
Ενδυνάμωζη ηων Αζθενών με Ρευμαηικές Παθήζεις 

Κείμενο πολιηικής 

1. Θεςμοθζτηςη πολυθεματικών ομάδων αντιμετώπιςησ των αςθενών  
θμαντικό ςτοιχείο ςτθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ του αςκενι με ρευματολογικι πάκθςθ, κεωρείται θ 

δθμιουργία και λειτουργία ςτα Εξωτερικά Ιατρεία Ρευματολογίασ,  Πολυκεματικϊν Ομάδων, που κα 

κζτουν κοινοφσ ςτόχουσ και εξατομικευμζνουσ τρόπουσ  δράςθσ για κάκε αςκενι. Η ομάδα κα ζχει 

αντικείμενο τθν αξιολόγθςθ, τθ ςυηιτθςθ, τθν ανταλλαγι απόψεων και τροποποίθςθ των 

παρεμβάςεων κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ των ψυχολογικϊν και  άλλων αναγκϊν του αςκενι. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ επίλυςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων και θ ενδυνάμωςθ του αςκενι μζςω 

μιασ άνκρωπο -κεντρικισ αντιμετϊπιςθσ.  

2. Αποτελεςματική επικοινωνία αςθενή και ιατροφ (ή/ και άλλων επαγγελματιών υγείασ)Η 

επικοινωνία αςκενι και ιατροφ (ι/ και άλλων επαγγελματιϊν υγείασ) για να είναι αποτελεςματικι, 

δεν πρζπει να ςτθρίηεται μόνο ςτθν αμφίδρομθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και γνϊςεων, αλλά να 

αποτελεί ζνα ςυνεχζσ κανάλι επικοινωνίασ με κφρια ςυςτατικά τθν εμπιςτοςφνθ, τθν οικειότθτα 

και τον επαρκι χρόνο. τθν   επικοινωνία αυτι ςθμαντικι κζςθ ζχει θ ανάπτυξθ  δεξιοτιτων μζςω 

βιωματικϊν εργαςτθρίων των ιατρϊν και άλλων επαγγελματιϊν υγείασ. Από δε τθν πλευρά του 

αςκενι απαιτείται θ επαρκισ προετοιμαςία των κεμάτων  που τον αφοροφν. 

3. Αυτοδιαχείριςη  
Η  ςυμμετοχι του κάκε αςκενι με τρόπο ενεργό, κατόπιν ςχετικισ εκπαίδευςθσ και με τθ βοικεια 
ςυγκεκριμζνων εργαλείων είναι απαραίτθτθ αφοφ κα τον οδθγιςει να αναλάβει ρόλο θγετικό ςτθ 
διαχείριςθ τθσ αςκζνειάσ του. Παραδείγματα τζτοιων εργαλείων είναι: 

 Σιρθςθ θμερολογίου πόνου  

 Χριςθ τεχνικϊν Διαχείριςθσ Πόνου και αντιμετϊπιςθσ  ςυμπτωμάτων τθσ αςκζνειασ. 
 

4. Πρόςβαςη αςθενών ςτην ενημζρωςη και πληροφόρηςη 
Η κατάλλθλθ ενθμζρωςθ του αςκενι είναι απαραίτθτθ, όταν  αυτι γίνεται από αξιόπιςτεσ πθγζσ, όπωσ 
τουσ κεράποντεσ επαγγελματίεσ υγείασ, τουσ ςυνδζςμουσ αςκενϊν και τουσ αξιόπιςτουσ ιςτοχϊρουσ . 
Η ενθμζρωςθ, εκτόσ από τθν πλθροφόρθςθ γφρω από τθν πάκθςθ, κα πρζπει να καλφπτει τθ 
διαχείριςθ τθσ ίδιασ τθσ αςκζνειασ κακϊσ και των κεμάτων που αφοροφν τα δικαιϊματα των αςκενϊν 
και των κεμάτων που ςχετίηονται με τα κοινωνικά και οικονομικά ωφελιματα τα οποία προςφζρονται 
από το κράτοσ ι άλλουσ οργανιςμοφσ /υπθρεςίεσ προσ αυτοφσ .  
 
5. Οργάνωςη του  οικογενειακοφ και του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 
Η οργάνωςθ του οικογενειακοφ αλλά και του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ βαςίηεται ςτθν ενθμζρωςθ 
και εκπαίδευςθ του ιδίου του ρευματοπακι, αλλά και ςτθν ενεργό παρακολοφκθςθ τθσ προόδου τθσ 
αςκζνειασ του. Η ςωςτι οργάνωςθ και διαρρφκμιςθ του χϊρου εργαςίασ κα ςυντείνουν ςτθν 
καλφτερθ διαχείριςθ του χρόνου, ςτθν αποφυγι τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ κακϊσ και ςτθν βελτίωςθ 
των προςωπικϊν ςχζςεων και τθσ κοινωνικισ τουσ ηωισ.  
 

 

Σο  κείμενο πολιτικισ κα ανακεωρείται με τθν ζναρξθ τθσ νζασ κθτείασ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ 

Ρευματικϊν Πακιςεων. 


