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Οικονοµική κρίση και ασθένειες 
φαίνεται on είναι 

ο χειρότερος συνδυασµός 
στην Ελλάδα 

του Μνηµονίου, ειδικά για όσους 
πάσχουν από ρευµατοειδή 

αρθρίτιδα. Η νόσος που µετρά 
πολλά περιστατικά και στη 

χώρα µας δυσκολεύει τη ζωή 
των ασθενών ακόµη περισσότερο 

από ό,τι στο παρελθόν, καθώς 
πλέον n πρόσβαση σε φάρµακα 
και γιατρούς συχνά είναι απαγορευτική. 

Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα είναι 
µια εξελικτική νόσος, που 

προσβάλλει κατ' εξοχήν tis αρθρώσεις, 
αλλά ορισµένες φορές 

και διάφορα άλλα όργανα. Είναι 
το συχνότερο φλεγµονώδες 
ρευµατικό νόσηµα και χτυπά 
συνήθως άτοµα ηλικίας 35-55 
ετών, αλλά µπορεί να εµφανιστεί 

και σε άτοµα οποιασδήποτε 
ηλικίας, ακόµη και σε παιδιά. 

Και το ζήτηµα είναι ότι εν µέσω 
κρίσης n ζωή των ασθενών 

φθίνει µέρα µε τη µέρα, καθώς 
µόνο 2 στους 10 µπορούν να 
εργαστούν, ενώ 1 στους 4 πλέον 
δεν µπορεί να δει και γιατρό εξαιτίας 

έλλειψης χρηµάτων. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
µιας πρόσφατης επιδηµιολογικής 

µελέτης που ονοµάστηκε 

HORA και είχε 
στόχο την εκτίµηση 

Tns ποιότητας 
ζωής των 

ασθενών µε ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα, 

το παρόν αλλά 
και το µέλλον των 
πασχόντων είναι δρα 
µατικό. 

Στη µελέτη, που πραγµατοποιήθηκε 
από τον Ιούλιο 2010 

ebs τον Ιούνιο 2012, συµµετείχαν 
210 ασθενείς από 7 ρευµατολογικά 

κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 
Στην πλειονότητά tous ήταν γυναίκες 

(77%), ενώ ο µέσος opos 
ηλικίας ήταν τα 59 έτη και ήταν 
µεγάλο διάστηµα διαγνωσµένοι 
µε τη νόσο (12 χρόνια) αλλά µόλις 

2 χρόνια σε θεραπεία µε βιολογικούς 
παράγοντες. 

Με βάση τα συµπεράσµατα 
µόνο 2 oraus 10 συνέχιζαν να 
δουλεύουν (ποσοστό 18%), µε 
tous περισσότεροι να είναι ήδη 

σε σύνταξη και µάλιστα το 
40% αυτών να έχουν πάρει 
πρόωρη συνταξιοδότηση εξαιτίας 

Tns νόσου. 
Και n ρευµατοειδή$ αρθρίτιδα 

αποδεικνύεται ακριβή υπόθεση, 
αν σκεφτεί κανεί5 ότι µόνο το έµµεσο 

ετήσιο kootos -χωρίς να υπολογίσει 
κανείς θεραπείες και 

γιατρούςείναι 
κοντά στα 1.500 ευρώ επειδή 
οι ασθενεί5 απουσιάζουν 

από την εργασία tous ή παρουσιάζουν 
µειωµένη παραγωγικότητα. 

Η µελέτη HORA έδειξε ότι όσο 
πιο γρήγορα γίνει n διάγνωση 
και n θεραπεία ins ασθένειas 
τόσο πιο παραγωγικοί µπορούν 

να παραµείνουν οι ασθενείς 
αλλά και να εξοικονοµηθούν 

πόροι από το σύστηµα υγείας. 

Και τα χρήµατα φαίνεται ότι 
πλέον είναι ο κυρίαρχος παράγοντας 

για τπ σωτηρία ενός ασθενού5, 
KO0cbs πλέον παρατηρούνται 
έντονα προβλήµατα 

στην πρόσβαση eras νέες θεραπ^, 
όπως καταγράφ8 και πρόσφατη 

µελέτη του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, που διεξάγεται 

υπό την επιστηµονική ευ¬ 

θύνη του επίκουρου καθηγητή 
Πολιτικ Tns Υγεία$, Κυριάκου 
Σουλιώτη. 

Συγκεκριµένα, 1 crrous 4 ασθενεί^ 
µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα 

δηλώνει ότι αντιµετωπίζει 
δυσκολίες κατά την πρόσβαση 
σε ιατρό, µε το 26% αυτών να 
το αποδίδει στην αδυναµία πληρωµή$ 

Tns επίσκεψα. Ενα πολύ 

Q 
To έµµεσο 
ετήσιο κόστος, 
χωρίς θεραπείες 
και γιατρούς, 
είναι κοντά στα 
1.500 ευρώ 

µεγάλο ποσοστό (52%) αποδίδει 
το πρόβληµα στην αδυναµία 

µετακίνησα ή στην απόσταση 
του ιατρείου από τον τόπο διαµονής. 

Ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα 
αντιµετωπίζουν οι ασθενείς 

µε τη συγκεκριµένη νόσο 
ως npos τη χορήγηση Tns 

φαρµακευτική$ αγωγής, καθάκ 
πάνω από το 50% δηλώνουν ότι 

κατά τη διαδικασία αυτή συναντούν 
δυσκολίες. Οι δυσκολίες 

αυτές οφείλονται εκτός των άλλων 
και στην απόσταση του σηµείου 

διανοµής (φαρµακείο 
ΕΟΠΥΥ ή νοσοκοµείου) και 
στην αδυναµία εύρεση$ του 
σκευάσµατο5 στα σηµεία αυτά. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι 1 
otous 5 ασθενείς δηλώνει ότι n 
κατάσταση Tns υγείας του επιδεινώθηκε 

λόγω απώλειας ή καθυστέρησα 
στη λήψη Tns θεραπεία$. 
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