• Οξεία( 1θ μεταταρςοφαλαγγικι) και Χρόνια μορφι(τοφφοι)

2. Ψευδοουρικι αρκρίτιδα 

Από εναπόκεςθ διχδρικοφ πυροφωςφορικοφ αςβεςτίου πάνω ςτθν επιφάνεια του 
αρκρικοφ χόνδρου. 

Κλινικά μοιάηει με τθν Ουρικι Αρκρίτιδα.

Οοοοιξ  κςκ



2.Οςτεοαρκρίτιδα

Χαρακτθριςτικά εκφυλιςτικισ αρκροπάκειασ
• Εκφυλιςτικι διαταραχι
• Σφντομθ πρωϊνι δυςκαμψία.
• Διόγκωςθ τθσ άρκρωςθσ είναι ςκλθρι και οςτείνθ
• Ελάχιςτθ φλεγμονι άρκρωςθσ
• Ζλλειψθ ςυςτθματικϊν ςυμπτωμάτων
• Ο πόνοσ ανακουφίηεται με τθν ξεκοφραςθ και αυξάνει 

με τθν χριςθ των αρκρϊςεων
• Ρροςβάλλει ςυχνότερα αρκρϊςεισ ςπονδυλικισ 

ςτιλθσ, του γόνατοσ, των χεριϊν(άπω φαλαγγικζσ) και 
του ιςχίου.



3.  Οςφυαλγία

• 80% του πλθκυςμοφ βιϊνουν Οςφυαλγία ςε κάποια φάςθ τθσ ηωισ τουσ
• Αποτελοφν μαηί με τθν αυχεναλγία τθν 4θ ςυχνότερθ  αιτία προςζλευςθσ 

ςτουσ ΓΓ
Κφρια αίτια :
• Εκφυλιςτικζσ Παθήςεισ τησ ΣΣ

Οι τρείσ πιό ςυχνζσ μορφζσ εκφυλιςτικισ νόςου τθσ ΣΣ είναι : 
 Οςτεοπόρωςθ
 Oςφυικι Σπονδυλικι Στζνωςθ
 Κιλθ μεςοςπονδυλίου δίςκου
• Φλεγμονώδεισ παθήςεισ ΣΣ( Οροαρνθτικζσ Σπονδυλαρκρίτιδεσ)
• Συςτηματικζσ Νόςοι( π.χ.μεταςτατικόσ καρκίνοσ, βρουκζλωςθ,ΤΒ)
• Τοπικζσ νόςοι( πχ ανεφριςμα αορτισ)



4. Αυχεναλγία
Διαφορικι Διάγνωςθ 
1.Μθ ειδικι αυχεναλγία
2. Οξεία αυχενικι μυοτενόντια ζνταςθ

Κακι ςτάςθ, υπερχρθςιμοποίθςθ, τραφμα
Συμπτϊματα: πόνοσ περιοριςμόσ κινθτικότθτασ, μυϊκόσ ςπαςμόσ
Συντθρθτικι κεραπεία

3. Κιλθ μεςοςπονδυλίου δίςκου
Νευρολογικά ςυμπτϊματα: Ελάττωςθ αντανακλαςτικοφ δικεφάλουκαι τρικ.

Μυϊκι ατροφία και αδυναμία πθχθ και ακρ. Χειρασ.
Θεραπεία : ‘Ελξθ, κατάκλιςθ, ςυντθρθτικά μ.μθ ανταπόκριςθ χειρουργικι κ.

4. Αρκριτικζσ διαταραχζσ εκφυλιςτικισ αιτιολογίασ
Χρόνια αυχεναλγία είναι ςυνικωσ εκφυλιςτικισ αιτιολογίασ
ανταποκρίνεται ςτθν ςυντθρθτ.κ.

5. Α και Αγγυλοποιθτικι ΣΑ
Σοβαρι διαβρωτικι νόςο  Ατλαντοαξωνικισ   άρκρωςθσ που δίνει νευρολογικζσ επιπλοκζσ

6. Αρκρικζσ και Εξωαρκρικζσ νόςοιπόνο ταυτόχρονα αυχζνα, ωμικισ ηϊνθσ,και αν.ακρου
Ινομυαλγία, οςτεομυελίτισ, ευματικι Ρολυμυαλγία, αντανάκλαςθ ςπλαχνικοφ πόνου





5. Ρακιςεισ εξωαρκρικοφ ρευματιςμοφ 
• Σχετικά ελαφρότερεσ καταςτάςεισ που επθρεάηουν τουσ ιςτοφσ που περιβάλλουν μιά 

άρκρωςθ. 

• Ρροκαλοφνται από ζντονθ, αςυνικθ ι επαναλαμβανόμενθ χριςθ, ι από τραφμα. Μερικζσ 
ςυνδζονται με ειδικοφ τφπου δραςτθριότθτεσ.

• 4,3% των ενθλίκων, ςθμαντικά ςυχνότερεσ ςτισ γυναίκεσ από ό,τι ςτουσ άνδρεσ

• Οι πιο ςυχνζσ και ςθμαντικζσ κατατάςςονται ςε 6 κατθγορίεσ:

1. Αςβεςτοποιόσ περιαρκρίτιδα: Εναπόκεςθ κρυςτάλλων αςβεςτίου, ςε περιαρκρικοφσ ιςτοφσ 
Συνθκζςτερεσ κζςεισ: θ άρκρωςθ του ϊμου, του ιςχίου και τθσ βάςθσ του 1ου δακτφλου π.

Εκδθλϊνονται με πολφ ιςχυρό πόνο, διόγκωςθ, κερμότθτα και ζντονθ τοπικι ευαιςκθςία.    

Η Συμφυτικι Θυλακίτιδα Ωμου (frozen shoulder) φλεγμονϊδθσ πάχυνςθ  αρκρικου κυλάκου   

που  περιβάλλει τθν γλυνοβραχιόνιο άρκρωςθ μπορεί να ςυνδζεται με τθν  ΑΡ.

2.    Τενοντίτιδεσ: Μθχανικι βλάβθ του τζνοντα από επαγγελματικζσ ι εραςιτεχνικζσ     

υπερδραςτθριότθτεσ, ςυνοδεφονται ςυνικωσ από Τενοντοελυτρίτιδα. Ραρατθροφνται    

ςτουσ τζνοντεσ π.χ. του δικεφάλου μυόσ ςτθν πρόςκια επιφάνεια του ϊμου ι ςτον αγκϊνα,  

του απαγωγοφ του αντίχειρα(De Quervain’s).Κλινικζσ εκδθλϊςεισ πόνοσ, τοπ.ευαις.και πριξ. 

3. Ενκεςοπάκειεσ: Φλεγμονι ςτισ ενκζςεισ με Kλινικζσ εκδθλϊςεισ: πόνοσ και θ τοπικι 

ευαιςκθςία. Ριο ςυχνι ενκεςοπάκεια: ζξω επικονδυλίτιδα ι “αγκϊνασ των τενιςτϊν”και 

ενκεςοπάκεια του Α.Τ.  πάνω ςτθ φτζρνα



5.  Ρακιςεισ εξωαρκρικοφ ρευματιςμοφ

4.   Ορογονοκυλακίτιδεσ: Φλεγμονι  των ορογόνων κυλάκων                 
Ριό ςυχνζσ εντοπίςεισ : κάτω από το ακρϊμιο ςτον ϊμο,   

ζςω επιφάνεια του γόνατοσ ,
κοντά ςτο μείηονα τροχαντιρα, 
ςτον αγκϊνα και μεταξφ φτζρνασ και αχίλλειου τζνοντα 

Κφρια ςυμπτϊματα και ςθμεία :Ρόνοσ, διόγκωςθ, ερυκρότθτα, κερμότθτα και 
τοπικι ευαιςκθςία

5.  Σφνδρομα παγίδευςθσ νεφρων, όπωσ π.χ. το ςφνδρομο του καρπιαίου ςωλινα-
Οφείλεται ςε   τενοντοελυτρίτιδεσ των μυϊν που κάμπτουν τα δάκτυλα  
τωνχεριϊν. 

6.  Ινομυαλγία: Σφνδρομο διάχυτου μυοςκελετικοφ πόνου και  παρουςία πολλϊν  
ςθμείων τοπικισ ευαιςκθςίασ      
Επιπλζον, ςε πολλοφσ και άλλα ςυμπτϊματα.

υπερπλαςία πελματιαίασ ι παλαμιαίασ περιτονίασ- Dupuytren)



Ρακιςεισ  με μυοςκελετικά ςθμεία 
και ςυμπτϊματα

1. Ενδοκρινικζσ πακιςεισ
ΥποκυρεοειδιςμόσΣυμμετρικι πολυαρκρίτιδα(δυςκαμψία  ακρϊςεων χειρϊν, γονάτων.       

Εγγφσ μυοπάκεια με αυξθμ. CPK
Σφνδρομο καρπιαίου ςωλινα ςαν αρχικι ςε 7% 

ΥπερκυρεοειδιςμόσΜυϊκι αδυναμία  εγγφσ μυϊν (ςε ςυνδιαςμό με ςυμφ. κθλακίτιδα ωμου)
Θυρεοειδικι Ακροπάκεια
Απϊλεια μυϊκισ μάηασ και απϊλεια βάρουσ.
Ρροκνθμιαίο μυξοίδθμα ενίοτε με ςχθματιςμό οηιδίων(ΟΕ)
Οςτεοπενία και οςτεοπόρωςθ

Υπερπαρακυρεοειδιςμόσοςτεοπόρωςθ, κυςτικι ινϊδθ οςτείτιδα, χονδραςβζςτωςθ και ΨΟΑ 
Υποπαρακυρεοειδιςμόσμυοπάκεια, ζκτοπεσ αποτιτανϊςεισ
Σακχαρϊδθσ ΔιαβιτθσΝευροπακθτικι αρκρίτιδα(άρκρωςθ Charcot)

Σφνδρ. Καρπιαίου Σ. 
Σφντρομο διαβθτικοφ χεριοφ( διαβ. Χειροαρκροπάκεια)
Συμφυτικι κθλακίτιδα του ϊμου
Τενοντοκθλακίτιδα καμπτιρων τωνδακτφλων και Duputren’s υμενίτιδα
Διαβθτικι Οςτεοαρκροπάκεια
Οςτεοπόρωςθ
Διαβθτικι Αμυοτροφία, Διαβθτικά μυϊκά ζμφρακτα(ςοβαροί πόνοι ακρα)



Νοςιματα με Μυοςκελετικά ςθμεία ι 
ςυμπτϊματα

2.ΚλθρονομικζσΥπερχολθςτεριναιμίεσ

• Μυοπάκεια,τενοντίτιδα (ξανκϊματα ςτουσ μυσ    

και τουσ τζνοντεσ με ςυνζπειεσ  εγγφσ αδυναμία 

και καταβολθ),     

• Φυςιολογικι (CPK) και φυςιολογικι βιοψία μυόσ.

• Ρεριφερικι αρκρίτιδα μεγάλων ακρϊςεων

3. Ιογενείσ λοιμϊξεισ( Ραρβοϊοί) και Lyme’s d.

4. Οξεία Ηπατίτιδα Β και ΗΙV, χρόνια Ηπατίτ.C, 

5. ΦάρμακαΣτατίνεσ, Φιπράτεσ, Ανκελονοςιακά



Tα χαρακτθριςτικά τθσ ΡΦΥ  
(Starfield 2009)

• Αποτελεί το ςθμείο πρϊτθσ επαφισ του αςκενι με το 
ςφςτθμα υγείασ για οποιοδιποτε νζο πρόβλθμα (εκτόσ 
από τα πολφ ςπάνια)

• Είναι Επικεντρωμζνθ ςτον άρρωςτο και όχι ςτθν αςκζνεια 
• Ραρζχει Συνεχιηόμενθ φροντίδα ςτθ διάρκεια του χρόνου
• Ρροςφζρει ζγκαιρεσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ που 

καλφπτουν ευρφ φάςμα αναγκϊν και  ςυντονίηει τισ 
διαδικαςίεσ όταν χρειάηεται να παραπεμκεί ο αςκενισ ςε 
άλλο επίπεδο φροντίδασ

• Ρροςανατολιςμζνθ ςτθν οικογζνεια και ςτθν κοινότθτα και 
ςτθν πολυπολιτιςμικι κοινωνία



Η ςθμαςία τθσ Γενικισ Ιατρικισ ςτθν 
Διαχείρθςθ των ευματικϊν Ρακιςεων

Σαν ςθμείο πρϊτθσ επαφισ με αδιάγνωςτεσ ρευματικζσ πακιςεισ ζχει 
μεγάλθ ςθμαςία για
• Ζγκαιρθ διάγνωςθ πριν ςυμβοφν μόνιμεσ παραμορφϊςεισ

(Κακυςτζρθςθ ςτθν διάγνωςθ --ελάττωςθκεραπευτικοφ αποτελζςματ).
 εξζλθξθ τθσ νόςου και
 αναπθρία

Aυτό ιςχφει ιδιαίτερα για Α, Ψωριαςικι Αρκρίτιδα,
• Για ςωςτι και ςτοχευμζνθ εργαςτθριακι διερεφνθςθ 
• Σωςτι παραπομπι 
• Συνεχιηόμενθ κεραπεία και παρακολοφκθςθ ςτα πλαίςια τθσ ολιςτικισ 

αντιμετϊπιςθσ του αςκενοφσ.
• Στον περιοριςμό του οικονομικοφ βάρουσ των αςκενειϊν κάνοντασ 

ςωςτι χριςθ των πόρων                                                                                   
(μία από τισ πζντε πιό πολυζξοδεσ ομάδεσ νόςων)



Ο ρόλοσ του γενικοφ γιατροφ ςτθν 
διαχείρθςθ των Ρ

• Στο ςφςτθμα υγείασ τθσ Κφπρου , είναι gatekeeper,
υκμιςτισ τθσ ροισ αςκενϊν ςτουσ ρευματολόγουσ
Υπεφκυνοσ για τθν κεραπεία τουσ αςκενοφσ

( Σθμαντικό ρόλο ςτον καταρτιςμό ενόσ αρχικοφ ςχεδίου   
διαχείρθςθσ-κεραπείασ)  

• Η Συνεχιηόμενθ και ολιςτικι φροντίδα τθσ ΡΦ απαιτεί ο ΓΓ να ζχει 
ειδικζσ ικανότθτεσ, ςυμπεριφορζσ, και χαρακτθριςτικά 

 για να ενδυναμϊνει και να διατθρεί το θκικό,
 για να ςυντονίηει τθν διαχείρθςθ 
 για να ςυμμετζχει ςτθν ομάδα φροντίδασ
 για τθν διαχείρθςθ του πόνου με φάρμακα, φυςιοκεραπεία και 

παραπομπι για αντικατάςταςθ ακρϊςεων .



Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για Ρρόγραμμα διδαςκαλίασ Ρ για ειδικευόμενουσ 
ΓΓαπό τθν Αμερικανικά Ακαδθμία Οικογενειακϊν Ιατρϊν

Με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ άςκθςθσ του ο ΓΓ κα πρζπει να κατζχει 
• Ειδικζσ δεξιότθτεσ

για εξζταςθ, διάγνωςθ, παραγγελία εξετάςεων, κακοριςμό κεραπευτικοφ πλάνου,παραπομπι,
επικοινωνία

• Ειδικζσ νοοτροπίεσ
όςον αφορά τθν αντίλθψθ των ςυνεπειϊν που ζχουν τα Ν και τθν
ανάγκθ να ςυνεργάηεται με άλλουσ ςχετικοφσ ΕΥ.

• Ειδικζσ γνϊςεισ
Ανατομίασ, φυςιολογίασ των πακιςεων και των παςχόντων ιςτϊν
Ραρενζργειεσ, μθχανιςμοφσ δράςθσ και χριςθ φαρμάκων ειδικϊν για Ρ.
Διαγνωςτικά κριτιρια των Ρ και τισ ενδείξεισ για παραπομπι

• Ειδικζσ ικανότθτεσ
Μυοςκελετικιν εξζταςθ και εκτίμθςθ τθσ λειτουργικότθτασ του αςκενοφσ , 
Διαφορικι διάγνωςθ ( κατανομι τθσ αρκρίτιδασ και  παςχόντων μαλακϊν μορίων) 
Ραραγγελία κατάλλθλων εργαςτθριακϊν και απεικονιςτικϊν εξετάςεων,
Αναγνϊριςθ των επειγόντων καταςτάςεων,
Διεξαγωγι παρακζντθςθσ ακρϊςεων και αρκρ.κυλάκου, ενδαρκρικζσ ενζςεισ και ςτα μαλακά μόρ. 
Γνϊςθ των διαφόρων ςταδίων αναλγθςίασ και παρακολοφκθςθ εξζλθξθσ νόςου.  



Εντοπιςμόσ περιπτϊςεων που 
χριηουν παραπομπισ

• Επειδι οι πλείςτεσ από τισ ρευματικζσ 
πακιςεισ μποροφν αςφαλϊσ να 
διερευνθκοφν και να αντιμετωπιςτοφν ςτθν 
Ρρωτοβάκμια , κα πρζπει να εντοπιςτοφν 
εκείνεσ που χριηουν άμεςθσ και ταχείασ 
παραπομπισ για ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ. 

• Ζτςι θ ΟΑ, Οι ρευματιςμοί των μαλακϊν 
μορίων , θ Ινομυαλγία, μποροφν να 
αντιμετωπιςτοφν ςτθν Ρρωτοβάκμια.



Εντοπιςμόσ αρκίτιδασ που χριηει 
Ραραπομπισ

2  απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ

• Α. Το είδοσ τθσ αρκρίτιδασ  

• Β. Η παρουςία ι όχι εξωαρκρικϊν εκδθλϊςεων

Α. Για το είδοσ τθσ αρκρίτιδασ πρζπει να 
απαντθκοφν 3 ερωτιςεισ

1. Υπάρχει φλεγμονι?

2. Ρόςεσ αρκρϊςεισ ζχουν προςβλθκεί?

3. Ροιζσ αρκρϊςεισ ζχουν προςβλθκεί?



Χαρακτθριςτικά ενδεικτικά 
φλεγμονϊδουσ αρκρίτιδασ

• Ερυκρότθσ, κερμότθσ,οίδθμα αρκρϊςεωσ και πρωϊνι 
δυςκαμψία διάρκειασ >/30 λεπτά,

• Συςτθματικά ςυμπτϊματα , βελτίωςθ ςυμπτωμάτων 
με αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα

• Αντικειμενικά ευριματα οιδιματοσ τθσ άρκρωςθσ και 
ευαιςκθςίασ ςτθν εξζταςθ

• Ο πόνοσ βελτιϊνεται με τθν χριςθ των ακρϊςεων και 
είναι αυξθμζνοσ μετά από ξεκοφραςθ

• Υπαρξθ νυκτερινοφ πόνου

• Οξεία ι υποξεία εμφάνιςθ



Χαρακτθριςτικά εκφυλιςτικισ 
αρκροπάκειασοςτεοαρκρίτιδασ 

• Σφντομθ πρωϊνι δυςκαμψία

• Ελάχιςτθ φλεγμονι άρκρωςθσ

• Ζλλειψθ ςυςτθματικϊν ςυμπτωμάτων

• Ο πόνοσ ανακουφίηεται με τθν ξεκοφραςθ και 
αυξάνει με τθν χριςθ των αρκρϊςεων

• Δεν υπάρχει νυκτερινόσ πόνοσ

• Χρόνιοσ ο πόνοσ



Διαγνωςτικι αξία τθσ μορφισ τθσ αρκρίτιδασ

Χαρακτθριςτικά          Νόςοσ

Υπαρξθ φλεγμονισευματοειδισ Αρκρίτιδα

ΣΕΛ, Ουρικι Αρκρίτιδα

Απουςία φλεγμονισ Οςτεοαρκρίτιδα

Μονοαρκρίτιδα  Ουρικι Αρκρίτιδα

Σθπτικι Αρκρίτιδα

Lyme’s disease

Οςτεοαρκρίτιδα

Oλιγοακρίτιδα Αντιδραςτικι Αρκρίτιδα

(2-4 αρκρϊςεισ)        Ψωριαςικι Αρκρίτιδα

Εντεροπακθτικι Αρκρίτιδα

Ρολυαρκρίτιδα ευματοειδισ Αρκρίτιδα

(>/5 αρκρϊςεισ)       ΣΕΛ



Ροιζσ αρκρϊςεισ ζχουν προςβλθκεί?
Υπάρχουν Εξωαρκρικζσ εκδθλϊςεισ?

• Μόνο 2 αρκρίτιδεσ προςβάλλουν τισ άπω 
μεςοφαλαγγικζσ των δακτφλων

Οςτεοαρκρίτιδα και  Ψωριαςικι Αρκρίτιδα

• Εξωαρκρικζσ εκδθλϊςεισ

Ρυρετόσ Ουρικι Αρκρ., Νόςοσ Still, ενδοκαρδ.

Εξάνκθμα ΣΕΛ, Ψωριαςικι Αρκρ., Νόςοσ Still

Οηίδια ευματοειδισ Αρκρ., Ουρικι Αρκρ.

Νευροπάκεια Οηϊδθσ Ρολυαρτθρίτιδα,   

Κοκκιωμάτωςθ με Ρολυαγγειίτιδα 



Καταςτάςεισ που μπορεί να εμφανιςτοφν ςαν 
Ρολυαρκρίτιδεσ και να μιμθκοφν τθν Α

• Μετά από Ιϊςεισ—πχ παρβοϊοι, παρωτίτιδοσ, 
ερυκράσ, θπατίτιδασ B και C

• Οροαρνθτικι ςπονδυλοαρκρίτισ—πχ ψωριαςικι 
αρκρίτισ, φλεγμονϊδθσ νόςοσ του εντζρου ,

• Νόςοι του Συνδετικοφ ιςτοφ—πχ ςυςτθματικόσ 
ερυκθματϊδθσ λφκοσ , ςκλθρόδερμα, αγγειίτισ

• Oςτεοαρκρίτισ
• Αρκρίτισ από κρυςτάλλουσ—πχ πολυαρκριτικι ουρικι 

αρκρίτισ, ψευδοουρικι αρκρίτισ
• Διάφορα—πχ ςαρκοείδωςθ, νοςιματα κυρεοειδοφσ, 

λοιμϊδθσ ενδοκαρδίτισ, κακοικθσ νόςοσ



Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για παραπομπι Μυοςκελετικϊν 
πακιςεων από Γενικοφσ Γιατροφσ άμεςα ςτουσ ευματολόγουσ

1.Υποψία για φλεγμονϊδθ νόςο ακρϊςεων, για να αποφευχκεί θ κακυςτζρθςθ ςτθν 
ζναρξθ κεραπείασ. 
Ρόνοσ αρκρϊςεων >από 6–8 εβδομάδεσ  και με ζνα ι περιςςότερα από τα ακολουκα 
χαρακτθριςτικά:
• Οίδθμα αρκρωςεων –Τουλάχιςτον μία άρκρωςθ με οίδθμα και 

ευαιςτθςία(υμενίτισ)
• Σθμαντικι Ρρωϊνι δυςκαμψία διάρκειασ >30 λεπτϊν.
• Ρροςβολι μετακαρποφαλαγγικϊν και μεταταρςοφαλαγγικϊν αρκρϊςεων
• Συςτθματικά ςυμπτϊματα όπωσ καταβολι και απϊλεια βάρουσ.
• Αυξθμζνοι οι δείκτεσ φλεγμονισ. 
• Θετικόσ ευματοειδισ παράγοντασ
• Ψωρίαςθ 
2. Υποψία για άλλεσ ευματικζσ πακιςεισ όπου υπάρχει διαγνωςτικι αβεβαιότθτα.
3. Θεραπεία αςκενϊν με καταςτάςεισ που ςυνικωσ διαχειρίηονται ςτθν πρωτοβάκμια 
φροντίδα  όπωσ θ ΟΑ, Ουρικι αρκρίτισ και θ ευματικι Ρολυμυαλγία, αλλά οι οποίεσ 
δεν ανταποκρίνονται ςτα ςυνικθ κεραπεφτικά μζτρα



Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για παραπομπι Μυοςκελετικϊν 
πακιςεων από Γενικοφσ Γιατροφσ άμεςα ςτουσ ευματολόγουσ

Υποψία για φλεγμονϊδθ νόςο των ακρϊςεων:

4. Υποψία για άλλεσ ευματικζσ πακιςεισ:
• Συμπτϊματα ι ςθμεία νόςου του ςυνδετικοφ ιςτοφ(μπορεί να 

περιλαμβάνει τίτλο ANA > 1/160 ςε ςυνδιαςμό με ςυςτθματικζσ 
εκδθλϊςεισ)

• Συμπτϊματα και ςθμεία φλεγμονϊδουσ μυϊκισ νόςου(μπορεί να 
περιλαμβάνει αυξθμζνθ CK)

• Υποψία μεταβολικισ οςτικισ νόςου (μπορεί να περιλαμβάνει αυξθμζνθ
Αλκ.Φωςφ./Ca οροφ, ι ευριματα ςτθν ακτινογραφία δίκθν Paget ι άλλα )

• Συμπτϊματα ι ςθμεία φλεγμονϊδουσ νόςου τθσ ΣΣ
πχ πρωϊνι δυςκαμψία ι νυκτερινόσ πόνοσ)

• Συμπτϊματα ι ςθμεία Σαρκοείδωςθσ (μπορεί να περιλαμβάνει αυξθμζνα 
επίπεδα Μετατρεπτικοφ Eνηφμου Αγγειοτενςίνθσ ςτον ορό).

Δείκτεσ φλεγμονισ ,  ορολογικζσ εξετάςεισ και α/α φυςιολογικζσ δεν 
αποτελοφν λόγο για κακυςτζρθςθ ςτθν παραπομπι και δεν αποκλείουν τθν 
αυτοάνοςθ Ρ.



Ρότε παραπζμπομε τθν οςφυαλγία

• Ρροοδευτικό νευρολογικό ζλλειμμα,
• Αποτυχία ςυντθρθτικισ αγωγισ  
• Υποψία για ςοβαρι διάγνωςθ (πχ κακοικειασ ι οςτεομυελίτιδασ 

(πχ νυκτερινόσ πόνοσ) 
• Πταν υπάρχει φλεγμονϊδθσ οςφυϊκι ςπονδυλαρκρίτιδα
• Σε ςφνδρομο Ιππουρίδοσ που περιλαμβάνει τα ςυμπτϊματα

Ιςχυαλγία,
Ζντονθ οςφυαλγία
Απϊλεια τθσ αίςκθτικότθτασ ςτθν κατανομι των γεννθτικϊν       
οργάνων, πρωκτό,και ςτθν ζςω επιφάνεια των μθρϊν,κακϊσ και
Ακράτεια τθσ κφςτεωσ ι του εντζρου και 
Σεξουαλικι δυςλειτουργία 



Ραραπομπι για Θεραπεία αςκενϊν με ΟΑ 

• Επίμονοσ πόνοσ ι/και  αναπθρία.
• Οταν δεν ανταποκρίνονται ςτα ςυνικθ κεραπευτικά 

μζτρα
• για πικανότθτα αντικατάςταςθσ αρκρωςθσ. 
• Για άλλεσ κεραπείεσ που προςφζρονται ςτθν 

δευτεροβάκμια όπωσ, ενδαρκρικζσ ι τοπικζσ ενζςεισ 
κορτικοειδϊν.

• OA του χεριοφ που μπορεί να δϊςει φλεγμονϊδθ 
ςθμπτϊματα οπότε θ παραπομπι είναι χριςιμθ για 
αποκλειςμό υποκείμενθσ φλεγμονϊδουσ αρκρίτιδασ

• DMARDs χρθςιμοποιοφνται μερικζσ φορζσ ςτθν οηϊδθ ΟΑ, 
παρόλον ότι δεν υποςτθρίηονται προσ το παρόν από  
μαρτυρία από ζρευνα. 



Ραραπομπι για ΟΑ Ιςχφου-Γόνατοσ

Σφμφωνα με τθν ςτρατθγικι κλιμακωτισ φροντίδασ(Stepped care Strategy)
• τάδιο 1:
Λιψθ Ιςτορικοφ και φυςικι εξζταςθ
Εκτίμθςθ των περιοριςμϊν λειτουργικότθτασ και δραςτθριότθτασ του αςκενοφσ
Κακοριςμόσ κεραπευτικοφπλάνου : ενθμζρωςθ   

οδθγίεσ γιά τρόπο ηωισ,
φάρμακα: ακεταμινοφζνθ, γλουκοηαμίνθ,

Επανεκτίμθςθ ςε 3 μινεσ
• τάδιο 2.
Ακτινογραφία , 
Εκτίμιςθ διαχείρθςθσ πόνου,
Επαναπροςδιοριςμόσ ςτόχων,
Φυςιοκεραπεία,
Διαιτθτικι κεραπεία,
Φάρμακα:προςκικθ ΜΣΑΦ και οποιοφχου αναλγθτικοφ(tramadol) και τοπικισ κεραπείασ.
Επανεκτίμθςθ ςε 3-6μινεσ.
τάδιο 3.
Ραραπομπι ςε ειδικό, 
επαναπροςδιοριςμόσ ςτόχων, Ρολυεπαγγελματικι ομάδα, ΤΕΝΣ, Φάρμακα ενδαρκρικζσ ενζςεισ



Ραραπομπι Ουρικισ Αρκρίτιδασ

• Επείγουςα παραπομπι εάν δεν βελτιϊνεται 
με τα ςυνικθ μζτρα.

• Συμβουλι από ευματολόγο ςε αςκενείσ που 
δεν ανζχονται τθν  Αλλοπουρινόλθ



Ραραπομπι ευματικισ 
Ρολυμυαλγίασ

• Ενδεικνυται όταν θ διακοπι ι θ ελάττωςθ των 
κορτικοειδϊν αποδεικνφεται δφςκολθ

• Επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ και  

• Πταν υπάρχει ςκζψθ για χριςθ κεραπείασ 
χωρίσ κορτικοειδι



Ραραπομπι για Ινομυαλγία

Ραρόλον ότι ςτουσ περιςςότερουσ αςκενείσ με 
Ινομυαλγία θ κεραπεία ςκοπό ζχει να 
ςυμβιβαςτεί ο αςκενισ με τθν κατάςταςθ και 
να ελζγξει τα ςυμπτϊματα, και ςυνεπϊσ θ 
δευτεροβάκμια φροντίδα δεν ζχει πολλά να 
προςκζςει,γίνεται παραπομπι όταν 

• υπάρχει αβεβαιότθτα για τθν διάγνωςθ και 
ίςωσ όταν 

• Ο αςκενισ ηθτά παραπομπι ςε ειδικό.



Επείγουςα Ραραπομπι ςε 
ρευματολόγο(κατευκυντιρια οδθγία nice 79 )

Επίμονθ υμενίτιδα αγνϊςτου αιτιολογίασ και οποιοδιποτε 
από τα κατωτζρω κριτιρια: 
• Ρροςβολι μικρϊν ακρϊςεων  χεριϊν ι  ποδϊν  
• Ρροςβολι περιςςότερο από μίασ άρκρωςθσ 
• Κακυςτζρθςθ 3 μθνϊν ι περιςςότερο από ζναρξθ 

ςυμπτωμάτων μζχρι τθν αναηιτθςθ ιατρικισ φροντίδασ . 
Μιν παραλείψεισ να παραπζμψεισ επειγόντωσ 
οποιοδιποτε άτομο με υποψία επίμονθσ υμενίτιδασ 
αγνϊςτου αιτιολογίασ του οποίου οι αναλφςεισ αίματοσ 
δείχνουν φυςιολογικοφσ δείκτεσ οξείασ φάςθσ φλεγμονισ 
ι αρνθτικό ευματοειδι παράγοντα.



Αλγόρικμοσ ταχείασ παραπομπισ 

νεοδιαγνωςκείςασ Α
• Συνιςτάται Γριγορθ Ραραπομπι ςε ευματολόγο όταν υπάρχει κλινικι υποψία Α (grade C 

evidence)
• Αςκενείσ με Α  ζχουν καλφτερθ εξζλθξθ μακροπρόκεςμα όταν κεραπεφονται από    

ρευματολόγου(grade C evidence)
• Υπάρκει μαρτυρία ότι κακυςτζρθςθ ςτθν κεραπεία >12 εβδομάδεσ οδθγεί ςε χαμζνεσ   

ευκαιρίεσ για βελτίωςθ των μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων(grade C evidence)
• Ταχεία Θεραπεία Α, μπορεί να είναι ρεαλιςτικόσ ςτόχοσ μόνο άν οι ΓΓ, ΑΝΑΓΝΩΙΣΟΥΝ τθν 

κλινικι εικόνα τθσ Α ςτθν αρχι τθσ και τθν παραπζμψουν ζγκαιρα ςτον ευματολόγο. 
Αςκενείσ με αρκραλγίεσ  που επιμζνουν για >6-8 εβδομάδεσ πρζπει να παραπζμπονται 
ειδικά ςτθν παρουςία των ακόλουκων χαρακτθριςτικϊν.

 Διόγκωςθ αρκρϊςεων 
 ≥ 3 διογκωμζνεσ αρκρϊςεισ με προςβολι των ΜΚΦ/MΤΦ
 Θετικό το τεςτ ςυνκλιψεωσ
 Ρρωϊνι δυςκαμψία ≥30 λεπτά
 Αυξθμζνοι δείκτεσ φλεγμονισ
 Ραρουςία ςυςτθματικϊν ςυμπτωμάτων όπωσ καταβολι ι απϊλεια βάρουσ
• Θετικόσ Ρ, αυξθμζνοι δείκτεσ φλεγμονισ και διαβρϊςεισ ςτισ  ακτινογραφίεσ ςυνδζονται 

με φτωχι πρόγνωςθ
• Η απουςία τουσ ςτθν ζναρξθ τθσ αςκζνειασ δεν πρζπει να αποκλείει τθν διαγνωςθ ι τθν 

παραπομπι (grade C evidence) διότι  είναι ςυχνά αρνθτικοί ςτα ςρχικά ςτάδια τθσ νόςου



Ανάγκθ επείγουςασ παραπομπισ για 
Ψωριαςικι Αρκρίτιδα

• 2/3 των ατόμων με Ψωριαςικι αρκρίτιδα
προοδευτικι, παραμορφωτικι αρκρίτιδα.

• Ανάγκθ εγριγορςθσ για αναγνϊριςι τθσ γιατί  
Μθ κεραπευόμενθ μόνιμθ βλάβθ ςτθν άκρωςθ   

και ανικανότθτα.
• Χαρακτθριςτικζσ: ενκεςίτιδεσ πχ ςτον αχείλλειο τζν.      

δακτυλίτισ(άπω ΜΦ), 
ςπονδυλίτισ(ΙΛ)

• Οποιοςδιποτε με ψωρίαςθ και τουλάχιςτον μία 
φλεγμαίνουςα άρκρωςθ πρζπει να παραπεμφκεί 
αμζςωσ ςτον ειδικό



Ρλθροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνει το παραπεμπτικό

• Ιςτορικό και αντικειμενικά κλινικά ευριματα.
Ρικανι διάγνωςθ και ΔΔ

• Φάρμακα που δοκιμάςτθκαν/διαχείρθςθ μζχρι τϊρα και ανταπόκριςθ ς’αυτιν
• Ρροθγοφμενο ιςτορικό , Φαρμακευτικι αγωγι και ευαιςκθςίεσ
• Ψυχο-κοινωνικό και επαγγελματικό ιςτορικό .
• Αποτελζςματα εργαςτθριακϊν και και ακτινολογιικϊν εξετάςεων
• Σαφισ διλωςθ των λόγων παραπομπισ και οποιαδιποτε άλλα ερωτιματα.

Βακμόσ επείγοντοσ
• Οι επιπτϊςεισ τθσ ευματικισ νόςου ςτον αςκενι
• Εξετάςεισ που ζγιναν(να επιςυνάπτονται)

1. Γενικζσ“βαςικζσ ” εξετάςεισ για όλουσ τουσ αρρϊςτουσ:
Γενικι αίματοσ, Γενικι οφρων, ουρία-Κρεατινίνθ και θλεκτρολφτεσ, θπατικζσ δ.
CRP, ΤSH, ουρικό οξφ
2. Άλλεσ εξετάςεισ όπωσ ενδείκνυνται από τα ςυμπτϊματα
α. Υποψία φλεγμονϊδουσ αρκρίτιδοσ: Ρ, anti CCP εάν Ρ αρνθτικόσ, AΝΑ

β. Υποψία νόςου του ΣΙ: Ρ, ANA, DNA, ENA, ςυμπλιρωμα
γ. Yποψία αγγειϊτιδασ: ANCA, Ρ , ANA, DNA, EΝΑ
δ. Υποψία ουρικισ αρκρίτιδα: ουρικό οξφ, Κρεατινίνθ

ε. Νζα εγκαταςτακείςα πολυαρκρίτισ α/α κϊρακοσ, ακρ. χειρϊν  και ποδ.



Ραραπεμπτικό
Ρρζπει να κακορίηεται το επείγον του περιςτατικοφ ςαν

• Επείγον : χρόνοσ αναμονισ 2 εβδομάδεσ ι λιγότερο
 Σοβαρζσ περιπτϊςεισ Ρολυςυςτθματικισ νόςου ΣΙ όπου υπάρχει πικανι βλάβθ 

ςε ουςιϊδθ όργανα.Αρχικόσ εργαςτθριακόσ : FBC, ESR, CRP, U&Es, LFTs, CK, 
MSU, CXR 

 Ρολυαρκρίτιδα όπου υπάρχει υποψία για ευματοειδι Αρκρίτιδα / SLE.                       
Εργαςτθριακd: FBC, ESR, RhF, ANΑ, U&Es, LFTs, CRP, Anti-CCP ,γενικι οφρων

 Αντιδραςτικι αρκρίτιδα: ιςτορικό λοίμωξθσ   
ουροποιογεννθτικοφ/γαςτρενρικοφ, πόνοσ ΣΣ/δυςκαμψία

 Ρολυαρκρικι Ουρικι Αρκρίτιδα( εχει προθγθκεί επιςόδειο οξείασ ποδάγρασ
• Υπερεπείγων ( ςτο τμιμα Α+ΕΠ ι τθλεφωνικά ςτον Ρευματολόγο) :
 Φποψία  για ςθπτικι αρκρίτιδα( με κόκκινθ, κερμι, οιδθματϊδθ άρκρωςθ και 

παρουςία πυρετοφ
 Υποψία κροταφικισ αρτθριϊτιδασ. ESR, CRP επειγόντωσ, χρυςό κριτιριο θ 

βιοψία κροταφικισ αρτθρίασ και ζναρξθ Prednisolone 20 - 40mg και Αςπυρίνθσ
75mg θμερθςίωσ

 Οξεία ςοβαρι πολυαρκρίτιδα ςτο ΤΑ+ΕΡto A&E και τθλεφωνικϊσ ρευματολόγο
 Αςκενείσ με φλεγμονϊδθ νόςο των ακρϊςεων που αναπτφςςουν ςυμπτϊματα 

και ςθμεία μυελοπάκειασ (ςφνδρομο Ιππουρίδασ)
• Περιςτατικά ρουτίνασ ςε 4 εβδομάδεσ ι περιςςότερο
 Χρόνιοσ αυχενικόσ πόνοσκαι Ρόνοσ τθσ Ρλάτθσ
 ευματιςμόσ των μαλακϊν μορίων
 Ινομυαλγία
Συνικωσ αντιμετωπίηονται ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα .



Κριτιρια-Red flags 
Αςκενείσ με ΚΛΙΝΙΚΑ ευριματα που πλθροφν τα κριτιρια κόκκινων ςθμαιϊν :
Άμεςθ επικοινωνία με Ρευματολόγο και διευκζτθςθ  πιό γριγορθσ παραπομπισ
ΟΧΙ αξιολόγθςθ με βάςθ τθν κλιμακα πρωτεραιότθτασ παραπομπισ

1.  Oξεία μονοαρκρίτισ  με ειδικζσ ανθςυχίεσ για ςθπτικι αρκρίτιδα

2. Ζντονθ υποψία για Γιγαντικυτταρικι Αρτιριϊτιδα

3.  Υποψία για Οξεία Συςτθματικι Αρτθριϊτιδα με προςβολι μείηονοσ οργάνου πχ με οξείεσ   
πνευμονικζσ. καρδιακζσ, νεφρικζσ εκδθλϊςεισ     

4. Οξεία νόςοσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ με προςβολι μείηονοσ οργάνου

5.  Σοβαρά ανεξιγθτα ςυςτθματικά ςυμπτϊματα πυρετοφ >38° ι απϊλειασ βάρουσ >5% 
για 6 εβδομάδεσ και υπάρχει ζντονθ υποψία για  ΝΣΙ

6.  Νυκτερινόσ πόνοσ



Χρθςιμότθτα εργαςτθριακϊν 
εξετάςεων

Η απόφαςθ για παραπομπι ςε ειδικό γίνεται 
κυρίωσ με τθν λιψθ ιςτορικοφ και τθν 
αντικειμενικι εξζταςθ.
Η Εργαςτθριακι διερεφνθςθ πόνου ςε πολλζσ 
αρκρϊςεισ είναι πιό χριςιμθ
• είτε για αξιοποίθςθ τθσ πρϊτθσ επίςκεψθσ ςτον 

ειδικό, 
• είτε για επιβεβαίωςθ διάγνωςθσ περιςτατικοφ 

που κεωρικθκε μι φλεγμονϊδεσ ι που μπορεί 
να αντιμετωπιςτεί ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα 
πχ. Ουρικι αρκρίτισ.



Επιλογι κατάλλθλων αναλφςεων με βάςθ ςυμπτϊματα 
κλειδιά

Συνιςτάται ζντονα πριν τθν παραγγελία εργαςτθριακοφ ελζγχου αναςκόπιςθ ςυςτθμάτων από τθν 

κεφαλι ςτα δάκτυλα ποδιϊν.

Συμπτϊματα –κλειδιά κατευκφνουν προσ πικανζσ διαγνϊςεισ και ανάλογο εργαςτθριακό ζλεγχο. 

• Ρυρετόσ, απϊλεια βάρουσ και υπζρταςθ  Αυτοάνοςο νόςθμα , αγγειίτισ                                                 
• Απϊλεια μαλλιϊν Χρόνια νόςοσ περιλαμβανομζνου και του SLE       ANA, ENA
• Ευαιςκθςία τριχωτοφ κεφαλισ και/ι κεφαλαλγία Κροταφικι Αρτθριϊτισ ΤΚΕ, CRP
• Ξθροφκαλμία(και/ι ξθροςτομία)             Σφνδρομο Sjögren's ΑΝΑ ,ΕΝΑ  
• Εξάνκθμα (προςϊπου ι αλλοφ)                ΣΕΛ ANA, ENA 
• Ρόνοσ γνάκου ι γλϊςςασ    Κροταφικι Αρτθριϊτισ ΤΚΕ, CRP
• Μυαλγία (ωμικισ ι πυελικισ ηϊνθσ)      A και ρευματικι πολυμυαλγία CCP, ΤΚΕ, CRP
• Φλεγμονϊδθσ Αρκρίτισ μικρϊν αρκρϊςεων    A ι ΣΕΛ ANA, CCP, Ρ
• Αδυναμία εγγφσ μυϊν χωρίσ πόνο   Φλεγμονϊδθσ Μυοςίτισ                                  CK, CRP



Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ ςτθν πρωτοβάκμια για 
ρευματικά νοςιματα

• ESR/CRP:για τθν διάκριςθ φλεγμονωδϊν από άλλεσ καταςτάςεισ.

• Ρευματοειδισ Παράγων(ΡΠ): μπορεί να είναι κετικόσ ςε φυςιολογικό πλθκυςμό(5%) .
κετικόσ ςε 70% αςκενϊν με A και >90% ςε  πρωτοπακζσ ςφνδρομο Sjögren’s. αρνθτικόσ Ρ δεν 
αποκλείει τθν Α.

• Αντιπυρινικά αντιςϊματα : χαμθλόσ τίτλοσ ( ≤1:80) μπορεί να είναι κλινικά αςιμαντοσ. Ριό ψθλοί τίτλοι 
ςτθν Α και ςε νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ αλλά και ςε ιογενείσ και χρόνιεσ λοιμϊξεισ και ςε υγειείσ . 
Καλό screening test για ΣΕΛ και Σκλθρόδερμα 

• Ανάλυςθ οφρων—μικροςκοπικι αιματουρία/πρωτεϊνουρία μπορεί να  είναι ενδεικτικά νόςου του 
ςυνδετικοφ ιςτοφ.

• Ηλεκτρολφτεσ, κρεατινίνθ και  θπατικζσ δοκιμαςίεσ

• Ακτινογραφίεσ: Στθν OA είναι χριςιμεσ όταν υπάρχει ςκζψθ για άλλεσ πακολογίεσ και πρίν από τθν 
παραπομπι για αντικατάςταςθ άρκρωςθσ. 

Στθν Α ,   δεν είναι ςθμαντικζσ για τθν λιψθ απόφαςθσ για το αν χρειάηεται παραπομπι.

• Παρακζντθςθ άρκρωςθσ και εξζταςθ αρκρικοφ υγροφ , ιδιαίτερα ςτθν αρκρίτιδα  από κρυςτάλλουσ ςε 
ςυνδιαςμό με ανάλυςθ για ουρικό οξφ αίματοσ.

Άλλεσ εξετάςεισ ςτθν δευτεροβάκμια φροντίδα όπωσ 

• anti-CCP antibodies: είναι πιό ειδικό από τον Ρ για τθν Α αλλά ζχουν χαμθλι ευαιςκθςία  και ζτςι 
αςκενείσ με Α μπορεί να το ζχουν αρνθτικό. Η εξζταςθ για  ACCPA προσ το παρόν δεν ςυνιςτάται ςτθν 
πρωτοβάκμια φροντίδα



Διεκνισ εμπειρία για τθν  Χριςθ  εργαςτθριακϊν 
εξετάςεων ςε αςκενείσ που παραπζμπονται ςτουσ 

ρευματολόγουσ απο ΓΓ

• Οι γιατροί τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςυχνά ηθτοφν 
αυτοαντιςϊματα  ςε αςκενείσ που δεν ζχουν νόςο του 
ςυνδετικοφ ιςτοφ , και κάνουν ακατάλλθλθ  χριςθ των 
αυτοαντιςωμάτων ςτθν διάγνωςθ των ρευματικϊν 
πακιςεων.

• Ελάττωςθ ςτθν ακατάλλθλθ χριςθ κα μποροφςε να 
επιτευχκεί τονίηοντασ ότι θ καταβολι και οι διάχυτοι 
μυοςκελετικοί πόνοι δεν είναι ενδεικτικοί νόςου του 
ςυνδετικοφ ιςτοφ ςτθν απουςία άλλων 
χαρακτθριςτικϊν όπωσ διόγκωςθ ακρϊςεων , τυπικό 
εξάνκθμα θ προςβολι οργάνου



Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ

Οι κφριοι ςτόχοι τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ των ρευματικϊν πακιςεων 
περιλαμβάνουν:
• Ανακοφφιςθ από τον πόνο και τα άλλα ςυμπτϊματα
• Βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των αρκρϊςεων και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ
• Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν 
• Πρόλθψθ ι αναςτολι τθσ ακτινολογικισ εξζλιξθσ
• Ύφεςθ .
Η φφεςθ μιασ ρευματικισ πάκθςθσ ιςοδυναμεί πρακτικά με ίαςθ. 
Μπορεί να επιτευχκεί ςε κάκε αςκενι με ρευματικι πάκθςθ, και  ςχεδόν ςε όλουσ 
τουσ αςκενείσ με ςοβαρζσ ρευματικζσ πακιςεισ, και να διατθρθκεί επ’ αόριςτο 
Για τθν επιτυχία των παραπάνω κεραπευτικϊν ςτόχων δφο είναι οι βαςικζσ και 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ
• Η ζγκαιρθ διάγνωςθ 
• Η πρϊιμθ και ορκι κεραπευτικι παρζμβαςθ



Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ

Ρεριλαμβάνει:
• Φαρμακευτικι κεραπεία 

• Φυςικοκεραπεία
είτε ατομικό πρόγραμμα αςκιςεων από ΓΓ
είτε ζνα ςφνκετο πρόγραμμα από φυςιοκεραπευτι

• Χειρουργικι κεραπεία
Ρχ. προχωρθμζνο ςτάδιο ΟΑ γόνατοσ , ιςχίου     
και ςυμπτϊματα που δεν ανταποκρίνονται ςτα φ.



Φαρμακευτικι κεραπεία

Κυριότερα φάρμακα για τθν αντιμετϊπιςθ των ρευματικϊν 
πακιςεων είνα

• Αναλγθτικά

• Μθ ςτεροειδι αντιφλεγμονϊδθ φάρμακα

• Αναςτολείσ τθσ κυκλοξυγονάςθσ-1 

• Αναςτολείσ τθσ κυκλοξυγονάςθσ-2 

• Γλυκοκορτικοειδι (κορτιηόνθ)

• Νοςοτροποποιθτικά αντιρευματικά φάρμακα

Τροποποιοφν τθ φυςικι πορεία τθσ νόςου     

αναςτζλλοντασ τθν εξζλιξι  και επιτυγχάνοντασ φφεςθ.  

Μεκοτρεξάτθ, Λεφλουνομίδθ, Κυκλοςπορίνθ,      

Υδροξυχλωροκίνθ, Σουλφαςαλαηίνθ, Άλατα χρυςοφ,      

Ρενικιλλαμίνθ, Ραράγωγα Τετρακυκλίνθσ.



Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ

• Βιολογικοί παράγοντεσ (Είναι νεότερα νοςοτροποποιθτικά 
αντιρευματικά φάρμακα) 
Ινφλιξιμάμπθ , Εταρνεςζπτθ ,Ανταλιμουμάμπθ ,Γκολιμουμάμπθ 
Σερτολιηουμάμπθ ,ιτουξιμάμπθ ΤοςιλιηουμάμπθΑμπαταςζπτθ 
Anakinra

• Ανοςορρυκμιςτικά/ανοςοκαταςταλτικά φάρμακα
Αηακειοπρίνθ , Κυκλοφωςφαμίδθ, Μυκοφαινολικι μοφετίλθ, 
Χλωραμβουκίλθ 

• Αντι-οςτεοπορωτικά φάρμακα
Διφωςφονικά , Στρόντιο ,Εκλεκτικοί τροποποιθτζσ των υποδοχζων 
των οιςτρογόνων ,Τεριπαρατίδθ,Οιςτρογόνα, Αςβζςτιο, Βιταμίνθ D 

• Διάφορα άλλα φάρμακα
– Δαψόνθ, Θαλιδομίδθ, Δαναηόλθ κ.ά. 



Ρρζπει οι γενικοί γιατροί να αρχίηουν 
Νοςοτροποποιθτικά φάρμακα για Α μόνοι τουσ?

• Ρολλοί είναι απρόκυμοι προτιμϊντασ να πάρουν τθν 
γνϊμθ του ειδικοφ πρϊτα.

• Μόνο 10% το ζπραξαν

• Υπάρχει μαρτυρία ότι οι αςκενείσ που διαχειρίςτθκαν 
από ρευματολόγουσ είχαν καλφτερα αποταλζςματα 
από αυτοφσ που διαχειρίςτθκαν αποκλειςτικά από Μθ 
ρευματολόγουσ

• Ζτςι, ςε αρρϊςτουσ με υποψία Α ι Ρολυαρκρίτιδασ 
που μοιάηει με Α, θ Οδθγία είναι Ραραπζμψετζ τουσ 
ζγκαιρα ςε ρευματολόγο.



Ρραγματικότθτα τθσ διαχείρθςθσ των ρευματικϊν 
νοςθμάτων ςτθν Γενικι Ιατρικι-Διεκνισ εμπειρία

Ζρευνεσ ςε πολλεσ χϊρεσ: ο Καναδάσ , θ Ολλανδία,το ΗΒ, θ Ιςπανία και θ 
Σουθδία ζδειξαν ότι θ διαχείρθςθ των Ν από τουσ ΓΓ, δεν ιτο θ αρμόηουςα.
• Σε 40% των αςκενϊν , οι γενικοί γιατροί και οι ρευματολόγοι διαφωνοφν 

ςτθν διάγνωςθ .
• Για οριςμζνα Ν  θ ευαιςκθςία διάγνωςθσ τουσ από τουσ ΓΓ ιτο 

ελαττωμζνθ.
• Διαπιςτϊκθκε Κακυςτζρθςθ ςτθν παραπομπι από τθν ζναρξθ των 

ςυμπτωμάτων  
• Στα περιςςότερα παραπεμπτικά δεν καταγράφονταν τα αντικειμενικά 

ευριματα οφτε πικανζσ διαγνωςεισ.
• Η αυτοπεποίκθςθ των γενικϊν γιατρϊν ςτθν εξζταςθ μυοςκελετικοφ είναι 

μειωμζνθ.
• Ρολλζσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που  ςτζλλονταν ιταν αχρείαςτεσ και όχι 

ειδικζσ για τα ςυμπτϊματα του αςκενι.
• H Εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν τθσ Ιατρικισ, των ειδικευομζνων και των 

γενικϊν Γιατρϊν ςτα νοςιματα του μυοςκελετικοφ είναι ανεπαρκισ



Ρρακτικζσ που δοκιμάςτθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ

1.Από κοινοφ εξζταςθ αςκενϊν(joint consultation sessions)

• Στενι ςυνεργαςία μεταξφ ειδικϊν και ΓΓ ςε κζντρο υγείασ(ΚΥ).

Τρεισ ΓΓ και ζνασ ρευματολόγοσ ςτο ΚΥ εξζταηαν από κοινοφ περιςτατικά.     

Οι ΓΓ παρουςίαηαν κάκε άρρωςτο και ο ρευματολόγου  επανεξζταηε τον αςκενι.                                   

Από κοινοφ ο ρευματολόγοσ και ο ΓΓ κακόριηαν τθν διαγνωςτικι και κεραπευτικι πολιτικι

• Η γνϊμθ του ρευματολόγου αποτελοφςε τθν χρυςι επιλογι για τθν διαγνωςθ που 
καταταςςόταν ςε 5 κατθγορίεσ     

 αρκρίτισ

 ςυςτθματικι νόςοσ

 οςτεοαρκρίτισ

 αρκραλγία και 

 ινομυαλγία και άλλα προβλιματα( περιαρκρίτισ και τενοντίτισ )

Συμπεράςματα από τθν εφαρμογι:

Μεγάλθ ελάττωςθ αςκενϊν που παραπζμφκθκαν και ειδικά με ινομυαλγία                                         
αφξθςθ τθσ αυτοπεποίθςθσ των ΓΓ ςτθν  εξζταςθ και διάγνωςθ Ν.

Βελτίωςθ επιπζδου περίκαλψθσ Ν, ςυχνων ςτο ΚΥ



2. Aνάπτυξθ ενόσ ςχεδίου , για γενικοφσ γιατροφσ με ειδικό 
ενδιαφζρον ςτισ ρευματικζσ  πακιςεισ

Ο ΓΓ με ειδικό ενδιαφζρον αςκεί τον βαςικό επαγγελματικό του ρόλο και /ι 
αναλαμβάνει προχωρθμζνεσ διαδικαςίεσ που δεν αναλαμβάνουν ςυνικωσ οι 
ςυνάδελφοί του. 
Το Βαςιλικό Κολλζγιο των ΓΓ(RCGP) 
• Ζχει ςυντάξει ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των ΓΓ
• Ζχει κακορίςει τισ θκικζσ και νομικζσ τουσ υπευκυνότθτεσ
• Ζχει κακορίςει τον ρόλο τουσ ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ.
• Ζτςι πχ ο ΓΓ με ειδικό ενδιαφζρον κα ζχει τθν υπευκυνότθτα να διδάςκει  ζνα 

ευρφτερο ομάδα επαγγελματιϊν υγείασ για τα μυοςκελετικά προβλιματα.
• Ζχει κακορίςει τισ εξειδικευμζνεσ ικανότθτεσ εξζταςθσ των ειδικϊν νοςθμάτων 

που πρζπει να αποκτιςει
Ο ΓΓ με ειδικό ζνδιαφζρον 
• δεν είναι υποκατάςτατο του ρευματολόγου ι του ορκοπεδικοφ αλλά 
• ςυμπλιρωμα των ειδικϊν υπθρεςιϊν  που αυτοί προςφζρουν, 
• αυξάνοντασ  τθν ςχετικότθτα των παραπομπϊν ςτουσ ειδικοφσ.



High Impact Rheumatology Curriculum

Ζχει αναπτυχκεί από τθν Αμερικάνικθ 
ευματολογικι Εταιρεία(American College of 
Rheumatology) για να αυξιςει τισ γνϊςεισ για 
τθν κεραπεία των μυοςκελετικϊν νόςων , και 
για να ακονίςει τισ ικανότθτεσ των γιατρϊν τθσ 
ΡΦ να διαχειρίηονται αυτζσ τισ αςκζνειεσ.



Ρρόγραμα για τθν βελτίωςθ τθσ διαχείρθςθσ των μυοςκελετικϊν διαταραχϊν  ςτθν 
πρωτοβάκμια φροντιδα(Τμιμα Οικογενειακισ Ιατρικισ ,Ραν. Δυτ. Οντάριο 2007)

( Joint Adventures Program)

• Οι ΓΓ ςε ζνα εκνικό ςυνζδριο γενικισ ιατρικισ διαπίςτωςαν  χάςμα μεταξφ  
παροφςασ μόρφωςθσ και αυτισ που απαιτείται για αντιμετϊπιςθ των Ρ .

• Δθμιουργικθκε ομάδα 54 ειδικϊν ςτα Ν (γενικοφσ γιατροφσ, ρευματολόγουσ και 
ορκοπεδικοφσ) ,

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καταρτίςτθκε αφοροφςε ςυηφτθςθ περιςτατικϊν 
που επελεγαν οι ΓΓ με βάςθ τισ ανάγκεσ τουσ  από μια ομάδα 6 ενοτιτων .

• Κράτθςε 7μινεσ και το παρακολοφκθςαν 650  ΓΓ .
• Αφοροφςε 
(1) Διάγνωςθ ΟΑ
(2)Θεραπεία και διαχείρθςθ ΟΑ
(3) Θεραπεία και διαχείρθςθ Α
(4) Διάγνωςθ και Θεραπεία πόνου ΣΣ,
(5) Διάγνωςθ και Θεραπεία Ινομυαλγίασ
(6) ) Διάγνωςθ και Θεραπεία Ρόνου ςτον ϊμο.
• Κάκε εργαςτιριο των προγραμμάτων  αυτϊν  περιλάμβανε 5-30 οικογενειακοφσ 

γιατροφσ, ζνα ειδικό, και ζνα γενικό γιατρό ςαν διευκολυντι( facilitator)



Ειςθγιςεισ για βελτίωςθ διαχείρθςθσ 
ευματικϊν νοςθμάτων από ΓΓ

1 ΓΓ και Ειδικοί , μαηί, να φτιάξουν ζνα ζντυπο ςυμφωνίασ για το τί ευματολογικζσ 
υπθρεςίεσ μποροφν λογικά να προςφζρονται ςτθν ΡΦ
2 ΓΓ και Ειδικοί, μαηί, κα μποροφςαν να αρχίςουν να κακορίηουν τισ εξετάςεισ και 
πρωτόκολλα διαχείρθςθσ καταςτάςεων με ψθλι επίπτωςθ ςτθν περιοχι μασ.

3. ΓΓ και ςχετικό νοςοκομειακό προςωπικό, μζςω μιασ διεργαςίασ κριτικισ  
ςυνεργατϊν, να εξετάηουν τθν πρακτικι τουσ και να διαπιςτϊνουν πιά πεδία γνϊςθσ 
χριςουν περεταίρω εκπαίδευςθσ.

4. Ο πυρινασ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ χρειάηεται να υιοκετιςει πιό ςυμμετοχικό 
ςτυλ, με πολφ πιό ενεργό εκπαιδευτικι ςυμμετοχι από ΓΓ Δαςκάλουσ(εκπαιδευτζσ). 
Η επιλογι δε των κεμάτων κα πρζπει να γίνεται βάςει των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 
των γενικϊν γιατρϊν.

5.  Υιοκζτθςθ  Ανεπίςθμων επιςκζψεων  γενικϊν γιατρϊν ςε ρευματολογικζσ κλινικζσ 
και ειδικϊν ςτα κζντρα υγείασ . Αυτό κα μποροφςε να λειτουργιςει με /ι χωρίσ τθν 
δθμιουργία ρευματολογικοφ ιατρείου ςτα ΚΥ.



Ειςθγιςεισ για βελτίωςθ διαχείρθςθσ 
ευματικϊν νοςθμάτων από ΓΓ

6. Ενκάρρυνςθ ςτθν ζρευνα για τον επιπολαςμό και τθν διαχείρθςθ ρευματολογικϊν 
καταςτάςεων ςτθν ΡΦ

7. Η διαχείρθςθ αςκενϊν με χρόνιεσ ι υποτροπιάηουςεσ διαταραχζσ να αναλαμβάνονται ςε 
πολλά και διάφορα επίπεδα φροντίδασ 

Σαν γιατροί γενικά, προςφζρομε ςτουσ αςκενείσ μασ περιοριςμζνου φάςματοσ ςτρατθγικζσ 
διαχείρθςθσ με υπερζμφαςθ ςτισ ςωματικζσ εκδθλϊςεισ των νόςων και θ χριςθ μόνο 
τεχνολογικϊν λφςεων.

8 Με τθν επερχόμενθ μθχανογράφιςθ  και τθν ειςαγωγι του θλεκτρονικοφ φακζλλου, κα είναι 
πλζον δυνατόν ο ΓΓ να ζχει επανατροφοδότθςθ κίνθτρα για αλλαγζσ τόςο ςτθν ΡΦ  όςο και 
ςτισ ρευματολογικζσ κλινικζσ. 

9 Δθμιουργία ομάδων για εκπαίδευςθ και ζρευνα , όπωσ ευματολογικι Εταιρεία 
Ρρωτοβάκμιασ φροντίδασ.


