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Η άγνωστη 
αιποάνοση 
ασθένεια! 
17.000 άτοµα (15 έω8 45 ετών) 
ταλαιπωρεί n αγκυλοποιητική 

σπονδυλαρθρίτιδα στη χώρα pas 

Ρεπορτάζ 
PITA ΜΕΛΑ 
nnela@dimokratianews.gr 

Οίναι µία άγνωστη αυτοάνοση 
ασθένεια, 

που εκδηλώνεται µε 
πόνους ογπ µέση και «χτυπάει» 

τις πιο παραγωγικές 
ηλικίες. Η αγκυλοποιητική 
σπονδυλαρθρίτιδα (ΑΣ) ταλαυιωρεί 

σήµερα περισσοτέρους 
από 17.000 Ελληνες. 

Οι ασθενείς, έπειτα από 
µεγάλη περιπλάνηση στους 
ορθοπεδικούς και πολλά 
αναίτια χειρουργεία, καταλήγουν 

να διαγνωστούν ano 
τους ρευµατολόγους, που είναι 

n κατάλληλη ειδικότητα, 
οι οποίοι θα δώσουν τη λύση, 

που περιλαµβάνει φαρµακευτική 
αγωγή, φυσικοθεραπεία 

και άσκηση, έτσι 
ώστε όσοι νοσούν να µπορέσουν 

να ζήσουν ξανά µια 
φυσιολογική ζωή. 

Οπως σηµειώνουν οι ειδικοί, 
πρόκειται για µια φλεγµονώδη 

νόσο που προσβάλλει 
κυρίως τις αρθρώσεις 

της σπονδυλυαϊς στήλης και 
προκαλεί οξύ πόνο στη µέση 

και τη ράχη. Ο πόνος δυ¬ 

ναµώνει ης νυχτερινές ώρες, 
ενώ το πρωί ο ασθενής έχει 
δυσκαµψία, n οποία οµαλοποιείται 

κατά πι διάρκεια της 
ηµέρας αλλά επανέρχεται εάν 
το άτοµο παραµείνει για αρκετή 

ώρα ακίνητο. 
Πλήττει κυρίως τους νέους 
ανθρώπους (15 έως 40 

ετών) και n συχνότητα εµφάνισης 
της είναι τριπλάσια 

στους άνδρες συνκριηκά µε 
ης γυναίκες. 

«Είναι ανάγκη ο κόσµος 
να ενηµερωθεί για m νόσο 
για να µην ταλαιπωρείται» 
τόνισε σε χθεσινή συνέντευξη 

Τύπου ο καθηγητής Αθανάσιος 
Τζιούφας, ρευµατολόγος 

στο ΕΝ. Λαϊκό. 

Η εκστρατεία 
Η συνέντευξη έγινε µε 
αφορµή την πανελλαδική 
εκστρατεία ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την 
Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίηδα 

µε κεντρικό σύνθηµα 
«ΑΣ... δούµε π κρύβει 

ο πόνος στη µέση». 
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία 

των Ρευµατολογικών 
Κλινικών των πανεπιστηµίων 

Κρήτης, Ιωαννίνων, Πα¬ 
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Η καµπάνια πρόληψης και ενηµέρωσης για την αγκυλοποιητική 
σπονδυλαρθρίτιδα 

τρών, Θεσσαλίας, θεσσαλονίκης 
και της Κλινικής Παθολογικής 

Φυσιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών 
σε συνεργασία µε την 

Ελληνική Εταιρεία Ανηρευµατικού 
Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ), 

την Ενωση Ρευµατοπαθών 
Κρήτης, την Ενωση Ασθενών 

Νόηας Ευρώπης Agora 
και την Ευγενική υποστήριξη 

της MSD. 
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Η άγνωστη 
αιποάνοση 
ασθένεια! 
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